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Novidades

FMSI - Fondazione Marista per la Solidarietà
 Internazionale

No mês de maio, Ângela Peten-
zi, coordenadora dos projetos 
FMSI, foi ao Haiti, juntamente 

com Angélica Alegria, coordenadora do 
Escritório de Solidariedade da Província 
Marista do México Ocidental. A missão 
consistia em verificar os projetos que 
foram aprovados e encaminhados com 
fundos recolhidos depois do terremoto 
e estudar as novas propostas apresen-
tadas pelas comunidades maristas, in 
loco.

Participaram também da missão Luis 
Barba Berlanga e Nancy Walker, res-
ponsáveis pela Associação mexicana 
“Kóokay” (www.kookay.org), especiali-
zada em projetos de desenvolvimento 
comunitário e tecnologia sustentável. 

A Associação doou a instalação de pai-
néis solares para a iluminação da escola 
de Latibolière e ofereceu sua colabora-
ção para desenvolver projetos para o 
acesso à água potável e à energia elétri-
ca, com tecnologias ecossustentáveis.

A primeira etapa da viagem foi a capi-
tal Port-au-Prince, onde os sinais do 
terremoto são ainda visíveis e muita 
gente ainda vive em tendas. O gru-
po, acompanhado pelo Irmão Frisnel 
Walter, visitou os escritórios do Banco 
Mundial e da União Europeia para co-
nhecer mais de perto seus programas 
de cooperação e as oportunidades de 
financiamento.

A missão continuou depois nas loca-
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lidades de Jérémie, Latibolière e 
Dame-Marie, onde se localizam as 
três comunidades maristas empe-
nhadas num belíssimo trabalho de 
promoção da juventude haitiana. O 
guia foi o Ir. Antonio Cavazos, res-
ponsável pelo Setor do Haiti.

Em Dame-Marie, foi visitada a es-
cola secundária “Notre-Dame de 
la Nativité”, para a qual está pre-
vista uma ampliação, através do 
fundo Haiti e Província Marista do 
México Ocidental. Durante a visita 
foi confirmada a necessidade de 
novas estruturas além daquelas já 
previstas no projeto e um novo 
orçamento está sendo estudado. 
A escola atende atualmente 368 
alunos e, graças ao projeto, poderá 
aumentar o número de estudantes 
e as atividades didáticas oferecidas. 
Na mesma região, outra proposta 
apresentada é relativa à escola pri-
mária “Notre-Dame de Fátima” que 
necessita de obras de reestrutura-
ção para poder oferecer a seus 340 
alunos um espaço adequado para a 
escola e a recreação.

Na localidade de Latibolière os Ir-
mãos Maristas mantêm uma Esco-
la Secundária, onde cada manhã 
chegam estudantes provenientes de 
povoados situados entre matas, de-
pois de caminhar vários km. Uma 
boa parte deles pode frequentar a 
escola graças a uma bolsa de es-

tudos. O Ir. Laurent Beauregard ini-
ciou nessa escola um programa de 
alfabetização e de retorno à escola 
para crianças trabalhadoras que não 
puderam mais frequentar. O progra-
ma prevê, além da escola, a oferta 
de uma refeição e de atividades 
recreativas. Iniciou-se também o 
registro daqueles que, por motivos 
econômicos, não foram arrolados 
pelos pais, permanecendo como 
invisíveis. A proposta apresentada 
a FMSI é de manter esse programa 
e de estendê-lo, futuramente, a um 
segundo grupo de crianças. Enfim, 
é em Latibolière que de preten-
de começar a instalar painéis para 
energia solar e iluminar as principais 
estradas e as casas, em colaboração 
com a Província Marista do México 
Ocidental e a associação Kóokay.  

Na cidade de Jérémie, a comuni-
dade marista começou um projeto 
de produção agrícola e de criação, 
montado pela Universidade Marista 
de Mérida (México), com a intenção 
de difundi-lo entre a população lo-
cal. Os Irmãos começaram também, 
há tempo, atividades sociais e de 
ocupação das crianças e jovens do 
bairro que, muitas vezes, dispõem 
apenas da estrada como lugar de 
encontro. Daqui nasceu uma outra 
proposta apresentada ao FMSI para 
o Fundo Haiti, prevendo a cons-
trução de um centro comunitário 
para desenvolver atividades sociais, 

recreativo-esportivas, para crianças 
e adolescentes; reforço escolar para 
as crianças que abandonaram a es-
cola; cursos de alfabetização para 
adultos e de promoção da mulher; 
horticultura e difusão de tecnolo-
gias eco-compatíveis para água po-
tável e energia elétrica.

Nesse futuro centro, pretende-se 
realizar igualmente cursos de for-
mação para professores e a difusão 
de novo material didático, muito 
necessário em todas as localidades 
visitadas.

No Haiti, o trabalho mais difícil 
e longo não será o de retirar os 
destroços do terremoto, mas o de 
construir uma nova sociedade, su-
perando os obstáculos que até ago-
ra conduziram à pobreza e à exclu-
são de maior parte da população.

Entre as boas notícias está a cons-
tatação de que o povo do Haiti não 
se entrega. O grande mercado de 
Porto Príncipe, com milhares de 
pessoas que vêm vender e comprar, 
nas milhares de pequenas bancas, é 
disso testemunha cotidiana, assim 
como tantos jovens que, a exemplo 
de Ernso e Onald, contam os seus 
sonhos. A média etária da popula-
ção haitiana é de 20 anos. O futuro 
do país depende da educação e da 
promoção dos jovens.

índia: oportunidade para a juventude rural

Acaba de ser inaugurado o Marcellin Sports Club 
em  P. Udayapatti, Índia, para propiciar à juventude 
rural uma oportunidade de jogar e desenvolver 

suas aptidões para diversos esportes. Os Irmãos Johnson, 
Suresh, Rajakumar e Jeyaraj serão os coordenadores do 
clube. Atualmente, há uns 40 alunos no clube. Há espor-
tes para ambiente internos e externos e os alunos podem 
escolher livremente o jogo que mais lhes agrada. Em todo 
caso, serão orientados a praticar todos os jogos para de-
senvolver as aptidões básicas e para encontrar o esporte 
favorito, que mais lhes interessa. Obrigado aos 
Irmãos e amigos pelo apoio e pelo encorajamento.
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Celebremos a história, 
façamos caminho...

Os leigos se reúnem em Barcelona para celebrar 
São Marcelino

A celebração 
do sábado, 
4 de junho 

de 2011, foi mui-
to simples, mas de 
grande profundi-
dade. Um grande 
mural de 12 metros 
por 1,50 presidia 
o fundo do cená-
rio da sala de atos, 
no colégio “A Ima-
culada”. No mural, 
seis estampas de 
um metro por 0.80 
centímetros, em 
forma de mosaico 
retangular, forma-
vam uma “linha de sucessão vital”, 
das origens da vida marista até hoje. 
O primeiro quadro era uma mancha 
amarela que simbolizava a origem. De-
pois dessa luz, seguiam Marcelino; o Ir. 
Francisco, sucessor de Marcelino; o Ir. 
Basílio Rueda, Superior-geral de 1967 a 
1985; o Ir. Virgílio León, provincial da 
Catalunha de 1966 a 1974; o Ir. Henri 
Vergès, mártir na Argélia em 1994; e 
uma dupla imagem com o Ir. Ismael 
Valls, atualmente na missão ad gentes, 
e Nereida Ruiz, cooperador da SED, na 
Tanzânia, durante dos anos de 2008 a 
2011.

Na sala, seis mesas com objetos sim-
bólicos, referentes a cada um dos per-
sonagens, e umas breves notas biográ-
ficas eram o ponto de encontro para 
que, livremente, as sessenta pessoas 
presentes pudessem sentar e partilhar 
ecos, sentimentos e ilusões (não suas 
ideias nem moralismos).

Em determinado momento, afastei-me 
um pouco da cena. Tive a sensação 

que observei nas sinagogas e entre 
nós, os cristãos, quando partilhamos a 
Palavra: sobre cada mesa encontra-se 
a vida cheia de Deus. O modo como 
as pessoas se olhavam, falavam e se 
escutavam...; o volume de voz, o res-
peito que se podia apalpar... Tudo fazia 
por exclamar: Deus está aqui presente!

Foi proclamada a Palavra do Evan-
gelho (Mt 20, 20-26, a dos filhos de 
Zebedeu e o sentido do “serviço”). 
Depois, foram coladas etiquetas, so-
bres as imagens do mural, como eco 
do que cada um queria destacar e se 
cantou: “Tú serás hoy Champagnat”. 
Demo-nos a paz e concluímos com um 
festivo “pica-pica” (aperitivo). Nada de 
discursos, nem homilia. Conhecer-nos, 
escutar-nos, descobrir e enamorar-nos 
do rico patrimônio que temos na casa 
e que deve projetar-nos com esperan-
ça para o futuro.

No fim, Pep Buetas, responsável do Se-
cretariado Comunhão Irmãos e Leigos, 
dirigiu umas palavras de agradecimen-

to e ao mesmo 
tempo de muita 
profundidade e 
força dramática: 
“Hoje, podemos 
sentir-nos como 
o Ir. Francisco 
que, eleito Supe-
rior, viu em bre-
ve tempo morrer 
“seu pai”. Um 
profundo senti-
mento de orfan-
dade humana e 
uma inquietude 
real, ante um fu-
turo incerto, de-
ve ter sentido o 

bom homem... Mas, ao mesmo tempo, 
brotava-lhe do coração uma confiança 
inquebrantável em Deus e em Maria e 
sabia ser continuador de seu projeto. 
Esse mesmo sentimento de inquietude 
é nos familiar a muitos de nós que 
podemos sentir vertigens, face a um 
futuro incerto e novo. A fé e o coração 
do bom Irmão Francisco sejam luz a 
guiar nossos passos”.

Creio que no sábado que passou, vive-
mos uma verdadeira celebração pascal 
que poderia ser promovida em outros 
âmbitos maristas. Ela foi possível pelo 
entusiasmo e pela generosidade de 
toda a equipe que a preparou e pela 
bendita circunstância do encontro, no 
‘Imaculada’, de um grupo de pessoas 
unidas, há muito tempo, por comple-
xas e fecundas redes de ternura e ami-
zade, de amor a tudo o que é marista, 
espiritualidade e fé no futuro.
_____________________
Joan Puig-Pey
Leigos do colégio ‘La Inmaculada’
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Animação do laicato 
Brasil: encontros de formação de leigos 
e leigas maristas

No percurso desenhado para 
a articulação e formação dos 
leigos e leigas, a Comissão 

de Animação do Laicato da Pro-
víncia Marista Brasil Centro-Norte 
optou por investir em um grupo de 
multiplicadores. Devido à extensão 
geográfica – 16 estados do Brasil – e 
multiculturalidade da Província, foi 
priorizado o trabalho com um grupo 
de pessoas vocacionadas das dife-
rentes regiões da Província, a partir 
da realização de encontros regionais.

Dois encontros aconteceram no mês 
de maio, em Belo Horizonte/MG e 
em Itamaracá/PE. Participaram leigos 
e leigas ligados a Colégios, Unidades 
Sociais, Centros Maristas de Juven-
tude e Movimento Champagnat da 
Família Marista, além de Irmãos do 
Conselho Provincial e das comunida-
des maristas.

Ambos os encontros foram organiza-
dos em torno das três dimensões da 
formação – humana, cristã e marista 

–, tendo como eixo o presépio, pri-
meiro lugar onde, segundo Marceli-
no, alimentamos nossa espiritualida-
de. Assim, os participantes puderam 
refletir, rezar, partilhar e aprofundar 
o presépio pessoal, o presépio de 
Jesus e o presépio de Champagnat, 
revendo cada um destes lugares no 
seu Projeto de Vida.

Os encontros deram início a um 
itinerário de formação que se des-
dobrará em atividades à distância e 
presenciais, de forma processual e 
permanente, em sintonia com as re-
centes reflexões do Instituto Marista 
a respeito do laicato. A Província es-
pera que, em médio prazo, este gru-
po se torne referência para a forma-
ção, articulação e organização dos 
leigos e leigas maristas, contribuindo 
para que outras pessoas façam dis-
cernimento do chamado de Deus 
para suas vidas e, a partir dele, se 
assumam discípulos missionários de 
Jesus, nos passos de Champagnat.

Líbano
colégio de champville

Pais e filhos de todas as sec-
ções do Curso Maternal, no 

Colégio Marista Champville esta-
vam reunidos, na sexta-feira de 
27 de maio 2011, das 8h30 às 
12h. Festejavam? Sim, mas era 
uma festa diferente de outras.

Com efeito, o « Rallye Paper 
Champagnat » foi organizado pe-
la equipe do Ciclo Maternal, por 
ocasião da festa de Marcelino 
Champagnat, o fundador do Ins-
tituto dos Irmãos Maristas.

As oficinas organizadas tratavam 
da vida de Marcelino: pais e filhos 
deviam responder a uma série de 
perguntas para melhor conhece-
rem Champagnat e passar de um 
grupo de trabalho a outro: reda-
ção de uma intenção e oração, 
depois memorização da oração / 
confecção de um ícone enfeitado 
de Marcelino / confecção de um 
terço da SS. Virgem Maria / plan-
tação de violetas / reconstituição 
da vida em gravuras com as res-
pectivas legendas / reconstitui-
ção de citações / encontro com 
o Diretor para obter informações 
sobre o Colégio / preparação de 
sanduíches para a refeição parti-
lhada no fim da manhã,... E para 
encerrar, todos os participantes 
cantaram “Avec toi Marcellin”.

Quanta alegria e amor em tudo 
quanto foi realizado e vivido nes-
se dia! Até a próxima !

Belo Horizonte


