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Novidades

Seis Províncias do 'Arco Norte' em Guatemala

Todo o Instituto começou a derra-
deira etapa preparatória, em nível 
de Províncias e Regiões, em vista 

do próximo Capítulo geral. Assim, nos 
dias 14 a 17 de maio, os delegados e 
coordenadores das seis Províncias do 
Arco Norte (Norandina, América Central, 
México Ocidental, México Central, Estu-
dos Unidos e Canadá) se encontraram na 
cidade de Guatemala para um tempo de 
reflexão e de preparação mais imediata 
para esse acontecimento importante da 
vida de nosso Instituto qual seja o Capí-
tulo geral.

O tema proposto para o XXI Capítulo 
geral “Corações novos para um mun-
do novo” se realizou, verdadeiramente, 
ao longo desses trabalhos. Um mundo 
novo? Era verdadeiramente uma experi-
ência nova, porque os 22 participantes 
procediam de não menos de dez países 
e se comunicavam em três línguas: espa-

nhol, inglês e francês; além disso, Irmãos 
(18) e leigos (4), entre os quais uma leiga 
delegada do México, encontravam-se em 
torno de um mesmo projeto. O espírito 
bem marista que unia todos os partici-
pantes era fruto de corações novos, de 
corações que desejam se renovar.

Foi, pois, num espírito de unidade e de 
fraternidade que se desenvolveram os 
trabalhos e as reflexões desses dias. 
Como em todos os encontros limitados 
no tempo, o programa se previa denso e 
os temas, numerosos. Depois de tomar 
conhecimento das cartas preparadas em 
cada um das Províncias, depois da con-
sulta aos Irmãos e leigos, os delegados 
identificaram alguns desafios comuns à 
região e propuseram pistas de solução. 
Depois, a partir desses desafios, era pre-
ciso sintetizar o todo num apelo 
significativo que a região do Arco 
Norte queria dirigir aos membros 
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do Capítulo geral. Tal exercício reve-
lava-se uma tarefa delicada, especial-
mente por aplicar o método do con-
senso, entre pessoas provenientes 
de países diferentes e com realidades 
diversas… Mas, graças aos Irmãos 
Carlos Velez e João Carlos do Prado, 
membros da Comissão preparatória 
do Capítulo, a assembleia conseguiu 
encontrar a unidade – talvez não 
sempre a unanimidade – em torno 
dos desafios e do apelo.

Esses dias de partilha e de reflexão 
transcorreram num clima de atenção 
às pessoas e de escuta mútua. Em ne-
nhum momento, a barreira da língua 

foi obstáculo ao diálogo e à partilha; a 
experiência de encontros internacio-
nais anteriores facilitou os contatos 
e sente-se em muitos Irmãos a von-
tade e o esforço para dominar melhor 
uma outra língua, o que enriquecerá 
não apenas o trabalho, durante as 
sessões, mas também os contatos 
informais e interpessoais.

Se este encontro do Arco Norte 
transcorreu bem, é preciso sublinhar 
a qualidade do acolhimento dos Ir-
mãos da Guatemala e a organização 
impecável que muito favoreceu o su-
cesso do encontro; tudo estava pre-
visto, desde a tradução simultânea, a 

animação cultural, até a atenção às 
necessidades pessoais dos partici-
pantes. A Província da América Cen-
tral merece, pois, todo o reconheci-
mento de cada um dos delegados.

Esse encontro foi um exercício pre-
paratório para o importante aconte-
cimento do Capítulo geral. Possa esse 
momento importante de nossa famí-
lia religiosa desenvolver-se num clima 
de acolhimento, de abertura e de fra-
ternidade, como conhecemos nestes 
dias cheios de esperança no futuro: é 
o que pedimos a Maria e a Marcelino, 
em nossa oração quotidiana.

Encontro da Região do Brasil para 
preparação do XXI Capítulo Geral

Aconteceu, no período de 6 a 9 
de maio, no Centro Marista Mar-
celino Champagnat, em Curitiba 

– PR, o Encontro da Região do Brasil 
para preparação do 21º Capítulo Geral 
que tem como lema “Corações Novos 
para um Mundo Novo” e terá o seu 
início no dia 8 de setembro.

O Encontro Regional é um espaço 
de síntese da caminhada realizada 
nas Unidades Administrativas, discer-
nimento e contribuição aos Irmãos 
Capitulares, face aos desafios do 21º 
Capítulo Geral e tem como objetivos: 
avançar na conscientização e identi-
ficação dos problemas significativos 
e prioridades em nível de região e 
de Instituto; discernir sobre o apelo 
fundamental para o Instituto Marista; 
ajudar-se mutuamente a criar um clima 
que favoreça as atitudes de conversão 
do coração e conhecer as propostas 
das dinâmicas de trabalho para o 21º 
Capítulo Geral. O Encontro esteve sob 
a coordenação do Ir. João Carlos do 
Prado e Ir. Carlos Vélez, ambos mem-

bros da Comissão Preparatória do 21º 
Capítulo Geral. O Ir. Mariano Varona da 
Província de Santa Maria de Los Andes 
assessorou o Encontro.

Participaram do Encontro Regional 
aproximadamente 30 representan-

tes das Províncias Maristas do Brasil 
Centro-Sul, Brasil Centro-Norte, Rio 
Grande do Sul e do Distrito da Ama-
zônia, entre eles Irmãos Capitulares, 
os Irmãos facilitadores, alguns Irmãos 
convidados, leigos e jovens.

Corações novos para um mundo novo
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Uma Convocação mundial em 
favor da mobilização pela infância

04 de junho de 2009 Notícias Maristas

Agência Católica Internacional em favor das Crianças (BICE)

O BICE (Bureau International Ca-
tholique de l’Enfance) é uma 
rede de organizações compro-

metidas com a defesa da dignidade da 
criança e de seus mais altos interesses. 
Fundada em 1948, promove os direitos 
da criança, em mais de 30 países, em 
quatro Continentes, e favorece proje-
tos em favor da proteção das crianças 
exploradas sexualmente ou pelo traba-
lho, das crianças de rua, aprisionadas, 
sofrendo os efeitos da guerra, ou ainda, 
crianças com necessidades especiais.

BICE tem status consultivo, ante a UNI-
CEF, o Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas, e status de partici-
pação no Conselho Europeu.

Os Irmãos Maristas participam da rede do 
BICE para pressionar em favor dos direi-
tos da criança, por meio da FMSI Onlus, 
que é membro do Birô, desde 2008.

Em 1979, o BICE foi um dos promoto-
res do Ano Internacional da Criança. 
Durante os anos oitenta, desempen-
hou um papel significativo na Con-
venção do Processo de Redação dos 
Direitos da Criança. O BICE sempre 
acompanhou a implementação desses 
direitos, no Comitê das Nações Uni-
das sobre os Direitos da Criança, em 
Genebra, por meio sua representação 
permanente.

Em junho de 2009, o BICE começará, 
em Genebra, uma Convocação mundial 
em favor de uma nova mobilização pe-
la Infância, comemorando o XX aniver-
sário da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança.

A subscrição dessa Convocação está 
aberta a todas as ONGs, às instituições 
educativas, às organizações juvenis, às 
instituições sociais, às organizações 

e aos líderes morais e religiosos, às 
personalidades comprometidas e ao 
público em geral.

Para conhecer mais sobre essa Con-
vocação e para baixar documentos 
relacionados, acessem, por favor, o site 
Web do BICE www.bice.org

Constituída a Federação Mediterrânea 
de Antigos Alunos Maristas

O Encontro convocado e coorde-
nado pelo Sr. Antonio Clavero 
Barranquero (Presidente da Fe-

deração Espanhola de Antigos Alunos 
Maristas) reuniu, em Málaga, no dia 2 
de maio de 2009, representantes dessa 
Federação, das Associações ADEMAR-
Algemesí, ADEMAR-Córdoba, ADEMAR-
Jaén, ADEMAR-La Mina, ADEMAR-Málaga 
e ADEMAR-Múrcia com a adesão de ADE-

MAR-Deni, ADEMAR-Huelva e dos ex-alu-
nos Sr. Júlio López Gadea e Sr. Joaquim 
Samper Juan. Foi constituída a Federação 
Mediterrânea de Antigos Alunos Maristas 
(ADEMAR-Mediterrânea) e se criou uma 
Comissão gestora para conduzir os pri-
meiros passos, criar uma página WEB e 
preparar a celebração de uma Assembleia 
constituinte na qual sejam aprovados os 
Estatutos e se eleja uma Diretoria.

Também foi elaborado um documento a 
ser apresentado aos Irmãos capitulares 
sobre o lugar e a missão das Associações 
de antigos alunos dentro da Família ma-
rista. Trata-se de uma reflexão e análise 
sobre nosso passado, presente e futuro 
e uma proposta de integração, como 
leigos maristas, diferenciada e comple-
mentar a outras presenças ou pertenças 
à Família marista.

Espanha
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As comissões pré-capitulares
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Os capitulares adiantam seus programas de trabalho

Os irmãos capitulares estão ocu-
pados com alguns trabalhos 
para adiantar tarefas próprias 

do Capítulo geral. A área reservada 
da Web, à qual apenas eles têm aces-
so, possibilita-lhes trocar mensagens, 
opiniões e documentos. Os membros 
da comissão preparatória são respon-
sáveis pelas propostas de trabalho e 
pela coordenação e apoio às pessoas. 
Nestas alturas, estão constituídas três 
Comissões pré-capitulares com os res-
pectivos programas de trabalho.

A primeira trabalhará sobre modelos 
de animação e de governo e está 
integrada pelos Irmãos Peter Rod-
ney, (coordenador), Antonio Giménez 
(Mediterrânea), Josep María Soteras 
(L’Hermitage), Maurice Taildemann 
(Europa Centro Oeste), John Klein 

(USA), Claudino Falchetto (Brasil Cen-
tro-Norte), Demetrio Espinosa (Cruz 
del Sur), Lawrence Ndawala (África 
Austral), Michael De Waas (Missão 
ad gentes), Jeff Crowe (Sidney). A 
Comissão prevê trabalhar, fundamen-
talmente, pela Internet, não sendo 
necessário deslocar-se de sua habitu-
al residência.

A segunda Comissão que iniciou seu 
trabalho cuida da questão das fi-
nanças do Instituto e das Unidades 
administrativas. É formada pelos Ir-
mãos Maurice Berquet, (coordena-
dor), Julián Casey (Melbourne), Manny 
De Leon (Ásia Leste), Nicholas Banda 
(África Austral) e Victor Preciado (Ecô-
nomo geral). Esta Comissão prevê 
reunir-se em Roma, entre os dias 9 e 
12 de junho de 2009, para colocar em 

comum o resultado de seu trabalho.

Por fim, foi constituído um terceiro 
grupo de Irmãos capitulares para a re-
visão das Constituições e Estatutos. 
Integram essa comissão os Irmãos 
Antonio Ramalho, (coordenador), Ju-
an Miguel Anaya (Mediterrânea), An-
toine Kazindu (África Centro Leste), 
Eduardo Navarro (México Ocidental) 
e Robert Teoh (Ásia Leste). Essa Co-
missão agendou um encontro para os 
dias 24 a 29 de agosto, 
em Roma.

Biblioteca dos Arquivos do Instituto

Os Arquivos do Instituto, ins-
talados em espaços da Casa 
geral, devidamente adapta-

dos para essa finalidade, conservam, 
além da documentação histórica, 
uma biblioteca especializada em te-
mas relacionados com o Instituto 
dos Irmãos Maristas. O catálogo das 
obras que integram esta ferramenta 
de trabalho foi editado em formato 
digital e inclui mais de 10.000 re-
gistros. Os itens mais significativos 
desta biblioteca tratam de obras de-
dicadas ao estudo do contexto reli-
gioso, político e social da origem dos 
Irmãos Maristas, do Fundador, dos 
primeiros Irmãos, da espiritualidade, 
da pedagogia e da vida de santos, 
entre outras. Nela se encontram as 
obras clássicas maristas, as publica-
ções periódicas emanadas dos Supe-

riores gerais, da Administração geral 
e a hemeroteca marista.

O catálogo digital de todo esse mate-
rial poderá ser consultado, de agora 
em diante, através da nossa página 
web, depois de contatar o irmão do 
arquiv. A oferta começa com a pos-
sibilidade de consultar o catálogo 
e também um pequeno número de 
obras que já existem em formato di-
gital. O propósito de quem começou 
essa iniciativa é de, pouco a pouco, 
aumentar a oferta de livros e docu-
mentos em formato digital.

Acreditamos que esse serviço poderá 
ser de grande utilidade para os pes-
quisadores da obra marista em geral 
ou de alguns aspectos específicos 
de sua história, de sua presença no 

mundo ou de sua atividade no campo 
educativo. A biblioteca é um valioso 
complemento à ampla documentação 
institucional conservada nos arquivos, 
em que se encontram as referências 
de mais de 37.000 pessoas que foram 
Irmãos maristas, nos quase duzentos 
anos de história do Instituto.

O acesso à biblioteca dos Arquivos 
do Instituto deve ser realizado me-
diante a identificação do usuário e 
o pedido de uma senha pessoal. O 
administrador da biblioteca registrará 
os pedidos, permitindo o acesso co-
mo usuário ou como pesquisador.

Para contatar o Ir. Juan Moral, respon-
sável pelo Arquivo, usar o seguinte 
endereço: JMoral@fms.it

Casa Geral


