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Novidades

Reunião da Comissão Africana da Missão

No período de 26 a 30 de setembro 
de 2011, no ‘Centro de Acolhida 
Mahatamana’, em Antsirabe, Ma-

dagascar, ocorreu a reunião da Comissão 
Africana da Missão. Participaram os Irmãos 
Fortune Francis Chakasara, Southern Afri-
ca; John Kusi Mensah, West Africa; Rémy 
Mbolipasiko Dikala, Central East Africa; 
Michel Maminiaina Razafimandimby, Ma-
dagascar; Ifeanyi Mbaegbu, Nigeria; e João 
Carlos do Prado, Secretariado da Missão. 
O Ir. Thomas Randrianantenaina - pro-
vincial de Madagascar e presidente da 
Conferência de Provinciais do Continente 
africano - também participou da reunião e 
cuidou de todo o apoio e logística para a 
realização da mesma.

A reunião iniciou com um almoço de 
acolhida na Casa provincial, em que par-
ticiparam também os Irmãos da Casa dos 
idosos e de outras comunidades. Ao longo 
da semana também foi possível conhe-
cer e confraternizar com as comunidades 
maristas do Colégio São José e do Colégio 
Imaculada Conceição.

Os temas tratados na reunião foram: parti-

lha da missão que cada um dos membros 
realiza em sua Província/Distrito; apre-
sentação das Províncias e do Distrito da 
África; avaliação do trabalho realizado pela 
Comissão anterior; atualização do Plano 
Estratégico da Comissão; e a partilha e 
reflexão sobre o documento “Evangeliza-
dores entre os jovens”, Curso de Espiritu-
alidade e Patrimônio Marista, entre outros. 
O foco da reunião estava nos desafios e 
perspectivas da missão marista na África.

O dia 30 de setembro foi dedicado à maior 
integração dos membros da Comissão. Na 
ocasião, o Ir. Thomas conduziu o grupo pa-
ra um passeio à cidade de Ambositra onde 
visitaram a comunidade das Irmãs Maristas 
Missionárias, conheceram a fabricação e 
puderam apreciar o artesanato local e tam-
bém foram acolhidos na casa de parentes 
do Ir. Thomas.

Na avaliação a reunião foi considerada 
muito proveitosa e de muita esperança no 
Plano Estratégico da Comissão. Todos os 
participantes expressaram seu agradeci-
mento à excelente acolhida e ao apoio das 
comunidades de Antananarivo e Antsirabe. 
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Província dos Estados Unidos
Reunião dos Superiores de Comunidade

A contribuição da Província de Madagascar foi muito im-
portante por favorecer condições para o bom trabalho da 
Comissão.

A identidade, missão, visão de futuro e objetivos globais, 
a serem trabalhados pela Comissão Africana da Missão até 
2017, podem ser conferidas a seguir:

iDENtiDaDE
A Comissão Africana da Missão é uma equipe técnica 
mantida pela Conferência de Superiores do Continente 
Africano para a animação, o fortalecimento e a articula-
ção da missão marista no Continente, em colaboração 
com o Secretariado da Missão.

MissÃo
A Comissão Africana da Missão tem como objetivo a 
reflexão e a ajuda às Unidades administrativas, na apli-
cação dos chamados do XXI Capítulo geral, respondendo 
aos desafios que a presença marista enfrenta no Conti-
nente e propor novas estratégias para coordenar proje-
tos e iniciativas da missão marista na África.

VisÃo
Para 2017, a Comissão Africana da Missão espera ser re-

conhecida por sua contribuição na melhoria, qualidade e 
vitalidade da missão marista, em todos os contextos da 
presença marista no Continente.

oBJEtiVos GLoBais
1. Implementar e melhorar a qualidade da Pastoral Ju-

venil Marista (PJM) na África, utilizando o documento 
“Evangelizadores entre os jovens”, em colaboração 
com outros continentes e com o Secretariado da 
Missão.

2. Aprofundar nossa compreensão da identidade espe-
cífica de Irmãos e Leigos maristas, na partilha de vida, 
espiritualidade, missão e formação, utilizando o docu-
mento “Em torno da mesma mesa”, em colaboração 
com o Secretariado dos Leigos.

3. A Educação Marista: desafios para um mundo novo.

Sentimo-nos levados a atuar com urgência para encontrar 
novas formas criativas de educar, evangelizar, promover os 
direitos da infância e ser solidários com as crianças e os 
jovens pobres.

Trinta Irmãos, representando 28 comunidades, reuniram-se no Centro de Retiros de Mariandale. O tema do encon-
tro de fim de semana foi “A espiritualidade holística: viver em e com abundância”. A Irmã Maura Hobart, DC, foi a 
conferencista com temas como: “Os doze passos para uma espiritualidade holística”; “Criar espaço: hospitalidade e 

espiritualidade holística”; “Oração: encontrar o verdadeiro lar do coração”; e “A vida como um ato de equilíbrio ou viver 
uma vida equilibrada?”

Útima fila: Jerry Doherty, Charlie Filia-
trault, Jim McKnight, Rene Roy, Rob 
Clark, Steve Schlitte, Dan Grogan, Todd 
Patenaude, Ben Consigli, Jim Adams, 
Ben LoBalbo.

Fila do meio: John Malich, Ken Cur-
tin, Steve Bosco, George DiCarluccio, 
Sr. Maura Hobart, Kevin Moran, Paul 
Urban, Edmund Sheehan, Jim Divine, 
Eugene Kabanguka, Joe Herrera.

Primeira fila: Josep Maria Soteras, Tom 
Long, Fred Sambor, Phil Robert, Bob 
Andrews.
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Educação marista 
Rede Marista Internacional de Instituições 
de Educação Superior

Desde 2004, com o pri-
meiro encontro em 
Curitiba, a Rede Marista 

Internacional de Instituições 
de Educação Superior traça 
seu caminho. Preparando-se 
para o próximo encontro, o 
quinto, a realizar-se em outu-
bro de 2012, na Universidade 
Marista, na Cidade do México, 
foi lançado, há pouco, o novo 
logo da Rede.

Todo o sucesso de um proje-
to, independente de sua meta, pede 
a criação de um ícone marcante. O 
logotipo ocupa lugar vital para a con-
sagração e realização desse ideal, e 
não poderia ser diferente na busca de 
fortalecer a Missão Marista nas Institui-
ções de Ensino Superior.

Durante todo o processo de criação 
da logo, o foco foi concentrado nos 
princípios maristas. Cada elemento 
contido na marca possui seu valor, e 
juntos formam a representação gráfica 

de mais uma missão pelo mundo.

A “união” foi o elemento prioritário 
para a concepção da marca. As cinco 
colunas inclinadas indo em direção 
ao centro do coração traduzem essa 
união.

O coração, estilizado em seus traços 
leves, promove um visual moderno, 
mas não menos simbólico: ele repre-
senta a presença Marista. O modelo 
de seu desenho foi criado para que as 

extremidades não se fechem, e 
ele permaneça sempre aberto. 
Um detalhe simples, porém, ex-
pressivo.

As palavras “Rede Marista In-
ternacional” ocupam lugar de 
destaque junto à parte gráfica. 
Colocadas na lateral direita, as 
palavras são de fácil leitura, e 
tomam um papel de destaque 
no título. Logo a baixo, o texto 
- “de instituições de ensino supe-
rior” - em um tamanho reduzido, 

constitui uma composição homogênea 
e interessante.

A utilização de duas cores completa 
e consolida o logo: o azul, cor que 
transmite tranquilidade e controle, 
condivide espaço com o vermelho, cor 
expressiva e atuante.

A criação e a edição gráfica foram 
realizadas por Diego J. Teider e Glayce 
Pasetti, sob a direção de André L. De 
Queiroz.

104 jovens Irmãos e 16 formadores
Quênia - Centro Marista Internacional

O Senhor vem abençoando, ano após ano, essa parte 
da África com mais e mais pessoas que desejam 
trabalhar em sua vinha. No ano passado, a comuni-

dade contava com mais de 120 Irmãos – entre formadores 
e jovens Irmãos. Alguns já concluíram os estudos; outros 
chegaram e o número se mantém praticamente igual.

Atualmente, há 104 jovens Irmãos e 14 formadores. Rece-

bemos um novo diretor na pessoa do Ir. Lawrence Ndawala, 
da Província da África Austral.

O Centro Marista Internacional é visto por alguns como 
um crisol, onde cada um é chamado à conversão. De fato, 
quando se entra nesse Centro, começa uma nova etapa na 
vida de cada um.
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Secretaria Geral
Divulgação de novo sistema para as Secretarias provinciais

A Secretaria geral, depois de atualizar os serviços 
informáticos da Administração geral, iniciou os 
encontros com os Secretários provinciais e seus 

colaboradores, para dar a conhecer o funcionamento do 
novo sistema de trabalho. Os encontros acontecerão por 
regiões geográficas, tendo em conta as línguas do mundo 
marista. O Ir. Pedro Sánchez de León, Secretário geral, e o 
Ir. Marcelo De Brito, programador da nova ferramenta de 
informática, mostram aos Secretários provinciais o seu fun-
cionamento. Com isso se pretende implantar um sistema 

novo que solucione as necessidades atuais da Secretaria 
geral, especialmente no que tange à coleta de dados do 
Instituto.

Foi iniciado o primeiro encontro com as Províncias de Com-
postela, Ibérica e Mediterrânea, em língua espanhola, nos 
dias 3 a 7 de outubro, na Casa provincial da Mediterrânea, 
em Guardamar (Espanha). Esse procedimento terá prosse-
guimento em novembro com as Províncias de L’Hermitage, 
Europa Centro-Oeste e Canadá, em língua francesa. No mês 
de dezembro, no México, serão convocadas as Províncias 
da América Latina e dos EEUU. Para a África está prevista 
uma reunião similar, em janeiro, na cidade de Nairóbi; em 
fevereiro, realizar-se-á o encontro com os Secretários pro-
vinciais da Ásia e Oceania, em Davao.

O plano atual de atualização, que a Secretaria geral está 
coordenando, é o início de um novo período de comunica-
ção com as Unidades administrativas. Essa nova estratégia 
comunicativa se caracteriza por três eixos: uma correspon-
dência fluida e constante com todos os Secretários provin-
ciais; a modernização e atualização da base de dados do 
Instituto e sua implantação em todas as Províncias e Distri-
tos; e, nos próximos meses, mostrar a todas as Secretarias 
provinciais e começar a usar a ferramenta de gestão de 
arquivo e biblioteca, denominada PERGAMUM, desenvolvi-
da pela PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
Brasil), herdeira do sistema Archivum v. 2.

Direitos da criança
Instituições maristas chilenas

Nos dias 14 a 16 de setembro, no 
« Instituto Alonso de Ercilla », de 
Santiago do Chile, realizou-se o 

seminário “Sistema de monitoramen-
to baseado em dados” para reforçar 
nosso trabalho em favor das crianças 
e dos adolescentes e para incorporar 
metodologias de qualidade, em vista 
da preparação do próximo Relatório 
Alternativo do Chile, para o Comitê dos 
Direitos da Criança das Nações Unidas. 

Esse mecanismo recebeu importância 
no Instituto Marista, graças à presença, 
em Genebra, da Fondazione Marista per la 
Solidarietà Internazionale – FMSI.
A Equipe de Solidariedade Marista, o 
“Diplomado de Niñez y Políticas Pú-
blicas” da Universidade do Chile e a 
‘Associação Chilena pro Naciones Uni-
das’ – ACHNU, em aliança com a Rede 
de ONGs da Infância e da Juventude, 
uniram seus esforços para organizar 

esse acontecimento destinado a uns 
quarenta profissionais de nossas ins-
tituições. Em nome dos maristas, par-
ticiparam dez leigos e Irmãos de vários 
colégios e equipes de animação. 
O objetivo do seminário era de fornecer 
instrumentos técnicos e conceituais 
para elaborar um plano de trabalho, em 
vista do início de um projeto do tipo 
“Infancia Cuenta” (a Infância conta), 
no Chile.


