Província Marista do Brasil Centro-Sul – VI Capítulo Provincial
Prezados Maristas de Champagnat
De 06 a 11 de dezembro de 2017, a PROVÍNCIA
MARISTA do BRASIL CENTRO-SUL (PMBCS) realizou o VI
Capítulo Provincial com a participação de muitos Irmãos,
Leigos(as) e colaboradores(as) das frentes de missão da
Província, num total de 107 pessoas. Contamos com a
bênção, presença e atuação dos Irmãos Ernesto Sánchez
(SG), Óscar Martín (CG) e João do Prado (CG). Durante
esses 5 dias, num clima de muita escuta atenta e diálogo
contemplativo, Irmãos e Leigos/as conviveram entre si e
dialogaram sobre assuntos importantes à dinâmica e
atividades da Província, além de receber o relatório do
triênio 2015/2017, a despedida do Ir. Joaquim Sperandio
e a posse do Ir. Benê Oliveira à luz das esperanças e sonhos para o novo Triênio 2018-2020 da PMBCS.
Assim como o XXII Capítulo Geral (Medellín / Set-Out 2017), a VI edição do Capítulo Provincial foi
cuidadosamente planejada, preparada e desenvolvida com especial metodologia (passado, presente e futuro)
conduzida por uma entusiasta e eficiente e comissão preparatória. Ao redor das mesas de trabalho e sessões
plenárias, capitulares e participantes puderam suscitar debates, consensos e indicações de prioridades para
perscrutar o que Deus quer que SEJAMOS e FAÇAMOS .
O início do Capítulo foi marcado por dois símbolos: o
menino que empina a pipa e o carteiro. O primeiro esteve
presente em todos os materiais, na decoração e, principalmente,
na própria metodologia dos trabalhos: a pipa lança nossos olhos
ao alto, ao futuro, ao horizonte desconhecido na busca de um
NOVO COMEÇO, desperta em nós capacidade de sonhar, de se
colocar ao fio da espera para contemplar a beleza e o
encantamento da nossa vida e vocação e missão, ao mesmo
tempo que exige pés no chão, controle, movimentos precisos. O
segundo recordou a herança recebida de Champagnat e o que
precisamos fazer para manter a chama acessa 200 ANOS depois da fundação!
Ato seguido, aconteceu a cerimônia da posse do Ir. Benê Oliveira, Animador Provincial. Antes, o Ir.
Joaquim Sperandio agradeceu a Deus as graças recebidas e apoio de toda a comunidade provincial ao longo do
período que lhe coube servir a Província. Para o Ir. Benê, a nomeação como Pastor Provincial o deixou inquieto,
como Maria, a se perguntar “como acontecerá isso”?! Disse experimentar em si uma das convicções do saudoso Ir.
Basílio Rueda: “Aquele que conheceu a fascinação do amor de Deus sabe que não se pertence mais”. O espírito das
lideranças servidoras de Jesus e de Maria o anima a superar limitações, fragilidades, cansaços para estar em
condições de oferecer um quadrante de sua vida ao ofício de animador provincial na missio Dei, complementa.
Espera contar com as preces, a compreensão e o apoio de todos.
“É uma alegria iniciar esse serviço na mesma
ocasião do início do Novo Governo Geral da nossa
congregação, no auge dos 200 ANOS da Fundação do
Instituto Marista e dos 120 ANOS da chegada do
primeiro grupo de Irmãos Maristas ao Brasil”, afirma.
“É oportunidade para converter-me mais para melhor
servir ao Senhor e aos irmãos”, acrescenta. Para o Ir.
Benê, os 3 ANOS pela frente e os próximos 8 ANOS do
Instituto Marista, deverão ser enfrentados com muita
coragem, interioridade, profundidade, lucidez e
testemunho profético frente aos horizontes e
exigências da nossa época, da Igreja, da vida
consagrada, da juventude, a exemplo de São João
XXIII: pensar grande e olhar alto e longe.
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Parte da tarde desse dia, foi dedicada à apreciação do Relatório do Triênio 2015-2017, tendo o foco nos
desafios e prospectivas de cada setor, área corporativa e frente de missão. Esse giro pela diversidade e riqueza da
Província Marista preparou os participantes para a dinâmica dos dias seguintes.
Na quinta-feira, dia 7, iniciaram-se os
trabalhos de construção das prioridades para o novo
triênio. A metodologia partiu do olhar sobre o
passado e o presente, a fim de vislumbrar o futuro
desejado, à luz do Planejamento Estratégico do
Grupo Marista e dos Apelos do XXII Capítulo Geral.
Os participantes trabalharam em mesas redondas,
com grande envolvimento e participação de todos,
buscando o consenso nos pontos vitais para os
próximos anos. Esse momento foi mediado por June
Alisson Cruz e João Luis Fedel Gonçalves.
Em sua primeira mensagem, Ir. Ernesto
Sánchez afirmou que a PMBCS tem grande
importância para o Instituto Marista, pois é
numerosa em obras e pessoas engajadas e que isso
quer dizer que Irmãos, Leigos(as) e participantes do
Capítulo estão sonhando juntos o futuro marista,
qual novo La Valla – casa da luz e farol a orientar
nosso caminhar no III Século do Instituto Marista.
À noite, aconteceu o “Papeando sobre o
XXII Capítulo Geral”. Essa atividade, conduzida pelo
Ir. Natalino Guilherme de Souza, Secretário
Executivo da UMBRASIL, contou com uma conversa
muito profunda e familiar entre pessoas que
participaram do Capítulo Geral: Ir. Ernesto, Ir. Óscar,
Ir. João do Prado, Ir. Joaquim Sperandio, Jimena
Grignani, leiga, e dos colaboradores Priscila Staniski
e Laercio da Cruz Loureiro, da Diretoria de Tecnologia da Informação do Grupo Marista.
Na sexta-feira, dia 8, os trabalhos em torno da metodologia continuaram com grande intensidade. À noite,
outro evento marcante: a Celebração Eucarística na Capela Mãe da Misericórdia. Houve dois momentos
significativos: a renovação dos votos temporários de 10 jovens Irmãos e a homenagem ao jubileu de vida
consagrada. Perante o Ir. Ernesto Sánchez, os jovens Irmãos professaram suas intenções de perseverar e continuar
firmes na fé, respondendo ao chamado de Deus para seguir na vocação marista. Os Irmãos homenageados foram
onze: José Cegalla (75 anos), Estevão Müller (70 anos), Orlando Zattar (70 anos), Paulo Antônio Forster Ramos (70
anos), Clemente Ivo Juliatto (60 anos), Dario Bortolini (60 anos), Rafael Mendes dos Santos (60 anos), Tercílio
Sevegnani (50 anos), Antônio Martins Teles (25 anos), João Carlos do Prado (25 anos) e Rogério Mateucci (25 anos).
Ao final da celebração, todos, a uma só voz, entoaram o Sub tuum (tradicional canto mariano) e receberam os
cumprimentos pela contribuição na construção do Reino de Deus por meio da evangelização e educação de crianças
e jovens.
Sábado, dia 09 pela manhã, foi reservado para encaminhamento dos debates e criação de consensos em
torno da definição das Prioridades para o Triênio 20182020. Foram indicadas quatro temáticas

prioritárias ao novo Conselho Provincial:
1. MARISTAS DE CHAMPAGNAT: reconhecidos pela
unidade, espiritualidade e espírito de comunhão das
nossas vocações específicas, por meio de espaços e
experiências que incentivem a vivência corresponsável da
identidade e da missão maristas, capazes de nos
caracterizar como família carismática global.

2. EVANGELIZAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS: priorização de uma
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educação evangelizadora em espaços formativos e escolares formais e informais, permeada pela escuta, diálogo,
sendo construtores de pontes, de promoção da dignidade humana, da proteção e defesa das infâncias,
adolescências e juventudes, a partir dos seus protagonismos, empoderamentos e interlocuções como agentes de
transformação.

3. CULTURA, ANIMAÇÃO VOCACIONAL E VIDA CONSAGRADA: reconhecidos pelo comprometimento com a
dimensão da cultura vocacional nas frentes de missão, revitalizando e ressignificando-a a partir dos contextos e
desafios atuais, por meio da participação, do testemunho e da vivência da espiritualidade, fraternidade e vocação
dos Maristas de Champagnat.

4. GESTÃO A SERVIÇO DA MISSÃO: reconhecidos por realizar processos de gestão, de sustentabilidade e exercício
da liderança servidora, inspirados nos princípios e valores institucionais maristas aliados à competência profissional
e ética, sempre a serviço da missão.
Chegamos ao final dos trabalhos do VI Capítulo Provincial. Durante esses dias os participantes foram
instados a escrever também uma carta, endereçada ao Provincial e a seu Conselho. O “carteiro do Capítulo”
(interpretado por Dercio Berti) veio então recolher as correspondências, e aproveitou para deixar um presente, um
pão de mel com a imagem da pipa, pelo esforço de todos nesses dias. Pareceu-nos, de novo, ouvir a máxima do
santo fundador: "Deus não olha para o sucesso ou grandeza das obras que fazemos, mas para o amor dedicação
com que fazemos". Os Conselheiros pretendem ler as missivas em suas reuniões ao longo do triênio 2018-2020.

Sábado a tarde, dia 09, foi dia de piquenique! Os capitulares e participantes acorreram a um passeio
ecológico no Parque São José para convivência com as crianças, jovens e suas famílias do Centro Social Marista Irmã
Eunice Benato. Juntos, partilhamos a vida, a fé, os sonhos, o lanche, construímos e soltamos pipas, conversamos,
brincamos. O símbolo do Capítulo Provincial tornou-se realidade nos céus do parque e na convivência prazerosa
entre Irmãos, leigos, crianças e jovens.

A programação do domingo, dia 10, foi de atividade exclusiva dos Irmãos. Foi dia de reflexão, oração e
eleição do novo Conselho Provincial. Os integrantes do Conselho Provincial colaboram com o Irmão Provincial no
serviço de animação espiritual e apostólica dos Irmãos, no governo da Província e na administração dos seus bens.
No domingo à tarde, trataram de assuntos relacionados à vida consagrada, à vida fraterna em comunidade, de
orientações / 2018 e de colóquios com os Irmãos Provincial e Superior Geral.
O Capítulo Provincial encerrou-se na segunda-feira, dia 11, com a eucaristia de bênção ao novo Triênio da
PMBCS e de celebração de Natal, presidida por Dom Antônio Peruzzo, Arcebispo e Grão-Chanceler da PUCPR, na
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Paróquia Universitária Jesus Mestre, da universidade. Antes, aconteceu o descerramento da placa comemorativa
do Bicentenário do Instituto Marista na PUCPR e sede do Grupo Marista num jardim em frente à Paróquia, símbolo
da renovação e construção de um “novo La Valla”.

Durante a celebração foi apresentado o novo Conselho Provincial, formado pelos Irmãos Rogério
Mateucci – vice-provincial, Cezar Cavanus, Délcio Balestrin, Tercílio Sevegnani, Tiago Fedel e Vanderlei Siqueira.
O Ir. Lino Jungbluth foi nomeado, Ecônomo Provincial; o Ir. Délcio, presidente do Grupo Marista e o Ir. Vanderlei,
vice-presidente.
Ao final, o Ir. Benê, relembrou o Ir. Seán Samon: “o trabalho à nossa frente não exigirá menos do que já foi
exigido para chegarmos até aqui – mentes e corações abertos, entusiasmo para trabalhar em prol da missão,
disposição para superar visões ideológicas desagregadoras, muito sacrifício” e alegria por fazer acontecer o Reino
de Deus, do jeito de São Marcelino, numa Igreja de rosto mariano.
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