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Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

VI Grupo do

Programa Missão Ad Gentes
Davao, Filipinas

N

o início do programa Missão’ad
gentes, alguém perguntava: Onde estão os Irmãos jovens? Isso
porque, nos primeiros grupos que se
dirigiram a Davao, a maioria dos participantes eram Irmãos de idade madura.
Pois bem, agora respondem à pergunta:
“Aqui estamos!” nos dizem os grupos V
e VI do programa Ad Gentes, constituídos por Irmãos preponderantemente
jovens. Em nosso grupo, Max e Pietro
são os ‘veteranos’ de coração jovem,
brindando o grupo com a riqueza de
muitos anos de experiência e suor, no
trabalho apostólico; os demais do grupo são Andrew com 43 anos, e todos
os outros entre 24 e 40: César (39),
Ramón (36), Natalino e Ismael (31), Pe-

dro (27), Marcos (25) e Edilson (24). Por
isso, o grupo atual do programa de Davao pode ser descrito com as palavras
“Experiência e Juventude”; e em todos
constatamos um forte desejo de realizar o sonho de Marcelino; em todos
encontramos abertura, profundidade e
seriedade para se comprometerem com
o programa de discernimento; não falta
‘garra’ para acolherem o chamado do
Espírito para ir aonde for preciso.
Estamos na quarta semana de atividades
e o entusiasmo é evidente. A participação é ativa e alegre, não falta barulho
e é estimulante observar o ambiente
de oração pessoal e a criatividade na
oração comunitária.
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Naturalmente, os desafios também
não faltam. A natureza e o ritmo
do programa nos pede uma parada
no estilo de vida que levamos até
agora. Não é fácil interromper a vida cheia de atividades e entretida
com as relações familiares, amigos,
colaboradores e alunos. Igualmente
não é simples romper com um certo
nível de privacidade a que estávamos habituados. Aqui, em Davao,
passamos as manhãs com reuniões
que tratam de diversos temas, e as
tardes são destinadas ao trabalho
pessoal. São muitos os espaços,
tanto de manhã como de tarde, em
que partilhamos idéias, experiências, mesmo nossos sentimentos,
pensamentos, batalhas e sonhos
mais íntimos.
Os desafios são diversos: organizar
o tempo pessoal com eficiência;
confrontar-se com sinceridade e
honestidade, por longos períodos,

Ano I - Número 37

com o silêncio interior, às vezes turbulento; arriscar a revelar a própria
intimidade para melhor partilhar
com todos os coirmãos; prestar
atenção ao que Deus vai pedindo e
deixar-se tocar pela experiência dos
demais, em casa, e com as pessoas
e acontecimentos de fora; discernir em torno da vontade de Deus
para nossas vidas; romper com as
formas costumeiras de relacionamento com familiares e amigos;
enfrentar o desafio de construir
uma vida comunitária mais fraterna,
mais intensa no diálogo e na colaboração e, inclusive, no alcance...
A tudo isso se acrescenta o desafio
de aprender a viver em outro país,
com história, cultura, alimentação
e mentalidade diferentes, e mais,
tentar de compreender e valorizar
as diferenças pessoais de caráter,
idade, história, mentalidade e visão
dos irmãos que conosco vivem esta
experiência.

Este tempo se assemelha muito ao
tempo de noviciado...e, sem dúvida, verdadeiramente o é. Por isso,
precisamos de seu apoio e de suas
orações. Sabemos que muitos irmãos e muitas outras pessoas rezam
por nós. Agradecemos de coração.
Estamos conoscientes de que somos
apenas os portadores da generosidade e da grandeza de coração de
todos vocês, que tornaram possível
e continuam a tornar possível nossa
resposta, aqui, ao apelo de Deus
para ser suas testemunhas até os
confins do mundo. Mais. Estamos
conscientes de que “levamos este
tesouro em vasos de barro” e de que
“a Sua força se manifesta melhor em
nossa fragilidade”. Todos vocês estão em nossos corações. Frequentemente os lembramos e rezamos por
suas intenções. E, em meio a tudo
isso, “agradecemos a vida que tanto
nos deu...”

Rezar 15 dias com o Irmão
Henri Vergès
Casa Geral

O

Irmão Alain Delorme entregou
à imprensa, em 2008, uma
brochura intitulada “Rezar 15
dias com Henri Vergès, religioso marista mártir na Argélia”. A publicação
foi confiada à Editora ‘Nouvelle Cité’.
Hoje, saiu a tradução dessa obra nas
outras três línguas oficiais do Instituto.
A tradução ao inglês foi feita pelos
Irmãos Guy Morel e Desmond Crowe;
a versão ao espanhol é trabalho do Ir.
Tony Aragon, e a versão portuguesa
é obra do Irmão Cláudio Girardi. O Ir.
Giovanni Bigotto coordenou os trabalhos de tradução e impressão.

o trabalho “em memória de todas as
pessoas que, na terra argelina, conservam fielmente a memória do Irmão
Henri, ‘esperando que o humilde grão
de amor há de crescer a seu tempo’.

Essa pequena obra, além de constituir
um roteiro para rezar com a vida do
Irmão Henri, é memória de sua presença na Argélia. O Ir. Alain realizou

O Irmão Giovanni Bigotto (GBigotto@
fms.it) dispõe de exemplares para as
Comunidades que as solicitarem.



Em memória também dos jovens argelinos que conheceram o Irmão Henri:
‘Que estes jovens sintam através dele
uma Presença que os ama e clama pelo
que há de melhor neles mesmos’.
Em memória dos 204 Irmãos Maristas,
testemunhas até derramar o sangue por
causa de seu amor pela juventude”.
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“Fondazione Marista per la
Solidarietà Internazionale - onlus”
Itália

N

o dia 3 de fevereiro, em Milão,
foi realizada uma conferência
da imprensa falada e escrita
para divulgar os Jogos Mundiais de Inverno de Olimpíadas Especiais – 2009,
denominados também ‘Paraolimpíada’,
previstos para os dias 7 a 13 e fevereiro, em Boise, Idaho (Estados Unidos) e
reservados para atletas que sofrem de
alguma disfunção intelectual.
As atividades esportivas, praticadas por
pessoas dotadas de habilidades similares, permitem melhorar a qualidade de
vida, oferecendo-lhes condições para
atingir a máxima autonomia possível.
Calcula-se que haja no mundo dois

milhões e meio de atletas com alguma
necessidade especial que participam
desses Jogos Olímpicos Especiais.
A “Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale” coopera nessa
iniciativa patrocinando um dos atletas
italianos que concorrem na modalidade de esqui nórdico, mediante o financiamento das despesas de viagem e
deslocamentos. O “Instituto San Leone
Magno”, de Roma, e a Associação de
ex-alunos do colégio, sob a orientação
dos Irmãos maristas, também cooperam como patrocinadores.
Estavam presentes na conferência jor-

nalística o jogador de futebol brasileiro, Kaká, e Roberta Armani, como padrinho e madrinha do acontecimento,
desejando pessoalmente “muita sorte”
aos atletas. Kaká declarou:
“Os Jogos Olímpicos Especiais cons-

tituem para mim uma lição e grande
motivação. Enquanto posso, passo um
dia com os atletas e faço alguma coisa
com eles, porque é muito bonito.”

Roberta Armani, que, há anos,
apóia essa organização, afirmou
que “a coragem dos atletas dos Jogos
Olímpicos Especiais ilumina o caminho
de minha vida.”

Programa Horizontes
em Maláui

O

programa Horizontes está oferecendo uma sessão no Maláui,
de 12 de janeiro a 14 de março.
No dia da abertura os 9 participantes
foram acolhidos em Nyungwe. São os
seguintes: do Ruanda o Ir. Augustin
Kayishema, do Quênia o Ir. Erick Silali,
da Angola o Ir. Thomas Sawayenga, do
Zimbábue o Ir. Emmanuel MwanalirenjiGundoloni, do Maláui os irmãos John
Bwanali, John Katumbi, Frank Mwambucha, Arthur Ganiza e Boniface Chirambo. Alguns irmãos não puderam
participar por diversas circunstâncias,
como os seis provenientes do Zâmbia
e de Moçambique. A equipe de Manziana, que orienta o programa, é formada
pelo Ir. Burns Barry, da Nova Zelândia, e
pelo Ir. Kazindu, de Ruanda.

Nyungwe localiza-se na
região sul do
Maláui, distante em torno de
30 quilômetros
a leste da cidade de Blantyre, o principal
centro de comércio do Malavi. O centro
São João de Deus, onde o programa está
se desenvolvendo, é dirigido pelos irmãos
carmelitas e destinado a lugar de retiros.

A primeira semana foi dedicada basicamente às orientações de caráter
geral, procurando abordar as exigências do entrosamento da comunidade.

O programa foi iniciado com a presença
do provincial, Ir. Lawrence Ndawala, da
província da África Austral, que proporcionou uma boa acolhida a todos os irmãos no país e principalmente em Nyungwe. O Ir. F. Dostie ajuda na organização
e no desenvolvimento diário da sessão.

A segunda semana foi iniciada com
uma apresentação sobre a identidade e sua relevância no crescimento
vocacional e no compromisso. A
palestrante principal foi a Ir. Jane
Frances Nnantamu, proveniente de
Uganda.
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Outro mundo é possível
Os Maristas no Fórum Social Mundial - Brasil
O Fórum Social Mundial (FSM) é um
espaço e oportunidade de encontro.
Estimula o debate, a reflexão, a formulação de propostas, a partilha de
experiências e a articulação entre organizações e movimentos compromissados com ações concretas, em nível
local e até internacional, em favor da
construção de um mundo mais solidário, democrático e justo (www.fsm2009amazonia.org.br).
O FSM nasceu em contraposição ao FEM
(Fórum Econômico Mundial), que é realizado todos os anos, em data igual, em
Davos (Suíça), reunindo os países mais
poderosos e ricos do mundo. A pretensão do FSM, por sua vez, reúne e articula
a sociedade civil mundial, na esperança
de que “outro mundo é possível”.
Neste ano de 2009, o FSM é celebrado em
Belém do Pará (Brasil), em plena região
amazônica, tentando chamar a atenção
do mundo inteiro para o valor estratégico
dessa região para a humanidade. Tratase, com efeito, de uma das últimas áreas
do planeta ainda relativamente preservada, num espaço geográfico incomensurável por sua biodiversidade.
Embora os Maristas tenham marcado
presença no FSM, desde sua primeira
edição, em 2001, em Porto Alegre, RS
(Brasil), esta é a primeira vez que estão
presentes, de modo organizado, os representantes de quase todas as Províncias da América, e boa parte daquelas
da Europa. A Administração geral está
representada pelo Ir. Emili Turú, coordenador da área da Missão, pelo Ir. Domi-

nick Pujia e por Sara Panciroli, diretor e
secretária da FMSI, respectivamente.
O Fórum começou pela tarde do dia 27
de janeiro, com uma marcha de multidões
pelo centro da cidade de Belém. Desde o
primeiro momento evidenciou-se o compromisso da Instituição marista com os
ideais do FSM. O Colégio Marista “Nazaré”
(acolheu cerca de 800 participantes do
FSM) se destacou por ser a única instituição que, ao longo do percurso, aderiu
de modo ostensivo à marcha: enquanto
passava o rio de gente diante do edifício
escolar, tocava a sirene do Colégio e um
grupo musical cantava e animava. Um
grande cartaz expressava a adesão marista ao sonho do “outro mundo possível”.
Essa acolhida era ainda mais destacada
porque as Instituições financeiras ou cadeias como o McDonalds mantinham uma
guarda de segurança ou mesmo a polícia
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para se protegerem (de quem?).
Por outra parte, os maristas do Brasil, coordenados pela UMBRASIL - organismo
que aglutina os esforços de colaboração
dos maristas nesse país - têm presença
bastante visível no FSM. Dispõem não
somente de um estande que, permanentemente, oferece informação sobre
a educação marista solidária, no Brasil e
na América Latina, mas diversos grupos
maristas coordenam seminários, debates
e experiências com as pessoas interessadas em participar.
No dia 31 de Janeiro, ocorreu um
encontro dos representantes de organismos maristas de solidariedade com
a FMSI (Fundação Marista para a Solidariedade Internacional) para estudar
possíveis caminhos de cooperação e
articulação.

