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Novidades

A autonomia econômica das 
Unidades administrativas

A Equipe de Finanças reuniu-se para 
trabalhar a 2ª recomendação do XXI 
Capítulo geral: elaborar um plano 

visando a conseguir, progressivamente, a 
autonomia econômica das Unidades ad-
ministrativas e do Setor da missão ad 
gentes...

O encontro foi realizado em Lilongwe (Ma-
láui), entre 17 e 21 de outubro de 2011, e 
teve a participação dos Irmãos Alberto Ori-
be, Roy Deita, Mario Meuti (FMSI), Nicholas 
Banda, Víctor M. Preciado e os leigos Rex 
Cambrey, Angela Petenzi (FMSI). O Prof. 
Marco Antônio Barbosa Cândido (PUCPR) 
foi convidado especial do Conselho geral 
como assessor dos trabalhos.

Como estratégia de trabalho, a equipe se 
propôs centrar as reflexões sobre a rea-

lidade da África e, para isso, foram tam-
bém convidados, para as sessões dos três 
primeiros dias, os ecônomos provinciais 
da África e Madagascar: J. Antonio Ruiz e 
Oliver Tata (Distrito da África Ocidental), 
Francisco Baeza (África Centro-Leste), Ni-
cholas Banda (África Austral), Matthew 
Mary Ogudu (Nigéria), Toussaint Randria-
manantena (Madagascar), Vincent Chunga 
e John Bwanali (MIC), Straton Malisaba 
(Comissão Econômica do MIC). Francisco 
Baeza e Malisaba foram convidados a se 
unirem à Equipe, durante toda a semana 
dos trabalhos. Cooperou também o Ir. Te-
odoro Grajeda como tradutor.

Elementos da agenda do Encontro:

1. “As realidades sócio-econômicas pre-
sentes na África - Exemplos de estratégias 
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Prov. de Sydney e Melbourne
Nova Província Marista de Austrália

da mobilização de recursos”, a cargo 
do Dr. Thomas Chataghalata.

2. “Relatório de cada Província”. – 
Neste se consideraram elementos ge-
ográficos, econômicos, culturais e o 
relatório financeiro de cada Unidade 
administrativa, o tema da preparação 
dos Irmãos para a gestão adminis-
trativa, as obras que atualmente são 
autofinanciáveis e a apresentação de 
boas práticas de projetos que geram 
recursos.

3. Diálogo com os membros da “Fon-
dazione Marista per la Solidarietà In-
ternazionale” - FMSI. Através dos re-
presentantes da FMSI conheceu-se a 
nova imagem e os objetivos dessa ins-
tituição que organiza programas de so-
lidariedade em todo o Instituto. Eles, 
por sua vez, receberam informação do 
relato e da experiência de cada Provín-
cia, relativas à atenção financeira que é 
dada aos micro e macroprojetos.

4. Visita às obras em Likuni e M’tendere 
- Esta visita era parte do programa de 
trabalho com o fim de manter contato 
com a realidade educativa e pastoral 
marista, no Maláui.

5. Grupo de trabalho tomando como 
ponto de partida uma “Proposta preli-
minar de Sustentabilidade”, elaborada 
com a ajuda de vários Irmãos e um 
professor da PUCPR com experiência 

de voluntariado no Quênia e enriqueci-
da com as contribuições surgidas dos 
quatro elementos enunciados previa-
mente.

O exercício realizado durante esta se-
mana conduziu à identificação dos 
pilares fundamentais de todo o plano 
de sustentabilidade, não apenas para 
a África e o Setor ‘Missão ad gentes na 
Ásia’, mas para qualquer realidade em 
que atue o Instituto marista:

Melhores práticas e modelos de 
governo;
Melhores práticas e modelos de ad-
ministração – gestão;
Competência para desenvolver e 
executar projetos rentáveis, produ-
tos e serviços;
A capacidade de arrecadação de 
fundos não reembolsáveis de fontes 
externas.

Como etapa final do trabalho foram 
incorporados exemplos de iniciativas 
e projetos que podem ser úteis, no 
começo, ou fortalecer um crescimento, 
em cada um dos pilares fundamentais, 
acima enunciados.

Com este encontro da Equipe de Fi-
nanciamento se dão por cumpridas as 
duas recomendações solicitadas pelo 
Capítulo geral:

1. Elaborar um Modelo de Financia-
mento da Administração geral que in-

corpore o financiamento das ativida-
des próprias e a solidariedade ad intra 
e ad extra, bem como o fortalecimento 
das aplicações de capital da Adminis-
tração geral (fundos) para incentivar as 
ações de solidariedade.

Atualmente, esse projeto está sendo 
apresentado às Unidades administrati-
vas para seu conhecimento e para ser 
melhorado. Concluído esse processo 
de diálogo, será apresentada a versão 
enriquecida do modelo ao Conselho 
geral, na próxima sessão plenária de 
janeiro de 2012, para sua aprovação 
definitiva.

2. O “Plano de autossustentação” para 
as Províncias” - Esta segunda tarefa 
será apresentada, proximamente, ao 
Conselho geral para sua aprovação.

Uma vez aprovados, ambos os projetos 
entrarão na etapa final, a implemen-
tação.

O mais sincero agradecimento ao Ir-
mão Nicholas Banda e aos Irmãos do 
Maláui que prepararam o alojamento, 
o lugar de trabalho e proporcionaram a 
possibilidade de conhecer várias obras 
maristas do Maláui e de nelas conviver.

_______________
Roma, 28 outubro de 2011
Ir. Víctor Preciado - Ecônomo Geral

Um grupo de pouco mais de trinta maristas de 
toda a Austrália reuniu-se, no colégio marista 
Pagewood, em 14 de outubro último, para um 

dia de consultas para saber como vão, progressivamen-
te, as providências, em vista da nova Província marista 
australiana. Entre essas pessoas estavam os membros 
dos dois Conselhos provinciais, o Ir. John Klein, CG, 
os presidentes dos dois comitês nacionais e grupos 
de trabalho relativos à criação da nova Província, os 
animadores das principais atividades de cada uma 

das Províncias. Um mapa de organização, em vista da 
constituição da nova Província australiana, foi propos-
to, discutido e adotado. Depois dessa jornada, os dois 
Conselhos provinciais se dirigiram a Mittagong para 
uma reunião de planejamento de dois dias, animada 
pelo Ir. John.

Progressos muito importantes foram realizados, agora, 
em vista da constituição oficial da nova Província, a ter 
lugar em Sidney, no dia 8 de dezembro de 2012.
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Missão em meio aos migrantes
Notícias de Samut Sakhon, Bangcoc

Em parceria com a arquidiocese 
de Bangcoc, os Irmãos Ventu-
ra, Rafael e Marcos continuam 

seu trabalho e sua missão, em meio 
aos migrantes que vivem em Samut 
Sakhon. Com o objetivo de atender 
às necessidades desses trabalhadores 
migrantes, eles trabalham com as au-
toridades da Igreja local, preparando a 
instalação de um novo centro para os 
migrantes nessa região.

Os primeiros trabalhos foram iniciados 
no mês de julho. O local foi escolhido 
e preparado para essa finalidade, as 
famílias sendo visitadas pelos Irmãos e 
professores, permitindo-lhes de com-
preender melhor a situação e as rea-
lidades desses migrantes. O trabalho 
foi cansativo, mas compensador, pois 
ficaram felizes por estabelecerem laços 
de amizade.

O local escolhido para o centro é estra-
tégico, pois está próximo das fábricas 
onde trabalham os migrantes, prove-
nientes na maior parte de Miamar e do 
Camboja. Nesse centro, a educação 
básica é oferecida nos idiomas tai, 
burmês e inglês. Além das disciplinas 
acadêmicas, o centro também presta 
serviços ligados à área da saúde e nu-
trição. Aproximadamente 60 crianças 
entre 4 e 14 anos de idade se benefi-
ciam com os serviços oferecidos pelo 

centro. Nossos Irmãos também prepa-
ram programas para a educação dos 
adultos, em tai e em inglês, oferecidos 
aos domingos.

Nossos três Irmãos - Rafael, Ventura 
e Marcos - estão inteiramente ocupa-
dos em diferentes atividades. Dentre 
outras, eles ensinam, organizam e vi-
sitam as famílias, assistidos por dois 
outros professores da Tailândia e um 
de Miamar.
A presença desse centro já atrai a aten-

ção e também o apoio das comunida-
des locais. Para os nossos Irmãos, esta 
é uma demonstração da relevância das 
experiências realizadas em seu traba-
lho missionário. De fato, as crianças de 
Samut Sakhon estão mais confiantes, 
através da presença missionária de 
nossos Irmãos. Com a colaboração 
dos professores e voluntários locais, 
espera-se que os projetos sejam sus-
tentáveis e respondam bem ao melhor 
interesse das crianças necessitadas.

Província de l’Hermitage
Profissão perpétua do Ir. Eduard Olivé

A Província marista de L’Hermitage 
está de parabéns. No dia 12 de 
outubro, o Ir. Eduard Olivé fez 

sua profissão perpétua, na paróquia da 

Sagrada Família de Igualada (Barcelo-
na). Com numerosa presença de pes-
soas e um sentimento compartilhado 
de alegria e orgulho, os Irmãos da Pro-

víncia viveram essa profissão perpétua.

A celebração foi simples, permi-
tindo que a “marca pessoal” do Ir. 
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Movimento Champagnat da
Família marista (MChFM)

Encontro provincial de fraternidades da Província Ibérica

Edu e o significado do que quer 
dizer professar como Ir. Marista, 
pudessem ser captados em diver-
sos momentos. Sem dúvida o mais 
relevante e mais significativo dessa 
consagração religiosa foi a acei-
tação pelo Ir. provincial, Mauri-
ce Berquet, da emissão dos votos 
perpétuos de castidade, pobreza 
e obediência do Ir. Eduard. O rito 
terminou com a imposição da cruz 
da profissão.

O Irmão Eduardo pôde perceber 
que faz parte da vida de muita gen-
te: familiares, Irmãos maristas, mo-

nitores e jovens do Centro Marista 
de Scouts (CMS), da Federação das 
associações juvenis “Mano Abierta-
-Corazón Abierto” (FAJMACOR), da 
paróquia Cristo Redentor, de Barce-
lona, onde o Irmão colabora, pro-
fessores, alunos e pais da escola 
marista de Igualada e seus amigos. 
Todos quiseram acompanhá-lo e 
felicitá-lo por esse passo importan-
te na vida de um Irmão Marista.

Terminada a Eucaristia com o can-
to à Boa Mãe e a S. Marcelino 
Champagnat, a festa se deslocou 
para a escola marista, onde todos 

puderam provar algum refrigerante 
e continuar a partilhar sentimen-
tos, experiências e alegria. Nesse 
ambiente, o Ir. provincial Maurice 
Berquet e o Ir. Vigário, Pedro Ferré, 
entregaram uma significativa lem-
brança à família do Ir. Eduardo, 
em nome da Província marista de 
L’Hermitage.

Tudo isso foi possível graças ao 
chamado que Jesus fez, um dia, ao 
Ir. Eduardo, e graças à sua resposta 
confiante e generosa.

Como de costume, no início de 
cada ano, as fraternidades da 
Província reuniram-se em Lar-

dero, no dia 17 de setembro de 2011, 
para um encontro de família, em fim 
de semana. O encontro deste ano 
teve um sabor especial: celebrávamos 
as bodas de prata do movimento das 
fraternidades; de fato, faz 25 anos, a 
fraternidade Champagnat de Pamplona 
iniciava sua caminhada.

Com esse primeiro impulso, sem ain-
da saber muito bem onde isso daria, 
foram surgindo outros grupos em Za-
ragoza, Bilbao, Logroño, Madrid. Hoje, 
somos mais de 100 pessoas, na Pro-
víncia Ibérica, a formar parte do movi-
mento Champagnat, com o desejo de 
ser seguidores de Jesus, a exemplo de 
Champagnat. Tudo isso foi celebrado 
em nosso encontro de família.

Tivemos nossa aclamação festiva, re-
cordamos nossas histórias percorren-
do nossos álbuns de fotos comunitá-
rias, refletimos sobre o rosto mariano 
de nossa família, com a ajuda do Ir. 
José María Ferre. Partilhamos oração 

e Eucaristia em torno da mesma me-
sa; recordamos experiências de so-
lidariedade e agradecemos a Deus e 
aos Irmãos que nos acompanharam e 
possibilitaram a oportunidade de tudo 
quanto vivemos.

Como em todo bom encontro de famí-
lia, todos ajudaram na preparação e no 
desenvolvimento da atividade; e, como 
tudo o que é preparado com carinho, 
deixou-nos vontade de continuar.

Talvez, não foi este um encontro com 
grandes conclusões; com efeito, não 
programamos, não traçamos estraté-
gias nem tiramos grandes conclusões. 

Neste ano, tínhamos vontade de cele-
brar, de fazer festa, de estar juntos e de 
agradecer.

Ao terminar o encontro, fico com a 
sugestão do Ir. Ambrósio que nos ani-
mava a viver esse momento de nossa 
história como o início de outros 25 
anos de vida partilhada. O Capítulo 
geral também nos convida a estar sem-
pre a caminho, pensando em novos 
horizontes.

Ainda, como trabalhamos em nossa 
Província Ibérica: “Algo novo é possí-
vel.”


