Ano XI - Número 552 | 27 de novembro de 2018

Notícias Maristas
Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

552

Conselho da União dos Superiores Gerais
Ir. Ernesto Sánchez eleito membro para o triênio 2018-2021
A assembleia da União dos Superiores Gerais, realizada em Ariccia
(Itália) de 21 a 23 de novembro,
procedeu à eleição do novo Conselho Executivo da União, na qual o
Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral,
foi eleito membro do Conselho.
O novo Conselho Executivo para
o triênio 2018-2021 é composto
pelo Pe. Arturo Sosa (Jesuita, Presidente da USG), Pe. Michael Brehl
(Redentorista, Vice-Presidente), H.
Ernesto Sánchez, Pe. Pedro Aguado (Escolápio), Padre Mauro Lepori
(Cisterciense), Pe. Laurentius Tarpin (Cônego Regular), Pe. Alejandro
Moral (Agostiniano, OSA), Pe. Ángel
Fernández (Salesiano), Pe. Tadese
Gabresalasie (Comboniano), Pe.
Mattew Vattamattan (Claretiano), P.
Valdir José de Castro (Paulino) e P. Tomasz Mavric (Lazarista).
Fundada em 1968, a USG reúne os Superiores Gerais das
Ordens e Congregações Religiosas masculinas.
A União dos Superiores Gerais tem como objetivo favorecer a vida dos Institutos de Vida Consagrada a serviço
da Igreja, com uma colaboração mais efetiva entre esses
Institutos e promover contatos com a Santa Sé e a hierarquia eclesiástica.

Além disso, dos doze membros deste Conselho do USG,
são eleitos seis conselheiros que, juntamente com o
Presidente e o Vice-Presidente, fazem parte do chamado "Conselho dos 16". Este é um Conselho formado por
oito Congregações de Religiosas (da UISG) e oito Congregações de Religiosos (da USG) que se reúnem duas
vezes por ano com a Congregação do Vaticano para os
Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida
Apostólica (CIVCSVA). O Ir. Ernesto Sánchez também foi
eleito para este Conselho por três anos.

Administração Geral
• No sábado passado, 24 de novembro, o Ir. Ernesto Sánchez,
Superior Geral, junto com vários
outros Irmãos Maristas, participou
do encontro anual “Tutti Fratelli”,
de congregações religiosas de irmãos, na Casa Geral dos Irmãos de
La Salle.
• O Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Ge-

ral, de 26 a 30 de novembro visita a
Província do Madagascar.
• No dia 28 de novembro, o Ir. Valdícer Fachi, diretor do Departamento da Cmi, participa da Assembleia
Anual do Projeto Solidariedade com
o Sudão do Sul.
• A partir do dia 30 de novembro, até
3 de dezembro, os Irmãos conselhei-
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ros gerais Sylvain Ramandimbiarisoa
e Óscar Martín Vicario visitam a Província Brasil Sul-Amazônia.
• Os Irmãos Ken McDonald e João
Carlos do Prado, Conselheiros Gerais, visitam comunidades maristas
da Colômbia, na Província Norandina, de 30 de novembro a 03 de dezembro.
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El Escorial, fim de um ciclo virtuoso
Formação permanente no Instituto Marista
Desde sempre o Instituto Marista
investiu na formação dos Irmãos,
especialmente dos que deveriam
liderar processos. É uma das estratégias que visa à qualidade dos
serviços prestados às crianças
Quem não lembra do, assim chamado, “segundo noviciado”? A
ele eram enviados Irmãos que
tinham possibilidade de serem
líderes dentro de suas Províncias.
Depois, vieram outros nomes: Jesus Magister, Centro Champagnat,
Senderos, Horizontes e outros.
Também os lugares onde esses
cursos foram ministrados variaram ao longo do tempo: l’Hermitage, Saint Genis Laval, Grugliasco, Roma, Cochabamba, Nemi,
Campinas e outros mais.
No final da década de sessenta, o
Instituto começou a organizar tais
experiências de formação continuada para os Irmãos no Centro
de Espiritualidade de El Escorial,
Espanha. Não se tem dados concretos e confiáveis de quantos cursos foram ministrados
naquela casa, nem o número de Irmãos que deles participaram. Mas foram muitos. Segundo o Ir. Floro, veterano da
Província Ibérica, foram mais de mil Irmãos beneficiados.
A programação atendia os Irmãos por faixa de idade, por
função exercida nas Províncias, ou por tema de interesse.
Para a grande maioria dos participantes, foram tempos de
graça e de crescimento humano e religioso.
Novos tempos, novas necessidades, novas orientações
para atendê-las. Em setembro de 2018, o Conselho Geral
optou por levar a maioria dos cursos de formação continuada para Manziana, Itália. Uma comunidade de cinco
Irmãos foi indicada para gerir aquela casa e organizar tais
programas. Dessa forma, o Centro de Espiritualidade de El
Escorial, pelo menos por enquanto, já não abrigará cursos
de formação continuada organizados pela administração
geral do Instituto. A casa continua como centro de formação da Província Ibérica.
Gratidão, saudade e esperança
Coube ao Irmão Antônio Peralta e a mim encerrar as atividades em El Escorial em nível de Instituto. Numa conversa,
enquanto empacotávamos o material para ser enviado a
Manziana, mencionamos três palavras que exprimem nossos sentimentos: gratidão, saudade e esperança.
Gratidão a Deus pelas maravilhas realizadas em tantos Irmãos que passaram por El Escorial. Gratidão à Província
Ibérica por ter disponibilizado esse excelente imóvel para
abrigar os cursos. Gratidão aos Irmãos Juanjo, Floro, Mari-

no, Hilario, Elias, Ebélio e tantos outros que compuseram a
comunidade local ao longo desses anos. Deus sabe o bem
que fizeram. Gratidão às equipes dirigentes e assessores
de tais cursos em todas as suas edições.
Saudade porque a palavra “El Escorial” lembra formação
continuada, tempo agradável de descanso e aprendizado, experiência de internacionalidade vivida com outros
Irmãos Maristas... Agora, fechamos o ciclo. Neste momento
de despedida podemos cantar com o poeta: “Quem parte
leva saudades de alguém que fica, chorando de dor”.
Esperança no futuro que certamente será de bons serviços
a tantos maristas de Champagnat, já que a partir de 2019,
também leigos(as) serão convidados(as) a participar de
algumas das futuras experiências. Como Deus abençoou
quem esteve em El Escorial, abençoará os que irão passar
por Manziana.
Novo ciclo na formação permanente dos Maristas de
Champagnat
Como dizem os jovens atuais: “foi bom enquanto durou”.
Encerramos o ciclo virtuoso de El Escorial e começaremos
um novo em Manziana. Gratos, com saudade e com muita esperança, nós, Irmãos da Comunidade nomeada pelo
Conselho para iniciar esse novo tempo já nos reunimos
de 4 a 10 de novembro para planejar o futuro. Confesso
que senti a presença de Deus entre nós. Ele, a Boa Mãe e
São Marcelino estarão conosco em Manziana e com quem
lá estiver usufruindo um tempo de formação continuada.
Como se diz no Brasil, “a gente se encontra por lá”!
27 de novembro de 2018
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Estruturas para a missão
Assembleia de Representantes da Conferência Marista Espanhola
“Estruturas jurídicas a serviço da
missão” foi o tema da Assembleia de
Representantes da Conferência Marista Espanhola (CME), realizada de
14 a 16 de novembro, com a presença de membros das cinco Províncias
da Europa e com a participação do Ir.
Luis Carlos Gutiérrez Blanco, Vigário
Geral.

continue nutrindo-se e continue
sendo parte da vida de todos nós,
nesta geração e nas futuras, e que
a missão possa continuar a se desenvolver com um coração, como
o que queria Champagnat, sejam
Irmãos ou leigos, os que têm a responsabilidade de orientar, refletir
e tomar decisões sobre os aspectos da missão”.

A Assembleia de Representantes da
CME tem caráter consultivo e sua
missão é refletir e contribuir com sugestões para
as decisões
que posteriormente os
diferentes
órgãos
de
governo das
Províncias
maristas poderão tomar.

O grupo optou por um caminho para
continuar sendo uma “família global” com a atitudes
de serem “cocriadores”, olhando para
frente, como evidenciou no encerramento o Ir. Luis Carlos: “com lupa e com
fé porque temos um
coração carismático
que é belo e contamos com gente
disposta a andar mil
quilômetros a mais”.
Nessa mesma linha
o Irmão insistiu que
as estruturas jurídicas estejam ao serviço da missão,
que o fundamental delas é
manter a vida:
“que as estruturas, simples ou
complexas, sirvam para a vida
e para o propósito para o qual
nos temos feito
Maristas”.

O tema foi
proposto
pela comissão preparatória que,
junto com a
assessoria
de FERE e de
LEX, contatou um bom
grupo de profissionais que durante os
três dias ajudaram
os participantes das
cinco Províncias europeias a refletir.
O objetivo da assembleia foi partilhar e refletir a partir dos desafios da
Instituição Marista,
nos diferentes âmbitos: o que é próprio da Instituição e
seu carisma, a realidade social e mais
concretamente a realidade de cada
Província, a missão e sua viabilidade
que vai desde a governança até o patrimônio.
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Na hora de pensar uma estrutura
para desenvolver a missão marista,
o Ir. Luis Carlos Gutiérrez destacou
que é importante viabilizar dois
grandes elementos: “que o carisma

O desafio foi
lançado
por
parte do Vigário Geral, para
as cinco Províncias participantes, de “pensar extraterritorialmente,
saindo das próprias Províncias e pensando que há algo mais ali fora e que
nós podemos contribuir com alguma
iniciativa.”
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Mundo Marista

México
Bachillerato Basilio Rueda

Espanha
Granada: Projeto Marista Terra de Todos

Líbano
Catequistas de Champville e Jbail

Uruguai
Maristas San Luis, Pando

Sri Lanka
Marist International Novitiate

Austrália
Pastoral Juvenil Marista de Sydney

Comunidade Lavalla200> de Siracusa
Imigrantes falam da viagem que os levou até a Europa
vens adultos que desejam integrar-se no território. O centro
quer oferecer serviços para ajudá-los em sua adaptação e
integração na sociedade italiana.
No vídeo abaixo, um grupo de jovens imigrantes compartilha como eles se sentem em lembrar a viagem que os trouxe para as terras europeias e suas reações à memória do
que viveram na Líbia e a possibilidade de retornar à realidade da Líbia.

O centro CIAO (Centro Intercultural de Ajuda e Orientação)
da comunidade marista Lavalla200> de Siracusa é um espaço intercultural de ajuda e orientação projetado especialmente para jovens imigrantes e refugiados que vivem
em Siracusa e arredores.
Trabalha em particular com menores de primeira e segunda
etapa de acolhimento, vindos especialmente da África, e jo27 de novembro de 2018
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São Marcelino Champagnat, um desafio para o mundo de hoje
Encontro dos Maristas de Champagnat da Itália, na Casa geral
No sábado 10 e domingo 11 de novembro, um grupo de irmãos e leigos
maristas - mais de 30 pessoas de Roma,
Gênova e Giugliano – esteve reunido
na Casa Geral (Roma, Itália) para descobrir e aprofundar no conhecimento de
um “inédito” São Marcelino.
O Ir. Giorgio Diamanti, italiano, membro da comunidade Notre-Dame de
l'Hermitage, na França, acompanhou
apaixonadamente os participantes
na redescoberta de algumas características do Fundador que a abordagem hagiográfica de seu primeiro
biógrafo, Ir. Jean Baptiste, o impediu
de enfatizar. Quantas descobertas e
novidades, quanta vida real tivemos
a oportunidade de saborear a partir
da leitura de outros depoimentos, de
suas próprias cartas, ouvindo os últimos resultados de pesquisas históricas publicadas recentemente.
Depois deste trabalho de estudo
compartilhado ao longo do dia de
sábado, o grupo concluiu de maneira
muito especial com o encontro com
o Ir. Ernesto, atual Superior Geral,

no domingo de manhã. O Ir. Ernesto
apresentou com admiração a beleza
e a novidade do compromisso compartilhado com os "muitos Maristas
de Champagnat" em todo o mundo,
que caracteriza inequivocamente a
história do Instituto que os maristas
são chamados a viver.
Ao final da reunião, o "envio" foi feito

a cada um dos presentes, que prometeram assumir o desafio de Marcelino
hoje. Este momento foi destacado na
Eucaristia, com a apresentação do folheto dos apelos do Capítulo, pelo Ir.
Ernesto.
E, finalmente, a refeição fraterna em
que os participantes celebraram o
aniversário do Ir. Massimo Radicetti.

Últimos irmãos falecidos
20/11/2018: Terence Heinrich
Prov. Australia - Austrália, Randwick
10/11/2018: Luis Ruiz Corral
Prov. Compostela - Espanha, Valladolid
10/11/2018: Louis-Julien-Marie Richard
Prov. L'Hermitage - FranÇa, Saint Genis-Laval
10/11/2018: Charles Hassenforder
Prov. L'Hermitage - FranÇa, Saint Genis-Laval
04/11/2018: José Luis Rodríguez Alanis
Prov. México Central - México, Ciudad de México
02/11/2018: Paul Loir
Prov. L'Hermitage - FranÇa, Saint Genis-Laval
27/10/2018: Claude Péladeau
Prov. Canada - Canadá, Château-Riche
27/10/2018: Jose Tayamora Torrecampo
Prov. East Asia - Filipinas, General Santos City
21/10/2018: Cyrus Callaghan
Prov. Australia - Austrália, Ashgrove
20/10/2018: Eugene Dwyer
Prov. Australia - Austrália, Campbelltown
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18/10/2018: Enrique Lozano Amaral
Prov. México Central - México, Ciudad de México
15/10/2018: Raymond John Mulvogue
Prov. Australia - Estados Unidos, Spokane, Washington
14/10/2018: Antoni Rey Adua
Prov. L'Hermitage - Espanha, Les Avellanes
14/10/2018: Nelso Gonzatti
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Santa Maria
10/10/2018: Martin Healy
Prov. United States of America - Estados Unidos, Bronx
09/10/2018: Israel Farneda
Prov. Cruz del Sur - Argentina, Luján
05/10/2018: Onofre Castro Robles
Prov. Compostela - Espanha, León
05/10/2018: Paul Henry Blumenthal
Prov. Australia - Austrália, Daceyville, New South Wales
03/10/2018: César Cañón Cembranos
Prov. Ibérica - Espanha, Valladolid
29/09/2018: Eduardo Botero Arango
Prov. Norandina - ColÔmbia, Ibagué
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Uma luz que ilumina a dor
Os mártires da Igreja de Argélia
ciar a cura da memória, para não correr o
risco de deixá-los confinados no esquecimento.Essa é a razão da beatificação de
19 mártires cristãos. Essas vidas devem
trazer uma grande luz para iluminar mesmo os muitos sofrimentos experimentados pelo povo argelino.“É uma oportunidade para redescobrir o verdadeiro
significado do termo “mártir”, que é uma
testemunha - insiste o padre Thomas -.
Essas pessoas não deram suas vidas por
uma ideia, por uma causa, mas por Ele.
Eles o fizeram com profundo amor pela
terra onde o Senhor os enviara, a Argélia, com atenção e delicadeza evangélica
para com o povo, especialmente para os
pequenos e mais humildes, assim como
para os jovens. Eles o fizeram com respeito pela fé do outro e com o desejo de compreender o Islã”.

Padre Georgeon, Postulador geral
da causa dos mártires da Igreja da
Argélia, falando dos 19 cristãos
que morreram violentamente nos
anos noventa na Argélia, afirma
que “eles viveram com amor junto
aos pequenos em nome de Cristo,
com respeito pela fé do outro”.
Portanto, “prestar homenagem
aos 19 mártires cristãos significa
homenagear a memória de todos
aqueles que deram sua vida na
Argélia nos anos 90”.A maioria
das quase duzentas mil pessoas
mortas nos anos sombrios do terrorismo islâmico eram em grande
parte de gente normal, comum,
mas também morreram jornalistas,
ativistas de direitos humanos, intelectuais e imanes.

"O Sangue do Amor - Os mártires da
Argélia (1994-96) - PDF:English | Español | Français | Português

Ir. Henri Vergès, mártir marista
O Ir. Henri é um dos 19 mártires da
Argélia. Foi assassinado no seu local de trabalho, no dia 8 de maio de
1994, junto com a Irmã Paul-Hélène.
O Ir. Henri, desde 1988 trabalhava em
Argel, no quarteirão da Casbah, como
responsável pela Biblioteca frequentada por mais de mil estudantes. O Ir.
Henri, junto com outros 18 mártires,
será beatificado no dia 8 de dezembro, em Oran (Argélia). Nesse link encontra outras informações sobre o Ir.
Henri Vergès.

Hoje, em vez de promover uma
política de reconciliação marcada
pelo silêncio e pelo esquecimento
de tantos nomes, queremos propi-

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
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
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