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Novidades
15/07/2008: «Maria me quer bem
e eu a quero bem» (Rufine Lalatiana
– Madagascar)
15/07/2008: Guilherme da Rosa,
autor do logo do próximo Capítulo
Geral, em 2009
15/07/2008: Brasil - 3º Congresso
Nacional Marista de Educação
14/07/2008: Casa Geral - A Administração geral renova parte de seus
efetivos
14/07/2008: Álbum fotográfico:
Experiência internacional sobre
Processos de formação conjunta e
Vitalidade carismática
14/07/2008: vídeos sobre a Jornada Mundial da Juventude 2008
14/07/2008: Brasil - 3° Congresso Nacional Marista de Educação
apresentado para imprensa
14/07/2008: Álbuns fotográficos:
Festival Marista Internacional
11/07/2008: Mundo Marista - Coleção de fotos número 187
11/07/2008: Equador - Experiência internacional sobre Processos
de formação conjunta e Vitalidade
carismática
10/07/2008: Notícias Maristas 8
10/07/2008: Austrália - Festival
Internacional Marista
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Festival Internacional Marista
O Colégio St. Joseph de Sydney
acolheu 800 jovens maristas

O

Festival Internacional Marista, realizado entre os dias 9 e 13 de
julho, foi uma iniciativa dos irmãos
da Província de Sydney, que desejaram
reunir todos os membros da Família Marista que participam da Jornada Mundial
da Juventude, que se realiza neste ano
na Austrália. O Festival foi aberto a todos
os ramos maristas: irmãos, irmãs, padres,
irmãs missionárias e leigos. Os organizadores pretenderam que este encontro festivo,
de jovens vindos de todo o mundo, fosse
uma expressão da internacionalidade do
Instituto.
O Colégio St. Joseph Collage acolheu
mais de 700 peregrinos maristas que se
inscreveram, de 38 países. Austrália, como país anfitrião, teve o maior número
de participantes, isto é, cerca de 400. A
secretária executiva do Festival, Blanca
Buda, comentou que muitos australianos
saíram pela primeira vez de suas localidades de origem para visitar Sydney. Os
brasileiros, com 40 participantes, foi o
segundo grupo mais numeroso. Houve
muitos participantes dos países da Oceania, próximos à Austrália. Junto com
os jovens, participaramm cerca de 50

irmãos, que atuaram como animadores
do encontro.
O encontro começou no Hermitage (Mittagong), lugar muito significativo para os
irmãos da Austrália e verdadeiro centro espiritual marista do país. Ali se reuniu toda
esta grande família para reavivar a chama
dos ideais maristas.
O irmão César Henríquez, que trabalha na
defesa dos direitos da criança, em Genebra, falou, no segundo dia do encontro,
das respostas que teríamos que dar, hoje,
sobre esta questão em nossas obras.
O bispo Kevin Dowling, de Rustenber, África do Sul, tratou sobre a transformação do
mundo através da justiça social e da espiritualidade. O tema foi animado através de
workshops.
Esta peregrinação do coração, através da
qual os visitantes maristas se prepararam
para acompanhar o papa durante a Jornada Mundial da Juventude, foi concluída
com uma festa celebrada no parque de
diversões da cidade.
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É hora de voltar à
casa do Abba
Carta do Ir. Néstor Quiceno a seu Provincial
Colômbia

A

cabo de receber uma comunicação do Irmão Nestor. Pede que partilhe com todos vocês uma carta que
escreveu para todos os Irmãos. Faço-o com profundo respeito e com o coração constrangido pela dor,
mas também pela ufania. Sim, sofro com o Ir. Nestor, neste momento; e, ao mesmo tempo, sinto-me
orgulhoso e feliz em poder contar com Irmãos como Nestor, contemplar sua fé, sua inteireza e seu amor a
Deus e aos irmãos. O Bom Pai o abençoe, abundantemente, nesta hora difícil e dolorosa!
Com estas palavras o Provincial, Ir. Laurentino Albalá Medina, dava a conhecer aos Irmãos
da Província Norandina os sentimentos do Ir. Nestor. Um mês mais tarde, dia 8 de julho, veio
a notícia de seu retorno à casa do Pai.

"

Que alegria sentir que
se aproxima o fim da vida e constatar que tudo
é graça, tudo é amor, tudo
é bondade de Deus. A presença amorosa de Deus, ao
longo de minha vida, sintoa refletida nestas palavras
de Isaías: “Meus pensamentos não são os vossos
pensamentos, nem meus
caminhos são os vossos,
diz Javé” (Is 55, 8).
Quero partilhar com vocês,
Irmãos e amigos, os últimos acontecimentos de
minha alquebrada saúde. A
partir do dia 24 de fevereiro, ao retornar do encontro
de animadores de comunidade, em Cali, senti que
minhas forças diminuíam
visivelmente e faltava-me
o entusiasmo, o Deus por
dentro, que sempre havia
mantido. Uma cor amarelada, sempre mais evidente,
se apoderava de mim. Os
exames médicos detectaram um corpo estranho na

cabeça do Pâncreas. Depois de uma biópsia, foi
constatado que o câncer tinha retornado a esse órgão,
obstruindo as vias biliares.
Fui levado, com urgência,
para a clínica Santa Fé, em
Bogotá, e no dia 8 de maio,
fizeram uma desobstrução
dessas vias, intervindo no
fígado e no pâncreas.

pouparam despesas para
que me sentisse bem e recuperasse minha saúde, se
assim fosse da vontade de
Deus. O carinho de todos
vocês foi visível em tantos gestos: o interesse por
minha saúde, suas visitas,
suas freqüentes chamadas
telefônicas, suas palavras
de alento e muito mais.

Uma semana depois, foi
preciso voltar a Bogotá porque a conexão interna-externa se rompera.
Esta segunda intervenção
foi sem anestesia: podem
imaginar a dor. Felizmente,
tive a impressão de que
as coisas melhoravam, dia
após dia.

Somente Deus sabe quantos dias tenho ainda para
viver; mas sei em quem pus
minha confiança e estou
certo de que não serei iludido (S. Paulo). Atualmente sinto uma paz interior
profunda e uma imensa
confiança em quem me
escolheu, antes que fosse
formado no seio materno.
Não sinto nenhum temor
diante da morte; ao contrário, sinto-a chegar com alegria porque é o momento
de voltar à casa do Abba,
papai, paizinho, Pai. Sinto
que, cada dia, adquire mais
amplitude, mais profundidade e mais ressonância a

Neste momento, tenho
sentimentos de profunda
e imensa gratidão a Deus
que, instante por instante, manifesta sua bondade,
através da Congregação,
dos superiores, dos Irmãos
e demais “companheiros
maravilhosos”, que não



oração humana que considerei a mais bonita: “Pai,
ponho-me em tuas mãos;
faz de mim o que quiseres,
seja o que for, agradeço,
aceito tudo, contanto que
tua vontade se cumpra em
mim...” Que paz interior
produzem essas palavras,
quando se cuidou de tornálas realidade, no dia-a-dia
do seguimento de Jesus!
Permitam-me de expressar
um pequeno desejo: Quero
ser cremado e que minhas
cinzas descansem com todos aqueles Irmãos santos
que nos precederam, na
bela aventura de ser Maristas. Continuo a contar com
o apoio de suas orações
diárias, até ter a grande
ventura de reencontrá-los
com todos os maristas dos
quais aprendemos um caminho simples de seguimento de Jesus e de seu
Evangelho.

"

H. Néstor Quiceno Escobar
Ibagué, 6 de junio de 2008
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Balanço do programa de Missão
Ad Gentes
Casa Geral

0

Irmão Michel Flanigan,
em seu relatório à Administração geral, fez
uma rápida apresentação da
situação atual dos Irmãos
missionários, na Ásia.
Em primeiro lugar, informou
sobre suas negociações em
Bangladesh, no Camboja, na Índia, na Indonésia,
Mianmar, Tailândia e outros países mais, um pouco
especiais, e nos quais se
estudou a possibilidade de
estabelecer alguma comunidade de Irmãos.
O número de Irmãos que
se prepararam em Davao,
desde 2007, são 58; desses, 43 foram destinados

aos seguintes países da
Ásia: Bangladesh (7), Camboja (6), Índia (7), Coréia
(2), Tailândia (3), Canadá
(5), outros (7+6). Quatro
Irmãos foram enviados a
outros continentes. Os Irmãos destinados às missões na Ásia integraram-se
numa nova estrutura administrativa, dependente do
Conselho geral, chamada
de “Setor Missão ad gentes”. Integram esse Setor:
a Índia, Bangladesh, Tailândia, Camboja e dois países
mais. Esse Setor conta com
43 Irmãos que vão reunirse, no mês de agosto, para
fazerem, juntos, seu primeiro retiro, e para partilharem
as experiências realizadas.

Antes de o Irmão Seán
Sammon concluir seu mandato de Superior geral, estão previstos mais dois grupos para Davao; um, de 7

Irmãos, que conclui, nestes
dias, sua preparação lingüística em Chicago, e outro
de 13 .

A Administração geral renova parte de seus efetivos

O

s irmãos da Administração geral, que colaboram
com o Superior geral e seu Conselho, são nomeados para desempenhar serviços na Administração
geral, por um período de três anos que pode ser renovado
uma vez.

Os Irmãos Juan e Gaudencio serão substituídos, respectivamente, pelos irmãos Antoni Salat, da Província de
l’Hermitage, que assumirá a responsabilidade de Diretor da
Casa geral, em setembro de 2008 e o Ir. F. Javier Ocaranza,
do México Ocidental, que será o novo ecônomo da Casa
geral, a partir de setembro de 2008.

Os irmãos Juan Miguel Anaya (Procurador geral junto à
Santa Sé) e o Ir. Antonio Martínez Estaún (Diretor de Comunicações) foram nomeados para um segundo triênio, a
concluir-se em setembro de 2011. O Ir. Carlos Martín (Coordenador dos tradutores e Secretário de língua espanhola)
conclui o período de seus serviços na Administração geral
em agosto de 2008. Os irmãos Juan Arconada (Diretor da
Casa geral) e Gaudencio González (Ecônomo da Casa geral)
concluem seu segundo período, em setembro de 2008. Por
sua vez, o Ir. César Henríquez (Direitos da Criança – Genebra) conclui seu trabalho em novembro de 2008.

O Ir. Edward Clisby, de Nova Zelândia, começará como novo Secretário de língua inglesa a partir de janeiro de 2009.
Há novidades entre os irmãos estudantes, que fazem
parte da comunidade da Administração geral. O Ir. Carlos Alberto Rojas concluiu seus estudos de Sociologia
na Universidade Gregoriana, em Roma, e regressa à sua
Província Norandina. A comunidade acolherá um novo
estudante: o Ir. Juan C. Villareal da Colômbia, para um
período de três anos.
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Processos de formação conjunta
e Vitalidade carismática
Equador

E

m Quito, estamos vivendo uma
experiência internacional sobre
processos de formação conjunta
de irmãos e leigos da área lingüística
hispano-portuguesa, que durará todo o
mês de julho. Somos 21 maristas pertencentes a 14 Unidades administrativas: 10 irmãos e 11 leigos, dos quais, 7
são mulheres
O objetivo principal desta experiência é
de capacitar um grupo de irmãos e leigos
para animar processos de formação conjunta, nas diversas Unidades administrativas do Instituto.
Esta primeira semana foi dedicada à integração e motivação dos participantes,
despertando para os grandes eixes desses processos de formação, alternando
a dimensão pessoal e comunitária: fé
pessoal e espiritualidade comum, missão
pessoal e missão partilhada, formação
pessoal, específica e comum.

os sucessos e as dificuldades na proposta
de caminhar juntos, irmãos e leigos. O Ir.
Pau Fornells expôs, em seguida, sua visão
global sobre a situação do Instituto, em
relação a esse tema.

las com o processo formativo pessoal e
conjunto: como é que a missão afeta a fé,
a vocação, as atitudes vitais e a vivência
comunitária. O dia foi concluído com a
organização de pequenas comunidades
ou grupos de vida para aprofundar a exO quarto dia, sexta-feira, 4 de julho, foi periência, e com a eucaristia conclusiva
dedicado, integralmente, a fundamen- dessa primeira parte do processo de
tar essa experiência formativa conjunta integração.
sobre a Missão marista. O objetivo final
de toda formação marista conjunta não Destinamos o domingo a fazer uma síné outro que a Missão. Os participantes tese pessoal e grupal da semana. A avase dividiram em grupos para participar, liação foi muito positiva e foi destacado
durante um dia, de quatro experiências o bom ambiente comunitário e a promissionárias desenvolvidas na cidade de fundidade dos primeiros intercâmbios.
Quito e arredores: Escola marista e sua Na parte da tarde, fizemos um pouco de
inserção num bairro muito pobre; um turismo, visitando a “Mitad del Mundo”
centro para jovens com necessidades chamado Ponto Zero: lugar distante de
especiais; outro centro para crianças e 14 km de Quito, onde passa a linha imajovens em situação de risco e uma co- ginária equatorial e onde, no século XVIII,
munidade marista inserida num bairro foi feita a primeira medição do meridiano
popular, apoiando a pastoral juvenil pa- terrestre. Todos pudemos fazer a cosroquial e outras atividades educativas ou tumeira foto com um pé no hemisfério
de organização popular.
norte e outro, no hemisfério sul.

O primeiro dia foi de boas-vindas e or- O sábado, dia 5, foi dedicado a ler numa Continuaremos a informar regularmente
ganização, lembrando os objetivos da perspectiva de fé, as experiências missio- sobre esta bela experiência marista de
experiência e motivando as atitudes bá- nárias vividas no dia anterior e relacioná- formação conjunta.
sicas para vivê-la em profundidade. O Ir.
Seán enviou uma carta de apoio, em que
encorajava “a sonhar, a questionar-se e a
despertar a imaginação”.
O segundo dia foi dedicado a diversas
dinâmicas de apresentação pessoal e de
conhecimento da realidade histórica da
bela capital equatoriana, Quito, visitando
o centro colonial, proclamado pela Unesco como Patrimônio da humanidade.
No dia seguinte, os participantes verbalizaram as atitudes com que chegaram
para essa experiência, o que desejavam
viver nesses dias e a disponibilidade para
isso. De tarde, conhecemos a realidade
de cada uma das Províncias e Distritos,


