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Novidades

Madri 2011

De 16 a 21 de agosto se reali-
zou em Madri a Jornada Mun-
dial da Juventude. Madri ficou 

tomada por jovens de todo o mundo. 
Moviam-se de um lugar para o outro, 
em grupos, ordenadamente, cantanto 
canções ou gritando eslógãos. As cores 
de suas camisetas vestiam de colorido 
as ruas da cidade. Em lugares estraté-
gicos estavam grupos de voluntários 
dispostos a oferecer seus serviços. Nos 
meios de transporte se reconheciam 
expressões nos rostos das pessoas que 
mostravam sintonia com o espetácu-
lo que acontecia diante delas. Várias 
bandeiras identificavam os diferentes 
países, organizações e grupos. Por trás 
desses sinais coloridos se escondiam 
várias realidades, agregadas  sob uma 
mesma fé. 

A "Plaza del Sol" era um mapa-múndi 
desenhado por gente jovem de diversas 
procedências. Vinham carregando a mo-
chila nas costas, máquinas fotográficas, 
guarda-chuva, gorros, alguns com bonés, 
garrafas d’água, bermudas, leques e o ce-
lular para se comunicarem com a família e 
amigos. Comiam sentados pelas estradas, 
recolhiam o lixo e o depositavam nos 
locais predispostos. Cantavam, gritavam 
eslógãos, agitavam bandeiras; eram baru-
lhentos, mas muito tranquilos, com sereni-
dade, cheios de alegria, como se tivessem 
participando de uma festa. Eram grupos 
de amigos, companheiros de escola ou de 
paróquia. Trocavam entre si sorrisos ou 
apertos de mão; tiravam fotos juntos, de 
países diferentes. Madrid era o mundo em 
miniatura, constituído por jovens. Entre 
eles se viam também diferentes hábitos 
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Encontro Internacional 
de Jovens Maristas 

Os jovens maristas se despedem de Buitrago

religiosos, jovens irmãs com sorriso 
aberto e franco, rostos de jovens sa-
cerdotes com veste clerical.

No "Parque del Retiro" havia várias 
atrações. Dentre elas se destacava o 
mar de "velas” que estavam alinha-
das numa rua do parque e formavam 
os confessionários para os jovens. 
O local foi chamado de  "Festa do 
perdão." Algumas pessoas faziam fila 
esperando sua vez. A confissão podia 
ser feita em cinco línguas. Em outro 
local foi montada uma tenda de ora-
ção e outra para a adoração do San-
tíssimo. Outra área do parque acolheu 
a "Feira Vocacional". Havia cerca de 
setenta pequenos espaços, onde ca-

da instituição religiosa explicava o 
próprio carisma. 

Os participantes da JMJ, organizados 
por grupos linguísticos, tiveram ses-
sões de catequese com os bispos 
de todo o mundo. No colégio ma-
rista Chamberi reuniu-se um grande 
número de italianos que ultrapasou 
a capacidade da sala. Após a cate-
quese, era realizada a Eucaristia. No 
mesmo colégio aconteceram as ofi-
cinas vocacionais e de solidariedade, 
organizadas pelos Irmãos Maristas. 
No Colégio São José del Parque, os 
grupos maristas realizaram um festival 
musical com apresentações folclorís-
ticas de vários países.

Podem ser feitas várias reflexões a 
respeito da presença, nesses dias, 
dos jovens em Madrid. A frase se-
guinte representa uma entre mui-
tas reflexões dos jovens: "Entre os 
direitos do jovem está o de poder 
aumentar a aposta. Ou seja, ter 
grandes aspirações, o sonho de um 
futuro melhor e tomar medidas para 
obtê-lo, confiar na inteligência e 
colaboração de pessoas, ser cons-
cientes da preparação necessária e 
eficiente para conseguir metas de 
perfeição" (Carlos Amigo).

A próxima Jornada Mundial da Ju-
ventude será em 2013, no Rio de 
Janeiro.

O  Encontro Internacional de Jo-
vens maristas (10 – 15 de agos-
to) concluiu-se com sinais de 

gratidão: gratidão a Deus, que propor-
cionou esta extraordinária experiência; 
aos responsáveis da casa, que acolhe-
ram os participantes; àqueles que orga-
nizaram o encontro. Um obrigado a to-
dos pois o evento teve grande sucesso.

E, antes de partir, houve um momento 
de reflexão para assumir o compromis-
so. Havia muitas fotos distribuídas pelo 
jardim, que relembravam a realidade do 
nosso mundo. Eram janelas que nos 
levavam além de Buitrago, para outros 
ambientes da vida. O olhar dos jovens 
paravam ante algumas fotos que os 
tocavam particularmente. Estes sinais 
nos interpelam: ide e contai o que ha-
veis visto e ouvido!

Na sala de reuniões foram colocados 
no chão pedaços grandes de papel. 
Cada participante deixaria sobre eles a 
impressão da palma da mão. É o sinal 

da sua presença e do compromisso 
que acaba de formular no seu interior.

Concluindo o evento, o Ir. João Car-
los do Prado, diretor do Secretariado 

da Missão, anunciou que o próximo 
Encontro será realizado no Rio de Ja-
neiro, por ocasião da Jornada Mundial 
da Juventude, e será organizado pelas 
Províncias maristas do Brasil.
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Centenário da presença marista 
Apipucos, Recife - Província Brasil Centro-Norte

A festa continuou no Colégio de São 
José del Parque. Ali estavam reunidos 
todos os jovens maristas, participantes 
dos encontros de Tui, Barcelona, Ali-
cante e Buitrago. Mais de 400 jovens, 
acompanhados por vários Irmãos ma-
ristas. Às 18 horas teve início a missa. 
O Ir. Emili Turú, Superior Geral, indicou 
algumas intuições sobre o que o Espí-
rito Santo está dizendo através dos jo-
vens maristas reunidos nestes dias na 
Espanha: “O carisma marista está vivo 
e é fonte de inspiração para milhares 

de jovens nos cinco continentes”.

Os irmãos brasileiros, que prepararão 
o próximo encontro, entregaram um 
grande ícone a um representante de 
cada continente para que peregrine 
pelas obras e casas maristas como 
prepraração para Rio de Janeiro.

A missa teve muitos símbolos expres-
sivos, que ajudaram a participação 
dos jovens. O rito da paz suscitou um 
mar de rostos pintados, manifestando 

a sintonia interior dos presentes. No 
final da missa houve a partilha do pão 
bento, rito próprio da Igreja oriental e 
muito querido dos representantes da 
Síria e do Líbano, também participan-
tes do encontro.

Em seguida tivemos um jantar ao ar 
livre, no pátio do colégio. Depois o 
Conjunto Kairoi animou os jovens, que 
puderam cantar e dançar acompanha-
dos pelas melodias populares entre os 
jovens maristas.

Em 2011, comemora-se o Centenário da presença 
marista em Apipucos, Recife, no norte do Brasil. A 
celebração do Centenário começou no dia 12 de 

março, na Capela da Faculdade Marista e terminará no 
dia 8 de dezembro próximo.

A opção marista pela cidade de Recife foi marcada por 
inúmeros desafios, entretanto, eles não foram empe-
cilhos para a construção do sonho de Champagnat de 
chegar a todas as dioceses do mundo. Muitos caminhos, 
jornada longa, perigos e obstáculos.

Em 02 de julho de 1910, os Irmãos Romildo e Martírio, 
com oito discípulos do juvenato de Aubenas, desem-
barcaram do vapor inglês Oriana e recolheram-se num 
sobrado da Estação Ponte d’Uchôa, constituindo uma 
comunidade religiosa Marista. No ano seguinte, em 1º de 
janeiro de 1911, o Irmão Paulo Berchmans funda, nesse 
sobrado da Ponte d´Uchôa, o Colégio Imaculada Concei-
ção que recebe, em 06 de fevereiro, os primeiros alunos. 
O Casario da Ponte d’Uchôa passa a receber, uma vez 
por semana, os alunos do centro de Recife, para a prá-
tica de esportes. Ainda neste ano, reabre-se o sobrado 
da Ponte d’Uchôa, com o nome de Externato São Luís, 
oferecendo o curso primário.

Diante desse contexto histórico, subir o morro da Imacu-
lada Conceição foi a grande expressão de agradecimento 
à Boa Mãe, nosso recurso habitual. Motivo de agradeci-
mento e de louvor ao Deus da vida. Do alto no morro 
da Conceição, os Irmãos contemplaram o que seria um 
novo Hermitage.

Contemplar um monte, uma colina… Quem sabe um no-
vo Tabor, uma nova montanha, uma escalada em direção 
ao alto, onde todos encontram o sentido. Chegar ao alto 
do monte de Apipucos e respirar o puro ar da pequena 
floresta que circundava aquela colina foi a confirmação 
de um projeto que naquele lugar lançava suas primeiras 
sementes; era preciso fortalecer os passos e construir 
um novo caminho.

A casa de Apipucos representa, em seus 100 anos, 
esse lugar de encontro, de convivência, de oração, 
de fortaleza, nos momentos de crise e de dificuldade, 
mas, sobretudo, lugar de contemplação e oração, um 
eremitério, onde podemos recuperar nossas forças para 
realizar a grande missão: “Tornar Jesus Cristo conhecido 
e amado”.

Do alto da colina queremos contemplar os inúmeros de-
safios que, nos próximos cem anos, nos esperam, com a 
firme convicção de que ainda podemos fazer muito mais. 
No trabalho simples, humildes servidores na construção 
de um mundo mais irmão.

Hoje, a casa de Apipucos abriga a Faculdade Marista, 
centro de formação acadêmica de grande relevância em 
nossa cidade. Por isso, ela continua fiel ao projeto de 
São Marcelino Champagnat de “formar bons cristãos e 
virtuosos cidadãos”.

________________
Sandro Roberto
Coordenador da Pastoral do Colégio Marista São Luís.
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Comissão de finanças
Buscando caminhos para financiamento da Administração geral

Durante o Capítulo geral se in-
terrogou a respeito de uma ma-
neira prática para financiar os 

gastos da Administração geral. Para 
dar uma resposta a esta pergunta, 
recomendou-se ao Conselho geral de 
nomear uma equipe de expertos em 
finanças para elaborar um plano de 
financiamento da Administração geral.

O Conselho geral nomeou para integrar 
essa comissão os irmãos Roy Deita, 
Alberto Oribe, Nicholas Banda, Delcio 
Afonso Balestrin e Víctor M. Preciado, 
e os senhores Juan Martín Cebrian e 
Rex Cambrey.

Essa comissão realizou a sua segunda 
sessão de trabalho na cidade de Curi-
tiba, no Brasil, de 9 a 12 de março de 
2011. Para assessorar e acompanhar 
o trabalho da comissão durante este 
encontro, foi convidado o professor 
da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, Marco Antonio Barbosa Cân-
dido, que também é superintendente 
executivo da Associação Paranaense 
de Cultura, que é a mantenedora da 
universidade. Com sua presença, sua 
capacidade profissional e sua dedica-
ção à missão marista resultaram ainda 
um grande apoio e a assessoria de 
uma qualificada equipe de funcionários 
da Associação Paranaense de Cultura: 
Valdecir Cavalheiro (finanças), Maysa 
Andreusa Godoy Simões (marketing), 
Marcos Augusto Hochuli Shmeil (infor-
mática).

Seguindo as instruções da primeira 
recomendação do 21° Capítulo geral, 
solicitou-se à comissão de estabelecer 
um plano estável de financiamento, de 
solidariedade e de fortalecimento da 
estrutura do capital da Administração 
geral.

Os objetivos estabelecidos para este 
encontro foram os seguintes:

•	Elaborar a proposta de um novo 

modelo de financiamento da Admi-
nistração geral.

•	Determinar a maneira de transmitir 
este novo modelo às unidades admi-
nistrativas.

•	Analisar outros assuntos de assesso-
ria ao Conselho geral.

•	Preparar o programa de trabalho que 
dê uma resposta à segunda reco-
mendação, ou seja, o financiamento 
das unidades administrativas. Esta 
atividade se desenvolverá durante o 
mês de outubro, no Malavi, África.

O trabalho desenvolvido em Curiti-
ba centralizou-se nos acordos e na 
avaliação do primeiro encontro, de 
setembro de 2010, além de estudar 
o balanço financeiro de 2010 e o or-
çamento da Administração geral para 
2011, analisar financeiramente os ba-
lanços de 2008 a 2010 das unidades 
administrativas e, finalmente, estudar 
a proposta de um novo modelo, ela-
borado anteriormente pelo professor 
Marco A. Barbosa Cândido e o Ir. 
Victor.

As análises financeiras foram feitas e 
apresentadas por Valdecir Cavalhei-
ro, gerente financeiro da Associação 
Paranaense de Cultura, na província 
Brasil Centro-Sul. Estas análises gerais 
e detalhadas, enriquecidas por comen-
tários pertinentes, seriam partilhadas 
com o Conselho geral e com todas as 
unidades administrativas.

A proposta de um modelo foi apresen-
tada ao Conselho geral em junho de 
2011. O Ir. Victor enviou um comuni-
cado aos provinciais para que iniciem 
a etapa de apresentação às unida-
des administrativas, organizada pelos 
membros da equipe em sua própria 
região, durante os meses de setembro 
a dezembro de 2011.

O Conselho geral salienta a grande im-
portância do tema, pela sua novidade e 
seu conteúdo, como resposta aos ape-
los do 21° Capítulo geral e principal-
mente porque será possível concluí-lo 
e colocá-lo em prática somente com a 
participação responsável de todos.

Nestes encontros regionais, conside-
ra-se fundamental que participem o 
tesoureiro e parte da equipe de go-
verno de cada unidade administrativa. 
A preparação dos materiais e as dinâ-
micas de apresentação têm por obje-
tivo facilitar a compreensão rápida do 
modelo. Ao mesmo tempo, é oferecida 
a oportunidade de recolher as cola-
borações que ajudem a aprimorar o 
modelo com a participação de todos. 
A equipe, uma vez incorporadas as 
colaborações oferecidas, apresentará 
de novo a proposta ao Conselho ge-
ral em janeiro de 2012. Através deste 
itinerário esperamos que a proposta 
aprovada possa ser colocada em prá-
tica em 2013.


