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Notícias Maristas

XXII Capítulo Geral: Carta sobre o proCesso pré-CapItular

admInIstração Geral

Na segunda-feira começou a sessão plenária do conse-
lho geral, que terminará no final de março. Serão trata-
dos diversos temas, especialmente aqueles ligados ao 
Capítulo Geral. Nos próximos dias 19 a 21 a comunida-
de do conselho estará em Rocca di Papa para vivenciar 
uma etapa do Processo Pré-Capitular.

Na segunda-feira, a FMSI fez a acolhida oficial da nova 
diretora, Sra. Marzia Sinigaglia, e do Ir. Álvaro Sepúlveda, 
que trabalha na área dos direitos das crianças.

O Ir. Chris Wills, na semana passada, esteve nos Esta-
dos Unidos para acompanhar a comunidade interna-
cional de East Harlem (Região Arco Norte), do Projeto 
Lavalla200>.

A Comissão Preparatória do XXII Capítulo Geral escreveu uma carta a todos os Maristas de Champagnat, Irmãos e Leigos 
da sua Unidade Administrativa, que já iniciaram o processo de preparação ou o iniciarão em breve.

Estimados Maristas de Champagnat, Saudações de 
Roma!

Com grande motivação, damos continuidade aos prepa-
rativos para o Capítulo Geral.

Apreciamos muito a resposta que os Provinciais e anima-
dores deram ao processo pré-capitular que vem ocorren-
do até o momento em sua região. Isso foi muito útil para 
a Comissão Preparatória em sua reunião de dezembro.

Foi estimulante receber as notícias sobre a criatividade e 
a diversidade de abordagens que foram adotadas quan-
do as pessoas se engajaram na primeira fase do processo. 
Algumas Unidades Administrativas designaram pessoas 
ou equipes para coordenar o processo,  outras promove-
ram as três conversações da primeira fase durante um 
dia envolvendo irmãos, leigos e jovens maristas, só para 
dar alguns exemplos.

Estamos cientes de que em algumas partes do mundo o 
processo ainda está para começar devido ao calendário 

de final de ano. No entanto, os planos que recebemos 
abrangendo o início do próximo ano são igualmente es-
timulantes. A integridade do projeto pré-capitular é mais 
importante do que os prazos propostos.

É encorajador tomar conhecimento do envolvimento de 
todos os Maristas. Na nossa perspectiva, a participação 
de todo o mundo Marista no processo é muito impor-
tante. Os fundamentos que estamos colocando no cami-
nho para o Capítulo devem  ser representativos de todo 
o mundo Marista. Na preparação para o discernimento 
que ocorrerá durante o próprio Capítulo, é essencial que 
tenhamos uma compreensão das realidades das vidas e 
das experiências das pessoas em todo o mundo em que 
temos a  nossa missão. Sem esse fundamento, nosso dis-
cernimento certamente será limitado e não responderá 
adequadamente às necessidades atuais dos jovens.

Nessa perspectiva, a 2ª Fase do processo pré-capitular 
envolvendo a experiência de imersão é ainda mais sig-
nificativa. Construímos um projeto de Capítulo articu-
lado em torno de uma redescoberta de nosso mundo. 
Essa redescoberta proporcionará indicações à medida 
que co-criamos o futuro. Gostaríamos de recapitular o 
propósito desta fase-chave. Em que consiste realmente 
essa fase?

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/203.php
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Estamos encorajando o diálogo 
contemplativo. Isso envolve a parti-

lha e a escuta ativa uns dos outros e 

daqueles que encontramos, tomando 

consciência dos movimentos interio-

res vivenciados.

"

"

• Ela pretende que todos os Maristas vivenciem uma pe-
quena parcela do mundo ao nosso redor com o qual 
normalmente não nos conectamos.

• Ela nos encoraja a sair às periferias no nosso contexto 
local para que  possamos entrar em novos territórios 
de nossa própria consciência, o que poderia impactar o 
Capítulo e, de fato, todo o mundo Marista, ao receber o 
fruto do Capítulo.

• Ela permitirá que vejamos com olhos novos, coração e 
mente abertos, as novas realidades que estão moldando 
nosso mundo.

Em primeiro lugar, encorajamos firmemente cada Marista a 
ir pessoalmente a  esses  lugares. No entanto, estamos cons-
cientes de que isso pode não ser possível para alguns por 
causa da idade, saúde ou circunstância. Nesse caso sugeri-

mos, por exemplo, que convidem alguém para ir à comuni-
dade expor aos seus membros uma realidade nova e desco-
nhecida, ou promovam algumas pesquisas e conversas com 
diferentes pessoas. Existem muitas possibilidades para isso.

Notarão que ao longo do processo estamos convidando os 
Maristas a assumir uma abordagem contemplativa para essas 
fases exploratórias anteriores ao Capítulo. Como foi explica-
do no processo pré-capitular, estamos encorajando o diálogo 
contemplativo. Isso envolve a partilha e a escuta ativa uns 

dos outros e daqueles que encontramos, tomando consciên-
cia dos movimentos interiores vivenciados. É um "espaço do 
coração" a que estamos convidando as pessoas a entrar, em 
vez de um "espaço cerebral". Em suma, isso exige que este-
jamos atentos a nós mesmos, aos outros e ao mundo que nos 
rodeia sem pressa de tirar conclusões ou propor soluções.

Cremos que adotar uma metodologia e uma postura genui-
namente contemplativas e desenvolver uma nova consciên-
cia do mundo à nossa volta são as dobradiças sobre as quais 
o Capítulo se sustenta. Desta forma, estaremos nos mode-
lando na postura contemplativa   de Marcelino diante da vida 
e na sua capacidade de reconhecer as necessidades emer-
gentes dos jovens de sua época. Esperamos que este seja 
o caminho para um novo começo, a construção de um Novo 
La Valla.

Mais uma vez agradecemos pelo empenho criativo que 
marcou o início desta jornada rumo ao 22º Capítulo Geral 
e encorajamos a abraçar o resto do processo com a mesma 
paixão e entusiasmo. Por favor, não hesitem em entrar em 
contato com qualquer membro da Comissão Preparatória 
para mais esclarecimentos.

Fraternalmente,
A Comissão Preparatória do Capítulo Geral

ParticiPaNtes do XXii caPítulo Geral

No próximo Capítulo Geral, em setembro de 2017, haverá 
um total de 79 capitulares: 32 de direito e 47 por eleição. 
São membros de direito o Irmão Superior Geral, o Irmão 
superior Geral precedente, o Irmão Vigário Geral, os Con-
selheiros Gerais em exercício no momento da abertura do 
Capítulo e os Irmãos Provinciais (C 140.1 e 140.2).

Para garantir o respeito ao princípio de representativida-
de, o número de delegados eleitos é de 15 Irmãos mais do 
que o número de membros de direito. Na última carta aos 
provinciais, o Ir. Emili comunicou o elenco completo dos 
participantes do XXII Capítulo Geral, que será realizado na 
Colômbia. Segue abaixo a lista, por Unidade Administra-
tiva.
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PROVÍNCIAS IRMÃOS
2016

CAPITULARES
                   

TOTAL

1
       AFRIQUE CENTRE-EST

    
84 KALISA, Théoneste; BAINDEKELI, Venceslas 2

2
        AFRIQUE DE L’OUEST

    
75 GANDEEBO, Cyprian Bankakuu; 

LUKONG YUFENYUY, Francis
2

3
       AMÉRICA CENTRAL 93 GUTIÉRREZ BLANCO, Luis Carlos; 

PÉREZ GÓMEZ, Hipólito
2

4
       AUSTRALIA 217

CARROLL, Peter; McDONALD, Ken; GREEN, Michael; 
BURGE, Darren 4

5
       BRASIL CENTRO-NORTE 107 JOSÉ DE LIMA, Ataíde; BATISTA AMARAL, Adalberto 2

6
        BRASIL CENTRO-SUL 99 SPERANDIO, Joaquim; DO PRADO, João Carlos 2

7        BRASIL 
       SUL-AMAZÔNIA

134 ETGES, Inacio; FISCHER, Deivis Alexandre; 
FERRARINI, Sebastião Antonio

3

8        CANADA 113 BACHAND, Gérard; ROY, Richard; BEAUDIN, Bernard 3

9  
      COMPOSTELA 194

BRIONGOS RICA, Tomás; MARTÍN VICARIO, Óscar;
LEAL das NEVES, António; BLANCO MORÁN, Máximo 4

10
      CRUZ DEL SUR 104 APARICIO, Alberto; SCHÖNFELD HERGENREDER, Raúl 2

11
  DISTRITO 

      DA MELANESIA
25 BATICK, Jean Marie 1

12
     DISTRITO DO PACÍFICO 79 McDONALD, David; HAZELMAN, John 2

13       EAST ASIA 110 TEOH, Robert; SIONOSA, Lindley; LEE, Domingo 3

14
    

 EUROPE  CENTRE-OUEST 111 GEARY, Brendan; THUNUS, Robert; DE HAAN, Gerard 3

15
     IBÉRICA 155 ALONSO PÉREZ, Moisés; HOLGUÍN DÍEZ, Samuel; 

MUÑOZ GUTIÉRREZ, José Abel
3

16
L’HERMITAGE 279

FERRÉ JODRA, Pere; VILLA-REAL TAPIAS, Gabriel;
BARCELÓ MASET, Xavier; BERQUET, Maurice; PARÉS 
CASELLAS, Jaume; MOREL, Michel

6

17
MADAGASCAR 60 RAMANDIMBIARISOA, Sylvain; 

RAZAFIMANDIMBY, M. Michel

2
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18 DISTRITO DA ÁSIA 35 CASTRO LEÑERO, Juan 1

19 MEDITERRÁNEA 181
FUERTES MARÍ, Juan Carlos; ANAYA TORRES, Juan 
Miguel; JORQUES BRU, Manuel; GARCÍA MANZANAL, 
Aureliano

4

20 MÉXICO CENTRAL 85 SÁNCHEZ BRAVO, José; GONZÁLEZ RUIZ, Luis Felipe 2

21 MÉXICO OCCIDENTAL 126
SANTOS VILLARREAL, Miguel Ángel; RODRÍGUEZ 
SANTANA, Luis Enrique; HERNÁNDEZ MARTÍN, J. de 
Jesús

3

22 NIGERIA 102 EZETULUGO, Joaquim; UDEAJAH, Joseph 2

23 NORANDINA 113
ROJAS CARVAJAL, César; ROJAS CARVAJAL, Carlos 
Alberto; ANTÓN CAMPO, Diego 3

24 SANTA MARÍA DE LOS 
ANDES

89 ALONSO ORTEGA, Saturnino; PINO MEDINA, Patricio 2

25 SOUTH ASIA 58 PERERA, Mervin; KUMAR, Raja 2

26
ÁFRICA AUSTRAL

102 MWILA, Norbert; KASAMBWE, Evaristus Eddie 2

27 UNITED STATES - USA 141
McNAMARA, Patrick; CONSIGLI, Ben; 
O’RIORDAN Dan 3

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

TURÚ ROFES, Emili; RAMALHO, Antonio; KABAN-
GUKA, Eugène; McKEE, Joseph; SOTERAS PONS, 
Josep Maria; SÁNCHEZ BARBA, Ernesto PRECIADO 
RAMÍREZ, Víctor Manuel; DE WAAS, Michael; SAM-
MON, Seán

9

TOTAL 3.071 79

dia MuNdial do MiGraNte e do refuGiado 

coMuNidade do Projeto lavalla200> de siracusa

No dia 15 de janeiro de 2017 se celebra o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Para esse dia, o Papa Francisco escre-
veu uma mensagem com o título “Migrantes de menor idade, vulneráveis e sem voz”. A comunidade marista do Projeto 
Lavalla200> de Siracusa, na Itália, propõe, para esse dia, um comentário sobre o texto do Papa.

“Sinto o dever de chamar a atenção 
para a realidade dos migrantes de me-
nor idade, especialmente os deixados 
sozinhos, pedindo a todos para cuida-
rem das crianças que são três vezes 
mais vulneráveis – porque de menor 
idade, porque estrangeiras e porque 
indefesas – quando, por vários moti-
vos, são forçadas a viver longe da sua 
terra natal e separadas do carinho fa-
miliar”

Muhammad não é um neném. Disse 
ter 17 anos, como fazem todos quan-
do desembarcam, mas, na verdade 
tem 22. Está encolhido em um canto 
da sala e não precisa de muito tempo 
para perceber a tristeza que tem den-

https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/migration/documents/papa-francesco_20160908_world-migrants-day-2017.html
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A equipe europeia de proteção 
da Infância se reuniu, no dia 9 
de janeiro, em Paris, para unifi-
car ações a serem realizadas em 
curto e longo prazo nas distintas 
realidades da Europa. A equipe 
é formada por delegados das 5 
Províncias e um representante da 
Conferência Marista Espanhola.

equiPe da iNfâNcia

notíCIas breves

Brasil ceNtro-sul

Há 30 anos a Província organiza 
a “Missão Solidária”, uma opor-
tunidade para os jovens serem 
solidários. Este ano, durante 6 
dias, cerca de 500 jovens esta-
rão em 5 cidades do centro e do 
sul do Brasil: São José e Cordi-
lheira Alta (Santa Catarina); Al-
mirante Tamandaré e Londrina 
(Paraná); e São Paulo.

No dia 10 de janeiro, uma equipe 
de cerca de 150 pessoas come-
çou os trabalhos em dois novos 
colégios maristas no região de 
Bosa, na Colômbia: Champagnat 
"Los Naranjos" e Champagnat  
"La Esperanza".

NoraNdiNa

A comunidade marista de Nova 
Zelândia fará, nos próximos dias 
20-22 de janeiro, uma peregri-
nação a Hokianga, lugar onde 
chegaram os primeiros irmãos 
no país, enviados por São Mar-
celino Champagnat, em 1838. 

distrito do Pacífico

tro de si. Na sua cultura um homem 
não pode chorar. Mesmo assim, quan-
do o abraças, se vê uma lágrima, que 
a pele escura torna mais luminosa, 
e conta como teve que deixar tudo e 
todos, na esperança de um futuro me-
lhor, que agora não consegue vislum-
brar. Deixou para trás família, trabalho, 
cultura, língua... E agora, em primeira 
pessoa, sente na própria pele que é, 
de verdade, difícil viver na Itália, que 
todos diziam ser um paraíso terrestre.

Continua o Papa: “Não se trata apenas 
de pessoas à procura dum trabalho 
digno ou de melhores condições de 
vida, mas também de homens e mu-
lheres, idosos e crianças, que são for-
çados a abandonar as suas casas com 
a esperança de se salvar e encontrar 
paz e segurança noutro lugar (...) Não é 
raro acabarem presos e podem ficar re-
clusos por longos períodos, expostos a 
abusos e violências de vário género”.

Elmadani, que também disse ter 17 
anos, não tem medo de contar como 
os soldados, uma vez por semana, en-
travam nos lugares onde estavam para 
roubar todo tipo de coisa e violentar as 
mulheres. Ele sempre conseguiu se es-
conder, mas quando as invasões se tor-
naram mais frequentes, os da casa dis-
seram para ele de se salvar, fugir. Mas 
o caminho que devia ser a salvação se 
transformou em uma verdadeira odis-
seia. Viu morreu ao seu lado alguns 
amigos, teve que roubar e se prostituir, 
esteve meses na prisão com bandidos 
comuns e, em seguida, o barco da sal-
vação e a chegada na Itália. Elmadani 

é um rapaz esperto; aprendeu bem o 
italiano. Nos próximos dias receberá o 
visto de permanência e espera encon-
trar um trabalho para poder ajudar sua 
família. Ainda não podemos concluir 
como terminavam as histórias de um 
tempo, mas as histórias com final feliz, 
como a sua, infelizmente não são fre-
quentes.

“Em muitas partes do mundo, ler, es-
crever e fazer os cálculos mais elemen-
tares” - lê-se na mensagem do Santo 
Padre - “ainda é um privilégio de pou-
cos. Além disso todos os menores têm 
direito de brincar e fazer atividades 
recreativas; em suma, têm direito a ser 
criança”.

Samir oficialmente acabou de fazer 18 
anos, mas nos diz que, na verdade, tem 
23. No seu país não existe escola e, 
desde pequeno, acompanhou o pai no 
trabalho na roça, que, todavia, nunca 
era o suficiente para dar de comer à fa-
mília. A miséria era a roupa que todos 
vestiam e sair de casa significava uma 
boca a menos para comer. E, no futu-
ro, uma provável ajuda para a família. 
Ele está na Itália há mais de um ano, 
mas não sabe nem ler e nem escrever, 
embora consiga se exprimir. Tentamos 
ensinar-lhe a ler e escrever e, duran-
te algum tempo, pensávamos termos 
conseguido: os sinais, as primeiras le-
tras... 23 anos, sem documento, sem 
perspectiva de trabalho, com o perigo 
de ser repatriado... Quando o encontro, 
ele sorri e diz: “papai, tu me entendes”. 
Sim, entendo a sua situação, estou ao 
lado dele, mas me dou conta que isso 

Gabriel, Mario, Michael e Onorino, 
Comunidade marista “LaValla200>” de Siracusa, Itália
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

mundo marIsta

Quênia: Seminário sobre a formação 
promovido pela CSAC, em Nairóbi

Canadá: Encontro de preparação 
para o Capítulo Geral

África do Sul: Irmãos e leigos celebram 
o Bicentenário em Johannesburg

não basta e que, para ele, o futuro não terá as cores do ar-
co-íris.

“A precariedade priva-as de documentos, escondendo-as 
aos olhos do mundo; a ausência de adultos, que as acom-
panhem, impede que a sua voz se erga e faça ouvir. Assim, 
os menores migrantes acabam facilmente nos níveis mais 
baixos da degradação humana, onde a ilegalidade e a vio-
lência queimam numa única chama o futuro de demasiados 
inocentes, enquanto a rede do abuso de menores é difícil 
de romper”.

E penso em Abdul, 13 anos, internado no hospital. Não con-
segue se comunicar em nenhuma língua que nós falamos: 
conhece somente o dialeto de sua tribo. Fui visitá-lo algu-
mas vezes, mas é difícil ficar com ele, inventar alguma coisa 
que lhe possa interessar. Mas Abdul, no final das contas, tem 
sorte porque é um homem e está vivo! Até poucos dias Ab-
dul não existia. Somente depois do desembarque tem um 
nome e uma idade. Quantas crianças, como ele, desapare-
ceram porque alguém precisava de seus órgãos... Quantas 

meninas foram levadas para a prostituição... Olho para ele e 
sorri e, dentro de mim, me pergunto como o coração humano 
pode se tornar assim insensível a tal ponto de suprimir uma 
vida pelo próprio interesse. E todos pensam que Caim seja 
um personagem do Antigo Testamento!

E eis como conclui o Papa a sua mensagem: “Por fim, dese-
jo dirigir-vos uma palavra, a vós que caminhais ao lado de 
crianças e adolescentes pelas vias da emigração: eles preci-
sam da vossa ajuda preciosa; e também a Igreja tem neces-
sidade de vós e apoia-vos no serviço generoso que prestais. 
Não vos canseis de viver, com coragem, o bom testemunho 
do Evangelho, que vos chama a reconhecer e acolher o Se-
nhor Jesus presente nos mais pequenos e vulneráveis”.

Nós, em Siracusa, estamos dando os primeiros passos e es-
colhemos estar ao lado dos jovens menores de idade, vulne-
ráveis e sem voz. Estamos começando e aquilo que fazemos 
é, de verdade, uma gota d’água em um grande mar, mas gos-
tamos de sublinhar o que Madre Teresa amava repetir: “sem 
nós, o mar teria uma gota d'água a menos”.

Casa Geral: Começa a plenária 
do Conselho Geral

Líbano: Projeto Fratelli 
Rmeileh

Portugal: Maristas em Lisboa 
acolhem refugiados sírios

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

