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Direitos da criança
Seminário da FMSI sobre direitos da criança
para as “pessoas de ligação”

C

omeçou na segunda, 21 de
maio, o treinamento da FMSI
sobre direitos da criança. A
oficina se realiza em Roma, na Casa
geral dos Irmãos Maristas, e em Genebra de 21 de maio a 2 de junho. O
encontro conta com a participação
de pessoas-chave das Províncias dos
Irmãos Maristas ao redor do mundo. Estes representantes, chamados
de“pessoas de ligação”, têm um papel
significativo na promoção dos direitos
da criança em suas próprias regiões.
Os coordenadores do programa são:
* Ir. Jim Jolley, diretor para a promoção e o treinamento na FMSI,
Genebra
* Ir. Manel Mendoza, encarregado
da promoção na FMSI, Genebra
* Ir. Vicente Falqueto, encarregado
da promoção e defesa, na FMSI,
Genebra.
O programa prevê leituras, visitas às
Nações Unidas (Genebra) em algumas sessões da UPR, apresentação
de testemunhos sobre as missões

permanentes, palestras sobre as entidades da ONU e Ongs, abordando como se empenhar na defesa e na organização de uma rede de apoio, nesse campo de trabalho.
Outras informações e a crônica do encontro podem ser lidas em www.fmsi-onlus.org

Casa Geral
O conselho geral se encontra em Campinas, Brasil, onde se realiza, de 23 a 26 de maio, o Conselho Geral Ampliado,
com as regiões do Cone Sul e do Brasil, ou seja, os conselhos das 5 províncias e dois distritos que representam a presença
marista nessas duas regiões.
De 16 a 21 de maio, 12 leigos e irmãos, que trabalham na administração geral, fizeram uma peregrinação aos lugares
maristas. Foi uma oportunidade para conhecer de perto os lugares que viram nascer o carisma do Instituto.
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Animação vocacional no setor
Ad Gentes
“Venha e veja!” - 2012

V

enha e veja!, foi a resposta de
Jesus ao jovem que queria saber
onde ele morava. Aos jovens em
Bangladesh, que desejam e procuram
juntar-se a nós, damos a mesma resposta: “Venham e vejam!”.
Foi com essa intenção
que realizamos o programa “Venha-e-veja”
de 11 a 18 de abril, que
contou com a participação de 14 candidatos.
Foram apresentados
aos participantes os seguintes temas: o que
é a vocação, vocação
e motivação, o que é
a oração, experiência
pessoal como religioso,
o casamento como vocação, nossa fé católica, a história da Igreja
em Bangladesh, Maria
e nosso fundador São
Marcelino. Dentre os
que estiveram presentes para apresentar esses temas havia o Vigário geral da
diocese, dois Irmãos de Taizé, além de

dois sacerdotes e três irmãs salesianas.
Devido às dificuldades com o idioma,
dois de nossos Irmãos maristas falaram
sobre Maria (Ir. Marti) e sobre São Marcelino, nosso fundador (Ir. Eugenio).

Outros dentre nós mostraram uma
presença marista efetiva e afetiva, dirigindo as orações na língua bangla (Ir.

Virgílio), organizando as orações comuns (Ir. Mark), ensinando canções em
inglês (Ir. George) ou ainda relatando
os encontros através de fotografias (Ir.
Hilário). Nas refeições e também para
lavar a louça ou outros serviços da casa, todos trabalhavam
juntos e foi uma das
coisas mais tocantes
para os jovens. Eles diziam que se inspiravam
e se edificavam ao nos
verem participando de
todas as atividades
com eles. Nossa vida
simples foi apontada
por eles como a principal razão para continuarem com o desejo
de se tornar Irmãos
maristas. Eles querem
partilhar nossa vida
marista multicultural,
representada ali pelos
seis Irmãos, provenientes de cinco diferentes
continentes: Américas, Europa, África,
Ásia e Oceania.

Encontro dos profissionais de comunicação da
Província Brasil Centro-Norte

O

à formação para o exercício da atividade de facilitador,
o aprofundamento sobre o Plano de Comunicação e a
imersão nas áreas fins da Província: educacional, social e
pastoral.

A programação do evento, que teve como tema “Cultura de
Comunicação: marco de unidade na Província”, foi voltada

O Encontro de Facilitadores de Comunicação e Marketing
faz parte das ações do Plano de Comunicação da Província
Marista Brasil Centro-Norte, lançado no dia 07 de março
de 2012.

s profissionais de comunicação dos Colégios, do
Instituto Marista de Solidariedade e do Instituto
Marista de Assistência Social da Província Brasil
Centro-Norte participaram, nos dias 26 e 27 de abril, do
Encontro de Facilitadores de Comunicação e Marketing, em
Brazlândia, no Distrito Federal.
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Um olhar para o futuro na
Nova Zelândia
Encontro sobre a Missão Marista

O

Ir. provincial, David McDonald,
convidou os Irmãos do setor da
Nova Zelândia a participarem
da Assembleia que se realizou em 19
e 20 de abril, no Colégio do Sagrado
Coração, em Auckland, onde foram discutidos aspectos do futuro da missão,
na Nova Zelândia.
Cerca de 25 Irmãos trabalharam em
grupos de cinco pessoas, durante os
dois dias do encontro, em que foram
abordados vários assuntos, segundo
o método da mesa redonda, fórmula
exitosa em nossos encontros maristas.

A primeira sessão serviu para uma reflexão sobre a nossa vida marista até o
momento atual. Olhando para o passado, algumas questões foram consideradas tanto no plano pessoal quanto
no geral. Foram salientados alguns aspectos importantes que inspiram os Irmãos, individualmente ou como líderes,
a partir das qualidades daqueles que
nos antecederam e que dão satisfação
aos Irmãos de hoje.
Em seguida, a reflexão voltou-se para
o momento atual. Utilizando a recente
Circular do Ir. Emili, “Deu-nos o nome
de Maria”, os grupos de trabalho salientaram nossa atual fragilidade na Nova
Zelândia e a resposta que devemos
dar a essa situação. Entre os pontos
evidenciados, reconheceu-se a importância do desenvolvimento dos leigos
maristas de Champagnat.
Curiosamente, um grupo de Maristas
de Champagnat reunia-se, simultaneamente, no colégio do Sagrado Coração,
discutindo sua identidade e seu papel
na vida da Província.
O encontro nos proporcionou uma visão de futuro, cada Irmão sendo cha-

mado a considerar o seu próprio papel para além de 2012, incluindo suas funções
no apostolado, na promoção do carisma e na liderança marista. A liderança foi
considerada além da concepção corporativa, num Conselho provincial, ou em
outras funções, mas também na responsabilidade pessoal, dentro e fora da comunidade.
O Ir. David desafiou o grupo e cada um, a reconhecer a importância da liderança
assumida na Província. “Se você não quiser fazê-lo, quem o fará? É para você”. Ele
comentou que o futuro depende daqueles que estão reunidos em torno de mim, e
não apenas do provincial e seu Conselho. Trata-se de um desafio àqueles que têm
a tendência de sentar nos últimos lugares e de seguir os que estão na frente; ou
dos que sentam atrás e nada fazem. Isso é mortal!
Talvez o fato mais importante desse encontro foi o de salientar o papel dos Maristas de Champagnat. A sessão de encerramento reuniu os dois grupos para uma
troca informal de ideias sobre o papel de ambos e sobre a vivência da espiritualidade marista, desenvolvendo um mesmo apelo à missão e à continuada formação
conjunta.
O Ir. David expressou sua convicção de que ainda é possível um futuro na Nova
Zelândia e que, para isso, é preciso o envolvimento dos Irmãos e dos Leigos maristas de Champagnat. Podemos ser em número menor do que ontem, mas a chama
de Marcelino ainda queima no coração daqueles que levam o nome de Maristas,
sejam eles Irmãos, sejam eles leigos.
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Voltar às fontes!
Administradores das obras da Província Marista
Mediterrânea em l’Hermitage

D

e 21 a 25 de abril passado, os administradores das obras da Província Marista do Mediterrâneo, junto
com os membros da Comissão Provincial
de Assuntos Econômicos, viveram uma
experiencia de peregrinação a l’Hermitage
e aos lugares maristas. Foi uma vivência
de aproximação de nossas fontes, da figura do Fundador e dos primeiros Irmãos.
Tomar contato com as origens para beber
diretamente das fontes de nossa espiritualidade.
Era um grupo de 35, Irmãos e Leigos,
dos colégios e obras da Província (Espanha, Itália e Líbano) e pode contar com
o acompanhamento do Irmão Fernando
Hinojal e suas sábias explicações, e a
presença da comunidade do noviciado de
Sevilha.

Sri Lanka
A vocação e o papel dos parceiros leigos

O

s parceiros leigos dos Irmãos
Maristas, no Sri Lanka, tiveram um encontro especial no
‘Marcellin Nivasa’, no último mês de
março, para discutirem e imprimirem
um novo espírito ao seu papel. O
Ir. Joseph Peiris e três membros participantes do seminário
regional asiático explicaram de
maneira esclarecedora a vocação e o papel principal dos parceiros leigos. Depois de uma
breve partilha de sua experiência
de vida, os membros discutiram
sobre o desenvolvimento das

atividades, elaborando-se um plano
de ação.

em seus próprios setores, os parâmetros da vocação dos parceiros
leigos. Foram elaboradas algumas suFoi proposto o envio das informa- gestões para as atividades do grupo:
ções aos Irmãos na Índia e Paquistão, 1. Encontrar-se uma vez, a cada dois
para que eles também estabeleçam, meses; 2. participar em novembro
do retiro que os Irmãos realizam
mensalmente; 3. participar do
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