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”Vigor” em El Escorial!
80 grupos passaram pelo Centro de espiritualidade
Espanha

O

curso "SENDEROS", ora
em andamento em Escorial, conta com a presença dos Irmãos Cruz Alberdi
Sesma e Edmundo Baltazar Muro Samanamud (S. Maria de los
Andes), Arturo Buet Costa (Cruz
del Sur), Tomás Martínez Sancho
(Norandina), Adolfo Cermeño Giraldo (América Central) [Ausente
durante uns 25 dias por causa
de tumor num olho que precisou
de intervenção cirúrgica; convalescendo positivamente, volta a
incorporar-se ao grupo], Rosendo Corona
Torres –“Chendo” (México Ocidental), Josep Castillo Vidal (Hermitage), Javier Cotorro Llanera e Victoriano Hernando García – “Viti” (Ibérica). Coordenam o curso,
José Javier Espinosa Marticorena (América
Central), Afonso Levis (Brasil Centro-Sul).
Acompanham e apoiam os Irmãos da Ibérica: Alfredo Villanueva Sainz, Florentino
Andrés Núñez – “Floro”, Eleuterio Sánchez Díaz – “Lute”. Frei Guillermo Rubio
Maroto, capelão, agostiniano do Mosteiro
de S.L de El Escorial. Pedro Pérez e Dori
García, de León, funcionários de cozinha
e lavanderia.
O grupo é reduzido. Eram previstos mais
alguns Irmãos. Porém, a aplicação da lei
de imigração com mais rigor não possibilitou a incorporação deles ao nosso
curso.
Já estamos a meio caminho andado. Percebemos o bom entrosamento e relacionamento fraterno; a alegria e o espírito de

família; o clima de abertura e a franqueza
na partilha; o empenho pessoal e comunitário; a simplicidade, o bom humor e o
ambiente de descontração... Sentimos que
há crescimento pessoal e comunitário.
A peregrinação aos lugares de nossas origens maristas estreitou os laços afetivos
entre nós e com nossos coirmãos de várias
comunidades da Espanha e da França. Foi
um tempo significativo e fecundo.
Percebemos que, com nosso grupo, o
80º, o Centro Marista de Espiritualidade
de San Lorenzo de El Escorial alcança o
“Fato notável...”. Em analogia com o que
reza o versículo 10 do salmo 90(89), numa
das traduções: “Fato notável quando chega a oitenta...”, o Centro atinge uma cifra
bíblica, de duração consistente, de solidez
de percurso existencial, de vida vigorosa...
Passará por reformas, a partir do início do
ano próximo. Auguramos que siga fecundo... revitalizando pessoas.
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Os Direitos da Criança e os Objetivos de desenvolvimento do
milênio
O compromisso da Organização da ONU de reduzir a extrema pobreza e implementar os direitos da criança

N

o dia 2 de outubro, a CRIN
(sigla inglesa de Rede de Informação sobre os Direitos da
Criança) publicou uma edição especial
dedicada aos Objetivos de desenvolvimento do milênio.
O que são os Objetivos de desenvolvimento do milênio?
Os ODM são os objetivos a serem alcançados num determinado tempo,
e com os quais se comprometeram
os líderes mundiais e suas nações,
para reduzir a extrema pobreza. A
Declaração do milênio das Nações
Unidas foi assinada por 189 países,
no dia 8 de setembro de 2000, na
sede central das Nações Unidas, em
Nova Iorque.
Há um esforço satisfatório na conquista dos ODM uma vez que trarão benefício a toda a população
mundial, incluindo as crianças, às
quais se referem especificamente, em alguns casos. Os objetivos
são:

Objetivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome;

Objetivo 7: Garantir a sustentabilidade do meio ambiente;

Objetivo 2: conseguir o ensino primário universal (garantindo aos meninos
e meninas a possibilidade de concluir
o ensino primário completo);

Objetivo 8: Criar uma associação
mundial em favor do desenvolvimento.

Objetivo 3: Promover a igualdade
entre os gêneros e a autonomia da
mulher (eliminar as desigualdades entre os gêneros, no ensino primário e
secundário);
Objetivo 4: Reduzir a mortalidade
infantil (reduzir em até duas terças
partes a taxa da mortalidade infantil,
antes dos cinco anos);
Objetivo 5: Melhorar a saúde materna;
Objetivo 6: Combater a HIV/SIDA,
o paludismo e outras enfermidades
(divulgar a informação, promover a
prevenção entre os jovens, garantir às
crianças órfãs o acesso à educação e
ao tratamento médico adequado);



Segundo a ONU “os objetivos são
alcançáveis, têm prazos e datas-limite; estão definidos localmente e
são avaliáveis. Há, pela primeira vez,
um acordo global sólido em que os
países ricos e pobres reconhecem a
responsabilidade que têm na erradicação da pobreza e das causas que a
produzem”.
O artigo da CRIN procura dar a conhecer os ODM e enfatiza a relação
que eles têm com a Convenção dos
direitos da criança. Também inclui informativos, avaliações e críticas sobre
o impacto real que os ODM têm tido
sobre as condições das crianças; cita
especialistas internacionais, organizações da sociedade civil e informativos
oficiais.
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Um record de TV:
A Bíblia ao vivo
Itália

T

rata-se da transmissão ao vivo
mais longa, realizada por uma
emissora pública de TV. De 5
a 11 de outubro, durante seis dias
e seis noites, autoridades religiosas,
políticos, atores, jornalistas e centenas de pessoas comuns leram, diante das câmeras da televisão italiana
– RAI, o Antigo e Novo Testamentos,
a Bíblia completa. A leitura do livro
sagrado foi iniciada pelo Pontífice,
Bento XVI, seguido por Hilário Alfeev,
representante do patriarca ortodoxo
(Moscou), Aleixo II.
A RAI-Uno transmitiu a primeira e a
última hora dessa iniciativa que, não
por acaso, tem o nome “A Bíblia dia
e noite”, sendo a transmissão ao
vivo depois confiada às freqüências
do satélite da RAI-Edu2. Durante as
24 horas, sem interrupção nem comentários (exceto para 81 espaços
musicais executados por 56 corais e
solistas), na basílica de ‘Santa Cruz
de Jerusalém’, em Roma, umas 2.000
pessoas - entre leitores (1.250),
ouvintes e acompanhantes, procedentes de 37 países - proclamarão
800.000 palavras, em torno de 4.700
cada hora. Este é um acontecimento
surpreendente pelos números e pela
dimensão ecumênica da iniciativa,
confirmando a Bíblia como unificadora das diversas religiões.
Alternaram-se, no ambão, 30 representantes das Igrejas reformadas, 6
muçulmanos, 16 hebreus e representantes ortodoxos; entre os católicos,
o cardeal Vallini e 40 padres sinodais que participam da Assembléia
Sinodal sobre a Palavra de Deus.
Os judeus proclamaram uma parte
dos textos em hebreu, seguindo a

tradição; o mesmo ocorreu com o
arcebispo ortodoxo Gennadios, que
leu em grego; e o patriarca sério,
Gregório III Laham, usou o árabe.
Entre os leitores houve jornalistas e
diretores de jornais como Dino Boffo (Avvenire) e Giovanni Maria Vian
(L’Osservatore Romano), ao lado de
políticos, entre os quais três presidentes eméritos da República italiana: Scalfaro, Cossiga e Ciampi. Três
leitores cegos leram em braile e um
surdo-mudo foi acompanhado por
um intérprete. Por parte dos Irmãos
maristas participou o Ir. Onorino Rota, Superior da Comunidade da Administração geral, lendo um capítulo
do profeta Isaías.
“Decidimos trabalhar sem interrupção – declarou Giuseppe De Carli,
diretor da RAI-Vaticano e criador do
projeto, junto com Elena Balestri depois de ter visto Roberto Benigni
recitar, na RAI-Uno, a Divina Comédia de Dante. Se foi possível realizar
a transmissão de uma obra literária,
disse, com maior razão sê-lo-á com a
Bíblia”. Os números mostram o êxito
da iniciativa. Quando se ofereceu a
possibilidade geral de inscrever-se,
por internet, para ler um trecho da
Bíblia, o site “A Bíblia dia e noite” registrou mais de 183.000 acessos.

Colégios maristas inovam em tecnologia
Brasil

N

o intuito de dinamizar as aulas
lecionadas nos Colégios Maristas, tornando-as ainda mais atrativas, dinâmicas e interativas, a Província
Brasil Centro-Norte criou o “CONECTE
Marista”, um recurso tecnológico utilizado no processo pedagógico visando a
criação de ambientes de aprendizagem,
de formação de professores e de disseminação de uma cultura mais moderna na
comunidade escolar Marista.
As possibilidades de utilização dessa
ferramenta são muitas e têm melhorado o desempenho dos educandos
no processo ensino-aprendizagem,
são elas: o ConecteMude, que permite a alteração e adequação de
conteúdos pelo professor; o ConecteAtividades, para a elaboração de
atividades de enriquecimento, recuperação ou avaliação; o ConecteCrie, que possibilita a elaboração de
trabalhos utilizando recursos como
vídeos, textos e ilustrações; o ConecteVirtual, um arquivo de atividades e
de estudos do aluno.
Alguns colégios já utilizam este instrumento. Essas Unidades têm demonstrado grande satisfação com
a ferramenta e vêm desenvolvendo
junto aos educando ações que têm
tornado o ambiente escolar muito
mais dinâmico e interessante.
Segundo Patrícia Dantas, laboratorista do Marista de Taguatinga e usuária
do CONECTE: “Um dos objetivos do uso
do computador no ensino é o de ser ele um
agente de transformação da educação e
com a uso da Plataforma Conecte Marista,
aprende-se partindo da vivência lúdica que,
do ponto de vista do educando, constitui
a maneira mais divertida de aprender." E
acrescenta: “Nesse contexto, o educando
torna-se mais receptivo e motivado para
assimilar o conhecimento abordado, desenvolvendo mais rapidamente sua inteligência
e capacidade de aprender.”
www.marista.edu.br
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Movimento Champagnat da Família
Marista da Província Ibérica
V Encontro de fraternidades
Espanha

É

quase uma tradição, em nossa Província, realizarmos um
encontro de Fraternidades do
MCHFM, no início de cada ano. Neste
ano ocorreu na casa de Lardero (La
Rioja) com a participação de mais ou
menos 90 pessoas, incluindo os “pequenos fraternos”.
Este encontro nos ajuda a prever nossa programação do ano, enquanto formação, compromissos, etc. É também
uma maravilhosa ocasião para partilhar em família o que vivemos. Depois
de tanto tempo, algumas fraternidades
vêm-se reunindo, há quase 20 anos;
por isso, já nos sentimos irmãos e
irmãs uns dos outros e é uma festa
cada vez que podemos encontrar-nos.
Mesmo quando, às vezes, nos entristecemos com a “despedida” de algum
fraterno, sabemos que nos acompanha lá do céu.
O tema principal de nosso encontro
foi o aprofundamento do livro “Água
da Rocha”. Muitos já haviam começado a leitura, mas graças à ajuda
dos membros da Equipe de Espiritualidade da Província (Mayte Ballaz e Ir. Ernesto Tendero), pudemos
descobrir melhor toda sua riqueza, e
alguns se encorajaram para tratá-lo
em comunidade, neste ano.
Uma das atividades mais apreciadas
foram os grupos de sábado à tarde.
Era objetivo observar como o carisma marista e sua espiritualidade
são vividos em outras realidades,
diferentes do meio colegial que nos
é mais conhecido. Pudemos apreciar
quatro experiências: o testemunho
de um jovem casal marista que,

durante o ano, colaborou na obra
marista do Tchad, na área educativa e no campo da medicina; o
grupo de voluntários que, no verão,
colaborou no centro de acolhida
de crianças de rua, na Romênia; a
obra marista Espiral que deseja dar
esperança e futuro aos jovens que
não “cabem” no sistema educativo
ordinário; e por fim, uma família de
nossa fraternidade partilhou, com
simplicidade e profundidade, seu
modo de “ser família ao estilo de
Marcelino”. Concluímos com uma
oração ao redor de nossa Boa Mãe
e uma janta festiva. Nossos “pequenos fraternos” nos alegraram com
uma bonita obra teatral com mensagem construtiva.
No domingo, o Ir. Ambrósio, vice-provincial, nos apresentou “a caminhada
rumo ao Capítulo geral”, motivando-nos à participação e a contribuir
para esse importante acontecimento
do Instituto. Também houve tempo



para partilhar sobre a experiência de
formação conjunta e a vitalidade do
carisma, em Quito, em que participaram Ana Sarrate e o Ir. Ernesto Tendero. Além disso, houve informações
sobre as realizações da Equipe de
animação do MCHFM da Província
Ibérica e a nova instância aprovada pelo Conselho provincial: “uma
pessoa de enlace provincial para o
Movimento (Maria Pilar Moreno); isso
vai possibilitar muitas iniciativas para
difundir e revitalizar o Movimento.
Queremos destacar uma grande riqueza neste encontro: a presença de
uma nova fraternidade, já conhecida
pelo Conselho provincial, e a participação de um grupo de jovens que
veio todinho e que está pensando
sobre seu futuro, depois de haver
concluído a etapa do catecumenato.
Essa juventude e suas contribuições
aumentam nossa esperança e nos
ajudam na renovação.

