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Novidades
06/12/2011: Curso 'Umbrales' em

El Escorial

06/12/2011: JMJ 2013 lança apli-

Umbrales – EL Escorial
Experiência de formação e vitalidade

cativo 'Siga a Cruz'
05/12/2011: Centro Internacional
Marista (MIC)

03/12/2011: Encontro Europeu
das Equipes Provinciais de Animação
02/12/2011: MChFM - Fraternidade Rosey - Valladolid, Espanha

02/12/2011: Rio de Janeiro -

Primeira reunião da Comissão
Organizadora do EIJM

30/11/2011: Notícias Maristas

No. 185

01/12/2011: FMSI - Uma Visita às
Agências Europeias de Solidariedade Internacional
01/12/2011: 50 anos do « Colégio
Marista Pio XII », em Ponta Grossa
30/11/2011: Irmão falecido: Luis
Antonio Sack (Cruz del Sur)
30/11/2011: Concurso para escolha da logomarca da JMJ de 2013
chega à reta final
30/11/2011: Comissão de Educação das Uniões de Superiores e
Superioras Gerais
29/11/2011: II Congresso Marista

para as Infâncias

29/11/2011: Irmãos falecidos:

John Ogilvie (Europe Centre-Ouest);
Victor Serna (United States)
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F

a abertura do curso com uma celebração
de louvor e ação de graças a Deus, que se
prolongou na mesa festiva do refeitório durante o aperitivo e o jantar fraterno.

O curso iniciou no dia 20 de outubro próximo passado, às 20hs na porta principal da
casa, com a acolhida fraterna de boas vindas pelos Irmãos da Comunidade do Centro
Marista de Espiritualidade. Em seguida, no
hall de entrada, no interior da casa, ocorreu

Esse grupo é formado por 13 Irmãos, vindos de diversas regiões do mundo marista
como: Romero Rodrigues Ferreira (Brasil
Centro-Norte), Adilson Suhr (Brasil Centro-Sul), Eladio Gallego Neira (Hermitage), Lorenzo Peñasco Cervigón (Ibérica), Georges
Trad (Mediterranea), Primitivo Blanco Martínez (Compostela), Gregório Alonzo García (Compostela), Gerardo Contreras Moz
(América Central), Humberto Alejandro C.
Bravo (Santa Maria de los Andes), Barsen
García Alonzo (Santa Maria de los Andes),
Armando Alegría Moscoso (Santa Maria de
los Andes), Sergio Vasquez Mora (México

iéis ao carisma fundacional e aos apelos do XXI Capítulo Geral, encontra-se
na bela região de San Lourenzo de El
Escorial, junto ao monte Abantos, e não
muito distante da ilustre e nobre cidade de
Madrid, o grupo que participa da a 87ª sessão do curso UMBRALES, experiência de
formação e vitalidade, uma oportunidade
de início de uma nova etapa de realização,
qualidade de vida e crescimento interior,
com sentido integrador e esperanças, promovendo um novo modo de ser Irmão.
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Ocidental), Noé Sotelo Villalobos (México Ocidental), Joaci
Pinheiro (Brasil Centro-Norte/Coordenação), Angel Medina
(Cruz del Sur/Coordenação) e Pe. Mário, Agostiniano, capelão. A soma das idades dos 15 Irmãos é de 905 anos, o que
representa uma média de idade de 60,32 anos.

Além dos conteúdos apresentados como proposta de estudo, reflexão e oração, a sessão UMBRALES ainda oferece
uma peregrinação pelos lugares de nossas origens Maristas
(l’Hormitage), passando por Genebra (FMSI) e TAIZÉ (Espiritualidade Ecumênica).

Cone Sul e Brasil
Encontro regional de animadores da relação irmãos - leigos

E

ntre os dias 21 e 27 de outubro
de 2011, na cidade de Curitiba, reuniram-se os membros das
equipes de coordenação provincial para a animação do laicato marista e da
nova relação Irmãos e Leigos, das regiões do Cone Sul e Brasil. O encontro
reuniu as Províncias do Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, Rio Grande
do Sul, Santa María de los Andes, Cruz
del Sur e o Distrito do Paraguai.
O encontro tinha vários módulos de
conteúdos: Uma introdução e a apresentação das realidades provinciais;
o marco de reflexão do encontro, a
partir das referências do XXI Capítulo
geral; um amplo módulo que tinha
como centro a vocação leiga marista,
desenvolvendo a partilha de nossa realidade pessoal; o conhecimento mais
profundo do documento “Em torno da
mesma mesa”; o estudo do pré-plano
do futuro encontro internacional sobre
a vocação laical marista e a apresentação dos diversos grupos leigos que
acolhem a realidade comunitária, seja
dentro das Fraternidades do MCFM
como em outros grupos. O módulo
“Rumo a uma nova relação de Irmãos
e Leigos” provocou a partilha das experiências de formação conjunta, realizadas nas Províncias e também o
conhecimento de realidades que são
fonte de vitalidade para o carisma
marista. O último dia foi ocasião para recapitular todo o trabalho feito e
ver como concretizá-lo no futuro, na
região e nas Províncias. Concluímos
com uma simples e cuidada oração de
envio, em que foi entregue uma minús-

cula lanterna como símbolo da luz que
devemos multiplicar em nossos lugares
de trabalho.
Esses encontros objetivam ajudar a
promover a animação criativa dos processos laicais; tomar consciência da
nova relação de comunhão entre Irmãos e Leigos e suas implicações na
vida das Províncias; e promover uma
articulação sólida do laicato.
Como frutos mais importantes deste
encontro podemos arrolar:
• Conhecemos nossas realidades em
torno da animação do laicato marista: estruturas, experiências, recursos.
• Começamos maior comunicação entre as Unidades administrativas da
região sobre esse tema, e com o
Secretariado dos Leigos;
• Buscamos algumas ações nesse
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campo, para caminhar a partir das
Províncias.
• E, sobretudo, escutamos, animamo-nos uns aos outros e tentamos
descobrir o que é preciso fazer para
criar esse futuro de comunhão, entre
Irmãos e Leigos.
Como normalmente acontece, quando nos reunimos, o ambiente foi
muito familiar, enriquecemo-nos
com as várias sensibilidades culturais, nos momentos de celebração,
de oração e festa.
Queremos agradecer, especialmente, o
acolhimento da Província Brasil Centro-Sul e o trabalho realizado por cada
Província e Distrito para aproximar-nos, uns e outros, da vida que promovemos e desejamos encorajar.
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Encontro Internacional de
Jovens Maristas 2013
Rio de Janeiro - Primeira reunião da Comissão Organizadora

O

Brasil te espera de braços abertos,
assim como o Cristo
Redentor, abençoando a todos os jovens
que irão participar
da Jornada Mundial
da Juventude Rio
2013, com o tema
já anunciado pelo Papa Bento XVI:
“Ide e fazei discípulos todos os povos”
(Mateus 28,19). De
acordo com o Jornal
L’Osservatore Romano, a data da JMJ Rio
2013 será de 23 a 28
de julho. A Arquidiocese do Rio de Janeiro e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
– CNBB, estão a pleno vapor na organização deste importante evento
para a Igreja.
O Conselho Superior da União Marista do Brasil – UMBRASIL acolheu
o pedido do Secretariado de Missão para a realização do
Encontro Internacional de
Jovens Maristas no Brasil
em 2013, e elegeu a Comissão Organizadora para
preparar este importante
evento para a Juventude e o
Instituto Maristas.

o próximo EIJM
seja continuidade dos sonhos
e apelos da juventude marista
expressadas na
carta e também
no documento
Evangelizadores
entre os Jovens,
recentemente
distribuído pelo
Instituto.

Secretário Executivo da UMBRASIL,
João Carlos de Paula – Assessor da
Área de Missão da UMBRASIL, Ir.
Luiz André Pereira – representante
da Comissão de Evangelização das
Américas, além dos representantes
das Províncias: Rio Grande do Sul
- Ir. Devis Alexandre Fischer e Jair
Rodrigues Dutra; Centro-Sul – Ir. João

O Encontro Internacional de
Jovens Maristas
acontecerá de 17
a 22 de julho de
2013, no Rio de
Janeiro, na semana que antecede a
JMJ; contará com muitos corações
conectados que irão partilhar suas
vidas, suas experiências na evangelização das juventudes e colaborar na
continuidade do sonho de Marcelino
Champagnat. Sabemos que nossos
corações continuam ardendo rumo à
Nova Terra, assim como ocorreu com
os discípulos de Emaús.

“Ide e fazei discípulos todos
os povos” (Mateus 28,19)

A Comissão Organizadora do EIJM
2013 participou da sua primeira reunião nos dias 7 e 8 de novembro,
na sede da UMBRASIL, em Brasília,
para sonhar este encontro a partir
do EIJM 2011. Compõe esta equipe: Ir. João Carlos do Prado – Diretor do Secretariado Internacional
de Missão, Ir. Valdícer Civa Fachi –

Batista Pereira, Marilúcia Resende e
Bruno Manoel Socher; Centro-Norte
– Ir. Iranilson Correia de Lima, Ir. Pedro Jadir de Araújo Melo, Ir. Marciano
de Brito Silva, Michel Fábio Francisco
Nantes e João Ribeiro Bastos Cunha.
Os jovens, Irmãos e Leigos presentes
no EIJM, em Buitrago, partilharam a
experiência enriquecedora vivida durante o encontro e expressaram que
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A próxima reunião da Comissão Organizadora do
EIJM será de 14 a 17 de
fevereiro de 2012, no Rio
de Janeiro, e contará com
a presença de convidados da América Central, Europa e Austrália que
ajudarão na concepção do Encontro.
Desde já acolhemos de braços abertos todos os peregrinos Maristas que
tem o compromisso de ser discípulo
de Jesus, guiados pela primeira discípula Maria e inspirados pelo carisma
de Champagnat. Bem-vindos!
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Formação de educadores,
religiosos e leigos
Comissão de Educação das Uniões de Superiores e
Superioras Gerais

A

s Uniões de Superiores
e Superioras Gerais, em
sua preocupação em torno do ministério educativo confiado pela Igreja às Instituições
religiosas, mantêm, há alguns
anos, uma Comissão de Educação, cuja função principal é
dinamizar o compromisso de
suas Instituições com a tarefa
educativa que desenvolvem em
todo o mundo. Essa Comissão
convocou um “Seminário de reflexão e estudo” sobre o tema
“a formação dos educadores,
religiosos e leigos, a serviço da
educação num mundo em mudança”
e foi realizado em Roma, no dia 11 de
novembro de 2011. O encontro tinha
por objetivo buscar ideias convergentes que permitam “formar uma rede
de colaboração” entre todas as Instituições abrangidas pelas Uniões de
Superiores e Superioras gerais.
No encontro celebrado na Casa geral
dos Irmãos Maristas, participaram os
Irmãos Emili Turú, SG, João Carlos do
Prado, Presidente do Secretariado da
Missão e Juan Miguel Anaya, como
membro da Comissão de Educação
da União de Superiores e Superioras
gerais.
Em reduzido horário, reunidos em torno de mesas redondas a que sentavam
cinco ou seis pessoas, puderam partilhar, por grupos linguísticos, as contribuições suscitadas pelo estudo de um
documento, enviado com antecedência aos Superiores e Superioras gerais.
A reflexão foi centrada sobre a realidade do mundo em mudança, global,

educadores, tanto religiosos
como leigos, deveriam ter presente, ao menos, o essencial: o
marco formativo institucional,
os estilos e prioridades comuns
e as estratégias contextualizadas. Entende-se por “marco
formativo institucional” os princípios que todas as instituições devem promover de modo
prioritário, claro e sistemático:
a missão partilhada, a identidade carismática, a comunidade
carismática de referência e o
caráter ministerial da educação.
ao qual se deseja servir, valorizando a
pessoa, superando a agressividade e o
individualismo, valendo-se das grandes
possibilidades de comunicação para
fortalecer uma “missão partilhada”. Para isso será preciso fazer face “às exigências e aos desafios” do mundo em
que vivemos.
Com relação aos projetos formativos
afirmou-se que devem ser colocados
em dupla direção: em parte, “a partir
do que somos e queremos”; em parte, “a partir das realidades às quais
precisamos dar respostas”. Algumas
características da educação a serem
desenvolvidas entre os educadores
são: adaptada a uma sociedade em
mudança e construtiva; aberta ao influxo de outras culturas; solidária, dialogante, respeitosa do outro e do meio-ambiente, criadora de paz; baseada
em valores e aberta à transcendência,
portanto, educadora da fé.
As opções formativas que devem ser
refletidas e animadas pelas instituições, na relação com seus próprios
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Dentro de um estilo e de prioridades
comuns, isto é, de princípios pedagógicos, pastorais, educativos, organizativos e outros, que desejamos perseguir
em nossas instituições, será preciso
fomentar a formação para o trabalho
em equipe, a formação no acompanhamento pessoal e grupal, uma adequada
formação profissional, um sistema de
formação sistemático e progressivo e
uma formação para o trabalho com as
famílias.
A reunião terminou com algumas propostas para os dirigentes das Uniões
representadas no Seminário: 1. Promover uma publicação conjunta de ambas
as Uniões, relativa aos principais desafios próprios da formação de novos
educadores. 2. Realizar um estudo, em
nível de Cúrias gerais, sobre as “boas
práticas” relativas à formação de educadores, em nossas Instituições. 3. Dar
a conhecer ao conjunto dos Superiores e Superioras gerais as conclusões
deste “Seminário de reflexão e estudo”
sobre a formação de educadores.

