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Novidades

A Província Marista Brasil Centro-Sul capacita 
gestores nos valores que fundamentam os seus 
objetivos

Graduação, mestrado, pós-gradua-
ção, doutorado, pós-doutorado, 
línguas e outros são os títulos exi-

gidos na seleção de grandes executivos, 
no mercado corporativo brasileiro. Isso 
não é suficiente para a Província Marista 
Brasil Centro-Sul (PMBCS), que está pro-
fissionalizando sua gestão, baseada nos 
valores maristas. Para isso, realizou, em 4 
sessões, o curso para gestores: Uma Ges-
tão por Valores, do qual participaram 60 de 
seus principais executivos, entre eles os 
superintendentes, gerentes e diretores da 
Mantenedora. O grupo concluiu o curso 
na França, berço Marista, em maio último.

Os gestores precisam conciliar valores da 
Instituição ao dia a dia profissional. Com 
milhares de colaboradores diretos, a PM-

BCS atua nas áreas de Educação, Solida-
riedade, Saúde, Editorial e Comunicação. 
Engloba três mantenedoras, que proveem 
colégios, editoras, centros de convenção, 
centros de formação,  universidades, veí-
culos de comunicação, plano de saúde e 
hospitais, além dos centros sociais, pró-
-ações e um Centro de defesa da infância. 
Coordenar e harmonizar tudo isso exige a 
capacidade de aliar preparo profissional e 
valores espirituais.

Para o engenheiro Fábio José Ricardo, do 
Setor de infraestrutura, alinhar os valores 
maristas com a prática profissional não foi 
um desafio. “Sou católico e isso foi fácil 
absorver. Avalio estrategicamente o meu 
trabalho, mas sempre com o respaldo dos 
valores da instituição e os da minha vida 
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"O que tenho eu para que 
você me ame?"

Filipinas: Dez Irmãos emitem seus primeiros votos

pessoal. Claro que no processo diário 
é difícil perceber a aplicação desses 
valores quando estou desenvolvendo 
a parte técnica, mas o resultado final 
faz-me acreditar na missão”, disse.

“O curso contribuiu para minha forma-
ção profissional e pessoal. As reflexões 
realizadas em cada etapa permitiram-
-me compreender que os valores ins-
titucionais precisam ser conhecidos, 
entendidos e aprofundados”, comenta 
a diretora executiva da Rede de Colé-
gios, Isabel Cristina Michelan Azevedo.  
“Estou, há mais de 15 anos, na Institui-
ção, mas, no curso, pude compreender 
como integrar a dimensão cultural às 
ações rotineiras e estratégicas para o 

desenvolvimento das ações”.

o berço do instituto Marista

Para um dos idealizadores do curso, Ir. 
Joaquim Sperandio, do Setor de Vida 
Consagrada e Laicato, é essencial para 
a Província alinhar todos os setores em 
que atua. “Vislumbramos algo para o 
futuro com todo esse processo, ou se-
ja, temos a intenção de trabalhar com 
as diversas frentes, sem deixar de lado 
a nossa missão”, comenta. Segundo 
ele, a peregrinação a l’Hermitage, ber-
ço do Instituto Marista, tornou ainda 
mais fortes os valores repassados nos 
quatro módulos. “A ideia foi de possibi-
litar que todos os gestores conheces-

sem de perto os lugares significativos 
para os Maristas, como o lugar onde 
viveu Marcelino Champagnat, nosso 
fundador”, completou.

O grupo também visitou Roma, tendo 
oportunidade de tomar um contato 
rápido com algumas de suas belezas 
históricas e de participar de uma au-
diência papal, na manhã do dia 18 de 
maio. Foi muito positiva a reunião com 
o Ir. Emili Turú, abordando temas como 
o rosto mariano da Igreja, o carisma 
partilhado de Champagnat, e a opor-
tunidade que a obra marista cria para 
tantos alunos e alunas de receberem 
uma proposta de vida.

Em 20 de maio, por ocasião do 
aniversário do Padre Marcelino 
Champagnat, 10 noviços da Pro-

víncia ‘East Asia’ (Ásia Leste) fizeram a 
profissão de seus primeiros votos na 
capela da paróquia de São Carlos Bor-
romeu, em Maguindanao, nas Filipinas. 
O bispo Dom José Colin Bagaforo pre-
sidiu a Eucaristia, que foi concelebrada 
por outros sacerdotes e contou com 
a presença dos Irmãos maristas, dos 
pais e familiares dos professos, dos 
paroquianos e de visitantes de diferen-
tes congregações religiosas.

Os 10 noviços eram os seguintes Ir-
mãos: Jeffrey Abian, Ismael Catulong 
Jr. (da diocese de Kidapawan), Roel del 
Rosario, Jano John Evangelista, Clint 
Guanzon, Adrian Mana-ay, Dolph Franz 
Mejia, Efren Savariz (da arquidiocese 
de Cotabato), Jeffry Guino-o (da dioce-
se de Tagum) e Alejandro Lagos III (da 
diocese de Marbel).

Antes de sua profissão, eles já haviam 
escolhido o tema “O que tenho eu para 

que você me ame e me tenha como 
o mais querido dentre todos” como 
fruto do retiro espiritual do qual par-
ticiparam em preparação ao aconteci-
mento. O tema resume e define o mais 
importante de seus anos de formação 
e eles o escolheram deliberadamente 
por significar a abrangência e a amoro-
sa presença de Deus, através de Jesus 
Cristo, que abraça a cada um com um 
amor incondicional. O tema foi tirado 
da canção “Meu coração agradece”, de 
Himig Heswita.

Dom Colin salientou três pontos para 
que eles se recordassem ao responde-
rem e viverem o apelo de Deus em su-
as vidas. O primeiro é para que ouçam 
o que Deus diz de várias maneiras. Que 
aprendam os caminhos que Deus quer 
que eles percorram, como o de Jesus 
Cristo até o Pai. E, finalmente, que 
façam um grande esforço para seguir 
o Cristo a cada dia. Segundo o bispo, 
estas são as essências da oração, da 
vida de oração.
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Os passos de Champagnat 
marcam nosso caminho

México Central - Assembleia provincial de jovens maristas

Na celebração do nascimento 
de Marcelino Champagnat, no 
dia 20 de maio, começava a 

primeira Assembleia Provincial de Jo-
vens Maristas, de 18 a 25 anos, tendo 
como objetivos: Escutar e partilhar 
com os jovens maristas da Província; 
gerar um novo espaço de escuta e di-
álogo para partilhar a vida; condividir 
as realidades locais e sua propostas 
para uma nova realidade; escolher os 
delegados provinciais para o encontro 
internacional de Jovens Maristas de 
Madrid.

Um caminho multicolorido convidava-
-nos a seguir Maria para chegar a 
Jesus, e apresentava os que participa-
ram desse processo – 30 jovens de 7 
obras – continuadores do sonho de 
Champagnat.

O Irmão Pepe Sánchez falou sobre o 
encontro de Marcelino com João Ba-
tista Montagne e do sim que mudou 
sua vida. Entre os jovens surgiram 
várias perguntas e sentimentos: Mar-
celino, estamos certos? Era este o 
teu sonho? Por que acreditaste nos 
jovens, nos ignorantes? Como con-
segues fazer que uma pessoa ame a 
Deus, em pouco tempo, ou como a 
convences do infinito amor de Deus? 
Como me encharco eu para encharcar 
os outros? O que sentia João Batista 
Montagne, enquanto Champagnat lhe 
falava de Deus?... “Identificamo-nos 
com Montagne, e vemos Champagnat 
em muitos de vocês que, com seu 
apoio, ajuda, luta e escuta, nos con-
tagiam e motivam a não perder a fé, a 
fazer algo para os demais e ir-lhes ao 
encontro.”

Na diversidade de expressões, os jo-
vens delegados partilhavam suas re-
alidades, sua percepção das distintas 

problemáticas e 
seus sonhos; per-
cebia-se um clima 
de fraternidade e 
simplicidade, um 
desejo de ser par-
ticipantes de um 
novo cenário e um 
chamado a acom-
panhá-los nesse 
caminhar.

Os problemas do 
México, hoje, foi 
outro tema de re-
flexão; o Ir. Rodri-
go Espinosa orientou esse momento. 
Certamente é complicado apresentar 
uma panorâmica nacional em pouco 
tempo, mas é importante tentar abrir 
os olhos, responder com criatividade 
e fé a situações que vive, hoje, nosso 
país.

Um dos momentos mais significativos 
foi conhecer as respostas maristas à 
realidade que se vive. Coco Álvarez, 
da solidariedade, encaminhou de mo-
do dinâmico a tomada de consciência 
dos esforços que são feitos em nossa 
Província: participação em Miravalles, 
Potoichan, Poza Rica, Ixtaltepec, Jo-
vens e Professores pelo Serviço, Gru-
pos especiais, Educadys... A maioria 
de nossos jovens foi descobrindo e 
valorizando o esforço; surpreendidos, 
perguntavam e se entusiasmavam pela 
conquista do que, uma vez, era sonho 
e agora era realidade.

Em grupos por idade, dialogavam a 
partir do que creem, sonham e neces-
sitam; o grupo integrava-se de modos 
diferentes; eles eram os protagonistas 
desse encontro e por isso falavam 
da vida, estavam entusiasmados pela 
oportunidade de fazerem ouvir suas 

opiniões. Iván Chacón, da área voca-
cional, motivou, a partir da experiên-
cia de ser amado, chamado e enviado, 
o que significa crer, enquanto proces-
so dinâmico que move e comove.

A oração do último dia convidava 
a Assembleia a ter “Um só coração 
e uma só alma”, a valorizar o que é 
comunitário e ser testemunhas da 
comunidade (Atos, 4, 32-37).

Nossos jovens creem em Deus que os 
ama, escuta e acompanha; creem em 
ti e em mim; creem no México; creem 
no carisma de Jesus, Maria e Cham-
pagnat; creem na família e creem na 
vida que nasce do amor.

O fim desse primeiro momento de 
encontro estava sendo marcado pelo 
reconhecimento da própria fé; uma 
fotografia seria a lembrança desse fim 
de semana. Enquanto isso, no salão 
preparava-se a eleição dos jovens 
que levariam nossa realidade e nossa 
pastoral juvenil à Jornada Mundial. 
Cantando a Salve, colocávamos nas 
mãos de Maria esse momento, como 
uma só família e maristas de Cham-
pagnat. 
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Província East Asia
Seis noviços recebem o hábito

Cinco jovens das Filipinas e um da 
Coréia do Sul receberam o hábi-
to, no dia 16 de maio de 2011, 

em o noviciado “Imaculada Concei-
ção”, dos Irmãos Maristas em Tamon-
taka, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao, 
Filipinas.

Os noviços são os seguintes: Raffy Ja-
mes Barnuevo, John Emil Alada, Harry 
Gullon, Gerex Cabajes, Richie Dean 
Bagsican, todos das Filipinas, e Moses 
Cho, do setor da Coréia.

Cada um deles recebeu também um 
exemplar das Constituições e Estatu-
tos. Os jovens começam a viver seu 

compromisso como noviços, segundo 
o Direito Canônico, durante um ano; 
depois, eles farão um estágio missio-
nário durante um ano.

A Eucaristia foi presidida pelo Padre 
Aliki Langi, Padre Marista. A cerimô-
nia da tomada de hábito foi feita na 
presença do Ir. Manuel de Leon, pro-
vincial, do Ir. Lindley Sionosa, mestre 
de noviços, Ir. Démosthène, mestre 
de postulantes e outros Irmãos do 
Noviciado.

Rede Marista de Solidariedade
Centros Sociais envolvidos em semana dedicada às 
brincadeiras com os educandos

Educadores concordam que o ato 
de brincar é uma das principais 
formas de expressão das crian-

ças. Assim, garantir espaço e tempo 
para que elas brinquem com os ami-
gos, familiares ou sozinhas, é condi-
ção básica e fundamental para o seu 
desenvolvimento. E é para reforçar o 
direito de brincar das crianças, que a 
Rede Marista de Solidariedade promo-
veu uma série de atividades na Semana 
Mundial do Brincar, que começou no 
dia 22 e foi até o dia 28 de maio.

A Rede Marista de Solidariedade, da 
Província Marista Brasil Centro-Sul, 
mantém 28 Unidades Sociais em ati-
vidade nos Estados do Paraná, Santa 
Catarina, São Paulo, Mato Grosso do 
Sul e no Distrito Federal. Desses, nove 
trabalham com Educação Infantil e 
atendem 982 crianças de zero a seis 
anos de idade nos Centros Sociais 
Itaquera, Ir. Justino e Robru, em São 
Paulo; Lar Feliz, em Santos; Santa 

Mônica, em Ponta Grossa; Educacional 
Marista, em Curitiba; Champagnat, em 
Cascavel; Ir. Rivat, em Sambaia, Distrito 
Federal e o ProAção (Programa de Ação 
Comunitária e Ambiental) Irmã Eunice 
Benato, também em Curitiba.

Durante a Semana Mundial do Brin-
car, além de envolver a comunidade 
em atividades lúdicas, a Rede lançou 
a campanha "Direito ao Brincar". De-
senvolvida com o apoio do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef). 
A campanha prevê a divulgação de dez 
iniciativas para promover o direito ao 
brincar, como o “brincar não é perder 
tempo”, “brincar ensina a respeitar” e 
“brincar permite que as crianças ex-
pressem a imaginação e a criatividade”. 

Dentro da visão Marista de educar e 
formar cidadãos, as brincadeiras es-
timulam a criatividade nas crianças e 
contribuem para o desenvolvimento 
integral.

O tempo legítimo do brincar está 
diretamente ligado à Infância, mo-
mento da vida no qual a fantasia, o 
faz de conta e o “era uma vez” ga-
nham força. A Declaração Universal 
dos Direitos da Criança (aprovada 
na Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 1959), no artigo 7.º, jun-
to ao direito à Educação, enfatiza 
o direito ao brincar: “Toda criança 
terá direito a brincar e a divertir-se, 
cabendo à sociedade e às autorida-
des públicas garantir a ela o exercí-
cio pleno desse direito”.


