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PERSPECTIVA MARISTA

A Casa Geral, desde princípio
de setembro, constitui uma
encruzilhada de línguas, cores
e procedências. Um total de
117 irmãos, que residem em
41 países dos cinco
continentes, estão reunidos
em Roma talvez até meados
de outubro para “estudar os
assuntos de maior relevância
do Instituto e promover sua
renovação e adaptação,
salvaguardando sempre seu
patrimônio espiritual” e
“elegendo o Irmão Superior
Geral, o Vigário geral e os
membros do Conselho Geral”
(Constituições, 139).
Os dias do Capítulo são
dedicados ao mútuo
conhecimento, à definição dos
desafios levantados, aos
trabalhos das comissões, à
oração individual e
comunitária, ao discernimento
espiritual (ver, julgar e agir),
ao diálogo com leigos sobre a
missão partilhada, às eleições
do próximo governo geral, à
reunião intercongregacional
marista, à audiência papal,
etc.
Está em jogo a vitalidade do
Instituto, cuja importância foi
sublinhada pela Comissão
Preparatória. Aponta, a partir
da perspectiva marista, o
olhar para o mundo e a
Igreja com os olhos de
Marcelino. Que viria
Champagnat hoje e aqui?
Que decisões tomaria ele?

Vislumbrando o futuro

No dia 4 de setembro iniciará o
XX Capítulo geral.Todos somos
convocados: irmãos e leigos ma-
ristas, jovens e irmãos idosos que,
debilitados de forças, contemplam
o Senhor e fortalecem a vitalida-
de do Instituto com sua bondade,
paz e oração.
Alguns reunir-nos-emos em Ro-
ma, porém, oxalá sejamos muitos
a vivermos e realizarmos o Capí-
tulo em Roma e em cada Provín-
cia e comunidade local! Somos
convidados para viver uma expe-
riência de Emaús: pôr-nos a ca-
minho e refletir juntos sobre a
situação do Instituto e interpretar
os sinais e os apelos de nosso
tempo, especialmente da infância
e da juventude. Entre os camin-
heiros, ALGUÉM especial sairá a

nosso encontro, nos explicará as
Escrituras e nos ajudará a discer-
nir, a tomar decisões corajosas, tal-
vez inéditas! O Espírito nos pro-
porciona este Capítulo para “son-
har” e vislumbrar novos horizon-
tes da vida marista no futuro.
Mais importante que redigir belos
documentos é pôr-se a caminho,
retornar imediatamente à “nossa
Jerusalém” e comunicar aos que
nos delegaram que vimos o Sen-
hor.
Ao concluir os oitos anos de Su-
perior Geral, avulta em mim um
forte sentimento de gratidão aos
irmãos e a tantas pessoas que de-
sejam viver o espírito marista.
Com vocês, me senti mais irmão.
Um agradecimento especial aos
jovens porque me ensinaram a ol-

har para o
futuro” sem
medo, com
esperança e
amor. ♦
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Ir. Benito Arbués, Superior Geral

Há em mim  um forte sentimento de gratidão



O calor do dia começa a declinar lentamente,enquanto
escrevo à luz de vela no terraço do centro  “Salão La Va-
lla” em Takmao,na periferia,a poucos quilômetros  de Ph-
nom Penh,Camboja.A noite é clara,a lua esplende sobre
esta campina de paz.
Não longe daqui,em abril, há cerca de vinte e seis anos,
teve começo a loucura do Pol Pot ou do Kmer Vermel-
ho.Nasciam os primeiros campos de morte dos depor-
tados cambojanos.A capital foi evacuada,as escolas trans-
formadas em centros de tortura,o Cam-
boja todo minado e militarizado. Cate-
gorias inteiras foram varridas em poucas
semanas: foi trucidada a minoria vietna-
mita,os muçulmanos,os cristãos,a opo-
sição política.Os autores da carnificina não
passavam dos sete ou oito anos. Peque-
nos lucíferes,cegados pelo ideologia,plas-
mados na sua amarga infância,para serem
carrascos dos seus próprios pais.
O Camboja de hoje está como o passo
manquejante das crianças que vivem em Takmao;setenta
e cinco crianças vítimas de campos minados, de aciden-
tes do trabalho ou da poliomielite.; setenta e cinco vidas
diferentes, mas com  tanta vontade de se levantarem e
avançarem com passo  apressado.A vida parece aspirada
a plenos pulmões;a alegria da infância é capaz de superar
a aspereza do caminho.A esses meninos, muitas vezes
abandonados de noite ante a porta do centro, conce-
de-se a possibilidade de estudar, de curar-se e de vi-

ver uma vida digna
O centro “Salão La Valla” é projeto de reintegração escolar
para menores portadores de deficiência,administrado pe-
los Irmãos Maristas da província de Sydney.O diretor do
centro Irmão Terry Heinrich e o professor e ecônomo é
o Irmão Darryl Slater;foram transferidos para cá em ou-
tubro de 2000,depois de quase dois anos passados em lo-
cais alugados em Phnom Penh.O projeto é belíssimo na
sua simplicidade:permite que os meninos,excluídos do nor-

mal sistema educativo por causa das suas
deficiências,possam obter o diploma do
curso elementar  e entrar na escola se-
cundária.
O “Salão La Valla” reúne em si os ele-
mentos fundamentais da tradição maris-
ta,isto é,volta-se para os mais novos e ex-
cluídos e,simultaneamente,constitui uma
instituição de profunda inserção na reali-
dade em que desenvolve a sua atividade.

Os cambojanos não são católicos.O centro
respeita esta opção: nenhuma igreja, nenhuma capela,
nenhuma função religiosa.Todos os dias, há apenas um mo-
mento de recolhimento coletivo,para pensar naqueles que
sofrem no mundo.
Terry e Darryl realizaram um sonho:restituir a esperança
e a dignidade a setenta e cinco crianças;criar uma base de
paz e serenidade,um lugar onde a vida vem chegando ra-
diosa,a despeito das malformações e da diversidade.
Hoje os meninos
saudaram o fim
do ano camboja-
no com um baile,
o baile sorridente
dos anjos que
manquitolam.♦
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Anjos que manquitolamAnjos que manquitolam
Stefano Oltolini, Diretor adjunto do BIS - Roma

Dispostos para trabalhar em jardinagem, depois das aulas

Sorriso de esperança

Testemunhos mudos



QUE REPRESENTA PARA VOCÊ

PARTICIPAR PELA QUARTA VEZ DE UM

CAPÍTULO GERAL?
Uma oportunidade mais de
servir o Instituto e de
comungar com muitos irmãos
de suas esperanças, seus
desejos e suas inquietudes. 

QUE EVOLUÇÃO SOFREU O

INSTITUTO EM SEUS 16 ANOS DE

CONSELHEIRO?
Uma é evidente: a diminuição
numérica e o envelhecimento.
Outras, não tão evidentes, mas
reais: uma maior consciência
do que devemos ser como
irmãos para a Igreja e o
mundo e os passos dados no
caminho da refundação, ainda
que sem a “pressa” que deseja
o Irmão Benito.

QUE DESAFIOS DEVE ENFRENTAR O

CAPÍTULO? 
A fidelidade criativa no campo
da operacionalidade. Às vezes
o excesso de palavras não é
senão uma evasiva e um
tranqüilizante de consciência:
“já o dissemos... já o
escrevemos...já temos outros
documento...” É a hora da
ação coerente.

O Ir. Marcelino Ganzaráin, 61 anos, nasceu em Havana (Cuba), onde estudou com os irmãos
maristas. Foi formador e Provincial da América Central. É Conselheiro geral desde 1985. O XX

Capítulo geral marcará sua quarta participação capitular.

ENCONTRA DIFICULDADES EM

HARMONIZAR UNIDADE DE

CARISMA COM PLURALIDADE

CULTURAL?
O diálogo com a cultura é
necessário, também na
Igreja. Mas enfatizar as
dificuldades esteriliza.
Utilizar o argumento das
diferenças culturais como
pretexto para evitar o
esforço de encontrar-nos,
de evangelizar-nos
mutuamente e de partilhar
uma mesma missão pode ser
nefasto para nós.

QUE VALORES DO INSTITUTO GERAM

ESPERANÇA?
Esperança haverá na medida
em que encarnarmos os desejos
profundos que Champagnat
teve para seus “Irmãozinhos”.
Podemos dizer: família,
fraternidade, simplicidade,
pobres, ânimo mariano...

QUE ESPERA DOS LEIGOS QUE

PARTICIPARÃO DO CAPÍTULO?
Esperar pode significar lhes
pedir algo e não creio que eu
tenha o direito de fazê-lo.
Desejo que partilhem conosco
uma busca sincera da vontade
de Deus.

QUAL É O SENTIDO ATUAL DA

VOCAÇÃO DE IRMÃO NA SOCIEDADE

E NA IGREJA?
Dar um testemunho de
discípulos de Jesus,
apaixonados pela sua
pessoa e por seu
Evangelho, assim como
o testemunho de
fraternidade e de
igualdade (ninguém deve
se sentir nem fazer-se
sentir que é mais que os
outros). Viver a
maravilhosa diaconia de
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Um capítulo sob o signo do espírito
Entrevista do irmão Lluís Serra com o Irmão Marcelino Ganzaráin

Com o Ir. Zósimo Pérez, que foi seu educador
em  Havana, Cuba

Reunião com os irmãos no Brasil

estar junto aos mais pequenos
para ajudá-los a SER o que
lhes corresponde por sua
dignidade de “imagem de
Deus”. Ser “profecia”,
“parábola”, insistente
questionamento”.

PARA 74 DOS 117 IRMÃOS, ESTE

SERÁ SEU PRIMEIRO CAPÍTULO. ISTO

ASSEGURA NOVOS DELINEAMENTOS?
É provável, mas se houver
novidade não creio que se
deverá tanto à presença de
tantos “novos” (e poucos
“dinossauros”) e sim à atitude
de atenção de todos ao Senhor.
Seria maravilhoso se assim fosse!

QUE PODEM ESPERAR OS IRMÃOS

DESTE CAPÍTULO?
Meu desejo pessoal em síntese:
mais Espírito e menos política.
Amém. ♦

Com jovens universitários em Luján, Argentina



•  A V O Z  D O
O  X X C A P I T U L O G E

Um total de 117 irmãos capitulares estão reunidos em Roma, desde o dia 4

de setembro, para responder aos desafios maristas do amanhã. Seu ponto de

partida encontra-se na vitalidade do carisma de Marcelino, que deverá

adaptar-se à mentalidade e aos desafios do terceiro milênio que começa.

Alguns leigos, homens e mulheres, colaboraram nesta tarefa de reflexão e

discernimento. Escolher a vida frente à morte tem sido o lema que presidiu a

etapa preparatória. Todos esperamos orientações claras e decisões audazes.

O CAPÍTULO PARA NÓS, LEIGOS

Este Capítulo despertou em nós alguns sentimentos,
sonhos e reflexões.
Com certeza experimentamos  sentimentos de
alegria, satisfação e orgulho ao sabermos que
fôramos detidos como os dois africanos leigos que
compunham a delegação em Roma. Isto nos compeliu
a sonhar: escolas de Irmãos Maristas (FM) confiadas
a leigos para administrá-las, a assistência e a
participação dos leigos nas reuniões para grandes
decisões dos Irmãos Maristas, a implicação
significativa nos projetos maristas. Mas além desta
satisfação nossas reflexões são: sobre a edificação dos
leigos por certas mudanças (conhecimentos e
experiências) oriundas de vários encontros; sobre o
perfeito conhecimento da missão e dos projetos dos
Irmãos Maristas para os próximos sete anos; sobre a
colaboração e a contribuição reais e eficazes dos
leigos na missão e projetos do Irmão Marista; sobre
as estratégias a serem adotadas  para enquadrarmos
nossos jovens no início do terceiro milênio.

Jean Marie AMUSINI SELEMANI
Instituto BOBOKOLI FM Kinshasa Binza

República Democrática do Congo

ENTRE A SORTE E A RESPONSABILIDADE

“ Filho – disse um Irmão de idade enquanto me
apertava a mão felicitando-me, - tens muita sorte e
uma grande responsabilidade ao participar do XX
Capítulo”. Estas palavras sintetizam a expectativa que
há nos ambientes maristas e, também, meus
sentimentos e reflexões. Sinto-me feliz por esta
oportunidade de conhecer mais a fundo diferentes
realidades, linhas de pensamento e inquietações do
mundo marista, e isto já é uma grande riqueza.
Ademais, sinto grande responsabilidade: porque há
muitas pessoas no Instituto esperando uma mensagem
alvissareira do Capítulo e porque há muitos Montagne
esperando por justiça. Uns e outros são a vida pela
que temos que optar. Oxalá sejamos sensíveis ao bom
Deus que nos fala através das pessoas e dos
acontecimentos. Oxalá sejamos capazes de dar passos
justos e necessários, para continuar a ser fiéis a
Marcelino. Oxalá participemos juntos da mesma utopia
e de sua concretização.“ Irmão – respondo agora a
meu amigo, que citei do início -, reze por mim.”

Fernando Domínguez del Toro
Equipe Provincial da Missão, Província Bética

Castilleja de la Cuesta, Sevilla, Espanha.



O S  L E I G O S  •
R A L E M A N D A M E N T O

CAMINHANDO

Experimento um certa excitação e nervosismo ante a
experiência e o desafio do Capítulo. Preparamos-nos
para “escolher vida” como vitalidade do carisma de
Marcelino no novo milênio. Nós, os representantes
leigos e os Irmãos delegados, nos reuniremos em
Roma e esta reunião será para mim um crisol de
experiências e culturas de dois “mundos”: o leigo e o
religioso. Alimento a esperança de que, através do
partilhar nossas experiências como leigos e pessoas
religiosas, admitamos o diálogo e o discernimento que
terá vez. O espírito de Marcelino deve levar-nos a ver
e aceitar os desafios que são necessários para “o aqui
e agora” de nosso mundo, enquanto nos dedicamos a
“escolher vida”. Que possamos caminhar para frente
fortificados, inspirados e audazes para continuar
sendo testemunhos, pelo nosso estilo de vida, da
espiritualidade e do carisma de são Marcelino
Champagnat.!

Rita Georgina Rokocakau
Presidente do Movimento Champagnat

Suva, Ilhas Fiji

UM ENCONTRO DE VIDAS

O lema deste XX Capítulo Geral motiva-me a me
deixar levar pelos sentimentos que hoje me invadem o
ser, sem a necessidade de justificá-los, exibi-los e
racionalizá-los. Muito pelo contrário, convida-me a ser
protagonistas dos acontecimentos concretos que hoje
devo viver, assumindo-os com serenidade e valentia,
mesmo quando o caminho for incerto; e  convida-me a
prosseguir com fé e esperança em busca de novos
caminhos que Deus e a vida me propõem.
Espero que este espírito de vida, perpassado por um
clima de sinceridade e fraternidade, nos acompanhe
nestes dias de convivência no Capítulo Geral, e abra
novas luzes e caminhos que nos permitam redescobrir
nossa identidade, mais fiel a Deus como irmãos e leigos
que, partilhando uma mesma missão, respondemos por
nós mesmos a uma vocação pessoal  VIVA e PLENA
inserida em nossa própria realidade.
Que Champagnat e Maria, nossa Boa Mãe, nos animem
sempre a OPTAR PELA VIDA...

Erika Shishido Matsuo
Movimento Marcha

Província Marista de Lima - Peru

TRILHAS E PEGADAS PARA O TERCEIRO MILÊNIO...

Ao receber de IR.Walmir Xavier o convite para
participar do XX Capítulo Geral, um misto de susto e
alegria tomou conta de mim. Lágrimas atrevidas
denunciavam o que se passava em meu coração. Senti-
me invadida pela pergunta: Porque eu? Não seria eu
pequena demais para tamanha missão?
Após o impacto inicial fui organizando as idéias.A
ansiedade foi dando lugar a uma paz muito grande.
Percebi que a resposta que eu procurava deveria ser
construída de forma gradativa, à luz de leituras da vida,
de fatos, de rostos e imagens... De imersão constante na
oração e na presença de Deus.
É assim que estou procurando construir minha
participação como leiga nesse momento tão forte da
Congregação Marista. Sinto uma responsabilidade imensa,
mas a identificação com os sonhos do Padre Champagnat
tem-me sustentado e entusiasmado a cada dia.
Que a Boa Mãe me acolha no colo até que chegue a
Grande Missão e que 2001 seja marco revitalizador da
História Marista!

Silvana Elias da Silva Pereira
Colégio Marista Diocesano

Província Marista do Rio de Janeiro
Uberaba- Brasil

ENCONTRO EM ROMA

O XX Capítulo geral contará, do dia 15 a 25 de
setembro, com a presença de 18 leigos como
observadores-consultores, eleitos pelas respetivas
conferências ou agrupamentos de Provinciais:

ÁFRICA: Gary Michael Norton (África do Sul) e Jean
Marie Amusini Selemani (Congo).
ÁSIA: Noemi Basco Silva (Filipinas).
EUROPA: Catherine Demougin (França), Fernando
Dominguez del Toro (Espanha), Irma Eltink (Países
Baixos), Carlos Robla Pérez (Espanha) e Ana María
Sarrate Adot (Espanha).
AMÉRICA LATINA:Valdecir João Bianchi (Brasil), Silvana
Elias da Silva Pereira (Brasil), Ricardo Miño (Bolívia), José
Francisco Murillo Ortiz (Colômbia), José Eduardo Robles
Uribe (México) e Erika Shishido (Peru).
AMÉRICA DO NORTE: Jacques Boudrias (Canadá) e
Steven E. Murphy (USA).
PACÍFICO: Catherine Hannon (Austrália) e Rita
Rokocakau (Fiji).
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Estímulo capitular às fraternidades

OS IRMÃOS E
COMUNIDADES,ASSIM COMO OS

LEIGOS E SIMPATIZANTES MARISTAS
QUE O DESEJAREM,

PODERÃO SEGUIR O ANDAMENTO DO XX
CAPÍTULO GERAL ATRAVÉS DO INTERNET:

WWW.CHAMPAGNAT.ORG.

ESTE ESPAÇO INFORMATIVO OFERECERÁ AS NOTÍCIAS CAPITULARES
MAIS IMPORTANTES ATRAVÉS DE TEXTOS E FOTOS.

UMA SUBSCRIÇÃO GRATUITA PERMITIRÁ RECEBER EM SUA CAIXA POSTAL OS
BOLETINS QUE SE EDITAM E OS TEXTOS QUE A COMISSÃO CENTRAL DO CAPÍTULO

JULGUE OPORTUNO DIVULGAR.

O ESPAÇO WEB ESTARÁ FUNCIONANDO NO FINAL DO PRÓXIMO MÊS DE AGOSTO.

O CAPÍTULO GERAL É UM ACONTECIMENTO QUE QUER INTRODUZIR O INSTITUTO MARISTANOS
DESAFIOS DO TERCEIRO MILÊNIO.
VIVA-O DE PERTO!

Reunião de Fraternidades em Patos de Minas, Brasil, 2-3 de junho de 2001

ESTIMADOS AMIGOS DAS
FRATERNIDADES.
Quando receberem este número
dos Ecos Maristas,estaremos já no
Capítulo Geral. São muitas as Fra-
ternidades que participaram em
sua preparação, seja pela oração,
seja pelo seu interesse  em acom-
panhar os passos prévios, seja com
sua participação nas reuniões de
reflexão para responder às son-
dagens da Comissão Preparatória.
O Capítulo Geral é a maior auto-
ridade extraordinária em nosso
Instituto.A este organismo com-
pete eleger o governo do Institu-
to, isto é,o Superior Geral,Vigário
e Conselheiros, e fixar as normas
básicas para o futuro,que deverão
ser cumpridas pelo Conselho Ge-
ral eleito. Pode, outrossim, modi-
ficar os Estatutos e sugerir à San-
ta Sé possíveis modificações das
Constituições.
O Capítulo Geral de 1985, como
poderão lembrar, criou o Movi-
mento Champagnat da Família Ma-
rista e estabeleceu sua identidade
no artigo 164.4 das Constituições.

Algumas Fraternidades nasceram
já em 1987, ao mesmo tempo que
se fazia uma série de consultas
aos irmãos e leigos sobre as dife-
rentes realidades do Instituto pa-
ra redigir o Projeto de Vida,que foi
publicado em 16 de julho de 1990.
O Capítulo Geral de 1993 foi o
primeiro para o qual se convidou
para participar um grupo de leigos

maristas. Entre eles havia alguns
membros das Fraternidades. Para
este Capítulo, resolvemos fazer o
mesmo.
As Fraternidades continuam cres-
cendo e cada dia são mais os lei-
gos que se sentem atraídos pela
espiritualidade de são Marcelino e
que assimilam seu espírito para
vivê-lo e irradiá-lo.Este é um acon-
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ABRAM AS PORTAS

Que significado tem para nós os
dados das sondagens sobre nosso
próximo XX Capítulo Geral? São
indícios, pistas mais ou menos
luminosas que nos apontam todos
os filhos de são Marcelino, para
onde devemos caminhar todos; não
apenas os “delegados capitulares”?
A segunda destas perguntas pode
ser inspiradora de atitudes e de
ações em torno ao acontecimento
do XX Capítulo Geral. Que os
muitos dados e comentários não nos
façam perder de vista o
fundamental e decisivo: descobrir os
apelos de Jesus, o Senhor de nossa
história individual e congregacional,
aqui e agora.
É conhecido o apelo de João Paulo
II: “ Não tenham receio. Abram as
portas ao Redentor!” Sim, estejamos
certos de que se desejamos que
Cristo penetre realmente em nossas
vidas pessoais e em nossas
estruturas congregacionais todo irá
bem. Que esta confiança e
esperança nos dêem a coragem de
romper com nossos pequenos se
grandes bloqueios. Assim, desta
maneira, o Capítulo será “um novo
Pentecostes”.
“Eis que estou à porta, e bato” (Ap
3.20). À luz deste texto bíblico, o
apelo do Papa constitui um impulso
para perder o receio e a abrir-nos
com transparência à ação de Deus

Ir. José Contreras
Província do México Ocidental

Membro da Comissão
Preparatória.

tecimento pelo qual devemos
agradecer a Deus e à Boa Mãe, e
ao qual os delegados capitulares
prestarão atenção.As Fraternida-
des nos estão abrindo possibili-
dades inimagináveis. Estão reve-
lando-se um meio eficaz através
do qual o carisma que herdamos
de Marcelino se recria, adquire
novos valores e estende sua be-
néfica ação a muitos setores da
Igreja e da sociedade.
As inquietudes e propostas a es-
te respeito  manifestaram-se tão
claramente que um dos temas
prioritários para este Capítulo
Geral será a Espiritualidade Ma-
rista em todas as suas dimensões,
vivida por irmãos e leigos nos di-
versos setores: comunidades reli-
giosas acolhedoras e abertas, cen-
tros escolares e outras obras,
missões solidárias apoiadas no vo-
luntariado, diversas associações
de pais, de professores, de alunos
e de ex-alunos, e, naturalmente,
Fraternidades.
O Conselho Geral renovar-se-á
no Capítulo. Conseqüentemente
um de seus membros será o novo
responsável para manter contato
com as Fraternidades. Por minha
parte, desejo despedir-me de to-
dos vocês com um grande senti-
mento de gratidão e de alegria.
Gratidão ao Senhor e à Boa Mãe
para que continuem suscitando
em muitos corações o desejo de
seguir a Cristo do jeito de Cham-
pagnat e de o servir em seus
irmãos mais necessitados, com es-
pecial predileção pelas crianças e
jovens.Alegria e gratidão a todos
vocês por estes anos em que es-
tivemos em contato e nos temos
ajudado mutuamente a descobrir
as riquezas do carisma marista, a
vivê-lo com maior coerência e a
irradiá-lo nos diversos ambientes
de nossa vida.
Que a Boa Mãe e são Marcelino
abençoem a todos vocês e suas fa-
mílias e que com a sua ajuda e
proteção possam levar a bom ter-
mo seus melhores ideais.
Fraternalmente ♦

Ir. Pedro Marcos.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS:
Nova Fraternidade: chegou-
nos a comunicação da criação de
uma nova Fraternidade no Colé-
gio Champagnat de Buenos Aires.
Seu nome é “Santo Nome de Ma-
ria” e compõem-se de nove casais.
Bem-vindos irmãos argentinos.
Encontro de Fraternidades:
As Fraternidades da Província do
Rio de Janeiro reuniram-se em
Patos de Minas para celebrar seu
2.º Intercâmbio, nos dias 2 e 3 de
junho do corrente ano.
Também na Argentina as Frater-
nidades da Província de Córdoba
realizaram um interessante en-
contro em Pilar, com a partici-
pação de seis das Fraternidades
dessa Província.
Parabenizamos as Fraternidades
organizadoras destes encontros
e encorajamos todos a procurar
celebrar este tipo de reuniões,
tão propícias para criar fraterni-
dade, favorecer  o conhecimento
mais profundo do carisma e ani-
mar-se a encontrar novas manei-
ras de vivê-lo. ♦

Chegou a hora do Capítulo



Marcelino Champagnat era um ho-
mem que amava o convívio.Tinha
um caráter alegre, expansivo, fran-
co, firme,corajoso,ardoroso,cons-
tante e equânime.” (Vida p. 252)
Desde o Seminário Menor,ele con-
quistou a simpatia de seus educa-
dores que lhe confiaram a super-
visão do dormitório. Tinha uma
perspicácia para descobrir o com-
panheiro desanimado e ir-lhe em
ajuda com muito tato (p. 16)
No Seminário Maior Santo Ireneu,
em Lyon,o jovem seminarista con-
venceu seus colegas da necessida-
de de formar Irmãos catequistas pa-
ra evangelizar as crianças na área
rural.
No início de seu ministério em La
Valla, lançou sua obra. Nesta vila
com 2500 habitantes repartidos
em várias centenas de lugarejos, o
jovem vigário fez maravilhas. “As
maneiras simples e afáveis,os sinais
de bondade que lhe transpareciam
no semblante, atraíam os co-
rações...É tão bondoso...que a gen-
te não pode furtar-se a fazer o que
ele aconselha e quer.” (Vida p.252)

Esta facilidade de comunicação lhe
permitiu ir em ajuda das crianças po-
bres da paróquia.No primeiro ano,
ele recolheu doze que as confiou a
famílias generosas.Seu caráter equâ-
nime e a confiança que soube con-
quistar o ajudaram a superar as di-
vergências que separavam as famílias.
Os paroquianos de La Valla esti-
mavam o jovem vigário ao ponto de
tomarem providências para tê-lo
como pároco.Mas Marcelino com-
preendia que devia dedicar-se in-
tegralmente à sua comunidade. Os
jovens montanheses que ele havia
reunidos eram ignorantes na sua
totalidade:era preciso ensinar-lhes
tudo e torná-los religiosos.Tomou
consciência da necessidade de par-
tilhar a vida com seus Irmãos.As-
sim, em alguns meses, ele formava
um Irmão Lourenço como cate-
quista e fazia de um Jean-Pierre
Martinol, um mestre consumado.
O relatório diocesano em vista da
beatificação de Marcelino apre-
senta testemunhos interessantes:
“Ele era meigo, afável e sempre
amigo de todos” (Jean-François Ba-

dard,filho do sacristão de La Va-
lla).“Sempre vi o Padre Cham-
pagnat bondoso, afável obse-
quioso para com todos” (F.Ma-
rie-Jubin). “Ele falava ao pri-
meiro que encontrava.Sua fran-
queza,unida a um cordial aban-
dono, fazia o encanto de seus
encontros” (Ir..Aidan).
É pois verdadeiro dizer-se que
o sentido das relações, tão de-
senvolvido em Marcelino
Champagnat,é uma das causas
do êxito de sua fundação.♦

8 SÃO MARCELINO FMS Ecos Maristas 

Padre Champagnat,
homem relacionado

Ir.Alain Delorme, Notre-Dame de l´Hermitage (França)

AGENDA CAPITULAR

O Capítulo Geral decida,
conforme as Constituições
maristas, sua própria agenda
de assuntos e seu próprio
calendário.

Datas fixas:
• 28-08: Início do trabalho:

Mesa provisória.
• 01-09: Início do trabalho:

Mesa de conferência das
credenciais.

• 04-09: Cerimônia de
abertura do XX Capítulo
Geral

• 12-09: Dia de encontro dos
quatro Capítulos gerais das
Congregações Maristas.

• XX-09: Audiência Papal
conjunta para os membros
dos quatro Capítulos.

Propostas sugeridas pela
Comissão Preparatória:
• 04-11-09: Etapa de

organização prévia (abertura,
regimento, plano de trabalho,
data de encerramento,
eleição da Comissão Central).

• 13-19-09: Discernimento:
etapa do ver.

• 15-25-09: Reflexão
partilhada com os 18 leigos.

• 20-27-09: Discernimento:
etapa do julgar.

• 22-09: Reflexão dirigida por
um “expert”.

• 28.09-11.10: Discernimento:
etapa do agir. Eleição do
novo Governo geral e tomada
de decisões.

• 12-13.10: Encerramento
(aprovação das atas,
avaliação e cerimônia de
encerramento).

Pode-se acompanhar estes
acontecimentos na
www.champagnat.org e aí
subscrever-se gratuitamente
para receber os boletins
informativos que o deixará a
par do andamento do Capítulo.
Inscreva-se e comunique-o a
quem possa interessar este
serviço marista.São Marcelino por Pauline Clayton. Assumption
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