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Novidades

Calendário outubro - dezembro 2011

out 1-6: Visita comunidades AMAG, 
Joseph Mc Kee
out 3-25: Visita Madagascar: Antonio 
Ramalho, Ernesto Sánchez
out 4: Terceira Idade, em espanhol-
português, Manziana, Emili Turú
out 7-11: MAPAC: Graduação e reunião 
com os responsáveis: Joseph Mc Kee
out 8: 125 anos da Província dos Esta-
dos Unidos: Josep Maria Soteras, Eugène 
Kabanguka
out 14-16: Conselhos Provinciais Aus-
trália: John Klein
out 17-20: Comissão Internacional de 
Finanças, Víctor Preciado
Out 17 - Dez 15: Sessão Terceira Idade, 
em língua inglesa, Manziana
out 18 - Dez 18: Sessão Umbrales, El 
Escorial
out 24: Conselho Regular
out 27: Comissão Preparatória da Conf.
Geral, Emili Turú, Joseph Mc Kee, Ernesto 
Sánchez, Michael De Waas
out 30: CEM (Conferência Europeia 
Marista), Mindelheim, Antonio Ramalho, 
Ernesto Sánchez

Nov 7: Conselho Regular
Nov 8-9: Conselho da Oceania, John 
Klein
Nov 10-11: Umbrales, El Escorial, Emili 
Turú
Nov 10 - Dez 13: Visita Nigéria, Antonio 
Ramalho, Ernesto Sánchez
Nov 21-23: AMAG Conselho do Setor, 
Bangkok, Joseph Mc Kee
Nov 22: Terceira Idade, em inglês, Man-
ziana, Emili Turú
Nov 23-25: USG (Assembléia Superiores 
Gerais), Emili Turú
Nov 24 - Dez 14: Retiros América 
Central: Josep Maria Soteras, Eugène 
Kabanguka
Dez 1-2: Umbrales, El Escorial, Joseph 
Mc Kee
Dez 10: Encerramento do Centenário - 
Sri Lanka: Emili Turú, Michael De Waas
Dez 15-22: Retiro Norandina, Bogotá: 
Emili Turú, Eugène Kabanguka,  Josep 
Maria Soteras.
Dez 19: Conselho Regular
Dez 27-30: Conselho Geral Ampliado- 
África, Nairobi
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Conferência Interamericana 
de Provinciais

Argentina: II CIAP

De 4 a 9 de setembro de 2011 
foi realizada a II Conferência 
Interamericana de Provinciais 

(CIAP), na Vila São José, da Cidade de 
Luján, Argentina, a 60 km da cidade 
de Buenos Aires. A Vila São José e o 
Colégio marista encontram-se a pouca 
distância do Santuário de Nossa Sen-
hora de Luján.

O programa desenvolvido tinha os se-
guintes objetivos:
•	Conhecer melhor os desafios da 

animação, em sintonia com os cha-
mados do XXI Capítulo geral; 

•	Crescer em comunhão de vida e de 
projetos, entre as Unidades admi-
nistrativas das Américas; Iluminar 
e avaliar a própria missão de ani-
mação; 
•	e, finalmente, celebrar os dois 

anos transcorridos do início do 
XXI Capítulo geral (8 de setembro 
de 2009).

Foi assim que se iniciou o encontro 
partilhando as experiências de ani-
mação, motivados pelas palavras do 
Ir. Emili Turú, Superior geral, que em 
sua intervenção afirmou: “este é um 
momento para apoiar-nos e falar sobre 
temas com pessoas que não encontra-
mos na vida cotidiana, para ajudar-nos 
a entender melhor o momento que vi-
vemos na vida religiosa”.  Lembro que 
o “Capítulo nos convocou para sair 
em busca de novas terras e a elas nos 
dirigimos como emigrantes. Caminha-
se para o desconhecido, pois, nada de 
grande, nada de novo e criativo pode 
nascer naqueles que não são capazes 
de viver, aqui em baixo, como de-
portados”. Esta é uma oportunidade, 
acrescentou, para “afinar a sensibili-
dade, para captar os germes de vida 
que provêm do coletivo, do conjunto 
da vida marista”. E concluiu sua moti-
vação, dizendo: “O amanhã, o futuro, 

terá os teus olhos”, citando o nome 
de um livro.

No dia 5 foram abordados os desa-
fios que a vida religiosa encontra na 
região e a evangelização das crianças 
e jovens. O Pe. José María Arnáiz, ma-
rianista, antropólogo e teólogo, ajudou 
os participantes a “descobrir os sinais 
de vitalidade que o Espírito faz surgir 
na vida marista, hoje”.

Nos dias seguintes, o trabalho do en-
contro voltou-se para a coordenação 
da região com a programação que o 
Conselho geral traçou, através dos 
Secretariados Irmãos hoje, Leigos e 
Missão. Os avanços apontam em favor 
de: estender à região do Arco Norte a 
experiência de preparação à profissão 
perpétua, realizada neste ano entre as 
regiões Cone Sul e Brasil; estudar a fac-
tibilidade de manter casas de formação 
regionais, especialmente o Escolas-
ticado; dar continuidade à Rede de 
espiritualidade e aos cursos do CEPAM; 
organizar um encontro de pastoral vo-
cacional em nível de América; apoiar o 
Seminário sobre a identidade do Reli-
gioso Irmão, a ter lugar em Manaus, de 

22 a 24 de março de 2012 e dele par-
ticipar; dar continuidade ao segundo 
Encontro de Formação de Diretores e 
criar a subcomissão de gestão. A CIAP 
aprova também que o Documento in-
teramericano de solidariedade seja um 
documento de referência para as Uni-
dades administrativas das Américas.

O Irmão Josep María Soteras expôs 
algumas linhas de animação do Conse-
lho geral. Concretamente, a presença 
dos Conselheiros de ligação nas Pro-
víncias e o próximo encontro do Con-
selho geral ampliado.

A II CIAP aprovou 12 propostas de ação 
para os próximos anos, destacando-se 
as seguintes: a reunião da CIAP cada 
quatro anos e a criação de um Conse-
lho permanente da CIAP integrado por 
três Irmãos. Os coordenadores de cada 
Região são membros do Conselho per-
manente e decidem quem, cada ano, 
coordena o Conselho e a CIAP.

Em seguida foi publicada esta pequena 
mensagem:

Herdeiros de São Marcelino, Irmãos e 
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Conferência dos Superiores 
do Continente Africano

Nairóbi, Quênia: CSCA

leigos maristas da América, transfor-
mados pela experiência de Deus, sensí-
veis às necessidades de nossos povos 
e fortalecidos na comunhão fraterna, 
juntos em favor de melhor Educação-
para mais crianças e jovens pobres:

•	estando próximos a eles,
•	levando-os a Jesus Cristo,
•	por caminhos de solidariedade,
•	promovendo e defendendo seus di-

reitos.
    Com Maria peregrina, depressa!

Antes de concluir os trabalhos, houve 
uma sessão de diálogo aberto para 

partilhar informações sobre diversos 
temas de interesse.

Na II Conferência participaram 11 Pro-
vinciais: Bernard BEAUDIN (Canadá), 
Ben CONSIGLI (EUA), Hipólito PÉREZ 
(América Central), Ricardo REYNOSO 
(México Central), Eduardo NAVARRO 
DE LA TORRE (México Ocidental), 
Libardo GARZÓN (Norandina), Inácio 
ETGES (Rio Grande do Sul), Wellington 
M. MEDEIROS (Brasil Centro-Norte), 
Ir. Davide PEDRI e Joaquim SPERAN-
DIO, Prov. eleito (Brasil Centro-Sul), 
Antonio PERALTA (Santa María de los 
Andes), e Horacio BUSTOS KESSLER 

(Cruz del Sur). 2 Superiores de Distrito: 
SebastiãoFERRARINI (Amazônia), e Jo-
sé María CUSTODI (Paraguai). 3 mem-
bros do Conselho geral: Emili TURÚ 
ROFES, Superior geral, Josep Maria 
SOTERAS e Eugène KABANGUKA, Con-
selheiros gerais. E os três Diretores dos 
Secretariados: Javier ESPINOSA (Lei-
gos), César ROJAS (Irmãos hoje), João 
Carlos DO PRADO (Missão).

A Equipe coordenadora da II CIAP era 
formada pelos Irmãos: Antonio Peralta, 
Mariano Varona, José María Custodi e 
Horacio Bustos.

A CSCA é compos-
ta pelos Supe-
riores de nossas 

cinco Unidades admi-
nistrativas da África Ma-
rista ( 4 Províncias e 1 
Distrito), mais o Supe-
rior da comunidade do 
Escolasticado, comum 
para todo o continente 
(o Marist International 
Centre - MIC). Costuma 
reunir-se duas vezes ao 
ano, em geral em Nai-
róbi, no Quênia, pelas 
facilidades oferecidas 
e para manter uma re-
lação mais estreita com 
a grande comunidade 
de Irmãos presentes no MIC.

A segunda reunião deste ano acon-
teceu em Nairóbi, nas dependências 
do Escolasticado, de 5 a 7 de set-
embro. Participaram todos os seus 
membros: os Provinciais, Ir. Thomas 
Randrianantenaina, de Madagascar 

(Presidente), Ir. Joe Walton ,  África 
Austral (Vice-Presidente), Ir. Joachim 
Ezetulugu, Nigéria, Ir. Valentin Djawu, 
África Centro-Leste, o  Ir. Sylvain Yao, 
do Distrito da África Ocidental e o 
Superior do MIC, Ir. Lawrence Ndawala. 
Como sempre, esteve presente como 
convidado o Reitor do MIUC (Marist 

International University 
College), Ir. Joseph Udea-
jah. Além desses, partici-
param como visitantes os 
Irmãos Antonio Ramalho, 
Conselheiro geral, Víctor 
Preciado, Conselheiro e 
Ecônomo geral, Vincent 
Chunga, administrador do 
MIC, John Bwanali, futu-
ro administrador do MIC, 
Mathew Mary (Comissão 
de finanças) e Christian 
Gisamonyo (Equipe do Ju-
bileu do MIC).

Anteriormente, nos dias 
2 e 3 de setembro, hou-
ve a reunião do Conselho 

de Diretores do MIUC, congregando 
mais ou menos as mesmas pessoas, 
e mais o Ir. Joe Mc Kee, Vigário geral, 
os Irs. Straton Malisaba e Nicholas 
Banda (Comissão de finanças) e o Sr. 
Frederick Mutuku (administrador do 
MIC), para analisar o andamento geral, 
as contas e previsões financeiras do 
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Logomarca marista na Europa
Nova imagem institucional para as obras maristas da Europa

MIUC. Nos dois encontros atuou como 
secretário o Ir. Kiko Baeza.

Nos três dias de sua reunião a CSCA 
cobriu uma vasta agenda de temas, 
relacionados com o amplo horizon-
te da vida e da missão maristas, no 
Continente.  Os Estatutos da própria 
Conferência foram também objeto de 
estudo, como instrumento importante 
para o bom funcionamento dessa ins-
tância maior de coordenação, reflexão 
e decisões conjuntas que afetam toda 
a Região.

Mereceu especial atenção o tema do 
surgimento, formação e acompanha-
mento das vocações, suscitando o 
desejo de maior colaboração nessa 
área, particularmente na formação de 
formadores e na preparação dos jovens 

Irmãos à profissão perpétua. 

Outro destaque foi a apresentação ava-
liativa do MIC, feita pelo novo Superior, 
Ir. Lawrence. Os Provinciais tiveram 
sobre a mesa um quadro projetivo da 
necessidade de formadores para o MIC, 
nos próximos 10 anos. Estudou-se 
também o relatório financeiro do MIC 
e foi aprovado o orçamento 2011-2012.

O Ir. Víctor e o Ir. Nicholas explicaram 
o novo modelo que se quer implantar 
para financiar a Administração geral e a 
solidariedade no Instituto. O Ir. Antonio 
Ramalho recordou as grandes linhas 
estabelecidas em vista da realização 
do Conselho geral ampliado da África, 
a realizar-se em Nairobi de 27 a 30 de 
dezembro deste ano e encorajou a 
participação de alguém da Conferência, 

no encontro de animação para Leigos 
e Irmãos, previsto para El Escorial (Es-
panha), em novembro próximo.

Os Superiores partilharam entre si as 
notícias mais significativas de suas res-
pectivas Unidades administrativas. De-
pois de uma série de assuntos diversos 
e das decisões formais necessárias, 
fez-se um plano de calendário para o 
ano próximo, incluindo a celebração 
conclusiva dos 25 anos de criação do 
MIC, que será no dia 10 de fevereiro 
de 2012.

No final desses dias intensos de reu-
niões, houve oportunidade de encontro 
com todos os Irmãos da grande comu-
nidade, para comunicações e diálogo.

A Conferência dos Provinciais da 
Europa marista estabeleceu nor-
mas para o uso da marca “Ma-

ristas”, no intuito de unificar a imagem 
institucional, na região. A identidade 
visual corporativa é o conjunto de ele-
mentos que, usados coerentemente, 
definem o caráter único e reconhecível 
de uma logomarca e transmitem sua 
personalidade.

A imagem visual constitui um dos mais 
importantes recursos de comunicação 
que uma corporação tem. É o meio 
primário pelo qual se transmitem os 
valores e a personalidade de uma cor-
poração bem como sua identidade 
própria, diferenciando-a de outras ins-
tituições. Por isso, todos os materiais 
de comunicação de uma corporação 
devem manter uma linguagem visual e 
uma qualidade uniforme para traduzir 
com exatidão os valores e os objeti-
vos que a caracterizam. Os elementos 
utilizados na comunicação da imagem 

institucional devem ser palpáveis e 
visíveis, desenhados de acordo com 
os princípios básicos da imagem cor-
porativa.

A nova logomarca ‘Maristas’, adotada 
pelas Províncias da Europa, nasce com 
o objetivo de identificar, ante o públi-
co, mediante uma imagem única, a pre-
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Distrito da Amazônia
Presença marista em meio aos indígenas
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sença da obra marista na Europa. Para 
isso foi criada uma imagem moderna, 
através da qual se pretende simbolizar 
os valores que a Instituição transmite 
em suas obras. A marca é compos-
ta do M, de Maristas, em forma de 
coração, em que se pode apreciar a 
figura de um educador junto a uma 
criança, acrescida das três violetas. 
Abaixo do símbolo, vem escrito o no-
me ‘Maristas’, em variante caligráfica 
que comporta os valores de juventude 
e da proximidade.

Para difundir a nova logomarca foi pu-
blicado um manual para orientar a con-
fecção e o uso dos elementos visuais 
que constituem a nova imagem cor-
porativa. A publicação traz as normas 
para o desenho, os tamanhos e pro-
porções de cada elemento, as cores, o 
número de ‘pantone’ que identifica as 
cores das tintas na impressão, e o mo-

do de aplicar a logomarca nos diversos 
suportes de comunicação que forem 
utilizados: papel, cartaz, vestimenta, 
etc. O “Guía de marca” constitui, pois, 
um documento de referência e de tra-
balho para as pessoas responsáveis 
pela correta confecção e aplicação da 
logomarca “Maristas”.

Também é definida a posição que há de 
ocupar o espaço dedicado à inscrição, 
ao anúncio, utilizado para denominar 
colégios, províncias ou projetos liga-
dos à Congregação. É obrigatório usar 
a inscrição associada ao símbolo de 
modo que ambos conformem o logoti-
po institucional das obras maristas na 
Europa. A inscrição deve localizar-se 
abaixo da logomarca e deve estar cen-
trado em relação à palavra ‘Maristas’. 
O logotipo deve estar separado de 
outros elementos gráficos para manter 
sua integridade, enquanto expressão 

visual. Nenhum outro elemento deve 
invadir a “área de proteção da logo-
marca”.

O recurso aos logotipos generalizou-
se, progressivamente, no Instituto, 
para identificar promoções variadas 
como Capítulos gerais, canonização de 
Marcelino, encontros regionais, Con-
ferências gerais e outros. A iniciativa 
do Brasil marista, que unificou a lo-
gomarca para todas as obras das três 
Províncias e do Distrito da Amazônia, 
constitui uma experiência de como 
tornar-se presente em nosso mundo, 
através dos meios de comunicação, 
utilizados tecnicamente. A iniciativa 
da Europa marista, unida à do Brasil 
marista, evidencia carências em nossa 
imagem institucional coletiva e, ao 
mesmo tempo, a capacidade de gerar 
soluções eficazes.

Estamos trabalhando na comuni-
dade indígena do Maronal, ca-
beceira do rio Curuçá.  Nossa 

comunidade marista de referência e 
apoio é a de Tabatinga.Nosso compro-
misso com o povo Marubo do Maronal 
é no triênio 2010-2012. Assumimos 
como principal atividade a educação 
escolar indígena.  No ano passado 
contávamos com a presença do Ir. Eder 
e neste ano de 2011 estou sozinho. 
Deveremos contar com uma compa-
nheira do CIMI (Conselho Indigenista 
Missionário, da Conferência dos Bis-
pos) que fará comunidade comigo e 
colaborará no trabalho pedagógico.

Neste ano destacamos como ponto al-
to o empenho dos alunos nos estudos. 
Se tudo der certo, no dia 3 de dezem-
bro estará acontecendo a conclusão 
do ensino fundamental (9º ano). Será 
algo inédito, pois, será a primeira tur-
ma em toda a Terra Indígena do Vale do 

Javari a completar os estudos. E para 
2012 já está prevista a possibilidade de 
um Ponto digital para que esses alunos 
possam continuar seus estudos na 
aldeia e freqüentando o Ensino Médio.

Outros fatos importantes foram o IV 
Encontro de Pajés e o III Festival Cultu-
ral. Estiveram presentes várias comuni-
dades marubos dos rios Curuçá e Ituí, 
bem como o povo Mayoruna do Rio 
Pardo e dois jovens Matis.

No encontro dos Pajés ficou evidente 
toda a preocupação dos pajés, curan-
deiros e rezadores no tocante às novas 
doenças que eles desconhecem e não 
conseguem curar. No linguajar deles 
é doença dos Nawa (brancos). As do-
enças próprias deles eles conseguem 
curar e resolver. Mas as dos nawas não.

Neste segundo semestre daremos con-
tinuidade à educação e outras festas 

tradicionais. É a época de plantio de 
mandioca, banana, milho, batata do-
ce cardápio do povo Marubo. Culti-
vam também frutas (cupuaçu, mamão, 
manga, abacaxi, caju, goiaba...). Há 
abundância de caça e peixes.

O trabalho é bastante desafiador. O 
pior contratempo, além das distâncias, 
são as constantes malárias. Temos 
uma casa doada pela comunidade.

Há um grupo de jovens e adoles-
centes pedindo o "Batismo". Neste 
semestre vou prepará-los para assu-
mirem ou não a fé cristã. Temos que 
estar atentos ao confronto da religião 
com algumas práticas culturais. Eles 
precisam ser conscientizados para, 
só depois, tomarem uma decisão. O 
Batismo está programado para o dia 4 
de dezembro.
________________
Irmão Nilvo Favretto


