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novidades Congresso Eucarístico 
Internacional 2008

400º aniversário da Cidade de Quebec

O Cardeal Jozef Tomko inaugurou, 
no Canadá, no domingo passa-
do, 15 de junho, o Congresso 

Eucarístico Internacional, cujas ativida-
des durarão até o dia 22 de junho de 
2008. O tema do Congresso é “A Eu-
caristia dom de Deus para a vida do 
mundo”.

O cardeal, presidente emérito do Comitê 
Pontifício para os Congressos Eucarísti-
cos Internacionais, foi enviado pelo Pa-
pa como representante pontifício. Bento 
XVI teve que escolher entre Austrália, 
onde será celebrada a próxima Jornada 
Mundial da Juventude, e Canadá, para 
presidir o congresso Eucarístico Interna-
cional. A sua idade não lhe permite fazer 
duas viagens tão grandes num período 
de tempo tão pequeno. O Papa partici-
pará do Congresso durante a missa de 
encerramento, domingo 22 de junho, 

através de uma mensagem via satélite.

Durante o ano de 2008 a cidade de 
Quebec celebra seu 400º aniversário. 
Trata-se da primeira cidade dos france-
ses na América do Norte. Tal aniversário 
está sendo comemorado com grandes 
festas. A chegada dos franceses, com 
sua profunda fé, marca o início da Igreja 
Católica na região. Em seguida, chega-
ram os primeiros missionários recoletos, 
em 1615, e jesuítas, em 1625. As primei-
ras congregações femininas, ursulinas 
e agustinianas, chegaram em 1639. A 
dimensão religiosa ocupa, por isso, um 
lugar importante na festa de 2008, pois 
a Igreja Católica teve, e tem, um papel 
importante na vida do povo de Quebec. 
O Congresso Eucarístico constituirá o 
acontecimento religioso mais importan-
te para as festas de fundação da cidade 
de Quebec, em 2008. 

A Eucaristia dom de Deus para a vida do mundo
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O coordenador marista e a
liderança como serviço

Durante o fim de sema-
na que coincidiu com 
a festa americana do 

“Memorial day”, realizou-se 
na casa de acolhida do Eso-
pus a conferência de 2008 
dos coordenadores maristas 
dos jovens. Deste encontro 
estiveram participando os 
estudantes procedentes do 
Colégio Laval (Canadá), da 
Escola secundária Marcelino 
Champagnat (Canadá), da Hi-
gh School Central Católica (La-
wrence, MA), da High School 
Arcebispo Molloy (Briarwood, 
NY), da High School Masculi-
na de St. Agnes (New York), da 
Academia Mount St. Michael 
(Bronx, NY), da High School 
Marista (Bayonne, NJ), da Hi-
gh School Católica de Roselle 
(Roselle, NJ), da High School 
Christopher Columbus (Mia-
mi, FL), da High School St. 
Brendan (Miami, FL), da Hi-
gh School Monsenhor Pace 
(Miami, FL), da Academia St. 

Joseph (Brownsville, TX), e do 
Colégio Cervantes Costa Rica 
(México).

No encontro, os estudantes 
estiveram refletindo sobre a 
vida de Jesus e de Marceli-
no, a partir da perspectiva 
da liderança como serviço. 
Através desta análise, eles 
foram observando suas pró-
prias habilidades e capacida-
des como coordenadores dos 
jovens, desenvolvendo uma 
reflexão estimulada por ini-
ciativas de debate a respeito 
de suas realidades e por ou-

O documento de espiritua-
lidade ‘Água da Rocha’, 

traduzido ao cingalês pela se-
nhora Kamala Xavier, está pron-
to para ser editado. A tradutora 
é cega. Agradecemos à senhora 
Kamala e aos Irmãos Nicholas 
Fernando e Víctor Fernando, 
sem esquecer Luxman Senevi-
ratne que coordenou o traba-
lho de tradução.

0s irmãos da comunidade 
da Administração geral vi-

veram um momento de intimi-
dade e de grande intensidade, 
dentro do espírito pascal e da 
festa de Pentecostes, em ati-
tude de acompanhamento do 
Ir. Ticiano Cagigal García, que 
foi enviado em missão a An-
gola. Na ausência do Ir. Seán, 
Superior geral, a cerimônia de 
envio foi presidida pelo Ir. Luis 
García Sobrado, Vigário geral, 
contando com a presença dos 
irmãos da comunidade.

Ir. Ticiano iniciou a sua vida ma-
rista no juniorado internacional 
São Francisco Xavier, em Gru-
gliasco, tendo desempenhado 
seu trabalho missionário, em 
Cuba, na Venezuela e no Equa-
dor. Atualmente, depois de ter 
completado os seus 70 anos 
de idade, ele segue os mesmos 
passos de outros irmãos de 
idade madura, que decidiram 
participar do programa da Mis-
são Ad Gentes. Há alguns me-
ses, depois de ter participado 
em Roma de alguns cursos de 
espiritualidade bíblica e outros 
para o aperfeiçoamento de su-
as habilidades com a pintura de 
quadros, ele optou por colocar 
os seus serviços à disposição 
das obras em Angola.

Casa geral

Sri LankaConferência dos coordenadores maristas dos jovens 
da América do Norte

tras atividades.

Um dos temas principais das 
palestras organizadas para 
este encontro foi o que pro-
curou estabelecer a diferença 
entre a liderança em sentido 
amplo e a liderança cristã. O 
ponto distintivo da liderança 
cristã é o serviço. Nas vidas 
de Jesus e de Marcelino foram 
destacados muitos exemplos 
de como se deve ser líder e 
servidor ao mesmo, sabendo 
aplicar estes exemplos à ex-
periência pessoal de coorde-
nador cristão.

Jovens unidos para a 
promoção das obras Maristas

Congo

O irmão provincial da 
África do Centro-Les-
te, Eugène Kaban-

guka, encontrou em Goma 
os jovens integrantes da 
fraternidade JUDEPROFM, 
Jovens unidos para o desen-
volvimento e a promoção 
das obras dos Irmãos Maris-
tas, que é uma fraternidade 
de leigos maristas, que se 
criou e se desenvolve dentro 
da sua circunscrição.

Esta visita foi muito benéfica 
para nós, no sentido de que 
aproveitamos a ocasião para 
tornar a existência do nos-
so movimento conhecida do 
provincial e ao mesmo tempo 
transmitir-lhe nossas ambi-
ções, dentre as quais está o 
reconhecimento da entidade, 
seja no âmbito particular da 
província que ele dirige, como 
no do instituto marista como 
um todo.

Ao longo da troca de idéias, pu-
demos nos beneficiar com as 
experiências de vida já feitas pe-
las outras fraternidades, e atra-
vés delas poderemos aprofundar 
nossas regras, intensificando-as 
a partir do espírito marista.

Na conclusão da sua visita, 
pudemos receber do provin-
cial o abraço fraterno e de 
encorajamento.
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FMSI, uma nova fundação, 
para o bem das crianças

Casa geral

O BIS está passando por uma trans-
formação. Aquilo que era um órgão 
vinculado à Administração geral 

tornou-se uma entidade cujas normas ju-
rídicas foram reconhecidas e registradas 
junto às autoridades civis italianas, e a 
partir do dia 30 de abril de 2008 passou 
a denominar-se Fondazione marista per la 
solidarietà internazionale, uma ONLUS.

Os estatutos da nova fundação já haviam 
sido registrados em cartório no dia 24 de 
outubro de 2007. Em fevereiro de 2008, 
a fundação recebeu a notificação de que 
ela tinha sido registrada junto ao órgão 
competente, a Agenzia delle entrata, como 
uma ONLUS, que quer dizer “organização 
sem fins lucrativos e com um propósito 
especificamente social”.

Inspirando-se no carisma e na missão dos 
Irmãos Maristas, a missão desta fundação 
se determina com as seguintes palavras:

A missão da Fondazione Marista per la Solida-
rietà Internazionale (Fundação Marista para a 
Solidariedade Internacional) é promover idéias 

inovativas e iniciativas práticas em prol das 
crianças e jovens, especialmente em prol dos mais 
vulneráveis e necessitados.

A FMSI trabalha para proporcionar um mundo 
melhor para crianças e jovens em modo que 
seus direitos sejam respeitados e protegidos, que 
possam crescer e amadurecer em meio de um 
ambiente saudável e seguro, livres da violência 
e do medo, esperando por um futuro luminoso e 
cheio de oportunidades.

O superior geral, o vicário geral e os mem-
bros do Conselho geral se constituíram 
como o quadro de administração da fun-
dação, com o diretor do BIS atuando como 
seu presidente.

Seguindo a tradição do BIS, a funda-
ção trabalha no sentido de realizar a 
sua missão da seguinte maneira:

• educando, treinando e incentivando a 
justiça, a paz e a solidariedade, no que se 
refere às crianças, às suas dificuldades e 
seus direitos;

• advogando os direitos das crianças dian-
te das instituições em defesa dos direitos 
humanos das Nações Unidas, em Genebra, 
ao lado de outras organizações similares e 
entidades da ONU;

• coordenando o financiamento de micro 
e macro projetos em benefício da infância 
e dos jovens. Nestes projetos estão inclu-
ídas as construções de escolas, além do 
fornecimento de equipamentos e materiais 
de segurança, o desenvolvimento de um 
serviço de programas e centros de auxílio 
à infância, com a defesa dos direitos das 
crianças, a ajuda com alimentos e progra-
mas de saúde. E também

•juntando-se a outros parceiros, a orga-
nizações em rede e construindo coalizão 
com outras entidades a serviço dos direitos 
das crianças, que trabalham para fazer do 
mundo um lugar seguro, onde as crianças 
e os jovens possam crescer e realizar ple-
namente o seu potencial.

A decisão de transformar o BIS, Bu-
reau of international solidarity, em 
uma fundação com um reconhe-

cimento jurídico próprio, deve-se a duas 
principais razões.

A primeira delas é porque precisamos 
estabelecer uma entidade jurídica própria 
se quisermos continuar nossos esforços 
em defesa das crianças e dos jovens, em 
Genebra. Agora que temos o reconheci-
mento definitivo junto ao governo italiano, 
podemos iniciar a formalizar o processo, 
que durará dois anos, para usufruirmos do 
nosso “estatuto de conselheiro especial” 
junto ao Conselho econômico e social 
(ECOSOC) das Nações Unidas. Este reco-
nhecimento nos colocará mais próximos 
dos passos de outras organizações não 
governamentais que defendem os direitos 
humanos e que operam em Genebra. 
Isto nos ajudará também a trabalhamos 
mais estreitamente ligados a outras ONGs 
semelhantes, tais como o Bureau interna-
tional catholique de l’enfance (BICE) e o 
Working group for the Convention on the 
rights of the child.

A segunda razão que nos levou a cons-
tituir uma fundação está ligada à neces-
sidade de buscarmos novas fontes de 
financiamento para os nossos projetos e 
programas junto ao setor público. Como 
um corpo independente, com procedi-
mentos de transparência e de contabili-
dade aceitos universalmente, podemos 
trabalhar com outras ONGs italianas, além 
de programas de governos regionais e 
nacionais, buscando recursos para muitos 
de nossos projetos educacionais e de 
desenvolvimento social ligados à infância 
no mundo que progride. Em setembro ini-
ciaremos uma campanha utilizando a mala 
direta através da Itália, com o objetivo de 
levantar fundos junto ao público em geral 
que possa estar interessado em apoiar o 
trabalho da fundação.

Transformando-se em fundação, o BIS 
está buscando “novas formas de missão e 
novas situações”
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A PUCRS desenvolve seu 'Projeto Reflexões'
Brasil

Os valores religio-
sos, espirituais e 
educacionais que 

constituem a herança de 
São Marcelino Champagnat 
foram compartilhados por 
148 professores e técnicos 
administrativos da Pontifí-
cia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PU-
CRS) entre os últimos dias 
30 de maio e 1º de junho, 
em Bento Gonçalves, Rio 
Grande do Sul, Brasil. Nesse 
período, a exemplo do que 
ocorre desde o ano 2000, a 
PUCRS realizou reunião do 
seu Projeto Reflexões, com 
a proposta de um olhar para 
dentro da instituição e de 
sua vocação marista. Ainda 
durante 2008 dois outros 
encontros darão seqüência 
ao projeto.

O Reitor Joaquim Clotet ex-
plicou, na abertura da reu-
nião de Bento Gonçalves, 
que pelo Projeto Reflexões 
a PUCRS pretende qualificar 
seu pessoal e conhecer-se 
internamente, de forma a 
assumir compromissos mú-
tuos dentro da percepção 
de que integram uma Pon-
tifícia Universidade Católica 
marista. “Aqui todos somos 
protagonistas, olhando-nos 
uns para os outros e todos 
para a PUCRS”, disse ele. 
Atual coordenador do proje-
to, o Vice-Reitor Evilázio Tei-
xeira lembrou que a iniciativa 
constitui ambiente de escu-
ta, reflexão e diálogo sobre a 
missão da PUCRS.

O Padre Érico Hammes e os 
Irmãos Armando Bortolini e 
Manoel Alves – este, da Uni-
versidade Católica de Brasília 
e presidente da União Ma-
rista do Brasil - abordaram, 
nos três dias do encontro, 

temas como a missão e os 
desafios da Universidade Ca-
tólica, os maristas na atuali-
dade e a educação marista, 
em abordagens históricas e 
espirituais que enfatizaram o 
papel de Champagnat como 
construtor do ensino marista 
pelo mundo e do Instituto 
Marista como propagador 
da palavra de Jesus Cristo 
a partir do exemplo de Ma-
ria. Nilson José Machado, da 
Universidade de São Paulo e 
José Roberto Gomes da Sil-
va, da PUC do Rio de Janei-
ro, apresentaram reflexões 
sobre o conhecimento e as 
perspectivas para o ensino 
superior no Século XXI.

O Projeto Reflexões também 
inclui uma iniciativa de di-
álogo com a Administração 
Superior da PUCRS: no Dia-
logando com a Reitoria, o 
Reitor, o Vice e os Pró-Reito-
res colocam-se à disposição 
dos participantes, respon-
dendo diversas questões. 
Nesta edição, foram trata-
dos temas como revisão cur-
ricular, relacionamento com 
as representações estudan-
tis, mobilidade acadêmica e 
aproximação com o mercado 
profissional - entre outros. 
Por iniciativa do Reitor, foi 
também tratada a legislação 
sobre as entidades filantró-
picas, em debate no Brasil 
a partir de um projeto de lei 

do Executivo que altera as 
regras vigentes.

O Projeto Reflexões desen-
volve-se através de três reu-
niões anuais, com vocações 
distintas, mas todas voltadas 
para a integração e a espi-
ritualidade. A primeira, em 
Bento Gonçalves, é denomi-
nada de Olhar, constituin-
do um estímulo a que seus 
participantes busquem uma 
visão interna, tanto pessoal 
quando institucionalmente. 
A segunda, em Porto Alegre, 
chama-se Identidade, tendo 
por vocação uma aproxima-

ção teórico-prática ao termo, 
para que os participantes 
compartilhem a missão e a 
visão da PUCRS. A terceira, 
Compromisso, também em 
Porto Alegre, adiciona às vo-
cações das duas anteriores 
os pactos a serem constitu-
ídos pelos dirigentes, pro-
fessores e funcionários para 
que a PUCRS cumpra seu 
papel na sociedade, como 
pontifícia, católica e marista. 
Iniciado no ano 2000 e tendo 
realizado 11 reuniões, o Pro-
jeto Reflexões já mobilizou 
1.451 convidados.

A comunidade marista 
de Saint-Louis, em 
Aubenas, celebrou 

devidamente a festa de Mar-
celino Champagnat. Primei-
ramente, ao longo da sema-
na, os irmãos que deram a 
catequese nas salas de aula 
do colégio próximo, “Imacu-
lada Conceição”, falaram de 
Marcelino e deram seu tes-
temunho. À tarde, durante 
a Eucaristia presidida pelo 
Padre Fernand Déchaux, um 
busto talhado em madei-
ra de tília, representando 
Marcelino, foi abençoado. 
Participaram dessa missa o 

Sr. Paul Alleysson, escultor, 
e sua esposa Paulette, da 
cidade de Saint-Etiennne de 
Fontbellon.

Foi uma bela cerimônia so-
lenizada com cantos e uma 
bela homilia do Padre Dé-
chaux. Lembramos que o Pe. 
Fernando Déchaux, capelão 
ocasional da comunidade, 
teve um de seus manos, Ci-
priano, como irmão marista 
que trabalhou muito tempo 
na Oceania, e um outro, 
Germano, sacerdote. Uma 
família exemplar a serviço 
do Senhor!

Festa de São Marcelino 
Champagnat em Aubenas


