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defesa dos direitos da criança
e do jovem
FMSI - Encerramento do Curso sobre os Direitos da
Infância para as “Pessoas de ligação”

D

epois de dia intensos de formação e de trabalho, ao meio-dia de sábado, 2 de junho,
com a presença do Irmão Emili Turú,
SG, foi concluído o encontro sobre os
Direitos da Infância para as “pessoas
de ligação” , representando as várias
Províncias maristas. O seminário foi
organizado pela FMSI (Fondazione
Marista per la Solidarietà Internazionale)
Primeiramente, houve palavras alusivas da parte do Ir. Jim Jolley, confirmando o progresso no conhecimento
dos direitos contidos no tratado internacional de “Convenção dos Direitos da Criança” (CDN). Em seguida,
foram conferidos os Diplomas de participação, pelas mãos do Ir. Superior
geral. Foi entregue também um pen
drive com material tratado e uma
lembrança. O Ir. Emili Turú também dirigiu breves palavras de encerramento
aos presentes. Fez alusão às palavras

ditas na clausura do Capítulo geral: “ser especialistas na evangelização. E acrescentaria
também: ser peritos na defesa dos direitos da criança e do jovem. Oxalá, dentro de oito
anos, quando olharmos para trás, possamos dizer que o Instituto deu passos muito significativos nessa direção”. Então, o Ir. Emili referiu-se à dinâmica, pouco antes, utilizada
pelo Ir. Jim, de colocar-se diante da mesa que presidira o encontro sobre os direitos

Casa Geral
O Conselho Geral iniciou as atividades da tradicional Plenária de junho. A semana passada foi marcada pela Festa de São
Marcelino Champagnat, celebrada com os 4 ramos da Família Marista.
O Ir. Emili Turú com os Conselheiros gerais Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka e Michael De Waas dedicaram parte
do próprio tempo fazendo a visita aos Irmãos da Comunidade da Administração Geral.
No último dia 7 o Ir. Michael de Wass retornou de Sri Lanka, onde participou de um encontro promovido pelo Conselho
Mundial das Igrejas. Também regressou à Casa Geral o Ir. John Klein, dia 10 de junho.
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humanos: mais perto, maior conhecimento... Esse curso, assim como aquele
realizado com os Irmãos Provinciais e
um delegado de cada Província, no mês
de março último - o “Seminário Internacional sobre a Proteção da Infância” são, sem dúvida, passos bem concretos
nessa direção.
Referiu-se também à sua Circular, aos
ícones nela invocados: da Visitação – o
serviço; de Pentecostes – a comunhão;
da Anunciação – a interioridade. Convidou a ser, dentro da Igreja, o rosto materno; e que a Igreja, por sua atitude de
serviço aos mais simples, reflita o rosto
de Maria. Exortou ainda a viver a mis-
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são “educativa” ou do “serviço social”
como vocação. É profissão que muito
ser presta para isso, bem diversamente
daquela de fabricante de parafusos!
Por último, o Ir. Emili Turú, como sinal
de agradecimento por todo trabalho
que realiza a comunidade de Genebra e
pelo sentido que tem para o Instituto,
através da proteção dos direitos da
criança, em todo o mundo, brindou-lhe
uma cerâmica com o ícone de Pentecostes, citado na Circular “Deu-nos o
nome de Maria”. Recordou como os
ícones, diversamente dos quadros cuja
profundidade vai para dentro, indicam
uma profundidade que irradia para fora,

fazendo com que os espectadores dela
participem. Assim todos os presentes
fazem parte desse círculo presidido por
Maria, construindo comunhão e recebendo o Espírito Santo. Os três Irmãos,
Jim Jolley, Manel Mendoza e Vicente
Falqueto, receberam o presente.
Desse modo simples, mas cheio de
sentido, foi concluído o curso. Oferecer
programas de sensibilização e cursos
de formação é um dos objetivos da
“Fundação Marista para a Solidariedade
Internacional” (FMSI) de modo a dar a
conhecer com maior profundidade a
“Convenção dos Direitos da Criança” e
sua aplicação prática.

Equipe Vocacional da Europa
Quanto nos plenifica viver como Maristas de Champagnat

N

os dias 9 e 10 de maio de 2012,
a Equipe Vocacional da Europa
(EVE) celebrou seu encontro de
avaliação. Realizado em Roma,
participaram representantes
das equipes de animação vocacional de cada Unidade administrativa de nossa Região
da Europa.

jovens” (reflexão interessante, quando feita na perspectiva da animação
vocacional); a gestão ou o uso dos

Durante a reunião surgiram
também propostas de atividades pastorais muito interessantes, na linha de animação
vocacional para o ano que
vem.

Havia dois grandes objetivos
para essa reunião: por um lado, avaliar todas as iniciativas
programadas para esse ano e,
a partir daí, começar a prever
o caminho para prosseguir em
setembro de 2012; por outro
lado, proporcionar um espaço
de convivência para celebrar
a vida na Missão que nos une
nesse serviço.
Destacamos do conteúdo das reuniões: a avaliação da Páscoa Juvenil, em
Roxos; a partilha sobre o capítulo 2 do
documento “Evangelizadores entre os

nível 1, dentro da programação da EVE,
em três níveis; a aposta de praticamente todos em favor da web www.buscoalgomas.com; a avaliação e a
análise da web vocacional e
seu enriquecimento, enquanto
ferramenta para a animação
vocacional.

quadrinhos ilustrados de Goyo sobre
a vida do Fundador; muito importante
foi também a partilha sobre o acompanhamento e o discernimento na formação, a qual já destaca a realização do
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Dois últimos detalhes: O Irmão
Emili Turú, SG, esteve conosco
por uns momentos e animou-nos a viver nosso trabalho
com esperança, porque tem
sentido trabalhar e contar para outros
quanto nos plenifica viver como Maristas de Champagnat.
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A caminhada de 10 anos das
Comunidades Maristas em Cuba
Encontro intercomunitário Habana-Cienfuegos

N

o dia 7 de maio passado, motivados pela visita do Ir. Provincial e seu Conselho aos Irmãos
de Cuba, nos encontramos para compartilhar nossa presença marista no
país. A reunião foi preparada com um
documento prévio em que descrevíamos nossa caminhada de 10 anos.
Partilhamos os antecedentes históricos, o contexto nacional e eclesial, o
momento atual da vida marista, o perfil
do Irmão, a comunidade e a missão
marista em Cuba, uma reflexão sobre
nossa pobreza como religiosos, a pastoral vocacional e a formação marista.
Como Irmãos, pudemos constatar a
ação misteriosa e eficaz de Deus na
história de nossa caminhada em Cuba
desde 8 de agosto de 2001, a serviço
da Igreja e do povo cubano. É nosso
desejo continuar semeando a Boa-Nova de Jesus e sua mensagem do
Reino de Deus, a partir do pouco,
pequeno, humilde, mas em gérmen e
esperançoso.

São muitos os desafios que temos pela frente, mas confiamos em Jesus que, Senhor da Vida e da História, continuará sendo nosso companheiro de caminhada.
Que Maria da Caridade do Cobre, patrona do povo cubano, prossiga animando
nosso andar; ela é e continuará sendo nosso Recurso Habitual.

Província da Austrália
Escolhido o nome da nova Província Marista

A

nunciamos com grande satisfação que o nomeda
nossa nova província é “Província da Austrália”. O
Grupo Facilitador para a criação da nova Província
recebeu com gratidão as numerosas contribuições e indicações das preferências que alimentaram a reflexão dos
Conselhos Provinciais de Sydney e Melbourne e do Superior
Geral e seu Conselho. A definição de um nome irá certa-

mente nos ajudar em nossos esforços de planejamento até
a inauguração da Província, no final deste ano. Acontecerão
celebrações nas cidades de Brisbane, Sydney e Melbourne
para dar graças e para marcar o encerramento formal das
estruturas das Províncias de Melbourne e Sydney, tal qual
as conhecemos.

3

Notícias Maristas

Ano V - Número 214

A animação vocacional no
contexto das juventudes
UMBRASIL realiza Encontro de
Animadores Vocacionais

A

animação vocacional no contexto das juventudes foi o tema
que orientou as reflexões e atividades do Encontro Nacional de Animação Vocacional, realizado em Campinas, SP, de 23 a 27 de abril. Promovido
pela UMBRASIL, o evento reuniu cerca
de 60 participantes, entre Irmãos, leigas e leigos de todas as Províncias
do Brasil Marista, do Distrito Marista
da Amazônia e da Província Norandina. Também participaram da atividade
representantes da Congregação dos
Padres Maristas.
As atividades sobre as realidades juvenis foram realizadas com a assessoria
da Mestre em Ciências Sociais, pesquisadora sobre juventudes, Carmem
Lucia Teixeira, que atua também como
assessora de outras organizações do
Brasil e da América Latina. Já o papel
do animador vocacional foi abordado
pelo filósofo, escritor e Doutor em Teologia, José Lisboa Moreira de Oliveira,
que apresentou uma proposta metodológica de itinerário vocacional e discutiu com o grupo sobre a missão do
animador vocacional nos dias de hoje.
O encontro contou também com a
participação do Diretor do Secretariado
Irmãos Hoje, o Irmão colombiano Cesar Augusto Rojas, que apresentou um
olhar sobre o tema a partir do Instituto.
Além das assessorias e palestras,
a programação contemplou o estudo e a produção das Diretrizes
para a Animação Vocacional no
Brasil Marista, momento este assessorado por João Luis Fedel e o
Ir. Alexandre Lobo.
A passagem bíblica que marcou

a edição deste ano “Vai, lava-te no
tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se, e
voltou vendo” (Jo 9,7) retrata a experiência vivenciada pelos participantes. O
grupo mergulhou nas temáticas discutidas durante os cinco dias do evento
e o resultado foi essa transformação
no olhar. Um outro olhar aos jovens,
aos desafios, um outro olhar sobre
si mesmo a partir das realidades que
a animação vocacional se depara na
contemporaneidade. Daqui para frente, traçadas as perspectivas em cada
Província, o trabalho segue juntamente

com a construção das Diretrizes, que
devem ser concluídas até 2013.

Irmãos falecidos

11/06/2012: Dante Luiz Brugalli - Rio
Grande do Sul
08/06/2012: Richard Chabot - Canada
05/06/2012: Alfano Ferrua - Mediterránea
02/06/2012: Fernand Chappat L'Hermitage
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