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Novidades

Mensagem do Ir. Superior geral para o Natal 2011

Segundo uma antiga tradição, o 
apóstolo São Tiago, o Maior, foi 
enterrado no noroeste da Espanha, 

num lugar em torno do qual se formou 
a atual cidade de Santiago de Compos-
tela. Há mais de mil anos, seu sepulcro 
é a meta de peregrinos provenientes de 
todo o mundo, percorrendo a pé esses 
antigos caminhos, durante semanas ou, 
inclusive, meses.

Muitas pessoas que percorreram o as-
sim chamado “caminho de Santiago” 
falam, com frequência, de que não ape-
nas fizeram muitos quilômetros, mas 
que, sobretudo, fizeram um “caminho 
interior” que os levou para seu “cen-
tro”. De fato, assim vem representado 
num labirinto desenhado no assoalho 
da catedral de Chartres, França, prova-
velmente como um percurso alternativo 
para os peregrinos que não dispunham 
dos meios para deslocar-se aos grandes 
lugares de peregrinação como Santiago 
de Compostela, Roma ou Jerusalém. 
Ainda hoje, muitas pessoas seguem 
esse traçado que, depois de um longo 
e sinuoso caminho, conduz invariavel-
mente ao centro.

Parece-me que o tempo de Natal é tam-
bém um convite a percorrer o caminho 
que conduz ao próprio “centro”, onde 
cada pessoa pode encontrar-se consigo 
mesma e contemplar, em paz e em silên-
cio, o Mistério que a habita, visto que, 
pela sua Encarnação, “o Filho de Deus 
uniu-se, de certo modo, a todo homem” 
(Gaudium et Spes, 22).

Não era para isso que nos convidava o 
Pe. Champagnat, quando dizia que nos 
desejava os primeiros lugares, junto ao 
presépio de Belém, junto à cruz e junto 
ao altar?

Realizar essa viagem ao próprio centro 
não significa, de modo algum, promover 
pessoas isoladas ou egoístas, que não 
se dão com os outros. Se essa viagem é 
autêntica, de verdade, manifesta-se em 
gestos de paz, de equilíbrio e de doação 
aos demais. Parece-me que o mundo 
seria muito diferente, muito mais pací-
fico e justo, se pudéssemos contar com 
mais pessoas verdadeiramente “centra-
das”. Martin Luther King expressou-o 
de maneira formidável, em seu discurso 
de aceitação do prêmio Nobel da Paz, 
em dezembro de 1964: “Creio que tudo 
quanto destruíram os homens egocêntri-

Catedral de Chartres (França)
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25º aniversário
Quênia: Centro Internacional Marista (MIC)

cos poderá ser reconstruído por ou-
tros homens centrados nos demais”.

Faz alguns anos, visitando nossos 
Irmãos, no Estado de Chiapas (Mé-
xico), chamou-me a atenção o modo 
como se saúdam as pessoas dessa 
região. Em lugar do nosso pouco 
transcendente “hola” ou ‘oi’, pergun-
tam-se: “Como está o teu coração, 
irmão/irmã?”. Essa pergunta direta 
provoca, em quem não está habitu-
ado a ela, uma reflexão sobre como 
está realmente nosso coração, nosso 
espírito, nosso ânimo. Seria extraor-
dinário se todos nós pudéssemos to-
mar um tempo, especialmente nes-
tes dias natalinos, para repetir-nos 
essa pergunta e ver como estamos 
em nosso caminho rumo ao “centro”.

A publicidade insistente, particular-
mente nestes dias, favorece a disper-
são e a atenção ao supérfluo, aumen-

tando o risco da superficialidade. No 
entanto, sabemos bem que há dons 
que somente podem ser acolhidos na 
calma do silêncio. O livro da Sabedoria 

expressa-o com encanto e poesia:
 “Quando um tranquilo silêncio en-
volvia todas as coisas,
 e a noite chegava ao meio do seu 
curso,
a tua Palavra todo-poderosa bai-
xou do trono real.” (Sab 18,14)

Como está o teu coração, irmão/
irmã? Desejo-te uma maravilhosa e 
fecunda viagem até o teu próprio 
centro, de modo que toda a huma-
nidade possa beneficiar-se com isso, 
começando ao teu redor.

Maria, que “guardava todas as coisas 
no seu coração”, seja tua bênção.

Feliz Natal!

______________

Ir Emili Turú, Superior geral

O Centro Internacio-
nal Marista, a casa 
de formação inter-

nacional para o pós-novi-
ciado na África, celebra seu 
Jubileu de Prata. Diversas 
atividades foram organiza-
das para comemorar esse 
aniversário e incentivar o 
caráter formativo do Cen-
tro. A cerimônia de encer-
ramento será no dia 10 de 
fevereiro de 2012, em Nai-
róbi.

Muitos Irmãos deram boa parte de sua 
vida a esse Centro, oferecendo seu 
melhor para a formação dos jovens 
Irmãos. Os Maristas da África lhes são 
profundamente agradecidos.

Por meio desta mensagem e em nome 

da Conferência dos Superiores do con-
tinente africano, convidamos todos os 
Irmãos que integraram o “staff” desse 
Centro, ao longo dos 25 anos de sua 
história, a unirem-se conosco na cele-
bração. Podem imaginar como foi difí-
cil para nós conseguir a lista de todos 

os e-mails; e não queremos es-
quecer ninguém. Contamos com 
sua participação nesse evento.

Solicitamos que tenham a ama-
bilidade de, uma vez conseguido 
a passagem aérea, confirmar sua 
presença ao Ir. Christian Gisa-
mnyo (gisachris62@gmail.com, 
telefone: +254721809898) com 
as informações pertinentes à sua 
chegada e partida.

KARIBU SANA

_______________
P/Comitê do Jubileu
Conferência dos Superiores do Conti-
nente Africano
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Intercâmbio interprovincial 
Gestão, animação e governo provincial 

No período de 26 de outubro a 1º de novembro de 2011 
aconteceu uma experiência piloto de intercambio de 
boas práticas de gestão, animação e governo de Pro-

víncias. A experiência foi organizado pelo Ir. Josep Maria Sote-
ras, Conselheiro enlace para as Províncias da América e pelo 
Ir. João Carlos do Prado, Diretor do Secretariado de Missão. 
O foco do intercâmbio foram as Províncias do México e do 
Brasil, mas contou também com a presença do Ir. Michel Gre-
en (Sidnei) e Ir. Xavier Giné (L`Hermitage), como convidados.

Participaram da experiencia: a) Província México Central - Ir-
mãos Ricardo Reynoso – Provincial; Joaquim Flores – Conse-
jero y Ecónomo Provincial; Gerardo Torres, Secretário Provin-
cial; e o Sr. Limón Mestre, contador. b) Província de México 
Occidental: os IrmãosEduardo Navarro, Provincial; Javier Ló-
pez Godina, Ecônomo Provincial e Ir. Luís Roberto González, 
Conselheiro Provincial. Das Provincias do Brasil participaram 
várias pessoas ligadas às equipes provinciais e da UMBRASIL 
nas diferentes reuniões realizadas. A visita foi acompanhada 
pelos Irmãos Josep Maria Soteras y João Carlos do Prado, do 
Governo Geral.

As reuniões aconteceram na Sede Provincial da Província 
Brasil Centro-Norte, em Taguatinga-DF, no dia 26/10; na sede 
da União Marista do Brasil, em Brasília, no dia 27/10; na sede 

da Província Brasil Centro-Sul, em Curitiba-PR, nos dias 28 e 
29/10; e na Editora FTD, em São Paulo, no dia 31 de outubro 
e 1º de novembro.

A experiência foi de grande proveito e houve grande satisfa-
ção de todos os participantes. Fica registrado o agradecimen-
to às Províncias do Brasil e da Editora FTD, pela calorosa aco-
lhida e, a todos os participantes por aderirem a esta iniciativa 
do Instituto Marista.

Tire as sandálias: esta terra é santa
Encontro Europeu das Equipes Provinciais de Animação

O Encontro Europeu das Equipes 
Provinciais de Animação da no-
va relação Irmãos–Leigos acon-

teceu no Escorial (Madrid), de 14 a 18 
de novembro de 2011. Os participantes 
eram 31, leigos e Irmãos das Províncias 
europeias e dois representantes da 
África. Como Moisés, ouvimos o convi-
te de “tirar as sandálias”, e dançamos 
descalços, ao som de uma canção do 
grupo ‘Ain Karen’. Partilhando nosso 
carisma comum, percebemos que nos-
sos pés pisavam uma terra sagrada. 
Santa, também, a vida que partilhamos 
nas Províncias, nas Fraternidades e nos 

grupos e comunidades. É uma vida que 
nos enche de esperança.

Pés descalços, sem sapatos, sem san-
dálias, sem preconceitos, irmãs e ir-
mãos, sentimo-nos convidados a des-
pojar-nos de tudo o que nos impede de 
sentir a vida marista em profundidade. 
Fizemos eco às palavras do Ir. Emili: 
“Somos convidados a desinstalar-nos, 
a pensar além dos esquemas conhe-
cidos”. Tomamos consciência de que 
“alguma coisa deve morrer para que 
novas realidades venham à luz”. O 
convite do Senhor para despertar res-

soou com força em nosso encontro: 
despertar para uma nova época do 
carisma, despertar para que os sonhos 
de nosso coração marista se tornem 
realidade.

A história do chefe indiano animou-
-nos a tirar o calçado e subir a monta-
nha, lá onde a horizonte se alarga, on-
de se descobrem novos vales. Juntos, 
leigos e irmãos, demo-nos conta que, 
a exemplo de um dos filhos do chefe 
indiano, podemos oferecer como pre-
sente a vista de um futuro melhor para 
nossa tribo. “O futuro terá teus olhos”, 
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Educação Católica 
Espanha - XVII Congresso Mundial 

diz um autor italiano. As jor-
nadas do Escorial motivaram-
-nos à esperança, à abertura 
para a novidade de Deus, às 
surpresas, ao Deus da vida. 
Fortes com a experiência vivi-
da, sentimos que nosso futuro 
se faz presente.

A dança contemplativa nos 
envolveu a todos. Dançamos 
juntos. Teu vizinho te ajudava 
a acertar o passo. A dança nos 
lembrou que temos necessida-
de uns dos outros. A harmonia 
da dança resultava da aten-
ção despertada e fraterna para 
com o outro. Durante o encontro, lei-
gos e irmãos sentimo-nos herdeiros do 
mesmo carisma de Marcelino. Irmãos 
e leigos bebemos na mesma fonte 
espiritual. Juntos, tecemos com cores 

variadas uma bela rede de projetos 
missionários. Sentamo-nos à mesma 
mesa, partilhamos o mesmo pão. O 
acento foi colocado sobre o sentido 
de região, de caminhos partilhados, 

de fraternidade interprovincial. A 
experiência vivida nos disse que 
nosso futuro é de comunhão.

Os dias do encontro foram mo-
mentos de graça. Nudípedes, pu-
demos escutar melhor o Senhor 
que nos convidava a caminhar 
em comunhão, a acompanhar a 
vida, a ser pesquisadores e explo-
radores, a promover juntos maior 
vitalidade para o carisma. A casa 
do Escorial, o ambiente, os mo-
mentos de partilha com os Irmãos 
do curso de formação, as aten-
ções recebidas, tudo nos ajudou 
a perceber melhor a mensagem 

do encontro.

_____________
Ir. Javier Espinosa

Organizado pela Organiza-
çãoInternacional da Educa-
ção Católica (OIEC) e Escolas 

Católicas da Espanha, o XVII Con-
gresso Mundial da Educação Católica 
foi celebrado na Sede Central de 
Caixa Rural de Aragón, em Saragoça, 
Espanha, entre os dias 18 e 21 de 
outubro de 2011.

Participaram mais de 400 profissio-
nais da educação católica de 104 pa-
íses, delegados e Secretários regio-
nais da América, Ásia, África, Oriente 
Médio e Europa, com representantes 
permanentes da Organização das 
Nações Unidas – UNESCO, Conselho 
da Europa e Vaticano. Debateram e 
trouxeram ideias, alternativas e expe-
riências para melhorar a situação da 
educação no mundo.

O congresso se propôs os seguintes 
objetivos: a) Apresentar o trabalho 
que a escola católica faz com a 

criação de uma cultura a favor dos 
direitos humanos: da alfabetização 
básica ao uso das novas tecnologias; 
b) Refletir e debater os desafios con-
cretos que ao mundo da educação 
apresenta a sociedade atual, povoa-
da de transgressões aos direitos hu-
manos; ainda, ressaltar o papel que 
cabe aos integrantes da comunidade 
educativa, tanto professores como 
pais e alunos; c) Definir e impulsionar 
as iniciativas necessárias, através das 
Redes Sociais para que a educação 
responda positivamente, no respeito 
aos direitos humanos.

O Instituto marista se fez presente 
através de 11 Irmãos e 4 Leigos 
que representavam as Conferências 
nacionais da educação católica do 
México, El Salvador, Chile, Argentina 
e Brasil, mais o Diretor do Secreta-
riado da Missão do Instituto e o Ir. 
Oscar Montoya, da Província Noran-
dina.

Na Assembleia da OIEC, realizada 
nos dias 22 e 23 de outubro de 2011, 
em Saragoça, participaram os Irmãos 
Alexandro Aldape Barrios (México), 
Jesús Triguero (Chile) e João Carlos 
do Prado representando o Instituto 
marista. Tratou-se dos temas ordi-
nários da OIEC e dos compromissos 
para os próximos quatro anos. Foi 
eleito o novo Conselho da OIEC. O 
Instituto Marista está representado 
pelo Ir. Alexandro Aldape Barrios, 
Presidente do Sindicato nacional das 
Escolas particulares do México.


