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Solidariedade, educação
e desenvolvimento social
SED e FMSI assinam acordo de cooperação

N

o dia primeiro de dezembro,
em Madrid, SED e FMSI assinaram um acordo de cooperação. O acordo foi elaborado pela
FMSI e proposta no mês de maio
para as Províncias e as organizações
maristas de solidariedade, a fim de
sustentar mutuamente o trabalho a
favor das crianças carentes e promover seus direitos. As seis Províncias aderiram imediatamente. SED é
a primeira ONG marista que assina
este acordo.
Isso irá estabelecer as bases para a
cooperação mútua. É descrito de forma mais especificada em doze pontos onde a entidade marista poderá
fornecer sua contribuição à FMSI, e
em onze pontos, descreve-se a forma
em que a FMSI pode oferecer ajuda
às Províncias e às Unidades maristas
para a implementação do chamado
do XXI Capítulo geral “tornar-se especialistas na proteção e promoção

dos direitos das crianças” e a tomar medidas concretas nessa direção. A esse respeito,
efetivamente, FMSI, além de apoiar projetos de solidariedade, poderá dispor a serviço
do Instituto, competências que seu pessoal tem desenvolvido no seu trabalho junto
às Nações Unidas em Genebra, e sua força de organização que tem status consultivo

A missão e seus caminhos
Hoje, nós iniciamos nosso espaço de informativos com uma pequena reestruturação no formato das Notícias Maristas.
Esta inovação está em consonância com a atualização realizada na página Web. Isso, porque, ambos os instrumentos de
comunicação andam em sintonia. Altera-se a apresentação e acrescentam-se novos conteúdos, mas, permanece a periodicidade. As Notícias Maristas continuarão a ser enviadas a cada semana.
O título deste novo espaço pretende reunir, em algumas manchetes, semana após semana, a história da missão marista
no mundo. Queremos deixar registrados os caminhos que percorre o Ir. Superior Geral, seu Conselho e os membros da
Administração Geral, que animam a Missão do Instituto. Partem de Roma, viajam pelo mundo e voltam a Roma. Dia após
dia, viagem após viagem: vamos destacar o mapa da missão marista na geografia mundial. Nesse sentido, lembraremos as
partidas e as chegadas. Isso abre, pois, uma nova janela em nosso informativo, para divulgar as datas de início das atividades
que lhes são atribuídas e os lugares que visitam.
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junto ao Conselho Econômico e Social
das Nações Unidas (ECOSOC).
O acordo de cooperação entre a SED e
FMSI foi assinado na reunião que ocorreu em Madrid, na sede da SED. Durante a reunião, as duas organizações
compartilharam informações e discutiram hipóteses de trabalho, especificando possibilidades concretas de
cooperação em projetos cofinanciados
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no Maláui e no Haiti, para a produção
de materiais didáticos sobre os direitos
das crianças, trocando informações
para otimizar o uso dos meios de comunicação, para melhorar, assim, a sua
própria visibilidade.
A reunião entre a FMSI e SED está sendo habitual, e as duas organizações se
reúnem uma vez por ano, alternando-se entre Madrid e Roma. Apesar de ter

uma natureza diferente e uma vocação
distinta (uma é internacional e se concentra sobre os direitos das crianças, a
outra, tipicamente espanhola, é dedicada à educação para a solidariedade);
ambas têm áreas de ações convergentes pertencentes ao mundo marista de
solidariedade, educação e desenvolvimento social.

O Irmão Alain Delorme entrega
outro volume de biografias
Companheiros maravilhosos de Marcelino Champagnat

A

caba de sair o livro “Companheiros maravilhosos de Marcelino Champagnat”. O autor
é o Irmão Alain Delorme. Este livro é
continuação de um primeiro volume,
publicado em 2009, com o título:
“Nossos primeiros Irmãos, companheiros maravilhosos de Marcelino”.
São duas obras paralelas e complementares.
Com o êxito e a aceitação do primeiro volume, o Ir. Alain ampliou a
apresentação de “vidas de Irmãos
maristas”, alguns dos quais conheceram o Pe. Champagnat e continuam sendo estímulo para viver o

carisma e a missão no mundo de
hoje. Trata-se de 17 biografias estimulantes que nos colocam em comunhão com as raízes do Instituto.
Cada biografia conclui com o título
“Rezar com...” e assim o Ir. Alain
nos introduz na oração com cada
um dos Irmãos. “Se é verdade que
a árvore vive de suas raízes, o conhecimento da vida dos Irmãos que
contribuíram para a consolidação e
o desenvolvimento de nossa família
religiosa será uma luz em nosso caminho, à medida que se aproxima o
bicentenário da fundação, escreve o
Ir. Delorme, em breve apresentação
de seu livro.

Enchentes nas Filipinas
Solidariedade com os que sofrem

G

raças às noticias recebidas através dos meios de comunicação e também por
meio dos Irmãos, sabemos que as enchentes dos últimos dias nas Filipinas
provocaram, até agora, mais de 650 mortes, 800 pessoas desaparecidas e mais
de 100 mil desabrigados.
Os Irmãos Maristas e suas obras não sofreram danos, exceto a família de um
irmão, que teve a casa atingida.
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As duas obras, elaboradas pelo Ir.
Alain, resultam num excelente meio
para suscitar nos Irmãos, e também
nos Leigos, o interesse em descobrir o início da obra de Deus e dos
homens, na vida dos Irmãos que
assumiram e consolidaram essa obra.
A obra “Companheiros maravilhosos
de Marcelino Champagnat” foi editada em Roma, em inglês, espanhol
e francês. A edição portuguesa será
feita no Brasil, em 2012, sob a coordenação da UMBRASIL.
Os textos, em PDF, podem ser
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Cinquentenário do Colégio
Marista de Kumamoto
Japão - Notícias do Irmão Ramón Bereicua Basauri

O

Colégio Marista de Kumamoto
no Japão comemorou o cinquentenário de sua fundação
no dia 8 de outubro de 2011. O Irmão
Ramón Bereicua acaba de enviar a
Roma um relatório sobre as atividades
que se organizaram para comemorar
este grande evento. No dia 8 de outubro foram realizados atos grandiosos e
únicos em Kumamoto, com objetivo de
celebrar os primeiros cinquenta anos
da Fundação do Marista na cidade.
Na parte da manhã houve apresentações culturais especiais na sala de
concertos do teatro da Prefeitura de
Kumamoto patrocinadas por destacados ex-alunos, e assistidas por todos
os alunos da escola.
Entre essas: um concerto de música clássica da Orquestra Sinfônica de
Kumamoto e uma leitura de caligrafia
japonesa pelo famoso artista Takeda
Souun, ex-aluno do Colégio. O evento cultural foi precedido pela liturgia
da palavra, presidida por convidados
especiais, tal como o Diretor de autoridades municipais e representantes de
várias escolas. No meio de todos eles,
eu me senti no Tabor…DEO GRATIAS.
A administração escolar aproveitou a
ocasião para remodelar e embelezar
o colégio, e para fechar com chave
de ouro, foi construída uma capela
dedicada a nosso fundador Marcelino
Champagnat.
Naquela noite, mais de 700 convidados, entre eles, mais de 400 ex -alunos,
reuniram-se no Hotel ‘Castillo Kumamoto’ para desfrutar de um delicioso
e suculento jantar, animado com boa
música.
O Colégio Marista de Kumamoto se

encontra em boas mãos e em estreita
colaboração com a Igreja Local.
Estou certo de que no ano 2161 po-

deremos admirar, desde nossos tronos
celestes, um magnífico e histórico Centenário.

Animação missionária
Escolasticado de Guadalajara, México

E

m 14 de novembro de
2011, recebemos, na
comunidade do Escolasticado, a visita do Irmão
Teófilo Minga. Modificamos
um pouco o ritmo de nossas atividades para ter um
pequeno encontro com ele.
Em segundo lugar, o Irmão
Teófilo nos falou da situação atual. Por último, houve um momento de perguntas e de inquietações de
nossa parte.
Esta visita nos permitiu conhecer
um pouco mais sobre nossa família
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marista, em sua dimensão missionária. Que em nossos corações se acenda o fogo da paixão pelas missões!
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78ª Assembleia semestral da
União dos Superiores Gerais
A Nova Evangelização a partir da ótica da vida consagrada

O

Irmão Emili Turú, Superior
Geral, esteve presente nesta Assembleia semestral da
União dos Superiores Gerais. Realizou-se no Salesianum em Roma,
de 23 a 25 de novembro de 2011.
Cerca de 130 Superiores Gerais de
Ordens e Congregações Religiosas
masculinas, se propuseram a continuar as reflexões sobre o Seminário Teológico de fevereiro de 2011,
iniciadas na segunda Assembléia
semestral em maio deste ano, com
o título "Transmissão da fé".

cluiu com três sugestões: esforçar-se para "conduzir à mudança",
animando as comunidades locais,
muito centralizadas sobre o presente; gerenciar e governar como
grupos de trabalho; e ter confiança
em Deus e nos próprios coirmãos.
As conclusões da Assembléia semestral do USG basearam-se no
tema da "Nova Evangelização" e
sua relação com "Transmitir a fé".
A reflexão do Padre Salvatore Currò, CSJ, a "Nova evangelização na ótica da vida consagrada",
sugere três possíveis direções de pesquisa: evangelização em
si, o momento histórico atual e o aporte apostólico que a vida
consagrada tem para oferecer.

Com a saudação e oração inicial, o Reitor Maior, Padre Pascual
Chávez, salesiano, na qualidade de Presidente da USG, iniciou
com a leitura da carta de S. Paulo aos Romanos: "Não me envergonho do Evangelho, que é uma força de Deus para a salvação de todo aquele que crê" (1.16). O Padre Chavez salientou
as características da "nova evangelização", na qual toda a
Igreja, e também os religiosos são chamados. Falou da necessidade de acolher as "sementes do verbo", ou seja, tudo o que
é belo e verdadeiro no mundo de hoje, constitui um sinal de
Deus; e da necessidade de novos evangelizadores capazes de
fazer um anúncio ainda "mais explícito e mais desinteressado".
Em suma, o que importa não é que o homem de hoje acolha
nossas doutrinas ou instituições, mas que escute o Filho de
Deus e o seu Evangelho, concluiu.

Foram apresentadas diversas perspectivas para enquadrar a
evangelização. O Padre Eamon Fitzgerald, trapista, ofereceu
suas reflexões sobre os "Lineamenta" para a XIII Assembleia
Geral Ordinária do Sínodo, readequando-os para a realidade
moderna da vida monástico-contemplativa.
O Padre Bruno Cadore, dominicano, ilustrou brevemente
quatro vias através dos quais as ordens mendicantes, permanecendo fiéis às suas próprias origens, podem colaborar para
sua missão evangelizadora: a itinerância, a mendicância, o
encontro e o estudo.

O Padre Salvatore Currò, da Congregação de São José (CSJ)
sintetizou as reflexões realizadas pela USG na Assembléia
semestral anterior: a reconhecida exigência de uma teologia
para a vida consagrada, e as diversas sensibilidades que entre
os religiosos estão amadurecendo, desde o ponto de vista
espiritual, a comunhão fraterna e a missão apostólica.

O Padre Enrique Sánchez, comboniano, relacionou o sentido
da evangelização com o testemunho. Recordou algumas contribuições que as congregações missionárias podem oferecer
à causa: a pobreza, a função profética, o frescor da fé e espiritualidade alegre.

Por último, a Assembléia Geral do USG elegeu os represenO Padre Mario Aldegiani, CSJ, como relator, refletiu sobre tantes para o Sínodo dos Bispos, previsto para outubro de
algumas parábolas do Evangelho de São Mateus, buscando 2012: Abella Batle Josep Maria, CMF; Aldegani Mario, CSJ;
ensinamentos úteis para o serviço da autoridade e animação Cadoré Bruno, OP; Chávez Villanueva Pascual, SDB; Jöhri
Mauro, OFMCap.; Nicolás Adolfo,
dos superiores e conselhos em suSI; Rodríguez Carballo José, OFM;
as respectivas comunidades.
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