Superiore generale dei Fratelli Maristi
Roma, 6 de novembro de 2017

AOS IRMÃOS DA PROVÍNCIA BRASIL CENTRO-SUL
Queridos Irmãos:
Recebam minhas saudações fraternas de Roma, onde cheguei faz uma semana, depois de viver
una profunda experiência capitular em Rionegro, Colômbia. Em breve vocês vão receber as
orientações de futuro que discernimos juntos no decorrer de todo o processo do Capítulo Geral,
com vistas ao “Novo La Valla” que estamos chamados a construir.
Na minha carta do passado 12 de outubro, compartilhei com vocês que o Capitulo elegeu o Ir.
João Carlos do Prado como Conselheiro Geral para os próximos anos. E convidei-os para
responder a uma nova sondagem em vista de discernir qual Irmão poderá servir como Provincial
nos próximos três anos. Agradeço por suas respostas.
O Conselho Geral, depois de estudar a sondagem realizada na Província, nomeou o Ir. Antonio
Benedito de Oliveira (Ir. Benê) como Provincial do Brasil Centro-Sul por um primeiro mandato
de três anos.
O Ir. Benê iniciará seu primeiro triênio no dia 6 de dezembro deste ano durante o próximo
Capítulo provincial. Agradeço ao Ir. Benê sua abertura e disponibilidade para servir o Instituto
como provincial. Os resultados da sondagem provam claramente que conta com um grande
apoio dos Irmãos da Província. A suas qualidades como Irmão, junto à sua experiência nos
últimos anos como vice provincial, animando as áreas da vida consagrada e laicato, serão para
ele de muita ajuda para prestar este serviço de animação provincial. Na conversa pessoal que
tive com o Ir. Benê percebi claramente a sua disposição para servir seus Irmãos e Leigos da
Província com um estilo mariano.
Meu sincero agradecimento ao Ir. Joaquim Sperandio, que durante esses últimos seis anos tem
dado o melhor de si mesmo para a animação e o governo da Província. Obrigado também ao Ir.
João Carlos do Prado pela sua abertura para os chamados que tem recebido primeiro para servir
como Provincial e depois para servir ao Instituto como Conselheiro geral. Deus tem seus
caminhos para cada um de nós.
Que Maria continue inspirando nossa caminhada como Maristas de Champagnat neste “Novo La
Valla”, a ser construído também por vocês na Província do Brasil Centro-Sul. Esta é a sua obra,
como dizia Marcelino Champagnat. Estamos juntos na missão e na oração.
Com afeto fraterno,
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