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Cooperação Regional
na Ásia Marista
Abertura da Conferência Marista da Ásia

A

cooperação regional na Ásia
Marista deu um passo significativo com a criação da
Conferência Marista da Ásia - MAC.
Durante muitos anos, os líderes da
Ásia se reuniram para condividir experiências e partilhar recursos. Agora essa cooperação foi formalizada
por meio da Conferência Marista da
Ásia que promoveu seu primeiro encontro em Bangkok, nos dias 26-27
de fevereiro de 2012.
O encontro do Conselho geral ampliado para a Ásia, que ocorreu em
julho do ano passado, foi o catalisador para a organização dessa
estrutura formal dos Superiores da
Ásia – os líderes das Províncias da
Ásia Leste e Ásia do Sul e o Setor
asiático da Missão ad gentes. Os
membros do MAC, nesse primeiro
encontro, foram os dois provinciais
(Manny de Leon e Shanthi Liyanage), seus adjuntos (Robert Teoh e
Mervyn Perera), o Superior do Setor
AMAG (Luiz Sobrado) e seu adjunto
(Juan Castro), e o Reitor do MAPAC

(Peter Rodney). Considerando que uma finalidade fundamental da Conferência é a
coordenação das relações regionais com o Conselho geral, o Ir. Mike de Waas se
fez presente no início. Parte muito considerável da organização do encontro foi
eficazmente preparada por Agnes Reyes, representando a Unidade administrativa
anfitriã, a AMAG. Antes de seu próximo encontro, os membros da AMAG serão mais
numerosos com a nomeação de dois leigos maristas asiáticos.
Como este era o primeiro encontro formal, foi previsto muito tempo para dialogar e
articular em grupo a visão da Conferência e de que modo ela deveria funcionar. Está
muito claro que a Conferência existe para desenvolver a vida e a missão maristas,
na Ásia, com estilo asiático. A Conferência se compromete a melhorar a qualidade
da formação inicial e permanente; a desenvolver modos ou formas regionais para

Casa Geral
O Conselho geral, os Diretores dos Secretariados presentes, o Ir. Províncial e um delegado de cada Província participam do encontro institucional sobre a proteção das crianças e jovens: “Da negação ao reconhecimento... da política à
prática”.
Desde alguns dias antes, a Casa geral abriu suas portas, seus braços e seu coração aos participantes desse importante
encontro (21-28 de março).
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melhorar a espiritualidade marista entre os Irmãos e os Leigos; a promover
a vocação dos leigos e dos Irmãos;
a desenvolver uma sólida pastoral
juvenil marista a serviço da Igreja na
Ásia, e a promover novos apostolados
entre os pobres. Também entra na visão da Conferência o funcionamento
econômico sustentável das Unidades
administrativas.
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Por isso, as áreas de cooperação, que
haviam sido identificadas no encontro
do Conselho geral ampliado, foram
discutidas com mais detalhes. Foram
delineados planos de cooperação por
áreas: formação, oração e espiritualidade, missão e vida comunitária. O
encontro esteve muito atento para que
os planos fossem realistas e realizáveis
– dentro das capacidades das Unida-

des Administrativas da Ásia.
O encontro inaugural encerrou com a
eleição dos vários cargos: Presidente
– Shanthi Liyanage; Vice-presidente –
Luis Sobrado; Secretário – Peter Rodney. Esses Irmãos têm a responsabilidade de executar os planos definidos
nessa reunião inaugural. O próximo
encontro da Conferência será sediado
na Província ‘South Asia’, em 2013.

Província Brasil Centro-Norte
Plano Provincial de Comunicação visa diálogo,
transparência, ética e solidariedade

U

ma comunicação estratégica, pautada pelo diálogo, pela
transparência, ética e a solidariedade. Esse é o direcionamento que permeará as ações do Plano
de Comunicação da Província Marista
Brasil Centro-Norte, que o Provincial
Ir. Wellington Medeiros e a
equipe da Assessoria de Comunicação (Ascom) lançaram
nesta quarta-feira, dia 07 de
março, em videoconferência, com gestores, Irmãos,
representantes das Unidades Educacionais e Sociais,
Províncias Maristas e demais
parceiros. “O documento fortalecerá a nossa identidade
e nos ajudará a sermos mais
presença na vida de crianças,
adolescentes e jovens”, destacou o provincial.
Resultado de um ano de trabalho da Ascom e do GT de
Comunicação Social, o Plano
surge como documento orientador para a criação e consolidação da cultura
da comunicação na Província, com
base em políticas institucionais, em
vista da unidade provincial. A partir de
estudos, pesquisas e reflexões foram

definidos públicos estratégicos, mensagens institucionais prioritárias e a
missão e os valores da comunicação,
que será integrada, com a participação
de todos que dão vida à Província.
Dentre os objetivos do Plano estão
fortalecer a marca Marista, a comuni-

cação interna; dar visibilidade às ações
da Província e subsidiar e assessorar as
demandas do Conselho Provincial relativas ao tema. “Esperamos incorporar
a Comunicação à gestão. Substituir a
visão operacional pelo planejamento
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profissional e sistemático das ações”,
lembrou o Ir. Paulo Martins, coordenador da Assessoria de Comunicação.
Cada Unidade recebeu uma cópia do
Plano de Comunicação e um vídeo
com os principais pontos do documento, em CD, para ser
trabalhado entre Irmãos,
gestores, colaboradores e
educadores. A equipe da
Assessoria encaminhará às Unidades em abril
um roteiro de estudo do
Plano, mês em que será
realizado em Brazlândia
(DF) o Encontro dos Facilitadores de Comunicação da Província.
Representante do Conselho Provincial no GT
de Comunicação, Ir. José
Wagner finalizou a videoconferência com o convite às equipes para o
estudo do Plano. “É um instrumento
que nos ajudará a melhorarmos nossos
diálogos internos e a refletirmos sobre
quem somos, como nos comportamos
e nos relacionamos”, concluiu.
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“Acrescente um lugar à mesa”
Giugliano, Nápoles: A experiência La Valla

N

a escola marista de Giugliano, na Campania (Nápoles, Itália), acontecem tantas coisas:
não somente congressos nem apenas
reuniões pedagógicas. A comunidade
marista, exatamente nestes dias de
intensa atividade “no território”, viveu
também um momento especial, abrindo as portas para alguns jovens animadores da pastoral juvenil da escola,
particularmente achegados ao espírito
marista.
Por uma semana, de 14 a 19 de fevereiro de 2012, 4 jovens (3 universitários e
um do último ano do liceu) viveram em
comunidade com os Irmãos, partilhando horário e, sobretudo, os tempos
iniciais e conclusivos do dia, do levantar ao repouso noturno, ritmados pelos
encontros comunitários de oração e da
celebração eucarística. Juntos apreciaram as refeições, os momentos livres,
de repouso, de conversa informal, de
TV e de recreação.
Essa experiência vem sendo proposta
há alguns anos e, para ir ao encontro
dos pedidos de numerosos jovens animadores, acolhemos outro grupo de
jovens, na primeira semana da Quaresma. A experiência é aberta aos rapazes
e às moças que desejam confrontar-se
com um estilo de vida bem diverso
daquele da família: o de uma comunidade religiosa empenhada no campo
educativo.
No fim da experiência, a comunidade
se reúne com os jovens para avaliar
e ouvir as reações dos jovens. O primeiro grupo expressou sua satisfação
com uma carta dirigida a cada um
dos Irmãos presentes. Angélica, jovem
universitária de 20 anos, dá o seguinte
depoimento:
“Viver a experiência La Valla é algo de
profundo que fez com que me sentis-

se mudada por dentro… sentes a comunidade como tua família e aprendes a
apreciar e a compreender a diversidade de cada um; estar unidos por um único
grande carisma, o marista, que é sempre muito forte em qualquer idade ou etapa
de nossa vida... Iniciar o dia com a oração e terminá-la com a missa faz sentir
muito a presença de Jesus, e quanto mais o conheces, mais o amas...
Tornas-te curioso(a) e vem a vontade de segui-lo sempre mais... Agora percebo
ter uma ligação ainda mais forte os meus companheiros de aventura e com a
comunidade toda... Obrigado(a), a cada um de vocês porque sempre me fazem
sentir em família.” (Angélica)

N

Encontro das Equipes de Animação
do Uruguai

o sábado, 3 de março, ocorreu em Montevidéu o Encontro das Equipes
de Animação do Uruguai Marista. Diretores gerais, Diretores de diversos
setores, Administradores, Coordenadores de pastoral e membros do
voluntariado, - motivados por dois textos do Evangelho que narram o encontro de Jesus com os apóstolos e o início do seguimento a Jesus (Lc 3,21-32 e
Jo 1,35-40) – começaram refletindo sobre sua realidade e situação: sinais dos
tempos indicadores da presença de Jesus... a capacidade de entusiasmo que
eles geram...
Na segunda parte do trabalho, reunidos por tarefas específicas, analisaram os
resultados principais do caminho percorrido. Em seguida, examinaram os projetos e prioridades para o ano, definindo as atividades e o respectivo calendário.
Após um breve tempo de descanso, trabalhando por grupos, examinaram as
possibilidades de entreajuda, cuidados e necessidades a ter em conta.
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Entrada de novos postulantes
em Manizales, Colômbia
Província Norandina

N

o dia 23 de janeiro deste ano, entraram na casa de
formação 12 postulantes: 3 do segundo ano e 9 do
primeiro. As primeiras semanas foram de adaptação
e de conhecimento da comunidade, um trabalho feito em
conjunto com os Irmãos formadores. Terminamos essa primeira etapa com uma convivência, a qual permitiu conhecer-nos um pouco melhor e iniciar o caminho da construção
comunitária.
Como é normal nos processos de adaptação, alguns jovens
viveram situações de dificuldade, considerado que, empreender um novo estilo de vida requer quotas de sacrifício. Alguns
jovens descobriram nesse período que, talvez, o Senhor os
chame a outro estilo de vida; por isso, três deles decidiram
buscar outro caminho.
Depois de um mês, tivemos um primeiro retiro: um espaço de encontro com o Senhor, no silêncio, na contemplação e na
meditação.

Encontro para Animadores
Vocacionais
Brasil Centro-Sul

D

e 27 de fevereiro a 2 de março,
Irmãos, Leigas e Leigos reuniram-se na casa das Irmãs da
Divina Providência, em Curitiba, para
discutir a Animação Vocacional, especialmente o Programa Vida Feliz.
Trata-se de um programa voltado
a educandos do 9º ano do Ensino
Fundamental até o 3º do Ensino Médio, aproximadamente dos
13 aos 17 anos, de escolas da
rede pública de ensino. Seu objetivo é “Desenvolver junto com
os jovens processos de escuta,
diálogo, formação e acompanha-

mento, criando espaços e recursos
que contribuam na construção de seu
projeto de vida”.
No primeiro dia, contamos com a
presença do sociólogo Gabriel Milanez, diretor de planejamento da BOX
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1824 e um dos responsáveis pelo
Projeto Sonho Brasileiro, uma pesquisa quantitativa e qualitativa com
jovens do país. Ele falou sobre diversos aspectos relevantes da entrevista, especialmente sobre os anseios
dos jovens, seus sonhos, comportamentos, tendências, além
de temas como vocação, micro-revoluções, transformação etc.
Parte significativa da semana
foi ocupada na apresentação
dos projetos que compõem o
Programa.

