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Resposta às novas tecnologias
Manziana: Encontro dos Conselhos gerais da
Família Marista

A

casa de Manziana, perto
de Roma, recebeu mais
um encontro dos quatro
Conselhos gerais Maristas. Foi no
período de 19 a 21 de janeiro e
os Irmãos Barry Burns e Antoine
Kasindu reservaram ao grupo uma
fraterna e generosa acolhida. Irmãs Maristas, Irmãs Missionárias
Maristas, Padres Maristas e Irmãos
Maristas estiveram presentes, em
número de 19 participantes, com
seus respectivos superiores gerais,
Irmãs Jane e Georgeanne, Pe. John
Hannan e Irmão Emili. Além da
oportunidade de uma convivência
tranqüila e descontraída, marcada
pelo espírito de família, houve
momentos fortes de oração e partilha de experiências. A reflexão
deste ano centrou-se no tema da
“Tecnologia\ Comunicação e nossa resposta como Maristas”.
A mensagem do Papa Bento XVI
para o Dia Mundial das Comunicações de 2011 – Verdade, Anúncio
e Autenticidade de Vida na Era Di-

gital- motivou a todos, pelo tom positivo
e pelo convite aberto para assumir a nova
realidade da tecnologia e comunicação
como uma grande oportunidade, também para os valores evangélicos. Vários
grupos de interesse se formaram, para

atividades práticas de abordagem
e aplicação de algumas dessas
novas tecnologias. Depois, todos
juntos e por conselhos, procuraram tirar conseqüências para o
próprio governo e para as ativi-

Casa Geral
O Conselho geral se reuniu nesta semana com os membros dos Secretariados, com a FMSI e com os responsáveis pela
formação permanente (Manziana e El Escorial): três dias intensos de partilha, comunicação e busca partilhada.
Outro grande acontecimento para o Instituto foram os funerais do Ir. Charles Howard, Superior geral de 1985 a 1993, no
Colégio São José, Hunters Hill (Austrália), no dia 24 de janeiro. O Ir. Emili Turú, superior geral esteve presente.
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dades de formação nos respectivos Institutos. O grupo avaliou o
encontro como muito proveitoso e
agradeceu à equipe organizadora:
Irmã Rita sm, Irmã Nive smsm, Padre
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Alejandro sm e Irmão Ernesto fms,
com o apoio do Ir. Marcelo De Brito.
Para o próximo ano, em janeiro de
2013, está previsto um encontro
de mais dias, em Notre Dame de

l’Hermitage, como oportunidade de
uma peregrinação conjunta aos lugares das origens Maristas.

Missão inculturada
em favor da vida
IV Capítulo do Distrito da Amazônia

U

m significativo número de Irmãos esteve reunido em Porto
Velho, Rondônia, de 15 a 24 de
dezembro. Houve, inicialmente, o retiro mariano, muito bem orientado pelo
Irmão Afonso Levis, na Casa das Irmãs
Catequistas Franciscanas.

assumido pelos seguintes Irmãos:
• Ir. João Gutemberg M. C. Sampaio –
Superior Distrital
• Ir. Sadi Cella – Vice-Superior
• Ir. Danilo Correia Bezerra – Conselheiro
• Ir. Jorge Luiz Lapa Maia – Conselheiro

Em seguida, o IV Capítulo Distrital
aconteceu em clima de intenso entrosamento, diálogo e fraternidade. Foi
realizado na sede do Distrito.
Os 16 Irmãos participantes
contaram com a presença animadora do Irmão Provincial
do Rio Grande do Sul, Inácio
Nestor Etges e da assessora,
Irmã Guaracema Tupinambá,
presidente da CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil)
Regional de Manaus. Durante
o Capítulo os Irmãos aprofundaram o Plano de Ação do
DMA para os anos de 2010
a 2017. Avaliaram o que já
foi feito para poder agradecer
e celebrar. Detectaram as lacunas a
serem sanadas e acenaram para os
projetos a serem mais valorizados nos
próximos anos.

A assessora, Irmã Guaracema, discorreu sobre a Identidade da Vida Religiosa
Consagrada na Amazônia. Isso implica

Quanto ao serviço de Animação e Governo, foram feitos os merecidos agradecimentos ao Irmão Sebastião Ferrarini e ao seu Conselho, pelos serviços
prestados nos últimos 3 anos. Para o
novo triênio, esse serviço passou a ser

o não se conformar com certas estruturas do mundo.
Gesto concreto assumido pelos Capitulares foi a adesão à Campanha: Povos Indígenas do Vale do Javari – Unidos pela saúde, pela vida! Cada Irmão
vestiu a camiseta da campanha que
conclama a sociedade brasileira e internacional em vista de ações urgentes
em prol da saúde dos Povos Kanamary,
Korubo, Kulina, Marubo, Matis e
Mayoruna, região do Rio Javari –
Alto Solimões.
Dentre os toques de alegria
celebrados no Capítulo, destacam-se a renovação dos votos
do Irmão João Paulo Aranhaga
Vargas, os 80 anos de vida do Irmão Guilherme Bertassi, o Jubileu de Ouro de vida consagrada
do Irmão Demétrio Herman, e a
notícia do retorno dos Irmãos
Nilso Ronchi e Sadi Cella ao
Distrito.

a dimensão cultural e a inculturação do
carisma. Enfatizou o encanto e o desafio de viver na Amazônia com tantos
recursos, tantas desigualdades, pluralidades, culturas e visões eclesiais. Destacou o desafio proposto pelo recente
Capítulo Geral, de ir para novas terras,
novas fronteiras. Lembrou algumas
passagens do Documento de Aparecida quando fala da presença amorosa
no mundo, o testemunho-profetismo e
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O DMA conta com um número reduzido de Irmãos. Mas, essa pequenez
abriga uma garra contagiante dos Irmãos e leigos (as) que buscam uma
presença sempre mais qualificada e
atualizada na Região, para fazer jus ao
lema proposto para o Capítulo Distrital: Maristas na Amazônia: missão
inculturada em favor da vida!
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Fundação Marista para
a Solidariedade Internacional
Um sincero agradecimento pelas doações de 2011

D

amos uma breve relação das
doações recebidas pela FMSI,
durante o ano de 2011, enquanto esperamos uma prestação de contas
bem mais detalhada com a publicação
do relatório anual, já em elaboração.
Recebemos doações de duas entidades
de solidariedade marista (ONGs oficialmente constituídas) que são MAPS
(Marist Asia-Pacific Solidarity) uma
agência pelo desenvolvimento
internacional, criada em 2002,
pelos Irmãos Maristas da Província australiana de Sydney, e
MFMV (Maristen Fürsorge und
Missionsverein) com sede em
Furth, na Baviera, envolvendo
também as escolas de Mindelheim e Cham, todas da mesma
região alemã.
As doações recebidas das duas
ONGs chegam a 13.500 Euros. Outros 9.000 Euros chegaram das
escolas maristas, entre as quais assinalamos “L’École Montalambert” de
Toulouse, França, e as escolas italianas
de Giugliano (Nápoles) e San Leone
Magno (Roma).
Outra parte, para nós muito importante, vem de doadores particulares:
trata-se de uns 3.500 Euros; pode não
parecer um número relevante, mas significam uma crescente confiança que
pessoas privadas vão tendo em relação à atividade transparente e eficaz da
nossa Fundação.

Às vezes esse dinheiro é dado com finalidades precisas, indicadas pelo doador, contribuindo assim a sustentar um
particular projeto da Fundação: atividades com meninos de estrada, na Hun-

gria, o trabalho dos Irmãos Maristas
no Camboja ou nas favelas de Nairóbi,
no Quênia, ou para a escola de Bafut,
na República dos Camarões. Nestes
casos, evidentemente, respeitamos a
vontade dos doadores. Outras ofertas
foram dadas sem precisa finalidade:
simplesmente conhecendo o trabalho
dos Irmãos Maristas e acolhendo os
objetivos da Fundação, algumas pessoas quiseram sustentar estes e aquele

com sua generosa contribuição. Neste
segundo caso, certos de agradar os
contribuintes, aplicamos o dinheiro,
privilegiando os projetos mais urgentes.
Precisamos ainda dizer que a Fundação
recebeu 106.230 Euros para específicos
projetos apresentados: 100.000 Euros
da CEI – Conferência Episcopal Italiana, e 6.230 € de uma Entidade privada
europeia. Ambos foram depositados

na conta da FMSI e imediatamente
enviados aos destinatários dos projetos: Baucau, em Timor Leste e uma
iniciativa de formação para o trabalho
concreto, em favor dos direitos da
criança, controlada pelo escritório da
FMSI de Genebra.
Evidentemente, a atividade solidária
da FMSI foi muito maior: financiou 16
microprojetos e, sobretudo, deu assistência e acompanhamento
a numerosos macroprojetos,
apresentando-os a várias Entidades e doadores europeus.
Vários deles receberam importantes financiamentos e estão
em plena fase de realização.
Daremos conta de todas essas atividades, proximamente,
nestas páginas da web e numa
publicação própria que está
sendo preparada, com todas
as atividades desenvolvidas
nos anos 2010 e 2011.
Podemos também testemunhar que
quem trabalha junto às crianças e adolescentes bem mais pobres do que
os nossos, por vezes ricos e nutridos,
comove-se com o sorriso e a sincera
gratidão deles. Nós mesmos experimentamos isso, em cada uma de nossas viagens e encontros.

Inauguração do boletim da FMSI
Acabou de ser publicado o primeiro número de FMSI Notícias. Esse boletim será
uma publicação mensal, em 5 línguas (as quatro oficiais do Instituto Marista e o
italiano); será enviado em formato PDF e por correio eletrônico.
Com este boletim, pretende-se chegar mais facilmente a todos os seus contatos:
associados, colaboradores, doadores e amigos, para manter informados também
aqueles que não se conectam regularmente com o seu site. Deseja propor-lhes
uma seleção das notícias de sua página web. Para baixar o primeiro número e se
inscrever à lista, visite www.fmsi-onlus.org.
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Reunião da Equipe Europeia de
Missão
Dinamismo, vitalidade e articulação
para a missão marista na Europa

A

Equipe Europeia da Missão,
reuniu-se, nos dias 16, 17
e 18 de janeiro de 2012, na
Comunidade Marista de Genebra,
na Suiça. Participaram os Irmãos
Máximo Blanco (Compostela), Moises Alonzo Perez (Ibérica), Robert
Thunus (Europa Centro-Oeste), Gabriel Villa-Real Tapies (L’Hermitage);
Aureliano Garcia Manzana (Mediterrânea), João Carlos do Prado (Secretariado da Missão) e Manel Mendoza
Prario (Fundação Marista de Solidariedade Internacional - FMSI).
O objetivo principal da reunião foi
conhecer a estrutura e funcionamento da FMSI em vista de maior articulação e apoio com as Províncias
da Europa. A acolhida aconteceu
por conta dos Irmãos Jean Claude
e Manel Mendoza da comunidade
marista. Os dias 16 e 18 foram dedicados para a agenda com a FMSI.
O Ir. Manel apresentou a estrutura,
organização, funcionamento e as
linhas estratégicas. Aproveitou-se
a oportunidade para também apresentar à FMSI as iniciativas sobre direitos das crianças previstas do Plano Estratégico da Equipe Europeia
da Missão. Além disso, sugeriu-se
à FMSI algumas inciativas de apoio
ao desenvolvimento da cultura dos
direitos das crianças nas Províncias
e Distritos.
Foi dedicada uma tarde para conhecer o escritório que funciona
junto à Fundação “Franciscans
International” e a “Edmund Rice
International”. Ainda, a equipe
teve a oportunidade de conhecer as dependências da ONU

por meio de uma visita guiada.
O dia 17 foi reservado para tratar
dos temas da agenda da Equipe.
Tomou-se conhecimento e dialogou-se sobre as decisões da Conferência Europeia Marista sobre os
temas apresentados pela Equipe.
Além disso, foi trabalhado sobre as
iniciativas do Plano Estratégico previstas para 2012, a nova logomarca
marista e outros temas apresentados pelos participantes.

A reunião foi considerada de grande
proveito e o conhecimento da FMSI
permitiu maior compreensão do seu
papel e do potencial de articulação
com as Províncias Maristas. A sugestão foi de continuar com a realização de uma reunião anual entre a
FMSI e a Equipe Europeia de Missão.

A celebração do aniversário do Ir.
Jean Claude também foi um momento importante de partilha de vida.
A equipe sentiu-se muito acolhida
pela Comunidade Marista de Genebra. Percebeu-se o forte espírito de fraternidade nos detalhes
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