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"Em torno da mEsma mEsa"
Nova Zelândia: Oceania: Encontro regional 
dos responsáveis pela animação dos leigos

Casa GEral

Enquanto os Conselheiros gerais voltam da Guatemala, onde participaram do Conselho Geral Ampliado com a região Arco 
Norte, a Casa Geral se prepara para uma semana com muitos hóspedes. A partir de amanhã começa o segundo encontro da 
Comissão encarregada do estudo do futuro da Casa geral e, ao mesmo tempo, reúne-se a Comissão Internacional da Missão. 
Ambas as reuniões terminam no sábado, 10 de março.

O Encontro regional dos res-
ponsáveis pela animação 
dos leigos da Oceania foi 

realizado na casa dos Franciscanos 
de Auckland, na Nova Zelândia, nos 
dias 20 a 23 de fevereiro de 2012. 
Os participantes provinham das Pro-
víncias e do Distrito da Melanésia: 
Wendy Tame, Lucy Sinei, Chris Lus, 
Ir. Rodney Pauru; Melbourne: Joe 
McCarthy, Mario Frazzetto, Simone 
Boyd, Ir. Paul Kane, Ir. John Mc-
Mahon; Nova Zelândia: Alan Pa-
rker, Carl Tapp, Ir. Terry Costello, 
e Sydney: Tony Clarke, Christian 
Nobleza, Carole Wark, Ir. Michael 
Callinan, Ir. Darren Burge, Ir. Michael 
Green, Ir. Anthony Robinson.

Joe McCarthy, que participou da reu-
nião dos coordenadores, apresen-
tou a seguinte reflexão, a partir do 
que sentiu na reunião regional:

“Primeiramente, eis duas coisas so-
bre as quais, penso, podemos ter 
certeza:

1) O trabalho que fazemos não é 

fácil – atuamos em torno de questões difíceis da Igreja, hoje, a saber, como suscitar 
o compromisso, propor um aprofundamento espiritual, dar um sentido de pertença, 
e motivar a missão com pessoas que dizem “sim” à dimensão mariana da Igreja.

2) O trabalho que fazemos é essencial; mesmo que não tenhamos muita certeza 
sobre o « que virá depois »,  construímos apoiando-nos sobre uma história muito im-
portante, uma história que se move, qual seja a caminhada dos leigos maristas sobre 
a qual ainda deverão ser escritos muitos capítulos! Trata-se de dinamizar e  encorajar 
o trabalho, de mãos dadas, uns com os outros, enquanto região.”
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VindE, bEnditos dE mEu Pai

SED publica o livro solidário de oração para a Quaresma

A afirmação seguinte é uma reflexão 
dos participantes do encontro que 
tentaram expressar o essencial da ex-
periência que fizeram, durante os dias 
que passaram juntos:

O que nos une é a crença de que Deus 
nos ‘inspirou’ e nos deu um coração ma-
rista. Não podemos viver diferentemente, 
porque somos maristas. Somos guiados 
por esse mesmo Espírito para explorar 
novos modos de viver o carisma.

O carisma de Marcelino é um dom de 
Deus à Igreja inteira. Por isso, vivemos 
nossas vocações diversas em espírito de 

comunhão.  Uma identidade clara e bem 
expressa, ao mesmo tempo, para Irmãos e 
Leigos é essencial para a vitalidade dessa 
relação, no futuro.

Há urgente necessidade de definir e acer-
tar a identidade dos Leigos para tornar 
possíveis novos modos de engajamento e 
de pertença. Vemos a importância de um 
novo paradigma para a vocação dos Lei-
gos maristas. Estamos pesquisando seus 
aspectos práticos e procurando organizar 
com eles um exemplo ou modelo.

Há um desejo dos Leigos maristas de 
criar ocasiões para conhecer a própria 

vocação com mais profundidade por meio 
de variadas ações de formação. Deseja-
mos  construir sobre fundamentos sólidos 
que já existem em nosso programa de 
formação e de oferecer para todos, jovens 
e mais idosos, novas formas de aceder à 
nossa espiritualidade.

É um momento forte de nossa história 
marista. É agora o tempo de agir. Para 
nós há urgência de encontrar maneiras 
específicas de avançar, de abandonar as 
respostas do passado que não satisfazem 
e, com Maria, avançar depressa rumo a 
uma nova terra.

A ONG SED e a Conferên-
cia Marista Espanhola 
(CME) edita o livro gra-

tuito de oração para o tempo 
da Quaresma. Em 2012, a pu-
blicação, com marcado caráter 
solidário, e que, cada ano, vem 
sendo utilizado por mais gente, 
traz o título: “Vinde benditos de 
meu Pai”.

O livro oferece conteúdos de 
oração e reflexão para os dias 
preparatórios à Páscoa. Além 
dos quarenta dias desse perío-
do, como nos anos anteriores, 
são incluídos, desta vez, textos 
para a semana da Páscoa. Cen-
trados na solidariedade, os tex-
tos convidam a viver este tempo 
de conversão

na perspectiva consciente da 
realidade mais próxima, e da 
erradicação da injustiça dentro 
e fora de nosso ambiente.

Através de palavras e de testemu-

nhos de pessoas conhecedoras da 
realidade dos países empobrecidos, 
a celebração desse tempo da Qua-

resma nos convida a seguir os 
passos de Jesus, o Mestre que 
tem, para todos e todas, pa-
lavras de vida eterna. Porque, 
com vem lembrado na introdu-
ção, tal e como expressou Dom 
Oscar Romero, profeta da so-
lidariedade: “Toda pessoa que 
luta pela justiça... trabalha pelo 
Reino de Deus”.

Esse livro foi elaborado pe-
la equipe habitual de pessoas 
colaboradoras na produção de 
materiais de sensibilização da 
SED. A Organização agradece, 
mais uma vez, a entrega e a 
dedicação de todas e de cada 
uma das pessoas a esse pro-
jeto.

Caso deseje conseguir um 
exemplar, entre em contato 
com alguma das delegações re-
gionais ou com a sede central 
da SED. Os pedidos serão aco-

lhidos até acabar o estoque.
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CHANGE – FAçA A diFErEnça!
Segundo encontro da Comissão organizadora do 
Encontro Internacional de Jovens Maristas 2013

Ortodoxos e católicos  
em torno da mesma mesa

No sábado, 14 de janeiro de 2012, teve lugar no Liceu Leonino de Patissia 
uma reunião de estudo e reflexão sobre o tema: “A voação dos leigos ma-

ristas” tal como vem apresentada no livro “Em torno da mesma mesa”.

O encontro teve a presença de todos os membros do corpo docente e ad-
ministrativo dos dois Liceus Leoninos – o de Néa Smyrni e o de Patissia – e 
de todos os membros das Fraternidades Maristas (perto de 340 pessoas, no 
total). Tinha como objetivo aprofundar o verdadeiro sentido da Vocação dos 
Leigos Maristas e como essa vocação é ligada ao Instituto dos Irmãos. O fim 
último da sessão era com certeza o de reforçar a vocação marista no presente 
e seu crescimento no futuro.

A Comissão Organizadora do En-
contro Internacional de Jovens 
Maristas (EIJM – evento que 

antecederá a XXVIII Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ), a ser realizada no  Rio 
de Janeiro/Brasil), reuniu-se de 15 a 18 
de fevereiro, no Colégio Marista São 
José – Tijuca, juntamente a convidados 
de outras partes do mundo que esti-
veram presentes nos dois Encontros 
Maristas anteriores (Sydney em 2008 e 
Buitrago em 2011).

Essa Comissão é formada pelo Diretor 
do Secretariado da Missão Marista: 
Irmão João Carlos do Prado; represen-
tantes da União Marista do Brasil (UM-
BRASIL): Ir. Valdícer Civa Fachi, Ir. José 
de Assis Elias de Brito, Ir. Rosmar Rissi,  
José Messias Pina e João Carlos de 
Paula; representantes das 3 Províncias 
Maristas do Brasil que já participaram 
de JMJs anteriores: Bruno Socher, Malu 
Resende, Ir. João Batista Pereira, João 
Bastos Cunha, Ir. Luis André, Karen 
Theline da Silva, Ir. Deivis Fischer e Jair 
Dutra e representantes dos Colégios 
Maristas do Rio de Janeiro: Edson 
Leite, Ir. Pedro Jadir de Araújo Melo, Ir. 
Marciano de Brito Silva e Michel Nan-
tes. Como convidados, vieram: Ir. An-
tônio Alegre e  Ángel Prieto Hernández, 
da Espanha (Coordenadores do EIJM 
2011), o Ir. Daniel Martín, da Guate-
mala (Participante do EIJM de Buitrago) 
e a jovem Hendrika Duivenvoorden, 
da Austrália (Participante do EIJM de 
Sydney e o de Buitrago).

Durante os 4 dias de reunião, houve 
uma partilha muito significativa dos re-
presentantes dos encontros anteriores 
(Sydney e Buitrago) com os integrantes 
da atual Comissão Organizadora e o re-
conhecimento do espaço em que será 
realizado o Encontro. Além disso, todo 
o grupo pode avançar nos trabalhos do 

EIJM. Ficou definido que o Lema do encontro será o mesmo utilizado pela Santa 
Sé na JMJ 2013: “Ide e fazei discípulos entre todas as nações” (Mt 28,19) e o tema 
será: CHANGE – Faça a diferença!
Nos dias 15 e 16 de março, também no Colégio Marista São José – Tijuca, aconte-
cerá a próxima reunião da Comissão Organizadora, onde serão definidos ajustes 
para o lançamento oficial do EIJM, além de dar prosseguimento ao trabalho das 
subcomissões. Nesta reunião acontecerá um momento com o Comitê Organiza-
dor Local da JMJ Rio 2013, que apresentará a organização da JMJ para análise da 
nossa colaboração/participação com a Igreja.
Informações sobre a próxima Jornada Mundial da Juventude podem ser encontra-
das no site oficial da JMJ Rio 2013:  http://www.rio2013.com
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Caminhos dE solidariEdadE 
marista nas amériCas

Subcomissão Interamericana de Solidariedade

Guadalajara, Jalisco, México foi 
sede da primeira reunião da 
nova Subcomissão Interame-

ricana de Solidariedade, realizada 
nos dias 7 a 10 de fevereiro de 2012. 
Os novos integrantes foram eleitos 
em sessão da assembleia plenária, 
durante o IV Encontro Coração So-
lidário, em junho de 2011. São os 
seguintes: Socorro (Coco) Álvarez, 
representando o Arco Norte; Ir. Mi-
guel Orlandi, representando o Brasil; 
Juan Carlos Pellón, representando o 
Cone Sul; e Angélica Alegría, repre-
sentando a Comissão Interamericana 
da Missão.

O objetivo central desse encontro era 
o de refletir juntos sobre como dar 
continuidade à caminhada iniciada 
entre leigas, leigos e Irmãos, desde 
2004, na Bolívia, até 2011 no México, 
onde foi aprovado o documento inte-
ramericano da solidariedade marista, 
intitulado “Caminhos da Solidariedade 
Marista nas Américas – meninas, me-
ninos e jovens com direitos” que será 
dado a conhecer nos próximos meses.

Os objetivos da reunião foram:
1. Elaborar o planejamento operativo 
da subcomissão para o período 2012-
2017;
2. Prosseguir e acompanhar o proces-
so de elaboração, publicação, lança-
mento e difusão do Documento Inte-
ramericano de Solidariedade;
3. Estabelecer acordos para dina-
mizar a rede Coração Solidário na 
América;
4. Partilhar perspectivas para o 5º 
Encontro Coração Solidário, a ser 
realizado em 2014.

Em ambiente fraterno foram par-
tilhados opiniões e pontos de 

vista sobre o que fora trabalhado 
anteriormente, com os participantes 
do IV Encontro Coração Solidário. 
Considera-se vital dar continuidade 
ao grande trabalho realizado pela sub-
comissão anterior e existe o desafio 
de partilhar um material que oriente a 
caminhada solidária marista, na defesa 
e promoção dos direitos da criança, 
bem como na consolidação da rede 
Coração Solidário Marista, na América.

Um momento significativo foi a ex-
posição do Ir. João Carlos do Prado, 
diretor do Secretariado da Missão do 
Instituto, quando foram compartilha-

das inquietações, ideias, linhas de 
trabalho e estratégias para harmonizar 
o que foi proposto pela Comissão In-
teramericana da Missão e as diversas 
subcomissões formadas para animar a 
missão na América.

Os eixos de trabalho que aparecem 
como prioritários para a Subcomissão 
Interamericana da Missão são:
* Promover  a difusão, a reflexão 
e o aprofundamento do Documento 
"Caminhos da Solidariedade Marista 
nas Américas", em todos os níveis de 
gestão e animação das Unidades ad-
ministrativas.
* Promover a escuta e o protagonismo 
dos meninos, meninas e jovens, assim 
com a formação na questão de seus 
direitos.
* Impulsionar a reflexão para concre-
tizar a missão de novas presenças nas 
Américas.
* Promover e fortalecer o intercâm-
bio interprovincial, a colaboração, os 
convênios com organizações ecle-
siais, civis e do Estado, para de-
senvolver iniciativas de promoção 
e defesa dos direitos (advocacy), 
preservando os princípios que fun-
damentam a solidariedade marista.
*Promover e/ou fortalecer a estrutu-
ração da área da solidariedade das 
Províncias e Distritos, assegurando 
recursos humanos, físicos e finan-
ceiros para a promoção da solida-
riedade e promoção dos direitos da 

criança e do jovem, de acordo 
com os critérios do Uso Evan-
gélico dos Bens.
* Promoção do voluntariado.
* Formação de equipes de ani-
mação na área da solidariedade 
e dos direitos da criança.
* Investigação.
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