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Novidades

Irmãos Emili Turú e Joe Mc Kee visitam 
a República Democrática do Congo

Os Maristas de Champagnat, bem 
como seus parceiros, desejam 
cordiais boas-vindas aos Irmãos 

Emili Turú e Joe Mc Kee, Superior geral 
dos Irmãos Maristas e seu Vigário geral. 
Tenham uma agradável permanência en-
tre nós!” Essas são as palavras inscritas 
nos painéis da memorável acolhida a 
esses notáveis visitantes, por ocasião do 
encerramento do Centenário marista, em 
Kisangani.

A viagem do Irmão Superior geral e de 
seu Vigário geral, ambos com um mes-
mo itinerário de animação do retiro dos 
Irmãos Maristas e de encerramento do 
ano jubilar do Centenário da presença 

marista, na R. D. do Congo, bem assinala 
a nobreza da decisão e a importância 
que o Instituto dos Irmãos Maristas 
confere ao valor da ação missionária 
dos primeiros Irmãos Maristas belgas 
que aqui quiseram perpetuar as palavras 
de Champagnat: “Todas as dioceses do 
mundo estão em nossos planos” ou ain-
da “Não posso ver uma criança sem ter 
grande vontade de fazer-lhe conhecer 
quanto Deus a ama.”

Não é necessário dizer que antes de 
Kisangani, a acolhida em Kinshasa foi 
digna do representante de São Marcelino 
Champagnat neste imenso país que é a 
R. D. do Congo, onde, desde 1911, os Ir-
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mãos Belgas, da então Província ma-
rista de Beaucamps, decidiram tornar 
conhecido e amado Jesus Cristo, 
mesmo com o sacrifício extremo da 
própria vida por amor, cuja continui-
dade é hoje validamente assegurada 
pelos Irmãos Maristas da Província 
da África Centro-Leste.

Foi, junto ao avião, no aeroporto 
de Bangboka de Kisangani, ponto 
de chegada, que os Irmãos Valen-
tin Djawu Wa Lungumbu (Provincial 
da PACE) e o Ir. Richard Mutumwa 
Kamonyo, superior da comunidade, 
com os membros da União de anti-
gos alunos maristas (UNELMA), setor 
de Kisangani, e outros Irmãos reser-
varam acolhida fraternal e marista 
aos estimados Irmãos.

Uma chuva torrencial, que ocorreu 
após a feliz chegada desses hós-
pedes importantes a esta parte do 
mundo, foi portadora da bênção 
divina.

Reagindo à acolhida expressa pelo 
presidente da UNELMA, setor de Ki-

sangani, e do Provincial da PACE, o 
Irmão Superior geral reconheceu com 
palavras justas e sábias a presença da 
ação oportuna de várias gerações, a 
força de uma Província com numero-
sos jovens Irmãos e agradeceu a to-
dos a generosa acolhida. A presença 
do Superior geral e de seu Vigário, em 
Kisangani, - lembrou - testemunha a 
interligação, a unidade, da Congre-
gação dos Irmãos Maristas de Kisan-
gani, da República D. do Congo, da 
África e do mundo marista, composto 
por 80 países dos cinco Continentes. 
Essa inter-relação estende-se aos Ir-
mãos e aos leigos que descobriram 
que podem viver sua vocação cristã 
sendo maristas. Foi, sobretudo, para 
reconhecer a fidelidade da obra ma-
rista no Congo que o Superior geral e 
seu Vigário decidiram vir juntos para 
a mesma programação. O país, tendo 
passado por momentos difíceis, a fi-
delidade de todos os atores maristas 
esteve além da proporção das dificul-
dades ocorridas, afirmou ele. Durante 
os momentos difíceis revelou-se o 
amor, a solidariedade e o espírito 
marista em ação.

24 Irmaos Maristas vão participar do 
retiro animado pelos Irmãos Emili 
e Joe, entre 22 e 26 de agosto de 
2011, na comunidade “Santa Maria 
de Chololo”, em Kisangani. No dia 
28 de agosto será celebrado o en-
cerramento do Centenário, diante 
do Grupo Escolar Santa Maria, a ser 
presidido por S. Excia. Dom Marcel 
UTEMBI TAPA, arcebispo metropo-
litano de Kisangani, na presença de 
Maristas de Champagnat e de seus 
parceiros, na República Democrática 
do Congo. Assinalemos, por último, 
que desde 22 de dezembro de 2010, 
esse Ano jubilar foi lançado de modo 
oficial e litúrgico.

De acordo com nosso espírito de fa-
mília, dizemos mais uma vez « sejam 
bem-vindos e tenham uma agradável 
permanência entre nós. » Tudo a 
Jesus por Maria; tudo a Maria para 
Jesus.

______________
Alphonse Balombe, fms 
Kisangani - 22/08/2011

No dia 27 de agosto, cinco Irmãos comemoraram 70 
anos de vida religiosa como maristas e quatro co-
memoraram 60 anos. Oito deles foram missionários 

no R.D. do Congo que celebra o Centenário da presença 
marista neste dia 28.

Foi um dia de Magnificat e os Jubilares renovaram seus votos 
para oferecerem suas vidas pelo bem do Reino de Deus e 
pela missão marista. Seu profundo desejo é ver muito mais 
Irmãos perseverarem na fidelidade e comemorarem 25, 50, 
60, 70, 80 anos de vida religiosa, nos próximos anos. Eles re-
petiam que nenhuma pessoa deve ser desqualificada, quan-
do se trata de seguir a Jesus em sua missão: apesar de suas 
fraquezas e limites, Deus vale-se deles para fazer maravilhas..

Jubileu de 60 e 70 anos 
de vida religiosa

Kessel-Lo, Bélgica
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Campo escola na Índia
Colégio marista de North Shore, Sydney

Nosso grupo foi o primeiro a se 
inserir no apostolado na Índia, 
por iniciativa do 

colégio marista de Nor-
th Shore, uma esco-
la secundária católica 
para rapazes, com en-
sino na tradição maris-
ta, localizada na região 
North Sydney. Viajamos 
para Kolkata e para 
os vilarejos em região 
localizada duas horas 
mais distante, direção 
noroeste. Permanece-
mos ali e trabalhamos 
com três Irmãos maris-
tas que proporcionam 
ensino para os meninos, cujas tribos 
não têm escolas disponíveis no idio-
ma principal de Bangla.

Procuramos estabelecer meios para 
nos comunicarmos com essas crian-
ças, o que representou um grande 
desafio, porque falta uma linguagem 
comum. No entanto, através do es-
porte, da música, de jogos e o ensino 
de idioma chegamos a um alto nível 

de satisfação e de entendimento 
entre nós.

Visitando os vilarejos onde moram 
alguns desses meninos, ficamos es-
pantados ao vermos os significa-
tivos contrastes sociais existentes 
na sociedade indiana. Ficamos re-
almente surpresos de notar como 
são felizes, acolhedoras e generosas 
as pessoas mais pobres dali. Elas 
faziam o máximo esforço para que 
nos sentíssemos ligados a eles. Um 
dos estudantes disse: “Eu nunca ti-

nha me sentido tão bem acolhido 
antes. O trabalho árduo e o orgulho 

que todos demonstra-
ram quando fomos pre-
senteados com grandes 
pratos de arroz, colares, 
vários números musicais 
e danças típicas foram 
surpreendentes. Fiquei 
determinado a ser mais 
acolhedor com os ou-
tros no futuro”.

Essas experiências esta-
rão sempre muito pre-
sentes para nós, no futu-
ro, porque elas nos mos-
traram o que realmente 

significa fazer parte, não apenas da 
Família Marista, mas do mesmo mun-
do dessa gente maravilhosa.

As dificuldades para chegar ao país, 
viajando para lugares desconheci-
dos, acabaram desaparecendo dian-
te da hospitalidade dos três Irmãos 
maristas, Alex, Paco e José Maria. 
Nós os admiramos pela mis-
são que desenvolvem.

Jovens e o espírito de l’Hermitage
Grupo de jovens americanos em Notre Dame de l'Hermitage

Um grupo de jovens norte-ame-
ricanos, quase todos em torno 
dos vinte anos, vieram a Notre 

Dame de l’Hermitage para, durante uma 
semana, viverem uma experiência origi-
nal. Acompanhados pelos Irmãos Dan, 
Owen e Dominique, constituíam uma 
equipe bem simpática e dinâmica. Sem 
dúvida, descobriram e visitaram os luga-
res maristas impregnados do espírito de 

Marcelino e de seus primeiros Irmãos; no 
entanto, além isso, eles quiseram viver a 
experiência de Champagnat organizando 
sua estada como um acampamento de 
trabalho. Sem delongas, a partir do dia 
seguinte à chegada, foram vistos, todos 
juntos, empenhados em dar nova apa-
rência a nosso cemitério, que realmente 
necessitava disso. Em outro dia, uma 
equipe se atracou a recuperar um cami-

nho invadido pela capoeira e por espi-
nheiros. O espírito de Marcelino passa 
pelo trabalho comunitário em favor da 
causa comum. Num final de tarde, quan-
do celebravam a Eucaristia, no bosque, 
ao redor do grande altar de pedra, não 
pude não pensar em Marcelino, quando 
celebrava na capela do bosque, durante 
o tempo da construção do HERMITAGE, 
rodeado por seus irmãozinhos.
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Em sintonia com a 
Jornada Mundial da Juventude

Cuba - Escola de férias 2011

De 18 a 21 de agosto, a Pastoral 
Juvenil de Cienfuegos celebrou 
na “Pérola do Sul” a Escola de 

Verão 2011. Nesta edição, em sintonia 
com a JMJ de Madri. O objetivo era: vi-
ver a experiência da JMJ aqui, em Cuba, 
em sintonia com a Igreja universal. Par-
ticiparam jovens vindos das diferentes 
comunidades paroquiais da província 
de Cienfuegos.

Num primeiro momento, abriu-se um 
espaço para a integração dos partici-
pantes, em grupos de vida e se tratou 
de decifrar o que são as JMJ. Que obje-
tivos pastorais perseguem? Quais são 
alguns dos elementos que a constituem 
e que experiências propõem viver?

Fazendo uma síntese, concluiu-se que 
a JMJ é um acontecimento eclesial no 
qual se expressa de modo extraordiná-
rio a fé em Jesus Cristo. Por que extra-
ordinário? Porque o ordinário é aquele 
que cada um dos e das jovens vivem no 
seguimento de Jesus Cristo, na Igreja 
particular e de seu país, na vida diária: 
“Ser sal da terra e luz para o mundo”.

A JMJse caracteriza também por ser um 
encontro festivo: onde os jovens mos-
tram o dinamismo da Igreja e dão tes-
temunho da atualidade da mensagem 
cristã. É sinal da comunhão eclesial: 
jovens de todo o mundo, associações, 
comunidades, grupos e movimentos 
diversos se reúnem em torno do suces-
sor de Pedro e dos Bispos, unidos pelo 
mesmo amor a Cristo e à Igreja e por 
sua missão no mundo.

O lema: “Arraigados e edificados em 
Cristo, firmes na fé”(Col 2,7) foi o eixo 
transversal de nossa Escola de Verão. 
É, portanto, anúncio claro, direto, 
entusiasta da fé na Igreja em Jesus 

Cristo.

As Catequeses das manhãs foram cen-
tradas na pessoa de Jesus, de Maria e 
no compromisso social. O Ir. Jesús Bayo 
Mayor, mariólogo, orientou a cateque-
se: “Como Maria, enraizados e edifi-
cados em Cristo”, onde aprofundou 
e atualizou os silêncios, olhadas e as 
palavras de Maria, nos Evangelhos. O Ir. 
Carlos Martínez Lavín, sociólogo, foi o 
facilitador da catequese: “Jovens cuba-
nos, enraizados e edificados em Cristo” 
propondo viver “a Igreja do avental”, 
isto é, a Igreja servidora. Foi um espaço 
profundo para tomar o pulso do com-
promisso juvenil, na ótica da Doutrina 
social da Igreja.

Pelas tardes,os participantes da Escola 
de Verão de Cienfuegos viveram experi-
ências de fé e de vida em Jesus Cristo, 
mediante os sacramentos da Reconci-
liação e da Eucaristia, Vigília de oração 
e partilha da própria vida. Ficaram 
pendentes as experiências da via-sacra 
e gestos de solidariedade com os mais 
necessitados, tarefas a serem feitas no 
retorno a suas comunidades.

Na tarde do sábado, dia 20, foi possí-
vel ver em direta, pela TV, a Vigília de 
oração com o Papa, no aeródromo de 
“Quatro Vientos” de Madri e o começo 
da adoração eucarística. No domingo, 
dia 21 de madrugada, viveu-se em di-
reta a Missa de encerramento da JMJ, 
quando o Papa celebrou a Missa com 
os bispos e sacerdotes e se dirigiu aos 
jovens para enviá-los a testemunharem 
sua fé, como fez o Senhor com seus 
Apóstolos.

Ainda no domingo, depois de nossa 
Eucaristia na catedral, houve uma par-
tilha festiva, no estilo cubano, em que 
cada qual trouxe algo da própria colhei-
ta para celebrar o Deus da Vida.

Dom Domingo Oropesa, que acom-
panhou seus jovens na experiência, 
convidou-os a serem missionários para 
que muitos jovens cubanos possam ter 
vida em Cristo Jesus.

Foi assim que, jovens da diocese de 
Cienfuegos puderam viver um verão di-
ferente, um “verão com os meus”, com 
a gente jovem da diocese para partilhar 
fé e vida.


