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Festival Internacional Marista
Anterior à Jornada Mundial da Juventude
Sydney

A

Jornada Mundial da Juventude
terá lugar em Sydney, nos dias
14 a 20 de julho de 2008. Esta
iniciativa da Igreja católica reúne jovens de todo mundo para que construam pontes de amizade e esperança,
entre os continentes, os povos e as
culturas. Na cidade de Sydney estão
sendo concluídos os preparativos para
dar as boas-vindas aos jovens peregrinos, procedentes dos cinco continentes e de todos os quadrantes da
Austrália. Para a Jornada Mundial da
Juventude, Sydney acolhe um número
maior de peregrinos do que aquele das
Olimpíadas de 2000.

Nos dias anteriores à Jornada, os Irmãos Maristas organizaram um Festival
Internacional, desde a quinta-feira, dia
10 de julho até o domingo, dia 13. O
tema da Jornada Mundial da Juventude – 2008 é inspirado nos Atos dos
Apóstolos 1, 8: “Recebereis a força do
Espírito Santo, que virá sobre vós, e
sereis minhas testemunhas”. Esta citação introduz o relato de Pentecostes
que apresenta a imagem de Maria, em
meio aos apóstolos, “na sala superior”. O ícone de Maria, Mãe da Igreja,
é também o ícone da Associação das
Escolas Maristas da Austrália, e será
o inspirador do Festival Internacional
Marista.
O Festival é organizado em cooperação com o Conselho geral que deseja manifestar aos jovens maristas
do mundo a internacionalidade do
Instituto. Estarão presentes vários
Conselheiros gerais e o Irmão Seán
Sammon, Superior geral, cuja alocução marcará a conclusão do Festival.
A programação do Festival será desenvolvida no St Joseph’s College
(Hunters Hill) e inclui grupos de reflexão, conferências com professores convidados, oração e celebração
sacramental. Os peregrinos terão a
oportunidade de enriquecer suas vidas, interagindo com maristas procedentes de muitos ambientes e culturas.
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Preparação do
XXI capítulo Geral
Casa Geral
Abril 2008
«Caminhando para o XXI Capítulo Geral:
consulta inicial»

Maio - outubro 2008
Fase Local - Provincial
Preparação
• Contato do coordenador regional com os coordenadores das
Unidades Administrativas.
• Os respectivos Conselhos
adaptam o processo e os materiais à realidade de sua Unidade
Administrativa, assim como a forma de recolher os dados sobre os
leigos.
Processo
1) Consulta às comunidades maristas, organismos de animação e governo (conselho, assembléias, comissões,
equipes...), leigos e jovens maristas.

2) Ordenar e classificar as contribuições (na secretaria da UA,
com o coordenador da UA)
3) Envio a Roma (antes de 31 de
outubro)

Novembro - dezembro 2008
«Orientações para a reflexão, face ao XXI
Capítulo Geral»
A Comissão preparatória recolhe as
contribuições da consulta inicial, e
elabora um instrumento de reflexão
que ajude a aprofundar os dados
obtidos.

cou em relevo..
2) Preferivelmente em clima de
oração e de discernimento (retiros,
fins de semana, semanas de aprofundamento, encontros...)
3) Acompanhamento da parte
dos delegados eleitos e coordenadores.
Envio dos “ecos” à Comissão preparatória, antes do dia 31 de maio

Junho 2009
«Propostas para o XXI Capítulo Geral»

Fase Provincial - Regional

A Comissão preparatória recolhe os
ecos, sintetiza as propostas a serem
submetidas à reflexão dos delegados
e à deliberação do Capítulo.

ESTUDO do documento “Orientações”
em nível provincial e regional.

Julho - agosto 2009

Janeiro - maio 2009

1) Objetivo: suscitar o diálogo
fraterno em torno de distintos aspectos que a consulta inicial colo-

Os delegados se preparam para o Capítulo

Dez irmãos enviados à missão
Filipinas

O

mês de junho nos trouxe a
bênção de outros dez irmãos
para o Setor da Missão ‘ad
gentes”, na Ásia. O Ir. Seán Sammon
deu-lhes o envio, no dia 8 de junho,
numa cerimônia celebrada na casa
de retiros dos padres dominicanos
de Davao. Foi uma cerimônia simples,
mas densa de significado e de muita
emoção. Em inspirada homilia,


o Ir. Seán exortou os irmãos a imitarem
Maria no canto do Magnificat.
Três irmãos foram destinados ao Camboja; dois, a Bengala do Oeste, Índia;
e os demais a outros países. Viajarão
para seus respectivos lugares, entre
os meses de agosto e setembro deste
ano. Todos sejam bem-vindos!
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Edelvives inaugura
um portal na Internet
Espanha

A

editora ‘Edelvives’, propriedade dos Irmãos Maristas, organizou um portal na internet
com o nome de “sehacesaber.org”;
quer ser uma proposta de integração
de todos os protagonistas da comunidade educativa com uma abordagem digital ou tecnológica.
O portal inicia com um informativo
por idades. Desde a primeira página
é possível acessar a quatro seções:
professores, alunos, famílias e instituições.
Vamos deter-nos um pouco na seção dos professores. A animação
introdutória desta seção afirma que
ensinar é cultivar, ajudar a crescer e
inovar. O menu dirigido aos professores comporta seis blocos, além
de um noticiário preparado sobre
os mesmos temas do informativo
por idades, mas na perspectiva do
educador.
- Aula TIC. Em Aula TIC temos:
Curso 0, web 2.0 e uma ampla seção denominada TIC na aula, que
apresenta quadros-negros digitais,
as webquest, vários programas matemáticos e as provas de avaliação
interativas.
- Formação. O portal da Edelvives
dá acesso a programas de formação
presencial como o ”Proyecto vivelo”
(Projeto viva-o) e a programas de
formação on-line, com cursos
simples de 5 a 10
horas sobre blogs, localizadores,
ferramentas web
2.0, power-point
(básico) e internet (básico).

- Recursos. Neste bloco há uma
grande documentação por cursos e
áreas, sobre projetos curriculares,
programações de aula, atividades
reproduzíveis, atividades diversas e
um banco de imagens que, por ora,
vem centrado na citologia, anatomia
e fisiologia; na Terra e no Universo. A documentação é completada
mediante referências importantes a
recursos em rede.

Encontro de ex-alumos
maristas
Cuba

O

s irmãos e ex-alunos maristas
da “Pérola do sul” (Havana), em
Cuba, reuniram-se no dia 14 de
junho, na igreja da Santíssima Vigem do
Rosário, para celebrar e agradecer, mediante a celebração da Eucaristia, todos
os benefícios recebidos de Deus, através
da pessoa de Marcelino Champagnat.

- Sala de professores. A sala de
professores é um mural de anúncios
sobre o de plano de leituras, desenvolvido pelo grupo editorial e com
notícias atuais do próprio grupo.
- Educação religiosa. Oferece uma
seção muito cuidada com notícias e
atualidades sobre o Ensino Religioso
(ERE) e continua com uma ampla coleção de recursos para todas as etapas educativas e com documentação
própria do Departamento religioso
(formação do professor, legislação
básica, projetos curriculares e planos
de aula). A seção é completada com
uma página destinada às pessoas ou
centros que desejam partilhar seus
recursos.
- Encorajamento à leitura. A última seção oferece guias de leitura de
muitos livros, especialmente os das
coleções Ala Delta e Alandar, e um
setor de cultura em que vêm orientações sobre exposições, vídeo-jogos,
e páginas web.
A novidade deste serviço da editora
‘Edelvives’ é um convite para conhecer
mais ofertas dessa instituição marista
dedicada à promoção do livro educativo. Para obter maior informação
dirigir-se a
www.edelvives.com



Presidiu a Eucaristia o Pe. Saimel Perdomo. O Irmão Carlos Martinez Lavín
recordou-nos que o carisma de Marcelino
é como um “canal proveniente de um rio,
em que o canal se tornou rio e este se
fez mar”. Marcelino foi um homem fiel a
Deus, em época de crise, um homem que
continua convidando a muitos ex-alunos
de Cienfuegos a serem ”bons cristãos e
virtuosos cidadãos”. Hoje como ontem,
Jesus convida a acolher as crianças, em
seu nome, para construir o Reino de seu
Pai, a partir do insignificante. As crianças
são espontâneas, transparentes, simples,
alegres, sem complicações. Não alimentam rancor e esquecem logo as ofensas.
Em Cienfuegos, como em toda Cuba, os exalunos maristas e os atuais são chamados
a semear esperança, todos os dias: “Novos
corações, novos tempos”. Corações novos
para um mundo novo, para uma Cuba nova, solidária e muito fraterna.
O encontro terminou com um momento
de partilha, ao ritmo de sapateado, som e
habaneras. A festa também foi motivada
pelo jubileu de três bacharéis de 1958.
Bem haja!
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Cinco bispos da Conferência
Episcopal de Bangladesh
visitam a Casa Geral

D

om Paulinus Costa, arcebispo de
Dhaka, acompanhado de outros cinco bispos
membros da Conferência
episcopal de Bangladesh,
estiveram se entrevistando com o Ir. Seán Sammon e o Ir. Luis García
Sobrado. Depois de participarem em Roma da visita ad limina, os bispos
aproveitaram da ocasião
para visitar a Casa geral
e ter um diálogo sobre o
destino futuro dos irmãos
missionários em Bangladesh.

dioceses, no que se refere à presença dos irmãos e os
educação das crianças e dos tem acompanhado em seus
jovens pobres.
primeiros passos naquelas
terras. Quando eles já tivePara Bangladesh já foram rem alcançado um nível de
sete irmãos, que neste mo- aprendizado suficiente para
mento estão empenhados se comunicarem em bangla,
em se adaptar aos costu- será feito um discernimento,
mes próprios do lugar e de para se definir a que dioceses
aprender o idioma bangla, eles deverão se dirigir e que
em Dhaka, capital do pa- tipo de apostolado que terão
ís. Dom Costa demonstrou que desempenhar. Tudo se
ter um especial interesse na fará através de um diálogo

Depois de um encontro informal entre eles, participaram do jantar conosco e
voltaram a se reunir, desta
vez com a presença também
dos irmãos Peter Rodney e
Michael Flanigan. Discutiu-se
sobre a situação da Igreja em
Bangladesh e das necessidades existentes em numerosas

entre o arcebispo de Dhaka,
o irmão Superior geral, o Ir.
Mike de Waas, superior do
setor da Missão Ad Gentes
da Ásia, e, naturalmente, os
próprios irmãos enviados em
missão a Bangladesh.
Estiveram participando do
encontro na Casa geral os
seguintes bispos de Bangladesh: dom Paulinus Costa,
arcebispo de Dhaka; dom
Theotonius Gomes, CSC,
bispo auxiliar de Dhaka; dom
Bejoy Nicephorus D’Cruze,
O.M.I., bispo de Khulna; dom
Patrick D’Rozario, bispo de
Chittagong; dom Paul Ponen
Kubi, CSC, bispo de Mymensingh e dom Gervas Rozario,
bispo de Rajshahi.
Tivemos uma agradável reunião e podemos considerá-la
como o início de um amplo e
frutífero relacionamento entre os Irmãos Maristas e a
Igreja em Bangladesh.

Primeira comunhão com solidariedade
Uma proposta alternativa

A

web marista recebe, de vez em
quando, alguma grata surpresa. Faz pouco, recebemos uma
mensagem nada habitual. Transcrevemo-la, mantendo o anonimato das
pessoas que a redigiram.
“Estimado irmão: Sou de uma cidade do sul da Espanha, ligada à
Irmandade de Montserrat, à qual os

irmãos maristas de Barcelona estão
ligados. Espero que meus filhos recebam a comunhão, dentro de uns três
anos, em nossa capela, e que este
acontecimento os vincule a algum
projeto do qual os maristas são responsáveis. Gostaria que os presentes
de comunhão se concentrassem
numa coleta de dinheiro para poder
visitar alguma missão na Europa,



concretamente, a Romênia, e poder
entregar um donativo.
Creio que seria a experiência mais coerente que meus filhos poderiam realizar, neste acontecimento importante
como é sua primeira comunhão. Seria
possível? Recomendam-me outro lugar? Obrigado pela atenção.”

