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Novidades

Reunião da Equipe Europeia da Missão

O 21º Capítulo Geral convida aos 
Irmãos e leigos maristas a viver no 
mundo globalizado de hoje, culti-

vando um horizonte internacional nos co-
rações e mentes. Respondendo a esse ape-
lo do Capítulo e à realidade multicultural 
da Europa, a Equipe Europeia da Missão 
reuniu-se nos dias 13 e 14 de setembro, 
na Comunidade Marista de Linthout, em 
Bruxelas, na Bélgica.

Participaram da reunião os Irmãos Maxi-
mo Blanco (Compostela), Moises Alon-
zo Perez (Ibérica), Robert Thunus (Europa 
Centro-Oeste), Gabriel Villa-Real Tapies 
(L’Hermitage); Ramón Rodríguez Mayor, re-
presentando Aureliano Garcia Manzana 
(Mediterrânea), e  João Carlos do Prado 
(Secretariado da Missão).

A reunião tratou, entre os vários temas, 
do Plano Estratégico do Secretariado da 
Missão; definiu a realização do Encontro 
Europeu para estudo e aplicação do docu-
mento “Evangelizadores entre os Jovens” 
para o período de 24 a 28 de setembro de 

2012, em L’Hermitage, França;  e finalizou 
o Plano Estratégico e o Plano de Ação da 
Equipe Europeia da Missão.

A convivência com a Comunidade Marista 
de Bruxelas foi uma excelente oportunida-
de para conhecer um pouco da Província 
da Europa Centro-Oeste. A Equipe foi 
muito bem acolhida por todos os Irmãos 
da comunidade. Na noite do dia 13 de 
setembro os membros da Equipe aprovei-
taram para conhecer também um pouco da 
história e cultura de Bruxelas por meio de 
um passeio aos principais pontos históri-
cos no centro da cidade.

A avaliação da reunião foi muito positiva 
com destaque para o andamento da agen-
da da reunião e a acolhida da Comunidade 
Marista. O trabalho da Comissão está 
favorecendo a construção de uma visão 
comum da missão marista na Europa e 
contribuirá para dar respostas aos desafios 
e exigências dos múltiplos contextos euro-
peus da missão marista hoje.
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Direitos da criança no Distrito da 
Melanésia

Manter as crianças protegidas

O Conselho geral nomeou Patrí-
cia Cecília Rios Gomez como 
novo membro do Secretaria-

do ampliado dos leigos, substituindo 
Linda Corbeil, do Canadá. Patrícia, 
mexicana, representa a Região do Ar-
co Norte, na nova organização do 
Secretariado.

Patrícia é casada desde dezembro 
de 1979; tem dois filhos e uma fi-

lha, todos ex-alunos do Instituto Mé-
xico de B. C. É membro do Movimen-
to Champagnat da Família Marista da 
instituição FATIMA (Família Tijuanense 
Marista), desde 1997. Seu esposo tam-
bém é membro ativo do Movimento 
Champagnat. Em 2005, participou do 
Encontro americano de Fraternidades 
maristas em Fusagasugá, Colômbia. É 
coordenadora regional de “Un corazón, 
una misión”. Desde 2010, é membro da 

comissão mista: Irmãos e Leigos da 
província do México Ocidental.

Fez mestrado em Administração de 
instituições educativas e licenciatura 
em Ciências da comunicação pelo 
ITESM, Monterrey. Atualmente é di-
retora do ensino médio do Colégio 
de Tijuana, da província do México 
Ocidental.

De 19 a 23 de setembro, o Distrito 
da Melanésia organizou um ateliê 
de treinamento sobre direitos fun-

damentais da criança para o pessoal e 
as lideranças de suas obras apostólicas. 
O Distrito tem várias escolas em três 
países, além de um apostolado externo 
com os jovens, em Papua-Nova Guiné. 
Foram responsáveis pelas apresentações 
do curso os Irmãos Jim Jolley, da FMSI 
em Genebra, Ken McDohald, superior do 
Distrito da Melanésia, e o leigo Chris Lus, 
delegado para a defesa dos direitos da 
criança no Distrito.

O objetivo do curso era oferecer aos res-
ponsáveis pelas escolas e a seus repre-
sentantes um amplo treinamento sobre 
os direitos da criança, indicando-lhes 
como elaborar uma política de ação 
que promova a salvaguarda das crianças 
sob seus cuidados, baseando-se nos pa-
drões dos direitos humanos das Nações 
Unidas, particularmente na Convenção 
sobre os direitos da criança (CRC).

A primeira parte do programa procurou 
abordar os seguintes temas:
•	Direitos humanos, convenções, tra-

tados e sistema da ONU;
•	O lugar marista no sistema dos direi-

tos humanos da ONU;

•	Um estudo detalhado da Convenção 
sobre os direitos da criança;

•	Promoção dos direitos fundamen-
tais, através da educação em nossas 
escolas;

•	Como se constituem os abusos, e
•	Um estudo sobre padrões e políticas 

nacionais dos direitos humanos.

A segunda parte do programa procurou 
oferecer aos participantes a oportuni-
dade de examinar os nove pontos esta-

belecidos pelo Instituto Marista, política 
extraída do documento “Conservando 
as crianças protegidas – Estabelecendo 
padrões para a proteção da criança”. A 
partir desse documento, eles iniciaram a 
formulação de uma política para “Manter 
as crianças protegidas”, particularmente 
para suas escolas e apostolados, de 
acordo com os princípios da CRC e os 
fundamentos maristas. Todos os partici-
pantes consideraram a experiência 
frutífera e valiosa.

Um novo membro no secretariado ampliado dos leigos
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Programa Horizontes
Participam 16 Irmãos de língua espanhola e portuguesa

Desde o dia 4 de agosto 
de 2011, a Casa Ma-
rista de Espiritualidade 

“Fuentenueva”, em San Loren-
zo de El Escorial, reúne um 
grupo para o programa “Hori-
zontes” - experiência formati-
va para Irmãos de 35 a 45 anos 
- convidando os participantes 
a olhar para frente, a pere-
grinar, deslocar-se e procurar 
entrever “uma terá nova”.

Na sessão atual, iniciada no 
dia 4 de agosto, participam 
16 Irmãos de língua espanho-
la e portuguesa, acompanha-
dos pelos Irmãos Ángel Medina e Joaci 
Pinheiro: América Central (4), Compos-
tela (1), Cruz del Sur (1), Ibérica (2), 
México Central (3), Norandina (1), Rio 
Grande do Sul (2) e Sta. María de los 
Andes (2). “Horizontes” é programa-
da para nove semanas, centrando-se 
sobre temas como a história e o co-
nhecimento pessoal, a espiritualidade 
marista, a vida comunitária, Irmãos ho-
je, afetividade, dimensão apostólica e 
o reencontro experiencial com nossas 
fontes, na peregrinação a L’Hermitage, 
na primeira semana de outubro.

Nos dias 15 e 16 de setembro, o Ir-

mão Emili refletiu com esse grupo de 
Irmãos sobre a situação atual de nosso 
Instituto, os ecos do Capítulo geral e 
a necessidade de cuidar de nossa es-
piritualidade, recordando palavras do 
Irmão Seán: “Não tomamos a sério a 
tarefa de converter-nos em “mestres 
espirituais” que podem testemunhar 
a partir de sua própria experiência de 
Deus”.

Ao longo das semanas, o curso combi-
nou elementos expositivos e momen-
tos de reflexão pessoal, especialmente 
nas tardes de sexta-feira, reservadas 
para uma síntese integradora do traba-

lho feito durante a semana. 
Têm grande importância os 
tempos de oração comu-
nitária e celebrativa, muito 
bem preparados e com for-
te carga simbólica, acen-
tuada nas segundas-feiras, 
quando se apresenta o eixo 
condutor da semana. Por 
outra parte, a organização 
em pequenas “famílias” ou 
‘comunidades’ que procu-
ram espaços próprios para 
partilhar e rezar, conectan-
do com a vivência fraterna 
que é manifestada na rea-
lização de pequenos traba-

lhos na propriedade, nas quartas-feiras 
de tarde, ou na celebração de algumas 
festas e acontecimentos que coloram 
de bom espírito de família o correr dos 
dias.

Todos esses elementos, na compa-
nhia dos Irmãos participantes, fazem 
de “Horizontes” uma rica experiência 
para dar consistência à própria opção 
de vida, fortalecendo os processos 
pessoais de crescimento integrador, 
sempre discernindo o horizonte da 
“nova terra” intuída pelo XXI Capítulo 
geral.

Província de África Austral
Encontro de superiores de comunidade, Lusaka

A Província da África Austral promo-
veu recentemente, e pela primeira 
vez, um encontro para superiores 

de Comunidade, em Lusaka, Zâmbia, 
nos dias 21 a 24 de agosto de 2011. 
Todos os superiores de Comunidade dos 

seis países: Angola, Maláui, Moçambi-
que, África do Sul, Zâmbia e Zimbábue 
reuniram-se para partilhar, aprender e 
encorajar-se reciprocamente, na missão 
de superiores de Comunidade. Os 19 
Irmãos (Angola 3, Maláui 5, Moçambique 

3, África do Sul 2, Zâmbia 2 e Zimbábue 
4), novos e antigos, através de algumas 
colocações do Irmão Provincial, Joe Wal-
ton, enriqueceram-se mutuamente com a 
diversidade dos temas relativos ao papel 
de superiores.
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Três Irmãos filipinos da Provín-
cia Ásia do Leste (“East Asia”) 
fizeram sua profissão perpétua, 

no dia 10 de setembro de 2011, na 

Profissão Perpétua
Três Irmãos filipinos se comprometem por toda a vida 

paróquia de São Pedro e São Paulo de 
Lagao, na cidade de General Santos.

Os Irmãos Niño Mark John, Albert 
Muñoz e Jeff Rhey fizeram seus votos 
perpétuos, na presença do delegado 
do Irmão Superior geral, o Ir. Manuel 
De León, Superior da Província. Dom 
Angelito Lampon, OMI, presidiu a san-
ta Missa, acompanhado por outros três 
sacerdotes.

O Ir. Niño (da diocese de Marbel) está 
trabalhando, neste momento, no co-
légio de Notre-Dame de Cotabato, na 

cidade de Cotabato. O Ir. Albert (da 
diocese de Kidapawan) está destinado 
à Marist School, na cidade de Marikina. 
O Ir. Jeff (da diocese de Kidapawan) 
está trabalhando na Casa Fundación 
Marcelino, em Katangawan, mas per-
manecerá na casa de formação, sua 
comunidade de momento.

A celebração foi acompanhada por 
religiosas, Irmãos, sacerdotes e leigos, 
companheiros na missão dos Irmãos 
das Filipinas, provenientes de vários 
colégios maristas.

Eis alguns dos temas abordados:

•	O que significa ser superior de Comu-
nidade?

•	Liderança e métodos de influência
•	Estilos de liderança
•	Fatores que influem nos tipos de lide-

rança
•	Habilidades e funções do líder
•	Necessidades comunitárias
•	Projeto de vida comunitária e a vivên-

cia da comunidade
•	Acompanhamento dos jovens Irmãos.

A reunião tinha como objetivo fomentar 
a unidade dentro da Província e fortale-
cer as comunidades, ajudando os supe-
riores em sua missão de animadores das 
comunidades maristas da Província da 
África Austral.

Direitos da criança
Paquistão - Vila João Paulo II, Rawalpindi

Nos dias 29 e 30 de agosto, o 
Ir. Paul BHATTI promoveu um 
encontro para os professores 

da « Boys Town », em Rawalpindi, no 
Paquistão. Os temas versaram sobre 
os direitos da criança, dos Irmãos e 
dos Leigos que trabalham na mesma 
missão. Os professores consideraram 
os encontros muito interessantes e ti-
veram discussões aprofundadas sobre 

essas questões. O Ir. Paul convidou os 
participantes a amar as crianças e a 
ter-lhes o devido respeito.

À luz do documento sobre os direitos 
da criança, os educadores se cons-
cientizaram que alguns dos direitos 
da criança são direta ou indiretamente 
violados, em nossa escola e em nume-
rosas escolas do país. Os participantes 

compreenderam como isso poderia 
afetar o futuro dessas crianças e de-
cidiram tomar as medidas necessárias 
para que as crianças sejam amadas e 
amadas igualmente.

Aos participantes também foi apresen-
tada a pedagogia marista, a partir do 
livro “Nos passos de Marcelino Cham-
pagnat”.


