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S

eguindo nosso costume dos últimos
anos, fizemos contato com algumas
de nossas Províncias para colher depoimentos de crianças e jovens sobre o
tema da n
ão-discriminação¸ relacionado
ao artigo 2º da Convenção sobre os Direitos da Criança. O folheto de orações para
o tempo do Advento deste ano apresenta
diversas narrativas que descrevem como
a discriminação acontece. Para alguns, a
dolorosa experiência é sentida com muita
intensidade e permanece por muito tempo. Pedimos a você que ore diariamente
por quem vive as experiências narradas no
folheto.
Em alguns casos, utilizamos um pseudônimo, ao invés de usar o nome verdadeiro.
Somos profundamente gratos às crianças
e aos jovens que contribuíram para a
elaboração do folheto de orações para o
Advento deste ano e aos nossos contatos,
em todo o mundo, pelos depoimentos:

• Argentina: Mónica Linares
• Austrália: Alison Baker e Gavin Dykes
• Brasil: Claudia Laureth e Bárbara Pimpão
Ferreira
• Camboja: Ir. Darryl Slater
• Colômbia: Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal
• Quênia: Ir. Felix Muwawa
• Quiribati: Ir. Chris Poppelwell
• Paquistão: Ir. Noel Fonseka e Ir. Kamran
• Estados Unidos: Ir. Dominick Pujia
Esperamos que você possa familiarizar-se
ainda mais com a Convenção sobre os
Direitos da Criança utilizando este folheto, tornando-se assim mais consciente
da situação de muitos jovens que sofrem
discriminação. As orações apresentadas neste folheto certamente serão muito
apreciadas por eles.
________________
Ir. Jim Jolley, Editor
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Encontro de formação
de secretários provinciais
Províncias: Canadá, Europa Centro-Oeste e L’Hermitage

O

segundo encontro
programado pela
Secretaria geral, para a difusão do novo sistema da base de dados para o Instituto, ocorreu em
Lyon, França, na Residência
provincial de L’Hermitage,
nos dias 26 de outubro a
2 de novembro de 2011.
Os participantes eram os
Secretários provinciais mais
uma pessoa por Província:
Sra. Sylvie Chaput-Alix e Ir.
André Pigeon (Canadá); Ir.
Maurice Taildeman (Europa
Centro-Oeste); Irmãos André Thizy e Bernard Régis
(L’Hermitage). Pela Administração
geral participaram os Irmãos Pedro
Sánchez de León, Secretário geral,
Marcelo De Brito, programador, e
Josep Roura, tradutor.

O primeiro encontro de formação
para Secretários/as provinciais (de
língua espanhola) foi realizada durante a semana de 3 a 8 de outubro de 2011, na Casa provincial da
“Mediterrânea”, em Guardamar del
Segura. As Províncias que partici-

Unidades administrativas
e a Casa geral.
Os objetivos propostos
para os dois encontros
eram os seguintes:
1. Socializar a estrutura de dados do novo
sistema « Database » e
os principais módulos
de gestão dos dados, a
fim de poder receber sugestões que contribuam
para a correção de erros
e para a otimização da
informação.
param eram: Compostela, Ibérica e
Mediterrânea.
Na primeira reunião, na Espanha,
como na segunda, na França, os participantes acolheram de bom grado a
nova ferramenta colocada a serviço
do Instituto. Consideram que é prático, de fácil uso e útil para unificar os
critérios, no momento de concentrar
ou estocar a informação e de utilizá-la; além disso, o novo sistema vai
favorecer a comunicação entre as

2. Combinar os principais módulos de gestão de dados,
em vista de sua aplicação iminente.
3. Implantar um novo modelo de gestão de dados a serviço das partes
interessadas: as Unidades administrativas e a Administração geral.
O próximo encontro será realizado
no México, D. F., nos dias 28 de novembro a 2 de dezembro de 2011,
para todas as Províncias da América
Latina e os USA.

Formação para a terceira idade
Curso em Manziana

M

anziana é um município da Província de Roma,
situada a uns 40 km da parte nordeste de Roma.
Está situada a 400 metros acima do nível do mar;
por isso goza de temperatura agradável durante os meses
de outono. A cidade antiga, sem turistas, comporta 7.000

habitantes. Em 15 de outubro, Manziana acolheu 15 Irmãos maristas e 5 Irmãos marianistas, provenientes de
várias regiões do globo. Os Marianistas provêm dos USA
e os Maristas são do Sri Lanka, da Nigéria, da Austrália,
Nova Zelândia e dos Estados Unidos da América.
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ra a festa anual da
castanha; observamos como sapecam
as castanhas num
grande fogo em plena praça. Escutamos
diversas orquestras
executando músicas
italianas, e apreciamos artistas que distraíam os presentes,
convidando-os à recreação com acrobacias e caminhando com pernas de
pau.

Temos a sorte de ter
o Padre marista Anton Verbraeken como
capelão. Ele foi Assistente geral, provincial e missionário
na Oceania. O que é
mais importante, ele
infunde um notável
senso de simplicidade e de solenidade
a nossas celebrações litúrgicas, ajudado pela equipe
dos Irmãos maristas
da Manziana, Barry
Burns da Nova Zelândia, e Antoine Kazindu do Ruanda e
Anthony Hunt da Austrália. Todos eles se desdobram no
acolhimento e no cuidado de fazer com que nos sintamos
em casa.

Durante dois dias livres, alguns Irmãos
de nosso grupo tiveram a ocasião de visitar lugares como
Roma ou Viterbo. Um passeio comunitário, na região, conduziu-nos à pitoresca cidade de Anguillara, ao castelo de
Bracciano e ao restaurante de Ceri onde nos serviram um
almoço inesquecível. Como é gostoso estar num ônibus
que serpenteia por estradas estreitas, em vez de percorrer
autoestradas monótonas. De quando em vez, os ramos de
árvores nos acariciavam docemente quando atravessávamos uma campanha acidentada, coberta de parreirais, de
oliveiras, áreas de vegetação natural, campos em pousio,
esperando as chuvas de outono para dar lugar ao cultivo
do trigo, da aveia e da cevada.

Os primeiros dias foram reservados ao conhecimento
mútuo, através da história de cada um dos que participam
dessa sessão de dois meses. Reconhecemos todos que a
escuta de nossas “apresentações” contribuiu para nosso
crescimento em unidade, revelando-nos quem somos, de
onde viemos e isso, não apenas do ponto de vista geográfico, mas também de nosso meio familiar, de nossas histórias maristas e marianistas. As diversas situações pessoais
e os desafios enfrentados para seguir nossa vocação são
fonte de humildade e de confiança.

No fim do mês, os Marianistas e os Maristas vão visitar
seus lugares de origem: estes, na França, e aqueles em
Bordeaux e na Espanha. Todos nós aguardamos a oportunidade de encontrar-nos, em nossos lugares de fundação.

Depois de nossa chegada, o Ir. Don Bisson, psicólogo
e diretor espiritual da escola de Jung, veio dos Estados
Unidos para estar conosco por quatro dias e falar-nos
da psicologia das pessoas idosas. Os conhecimentos do
Ir. Don Bisson, a partir de seus anos de experiência, nos
ajudaram a examinar e a explorar os problemas ligados
a esse período importante de nossa vida. Seu pensamento é de grande valor e vai ajudar-nos para os anos
vindouros.

Participantes
1. Equipe de organização: Barry Burns, Antoine Kazindu,
Anthony Hunt.
2. Capelão: Fr Tonny Verbraeken SM.
3. Austrália: Kelvin Canavan, Gerry Steele, Terry Orrell, Joe
Hughes, Bill McCarthy, Don Newton.
4. Estados Unidos - Irmãos Maristas: James Norton, Steve
Kappes, Don Bisson (conferencista), John Malich, Eladio
Gonzalez.
5. Estados Unidos - Marianistas: David Murphy, Philip
Aaron, David Quigley, Chester Burnog, Lawrence McBride.
6. Sri Lanka:Ephrem Obris, Noel Fonseka.
7. Nigéria: Mike Oruche, Isaac Ali.
8. Nova Zelândia: Doug Dawick

O Pe. David Glenday, MCCJ, também acorreu para dissertar, durante três dias, sobre o “coração da vida religiosa,
hoje” e sobre a oração, na terceira idade.
Tivemos outros visitantes. Durante a primeira semana, o
Ir. Vigário geral de nosso Instituto, Joseph Mc Kee, os Conselheiros gerais, John Klein e Michael De Waas, estiveram
conosco e permaneceram para uma refeição. Três Irmãs
Maristas Missionárias (SMSM), Pauline, Lolo e Shiela, da
Casa geral em Roma, visitaram-nos cordialmente.

________________
Ir. Bill McCarthy FMS (Austrália) e Ir. James Norton FMS
(USA)
Sábado, 29 de outubro de 2011.

Houve um aspecto recreativo, durante nossa permanência em Manziana. No primeiro domingo, alguns dentre
nós foram à rua principal da cidade de Manziana pa-

3

Notícias Maristas

Ano IV - Número 183

Noviciado de Sevilla
O noviciado das Províncias maristas da Europa

O

noviciado das Províncias maristas da Europa está em Sevilla. Ali, encontra-se Fábio,
fazendo o segundo ano de noviciado. Com ele vive Rui, no primeiro
ano. Ambos pertencem à Província
marista de Compostela e ambos são
portugueses. Três Irmãos completam
a comunidade. Entre suas iniciativas
está a elaboração de um Boletim,
através do qual pretendem condividir
suas experiências de vida com pessoas próximas, noviços e jovens em
formação de outros lugares, e outros
interessados em conhecer um pouco
o que ali se vive.
Parabéns por essa bela iniciativa que
abrirá as portas da casa para que
entremos nesse ambiente e conhe-

çamos como dois jovens noviços
maristas vivem o seu processo de
formação no noviciado. Damos as
boas-vindas a esse novo Boletim que
poderá trazer abundante informação

para nossa página web. As informações poderão ser lidas na seção
“novidades” onde são publicadas
as últimas novidades que chegam à
nossa redação.

Novo afiliado ao Instituto
África do Sul - Hubert -“Tubby”- Teubes

N

o dia 20 de setembro último
(2011), em uma cerimônia simples realizada na capela do Colégio marista St. Joseph, na Cidade do
Cabo, o ex-aluno da escola, Hubert
“Tubby” Teubes, foi afiliado oficialmente ao Instituto dos Irmãos Maristas.
O certificado de afiliação foi entregue
pelo provincial, Ir. Joseph Walton, em
nome do Superior geral e seu Conselho
geral, que concederam esta deferência.
Depois de chegar ao colégio, na metade dos anos 1950, Tubby foi logo
reconhecido por sua liderança, pela
seriedade nos estudos e por ser um
talentoso esportista. Depois de matriculado, em 1958, sua ligação com a
escola foi ainda mais estreita, permanecendo como treinador da equipe de

rúgbi durante longos anos, jogando ao
mesmo tempo na equipe de um clube
esportivo.
Depois de deixar a escola, começou a
trabalhar na Old Mutual, onde continua
até hoje. Tornou-se um ativo membro
da associação dos ex-alunos maristas,
tendo sido eleito como secretário da
entidade. Alguns anos depois, ele se
tornou presidente do “Marist War Memorial Club”.
Desde os anos 1990 ele faz parte da
equipe do Colégio St. Joseph, realizando um admirável trabalho, apoiando e
encorajando o gerenciamento administrativo e o marketing do Colégio. Tubby
foi uma figura chave na instalação da
Unidade de Necessidades Especiais
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(SNU) no colégio. A SNU providencia
meios destinados aos jovens com desafios físicos ou mentais, integrando-os na vida diária da escola tanto quanto possível. A interação desses jovens
com os demais estudantes revelou-se
um benefício recíproco. Tubby serviu
também generosamente durante a preparação das celebrações dos 90 anos
do Colégio St. Joseph (1918-1998).
Além de sua participação nas diversas
atividades maristas, ele sempre esteve
envolvido em numerosas associações
da cidade, juntamente com sua esposa
Mércia, sendo um dos membros ativos
da comunidade católica de Pinelands,
onde foi presidente do conselho paroquial.

