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N

o dia 27 de outubro de 2011,
reuniu-se na Casa geral, em Roma, a Comissão preparatória da
próxima Conferência geral. Esta foi a
primeira reunião da Comissão.
Na sessão plenária do Conselho geral,
em janeiro de 2011, foram tomadas
duas decisões programáticas assim redigidas: “Em setembro de 2013, terá
lugar uma Conferência geral, na casa
de l’Hermitage, com duração de três
semanas. A Conferência será precedida
de visitas, por grupos, a lugares significativos para a missão do Instituto”.
Em junho de 2011, o Conselho geral
nomeou a Comissão preparatória da
Conferência geral, integrada pelos Irmãos Emili Turú, SG, Joe Mc Kee, VG,
Michael De Waas e Ernesto Sánchez,
Conselheiros gerais, e pelo Ir. Óscar
Martín Vicario, provincial de Compostela.

A Comissão preparatória tem o encargo
do Conselho geral de iniciar, imediatamente, a preparação de todo o necessário
para a celebração da Conferência geral,
tendo em conta a proposta de temas,
as grandes orientações e os critérios
sugeridos pelo Conselho geral. Entre esses há de considerar-se o horizonte do
bicentenário da fundação do Instituto e
a aplicação dos documentos e decisões
do XXI Capítulo geral. A reunião de um
grupo importante de pessoas do Instituto,
que tem a responsabilidade da liderança
institucional, é um momento de grande
transcendência para dar novo impulso à
animação da vida e missão do Instituto.
O trabalho desta primeira reunião da Comissão preparatória consistiu numa reflexão sobre as Conferências gerais anteriores, para comprovar a trajetória percorrida
pelo Instituto a partir de sua realização, e
começar a definir a orientação que convém dar à próxima Conferência.
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Solidariedade Marista
Solidariedade Marista na Ásia e no Pacífico (MAPS)

N

o dia 19 de outubro,
o MAPS apresentou ao
novo Conselho provincial o seu plano de trabalho.
No texto estavam descritos,
em resumo, os 57 projetos
atualmente em andamento, os
que estão sendo planejados
ou recém-concluídos, assinalando ainda outros, em fase de
elaboração.
Alguns são projetos de poucos
milhares de dólares, destinados a pequenas comunidades,
enquanto outros, de construção e desenvolvimento, são
mais amplos; o maior deles
atinge 1milhão e 400 mil dólares. Todos os projetos estão voltados
às necessidades das crianças e dos
jovens.
Os financiamentos para esses projetos são provenientes da Campanha de
solidariedade marista, feita nas escolas maristas todos os anos, além de
recursos doados por outras iniciativas
maristas, organizações comunitárias,
investimentos e o público em geral.
Com esses recursos torna-se possível
apresentar pedidos para maiores sub-

Foram apresentadas 39 experiências de voluntariado e de inserção, e o projeto de assistência
a pessoas ou a escolas, com a
preparação, a localização, dificuldades de acesso e comunicação
com as comunidades de acolhida.
A reação comum é de que o retorno desse investimento deve ser a
verificação da mudança de vida.

venções, junto a entidades internacionais e ONGs.
Os projetos estão situados no Paquistão, na Índia, no Sri Lanka, no Camboja, no Timor Leste, nas Filipinas,
em Bougainville, nas Ilhas Salomão,
em Vanuatu, nas ilhas Fiji, em Samoa
e Quiribati. As atividades do MAPS,
através dos voluntários e agentes de
pastoral, também foram apresentadas
ao Conselho.

Lançaremos a Lista natalina da solidariedade marista nos encontros
de Melbourne (27 de novembro),
Adelaide (20 de novembro) e Brisbane (26 de novembro). Eles darão
oportunidade às pessoas de contribuírem para os projetos apresentados nesse cardápio de opções.
Está em preparação a Campanha da
solidariedade marista de 2012; será
apresentada às escolas, no próximo
ano, em numerosos eventos de lançamento. A Campanha elabora, fundamentalmente, um pôster e um pacote
de promoções audiovisuais para as
liturgias, as atividades de sala de aula e
material para estimular a solidariedade.
Eles estarão disponíveis online no site
www.maristsolidarity.net.

Província Brasil Centro-Norte
Novos coordenadores e agentes de pastoral

O

primeiro Curso de Imersão organizado pela Coordenação de Evangelização da Província Brasil
Centro-Norte, no período de 17 a 21 de outubro,
na Vila Champagnat – Brazlândia/DF, foi considerado um
tempo que serviu para alargar a tenda da corresponsabilidade na missão para Irmãos e leigos. Além de ampliar
os conhecimentos dos novos colaboradores sobre a estrutura organizacional da Província Marista Brasil Centro-

-Norte, o encontro esclareceu aos participantes qual o papel
do coordenador de pastoral frente à Missão do Instituto. Os
coordenadores e agentes valorizaram o momento por participarem com pessoas que, como eles, estavam entrando na
instituição. Saíram enamorados dessa bela proposta. Por fim,
acreditam que precisam crescer muito para serem cada vez
mais parceiros na missão.
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Revitalização do Carisma Marista
Reunião da CEM em Mindelheim

A

Comunidade do Colégio Marista
de Mindelheim acolheu, com
muitas atenções e fraternidade,
a reunião da Conferência Europeia
Marista, nos dias 28 a 31 de outubro.
Compõem regularmente a CEM os 5
Provinciais e mais um Conselheiro de
cada uma das Províncias. Participaram
dessa reunião os Irmãos Maurice Berquet, provincial e coordenador atual da
CEM, e Pere Ferre (L’Hermitage), Brendan Geary, provincial, e Robert Thunus
(Europa Centro-Oeste), Oscar Vicario,
provincial, e António Leal (Compostela), Antonio Giménez, provincial, e
Onorino Rota (Mediterrânea), Ambrosio Alonso, provincial, e Carlos Martín
(Ibérica). Também estiveram presentes
os Irs. Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho, conselheiros gerais, o Ir. Jean
Ronzon (L’Hermitage) como secretário
e o Ir. Francisco Castellanos (Compostela) como tradutor.
Dando continuidade ao Conselho geral
ampliado, realizado em março deste
ano, na casa de N. D. de l’Hermitage, o

tema central do encontro foi a criação de uma Rede de comunidades na região
marista da Europa, que tenham o objetivo comum de buscar caminhos novos
para o ser Irmão e para a comunidade e missão maristas hoje na Europa. A ideia
é de fortalecer as iniciativas e criar novas no sentido de suscitar uma revitalização
do carisma marista nas Províncias do continente. O grupo chegou a um consenso
e confiou a uma comissão ampliada a preparação de um primeiro encontro com
algumas comunidades e Irmãos que serão convidados de todas as Províncias da
região.
A CEM abordou igualmente temas relativos ao Conselho Europeu do Movimento
Champagnat, à Equipe da Missão, à Equipe Irmãos hoje e à Equipe Vocacional.

Patriarca Ecumênico Bartolomeu I
Viagem do Liceu Leonino de Patissia a Istambul

O

Liceu Leonino(Lycée Léonin) de
Patissia e o Liceu franco-turco
São Bento estão, de agora em
diante, ligados por uma amizade muito
particular. Não apenas porque Irmãos da
escola de Istambul vieram à Grécia e ali
fundaram o núcleo das Escolas maristas, mas, sobretudo, porque já faz sete
anos que ocorreu o primeiro encontro
escolar em que alunos gregos e turcos
têm a possibilidade de se conhecerem,
mutuamente, e de gozar de uma hospitalidade sincera e cordial.

Os intercâmbios escolares com a histórica escola de Istambul não constituem,
como pode parecer à primeira vista,
uma simples abertura do Liceu Leonino para um país estrangeiro. Também
não se trata de uma excursão recreativa, nem de uma simples procura de
elementos culturais comuns aos dois
povos limítrofes e que muito sofreram
no passado. Os intercâmbios com o
Liceu São Bento não são apenas isso.
Significam muito mais: trata-se de uma
viagem ao encontro de outra cultura,
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em busca de outros usos e costumes,
de outra visão e concepção do mundo.
É viagem para uma cidade onde nós,
gregos, sentimos uma emoção intensa
desde o momento em que ali pisamos.
Viagem, porque em nossa memória de
Irmãos, seja de professores e alunos
(ortodoxos ou católicos), o nosso encontro com o Patriarca Ecumênico,
Bartolomeu I, permanece indelével.
Sua saudação, seus conselhos e suas
exortações são uma viagem.
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Novas Nomeações
Mudanças na Administração geral, nas
Províncias e Distritos

N

o mês de agosto, foi comunicado à Província Brasil
Centro-Sul a nomeação do
Ir. Joaquim Sperandio para provincial, a partir do próximo mês de
dezembro, por ocasião do Capítulo Provincial. Nesse mesmo mês,
iniciará seu mandato o Ir. João
Gutemberg, nomeado Superior do
Distrito da Amazônia, no mês de
julho de 2011.
Também houve algumas nomeações para a Administração geral: para substituir o Ir. Antonio
Martínez Estaún, na direção das
Comunicações, o Conselho geral
nomeou o Ir. Alberto Ricica (América Central), o qual conhecerá sua
nova missão em fins de novembro.
Ao concluir seu mandato como
Postulador geral, o Ir. Giovanni
Bigotto voltou a Madagascar, sua
Província de adoção. O Conselho
geral decidiu em seu planejamento, que os serviços tradicionalmente realizados pelo Postulador
geral ficariam suspensos até que
houvesse uma causa marista a ser
acompanhada e apresentada na
Congregação para as Causas dos
Santos, em Roma. Nesse caso,
o Conselho procuraria a pessoa
adequada para cuidar do trabalho.
Segundo as informações então
disponíveis, não haveria nenhuma
causa marista de imediato. Mas,
para surpresa de todos, um pouco depois dessa decisão, veio a
comunicação de que a causa do
Ir. Crisanto e de seus 67 companheiros mártires, na Espanha, seria
objeto de estudo, nos próximos
meses. Por isso foi nomeado o Ir.
Jorge Flores Aceves (México Oci-

dental) como Postulador geral. O
Ir. Jorge Flores Aceves, de 71 anos
de idade, conhecido familiarmente
como “Luchis”, foi nomeado para um período de três anos. Ele
já trabalha como vice-postulador
da Causa diocesana do Ir. Basílio
Rueda. Durante o primeiro ano,
vai atender, simultaneamente, os
trabalhos no México e em Roma.
O Ir. Juan Miguel Anaya terminou
seu serviço na Administração geral e retornou à sua Província de
Mediterrânea, para assumir novas
responsabilidades. O Conselho geral decidiu suprimir o serviço de
Procurador geral tal como vinha
sendo realizado e as tarefas que
atendia foram confiadas a outras
pessoas.
O Ir. Chris Willis, da Província de
Sydney, de 63 anos de idade, foi
nomeado Diretor do Secretariado
da “Colaboração Missionária Internacional” por um período de três
anos, a começar no início de janeiro de 2012. O Ir. Chris é australiano
e trabalha como diretor executivo
da “Marist Asia-Pacific Solidarity”
(MAPS) que cuida do setor da
solidariedade, do voluntariado marista, dos recursos e informações
para as escolas.
Ainda, para completar o Secretariado dos Leigos foi nomeada a
Sra. Patrícia Cecília Ríos Gómez, da
Província do México Ocidental, por
três anos.
A todos muita gratidão pela disponibilidade em servir o Instituto, nas
diversas funções: Deus abençoe a
todos/as!
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Centenário dos Irmãos
a Madagascar

C

em anos de educação e, sobretudo, de presença junto aos jovens malgaxes! Uma ocasião dessas
merece ser assinalada não apenas
para festejar o aniversário, mas inclusive para reconhecer a missão
cumprida pelos Irmãos, durante todos esses anos de atuação em terras malgaxes. É, antes de tudo, uma
oportunidade marcante de ação de
graças pelo caminho percorrido,
desde a chegada dos pioneiros ao
país, em 1912. São Marcelino Champagnat, nosso Fundador, dizia com
acerto: “Se o Senhor não construir a
casa, em vão trabalham os construtores” (Sl 126).
Antsirabe e Betafo são os centros
de variadas manifestações promovidas entre 13 e 15 de agosto. Mais
de quinhentas pessoas participaram
diretamente da celebração. Cada
uma das sete escolas maristas enviou representantes, principalmente
alunos, professores e Irmãos. As salas de aula do colégio privado “São
José” de Antsirabe e as do Colégio
“São Luís”, de Betafo, serviram de
pousada para os peregrinos.
Betafo foi o primeiro lugar de apostolado dos missionários maristas
enviados a Madagascar. Os Irmãos
ali permaneceram até 1976. Atualmente, são os Padres Salesianos
que dirigem a escola e a paróquia.
Os salesianos colaboraram com os
Irmãos na organização e celebração
deste jubileu.
A celebração do centenário da chegada e da presença dos Irmãos Maristas, em Madagascar, se estende
por todo ano. Variadas manifestações e atividades estão previstas para marcar os cem anos de presença
marista na grande ilha. Com efeito,
cursos, exposições, conferências-debate e muitas outras promoções
estão entre as atividades destinadas
a celebrar esse aniversário.

