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Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

Evangelizadores entre
os Jovens
Documento referência para a Pastoral
Juvenil Marista

N

o início do segundo semestre
deste ano, as Unidades Administrativas (UAs) receberam o
documento “Evangelizadores entre os
Jovens”. Trata-se de um documento referência para a Pastoral Juvenil Marista
(PJM) em todo o Instituto. Agora, encaminhamos uma proposta de processo
de estudo e aplicação do documento
que foi desenvolvido pela Comissão
Internacional de PJM reunida em Roma,
no período de 1º a 5 de agosto de 2011.
As propostas de estratégias, os subsídios
e o processo desenvolvido encontram-se
por meio do link da PJM junto à página
web do Instituto. Desejamos que todos
esses recursos contribuam para a PJM ser
uma realidade viva e profética em todo o
Instituto.
Recomendamos para que cada Província
e Distrito constitua uma Comissão de PJM
formada por Irmãos, leigos, leigas e alguma
liderança jovem para poder levar adiante o
processo que apresentamos. Essa Comissão possibilitará tornar o processo mais
efetivo. O nome do coordenador dessa Comissão e o seu contato eletrônico poderá
ser enviado aos meus cuidados via e-mail a
fim de poder garantir toda a comunicação
necessária ao longo deste período.
A proposta do documento é fortalecer a
PJM em todo o Instituto. Para as UAs que
já contam com alguma experiência de pastoral juvenil desejamos que seja apoio para

o seu fortalecimento e a sua renovação. As
UAs que não possuem experiência em PJM
encontrarão no documento elementos e
diretrizes que possibilitarão desenvolver
propostas vivas e inovadoras para a evangelização de jovens.
O documento também quer ser um apelo a
todos os Irmãos e leigos maristas a acolher
com alegria e paixão a juventude. O 21º
Capítulo Geral convida-nos a ter a evangelização como o centro de nossa missão.
A PJM pode ser um excelente projeto de
evangelização para o nosso tempo. Ao
mesmo tempo é um espaço privilegiado
para o protagonismo dos jovens em cada
local da missão marista e no Instituto.
_________________
Ir. João Carlos do Prado
Secretariado da Missão - Diretor
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Solidariedade marista na Espanha
SED: Nasce o clube solidário da Família Marista

N

estes dias, nasce na Espanha
uma aventura sem precedentes,
em mais de 1.700 salas de aula
de 47 centros escolares maristas. A
campanha “Somos da SED” leva aos
colégios três ‘personagens’ dispostos
a viver múltiplas aventuras, através do
mundo, com a ajuda dos alunos e das
alunas e com a colaboração de suas
famílias, educando para o desenvolvimento.

união para todas essas famílias. Ela
pode ser também um espaço de interação, conhecimento, convivência e
intercâmbio para as famílias solidárias,
as famílias maristas.

Isso é uma realidade. Entretanto, nem
sempre se pode ver, delimitar ou experimentar. Até hoje. Porque o que está
nascendo, hoje, é o Clube SED; não

Madrid, outubro de 2011
- São muitas as pessoas
que constituem a grande
família marista. Na Espanha são milhares. Trata-se de um grupo muito
heterogêneo. São pessoas de diferentes idades, sexo, procedência
e condição social; mas
têm um ponto comum –
o vínculo com um centro
educativo marista.
Muitas famílias não apenas conhecem e respeitam os valores que se
transmitem dentro e fora das aulas, mas ainda
colaboram e participam
ativamente nas atividades e iniciativas
que os alunos praticam.
O melhor exemplo para entender isso
são as dezenas de campanhas solidárias que se levam a efeito cada ano; os
milhares de voluntários que cooperam
e os milhares de euros coletados, solidariamente, com um objetivo educativo, e procurando o desenvolvimento
das pessoas mais necessitadas.
O eixo vertebral da maioria dessas promoções é a ONGD SED. Essa Organização Não Governamental de Desenvolvimento cuja sigla fala, precisamente,
de Solidariedade, Educação e Desenvolvimento, não é apenas o traço de

é um clube qualquer, é o espaço solidário marista, na Espanha. A palavra
‘clube’, entre muitos outros significados, recorda a pertença. Pertença
a algo. Neste caso, pertença a um
imenso grupo de pessoas movidas pela
solidariedade. Nessas bases se apoia
a Campanha que, nestes dias, inicia
em 47 Colégios Maristas da Espanha.
Trata-se da campanha “Somos da SED
- Família solidária” que dará a conhecer
o Clube SED.
“Somos da SED – Família solidária”
chega aos centros para educar à solidariedade, despertar as consciências,
promover o voluntariado, sensível e
responsável, transformar a partir da
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ação e acreditar na capacidade do
povo do Sul.
Uma nova série de desenhos para
oferecer educação à solidariedade e à
justiça para os pequenos, semeando a
mensagem de que outro mundo mais
justo, mais solidário e sustentável é
possível, com a ajuda e a colaboração
de todos. Os três novos amigos de
Champagnat - Edu, Sol e Rollo - tornam possível, com o apoio dos amigos
e amigas do Clube da
SED, o sonho de Champagnat de levar educação e desenvolvimento
às crianças mais necessitadas; o sonho poderá
mesmo converter-se em
realidade para muitos
dentre eles e elas.
Pertencer ao Clube SED
permite também receber informação sobre
as atividades e notícias
da SED. Trimestralmente, mediante a revista
‘SED Solidários’; quinzenalmente, graças à
‘Folha Informativa’, e
sempre que haja alguma informação ou notícia importante,
mediante uma comunicação especial.
Permitirá também a informação sobre
as campanhas de sensibilização a serem promovidas e a oportunidade de
participar ativamente nas atividades
que forem realizadas e ainda de ter
um carnê de associado. Isso permite
a intervenção de toda a família, pais
e filhos unidos em torno de temas e
atividades solidárias promovidas pelo
Clube da SED. Educa-se para o valor
da solidariedade a partir da família.
Os membros do Clube SED Júnior, por
sua vez, poderão baixar, gratuitamente,
os episódios da série de desenhos animados que estão para ser inaugurados.
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Por outra, entre outras atividades e utilidades, os alunos e
alunas trabalharão com interessantes materiais educativos
de sensibilização, que estarão inter-relacionados com os
personagens.

especiais que vão ser o traço de união entre os jovens alunos/as espanhóis - mais de 45.000 – e milhares de crianças
de outras regiões do planeta que também merecem uma
educação digna.

Durante os meses de outubro e novembro, os próprios educadores, mais de 2.500, que já conhecem e tornaram própria a Campanha, irão convidar para as salas de aula – mais
de 1.700 – outros três novos ‘amigos’, personagens muito

Começa a aventura. Não vai participar?
Inscreva-se no Clube da SED!
www.sed-ongd.org

Missão em Drummondville
Canadá - Um recurso destinado aos hispanófonos da região

H

á uma dezena de anos, os Irmãos Maristas instalaram sua
casa provincial de Québec em
Drummondville, depois de uma completa reestruturação de suas Províncias de Québec e de Iberville. Eis que
a administração provincial vai, agora,
deixar Drummondville e os Irmãos vão
transferir-se para uma casa de Iberville.
No entanto, propuseram, generosamente, às paróquias da região de manter aberta a casa de Drummondville,
caso tivessem um projeto a apresentar.
As paróquias sugeriram aos Irmãos
de se interessarem pela comunidade
hispanófona que conta com mais de
mil pessoas. Fiéis à palavra, os Maristas convidaram então três Irmãos
da comunidade internacional para se
instalarem em Drummondville, com o
objetivo de marcarem presença, em
meio a todos esses novos imigrantes
que vieram morar em Drummondville.
Segundo as necessidades, os Irmãos
Maristas trabalharão junto aos jovens,
às famílias e junto aos idosos. O Comitê da pastoral familiar latina (COPAFAL) estará assim bem acompanhado
em sua missão. O Ir. Félix Roldán,

originário da Espanha, mas atuando quase sempre
em ambientes da
América Latina,
se une, pois, em
equipe com os Irmãos Hugo Rivera, do México, e o
Ir. Denis Croteau.
Ao longo de suas
vidas, os Irmãos
foram animadores
ou diretores de
escolas, colégios
e de Universidade.
A experiência de cada um é muito
rica. Os Irmãos ajudarão a integrar os
recém-chegados, tanto em nível social
quanto por intervenções de cunho
mais pastoral.
O COPAFAL é integrado por pessoas
de diversas origens: Québec, Colômbia, México... O Pe. Luc Lafond dela
participa e preside uma celebração
eucarística, em espanhol, no último
domingo de cada mês, às 16h, na capela da igreja St-Frédéric. Além disso,
o comitê conta com o apoio da dioce-

C

se de Nicolet, na pessoa de Catherine
Lindenberger que sucede a Guy Lebel.
Desde sua recente chegada, os Irmãos
tomam contato com os recursos da região e com os « neo-drummondvillois ».
A residência dos maristas está situada
no antigo presbitério St-Jean-Baptiste,
nº100 da 11ª avenida.
______________________
Yves Grondin

Com frequência, falamos dos jovens somente como pergunta, e isso não propicia necessariamente um encontro
próximo e genuíno. Porque os jovens não são apenas pergunta, mas resposta resultante da realidade em que
vivemos. Eles nos oferecem um diagnóstico do mundo de hoje, são uma espécie de termômetro da sociedade.
Considerando, então, que a juventude é uma construção social e cultural, é fundamental que consideremos as principais características do contexto atual.l (Evangelizadores entre os jovens, 3).
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MAPAC - Formatura de 2011
Centro Marista para a Ásia e o Pacífico

S

ete Irmãos maristas e cinco religiosas de diferentes Congregações receberam seus diplomas
de formatura em Estudos Religiosos,
durante a cerimônia de promoção realizada no Centro Marista para a Ásia e
o Pacífico, em 7 de outubro de 2011. A
cerimônia iniciou às 9h com a Eucaristia celebrada pelo Pe. Palepale Marisi,

SSCC. Este é um ex-aluno marista de Samoa e
trabalha agora numa paróquia em Fairview, cidade de Quezón. As cinco
Irmãs são: 3 vietnamitas,
da Congregação das Servas do Sagrado Coração
de Jesus; 01 indonésia,
das Pequenas Obreiras
dos Sagrados Corações;
e 01 indiana, do Sagrados Corações de
Jesus e Maria.
Encabeçando a lista dos formandos
estava o Ir. Raphael Fakaia, das Ilhas
Salomão, ao qual foram prestadas
honras especiais. Os Irmãos Roy, Cocoy e Nelson também ocuparam lugares de honra. Os demais formandos de

honra nessa categoria são os Irmãos
da Índia e do Sri Lanka e duas Irmãs
vietnamitas.
O Ir. Joseph Mckee, Vigário geral, entregou as medalhas aos promovidos. O Ir.
Peter Rodney, reitor do MAPAC, fez o
pronunciamento oficial da promoção e
o Ir. Raphael fez um discurso de agradecimento.
Entre os membros do Conselho, presentes nessa ocasião, estão o Ir. Ken
McDonald, diretor do Conselho e Superior do Distrito da Melanésia, o Ir.
Shanthi Lenayage, provincial da Província da Ásia do Sul e o Ir. Manuel de
Leon, provincial da Província da Ásia
do Leste.

Evangelização nas Américas
Prioridades de atuação da Subcomissão de Evangelização
até 2017

A

Subcomissão de Evangelização estará reunida até o próximo dia 09 de outubro, em
Brasília, para o planejamento das
ações que buscam fortalecer a missão de tornar Jesus Cristo conhecido
entre crianças e jovens das Américas.
O grupo, formado por Ir. Luiz André
Pereira, da Província Marista Brasil Centro-Norte, Claudia Gonzalez,
do Cone Sul, e Ulisses Centeno, da
Província do México Central, reflete
sobre as prioridades de atuação até
2017.

Os participantes definiram cinco núcleos de trabalho da Subcomissão,
que recentemente deixou de ser da
PJM e passou a ser de Evangelização,
com ampliação das atividades. Dentre o temas estão os novos cenários
da evangelização no contexto da vulnerabilidade; pesquisa entre crianças
e jovens; pastoral juvenil marista;
reflexão sobre as experiências de
crianças e jovens com Deus e aproveitamento das redes sociais. “Nossos desafios são adaptarmos nosso
plano às diversas realidades, acolher
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e acompanhar as histórias de vida e
revitalizarmos os processos”, destaca
Claudia, coordenadora da equipe de
pastoral do Chile.
Desde 2004, a Subcomissão se propõe a elaborar propostas educativo-evangelizadoras para atender às
necessidades e anseios dos jovens.
“Nossa atuação é fruto de uma trajetória, que fortaleceu nossos projetos”, lembra Ulisses, que acompanha
essa história desde o início.

