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Novidades

Fondazione Marista per la  
Solidarietà Internazionale Onlus

Depois do terremoto, a FMSI (Fon-
dazione Marista per la Solidarietà 
Internazionale Onlus), o Conse-

lho Geral e a Província do México Oci-
dental discutiram sobre a necessidade 
de definir uma ajuda para nossos Irmãos 
e para a população do Haiti. A FMSI é 
a organização não-governamental dos 
irmãos maristas, com sede na Casa Ge-
ral. Foi sublinhada a necessidade de co-
ordenar os esforços do Instituto, frente 
às imensas necessidades do país, e de 
preparar um plano para médio e longo 
prazo.

Com efeito, a preocupação dos Irmãos 
não contempla apenas os problemas 
imediatos da população, mas também 
outros projetos que ajudem a resolver 
desafios futuros, no campo da educa-
ção, do desenvolvimento e na melhoria 
do nível de vida.

A estratégia que vem sendo desenhada 
é a de canalizar as ajudas em torno da 

FMSI, em colaboração com a Província 
do México Occidental e o Setor do Haiti. 
Os fundos coletados na conta da FMSI 
serão utilizados para a criação de novos 
projetos educativos que beneficiem a 
educação de crianças e jovens no Haiti, 
passada a emergência.

Muitas Províncias já estão mobilizadas; 
promovem campanhas escolares e reco-
lhem dinheiro. Evidentemente, as Pro-
víncias que preferem contribuir imedia-
tamente, através de outros canais como 
as organizações internacionais, sintam-
se livres em fazê-lo.

Para ulteriores informações sobre como 
ajudar o Haiti, contate a FMSI através do 
e-mail solidar@fms.it

A FMSI é uma Fundação sem fins lu-
crativos com sede na Casa Geral, em 
Roma

site FMsi - http://www.fmsi-onlus.org
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III Capítulo provincial 
de Compostela

O Irmão Oscar Martín, novo provincial

O III Capítulo provincial de 
Compostela foi promovido, 
em Valladolid, com a parti-

cipação de 27 Irmãos capitulares e 
10 leigos convidados. A Província 
nasceu, há seis anos. No dia 2 de ja-
neiro de 2010, em ato marcado com 
muita emoção, e com a presença do 
Ir. Emili Turú, SG, o Irmão Óscar Mar-
tín assumiu como novo Provincial de 
Compostela, em substituição ao Ir. 
Primitivo.

O Ir. Primitivo Mendoza agradeceu a 
todos o apoio recebido, durante os 
seis anos de seu mandato: “Agrade-
ço, sobremodo, ao Ir. Superior geral, 
Emili Turú, que nos acompanha neste 
momento tão importante para nós: 
celebração do Jubileu de ouro e dia-
mante de um grupo numeroso de Ir-
mãos, do qual eu também participo, 
e início do terceiro Capítulo provin-
cial de Compostela.” E acrescentou: 
“Neste momento passo o papel de 
testemunha, enquanto provincial da 
Compostela marista, ao nosso que-
rido Ir. Óscar, mais jovem do que eu 
e que, sem dúvida, trará nova seiva e 
provada experiência de governo.”

O Ir. Óscar centrou sua interven-
ção sobre três citações bíblicas que 
resumem os sentimentos que lhe 
embargam a voz, nesse momento: 
Primeiro, “Para mim a sorte caiu em 
lugares deliciosos, maravilhosa é mi-
nha herança” (Sl 15,6). Declaro, hoje, 
em público, que ‘me agrada esta 
herança’ que me coube em sorte.” E 
detalhou que “a realidade de nossa 
comunidade marista, em Comaya-
gua, com duas obras interessantes 
que ali atendemos, e a generosida-
de de nossos Irmãos na missão ‘ad 
gentes’, na Ásia, ou em outros países 
de missão (Romênia, Moçambique, 
Zâmbia, Angola, Venezuela, Guate-
mala, Peru, Gana) são hoje um sinal 
de vida e de esperança.”

A segunda citação vem do salmo 
80,4: “Deus dos exércitos, restaura-
nos, faze brilhar o teu rosto e sere-
mos salvos”. “Além de agradecer essa 
‘herança’, permitam-me também que 
peçamos, juntos, a Deus a força para 
os novos desafios que temos pela 
frente. Como Província, hoje mais do 
que nunca, podemos rezar o salmo 
80 e pedir a Deus que “nos visite” e 

“nos restaure” por sua presença de 
vida, de sentido e salvação.

E finalmente, valeu-se do salmo 
86,11: “Faze que meu coração tema 
só o teu nome.” Sei que nada posso 
se Deus não “sustentar, fortalecer e 
alimentar meu coração.”

O Capítulo analisou os relatórios das 
diversas equipes: Conselho provin-
cial, avaliação do Plano trienal, das 
obras educativas, de Irmãos e comu-
nidades, da equipe de animação e, 
finalmente, a de finanças.

A partir dessa informação, os capi-
tulares estudaram os diversos temas 
propostos, para daí deduzirem as 
prioridades em torno das quais se 
organizará a Província nos próximos 
três anos.

O Conselho provincial, eleito pelos 
capitulares para assessorar o Ir. Ós-
car Martín, é formado pelos Irmãos 
Eduardo Montenegro, Antonio Leal, 
Nicolás García, Máximo Blanco, Raúl 
Figuera e Tomás Briongos.
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Vida marista na Oceania
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Capítulos provinciais coincidentes

Em seu encontro com o Conselho 
geral, em Auckland, em maio de 
2008, os conselhos provinciais 

e o do Distrito da Oceania assumiram 
numerosos compromissos para a coo-
peração regional, que foram publicados 
logo em seguida. Na introdução desses 
compromissos fica estabelecido: “Nós 
nos comprometemos sem qualquer 
ambigüidade a continuar trabalhando 
unidos no processo de criação e de 
planejamento, para que ele se torne 
possível”.

Após dois anos, gostaríamos de avaliar 
o que aconteceu e de “criar e planejar” 
ainda mais, no que se refere à nossa 
viabilidade e vitalidade, incluindo “as 
estruturas necessárias para o governo 
e a liderança”.

Um dos compromissos dizia explici-
tamente respeito a sermos “missio-
nários juntos”. Isto representa que 
um “engajamento conjunto na mis-
são como maristas nesta região vai 
requerer de nós um alargamento de 
nossos horizontes e um aprofunda-
mento de nossa relação na Oceania, 

e envolverá necessariamente o esta-
belecimento de um forte relaciona-
mento interpessoal entre os maristas 
na região. E vai requerer de nós 
trabalho, diálogo e reflexão conjun-
tos para chegarmos a uma profunda 
compreensão e a uma nova energia 
para o nosso apostolado”.

No final do próximo mês de maio, 
teremos a Assembleia regional. Cerca 
de 60 irmãos e leigos maristas prove-
nientes de toda a região da Oceania 
estarão reunidos em Mittagong. Sua 
tarefa será a de propor:
* Como levar adiante os compromis-
sos da Oceania;
* Novos passos para o Conselho da 
Oceania;
* Como nós, enquanto região, levare-
mos adiante o trabalho realizado pelo 
21° Capítulo geral.

Também, ao longo deste ano, cada 
uma de nossas províncias deve realizar 
o seu Capítulo provincial. A Melanésia 
terá o seu Capítulo em 2011. Recente-
mente, os três conselhos provinciais 
estudaram a possibilidade de realizar 

coincidentemente os três capítulos, 
e todos acolheram bem a proposta. 
Foi tomada a decisão de realizar os 
três capítulos no St. Joseph’s College, 
em Sydney, de 19 a 22 de dezembro 
de 2010. As datas definitivas deverão 
ainda ser confirmadas. O Conselho 
distrital da Melanésia participará como 
observador.

Este é mais um passo dado “no pro-
cesso de construção de uma perspecti-
va para o nosso futuro partilhado”.

O fato de realizar coincidentemente os 
três capítulos ajudará a conhecer-nos 
mutuamente, e a crescermos em nossa 
fraternidade, na região.

Os capítulos provinciais realizar-se-ão 
após a Assembléia regional e bene-
ficiar-se-ão das propostas que nesta 
serão apresentadas. Realizar coinci-
dentemente os capítulos no mesmo lu-
gar, com certo número de sessões con-
juntas ajudar-nos-á, enquanto Irmãos, 
a considerarmos juntos algumas das 
prioridades que surgirem. Por exemplo, 
existe a necessidade de um consenso 
na região, referente à nossa comunhão 
com os leigos maristas. Essa necessi-
dade crescerá, particularmente após a 
conferência da Oceania, sobre a parce-
ria, em julho deste ano.

Haverá uma prorrogação do tempo 
para que cada Capítulo realize eleições 
separadas para seu conselho, para 
o estabelecimento das prioridades e 
a condução dos assuntos próprios a 
cada Província. Com efeito, cada Pro-
víncia organizar-se-á para o Capítulo, 
através de sua própria comissão pre-
paratória e para a eleição normal dos 
delegados.

__________
Boletim do Conselho da Oceania
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Descrição do trabalho da 
FMSI em Genebra
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Ir. Jim Jolley

Em 2004 o Conselho geral, como 
parte da revisão contínua dos 
órgãos da Administração geral, 

convocou para uma revisão do BIS, o 
órgão do Instituto para a justiça, a paz 
e a solidariedade.

Baseando-se na mensagem do 20° Ca-
pítulo geral para que o Conselho geral 
criasse estruturas de apoio que pudes-
sem assegurar a representação do Ins-
tituto diante das organizações interna-
cionais empenhadas com a educação 
e a solidariedade, foram adotadas três 
recomendações relacionadas com as 
parcerias e a criação de um programa 
de defesa dos direitos da criança junto 
às Nações Unidas.

Em março de 2005, um protocolo de 
acordo foi assinado com a "Francis-
cans International", uma ONG francis-
cana com o estatuto de consultoria 
geral junto às Nações Unidas. Com 
os escritórios em Genebra e em Nova 
York, a FI representa a família francis-
cana diante das Nações Unidas, pro-
nunciando-se sobre vários assuntos 
relacionados com seu carisma: direitos 
humanos, pobreza, desenvolvimento 
social e integridade da criação. Esse 
protocolo tornou possível ao BIS a ins-
talação de um escritório para a defesa 
dos direitos da criança em Genebra, 
em parceria com a FI.

Em outubro de 2005, o Ir. Cesar Henri-
quez (da Província da América Central) 
mudou-se para Roma para iniciar um 
período de preparação. Em outubro de 
2006, ele se mudou para Genebra, na 
Suíça, para assumir suas funções como 
responsável pela defesa dos direitos 
da criança no escritório da "Francis-
cans International". Ao mesmo tempo, 
a Província do Hermitage criou uma 
comunidade em Genebra para ajudar 
e apoiar o papel do responsável pela 

FMSI. Acolher os visitantes e hospedar 
grupos interessados em saber mais 
sobre o nosso trabalho em Genebra 
e o trabalho das Nações Unidas faz 
parte do papel acolhedor da comuni-
dade marista de Genebra. O Ir. César 
concluiu seu mandato em novembro 
de 2008 e foi substituído pelo Ir. Jim 
Jolley (da Província de Melbourne), que 
iniciou seu trabalho em Genebra em 
setembro de 2009.

Tornou-se claro que para o nosso 
desenvolvimento necessitaríamos so-
licitar o credenciamento como “órgão 
consultivo com especial competência”, 
junto ao ECOSOC – Conselho Eco-
nômico e Social das Nações Unidas 
-, colocando-nos na mesma situação 
da "Franciscans International". Mas, 
para isso, precisávamos nos tornar um 
órgão juridicamente reconhecido pela 
sociedade civil. O BIS não possuía es-
se estatuto, portanto, foram tomadas 
as providências para a obtenção do 
reconhecimento legal como uma en-
tidade jurídica na Itália. Isto foi obtido 
em abril de 2008. Assim, o BIS cessou 
de existir e uma nova entidade legal, 
a Fondazione Marista per la Solida-
rietà Internazionale – onlus (FMSI), foi 
criada.

O pedido para o credenciamento junto 
ao ECOSOC pôde, assim, ser apresen-
tado. Quando houver esse reconheci-
mento, a FMSI estará em condições de 
participar das conferências e encon-
tros das Nações Unidas. Por enquanto, 
nossa participação se faz através de 
nossa parceria com a "Franciscans In-
ternational".

O responsável pela defesa dos direitos 
da criança, localizado em Genebra, é 
um membro da equipe da FMSI e o seu 
papel é focalizar essencialmente dois 
pontos:

• Defender os assuntos relacionados 
com as crianças diante das Nações 
Unidas, suas entidades e organizações 
intergovernamentais, assim como com 
as organizações não governamentais, 
que se localizam em Genebra (como 
por exemplo, a Comissão para os direi-
tos das crianças); e
• Educar e animar internamente o Insti-
tuto, para que seus membros e colegas 
estejam mais ativamente conscientes e 
participantes dos assuntos referentes 
à justiça, no âmbito nacional e inter-
nacional, relacionada com as crianças. 
Organizar cursos de treinamento para 
que as Províncias ou regiões possam 
participar desta tarefa.

Através do responsável pela defesa dos 
direitos da criança em Genebra, os 
Irmãos Maristas já estabeleceram nume-
rosas representações e intervenções a 
favor dos direitos das crianças, utilizan-
do os mecanismos da ONU, como por 
exemplo, em países como Guatemala, 
Camboja, Vanuatu, Kiribati e no Quênia. 

A acolhida dos grupos maristas que vi-
sitam o Hermitage, orientando-os nos 
assuntos referentes aos direitos da 
criança e sobre o trabalho realizado 
pela FMSI; receber convites e realizar o 
mesmo trabalho nas Províncias ou re-
giões faz parte dos planos de trabalho 
do Ir. Jim para o ano de 2010. Os cur-
sos de treinamento sobre os direitos 
humanos e sobre a defesa dos direitos 
da criança, no âmbito local, podem 
também ser oferecidos.

Estes são os passos iniciais do Institu-
to diante do apelo lançado pelo Supe-
rior-geral no fim do 21° Capítulo geral, 
para que os Irmãos Maristas se tornem 
conhecidos através do mundo como 
especialistas na defesa dos direitos 
das crianças e dos jovens.


