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Encontro do cardEal João Braz 
dE aviz com o consElho GEral

A melhor compreensão da vida religiosa a partir 
do nosso ser Irmãos e Maristas

O Cardeal João Braz de Aviz, 
brasileiro, é o atual Prefeito 
da Congregação para os Insti-

tutos de Vida Consagrada e as Socie-
dades de Vida Apostólica. No dia 27 
de junho, às 11h, apresentou-se na 
Casa geral para ter um encontro com 
os Irmãos do Conselho geral; em 
seguida, celebrou a Eucaristia com 
todos os presentes na Casa geral e, 
finalmente, almoçou com todos.

O Cardeal, inicialmente, quis que 
o Ir. Emili Turú e seu Conselho lhe 
fizessem perguntas e dessem seus 
pontos de vista. Inspirados no último 
Capítulo geral, os Irmãos falaram da 
própria visão da vocação religiosa e 
da missão do Irmão marista, dentro 
da Igreja, enfatizando o rosto ma-
terno e mariano da Igreja, através da 
figura de Maria e tendo presente a 
perspectiva do Padre Champagnat.

De sua parte, falou do desejo de uma 
hierarquia que quer ser simples e 
próxima, com mudança de formas e 
atitudes. Sublinhou que a visão atual 
do homem, sua antropologia, deve 
partir da visão teológico-trinitária de 
Deus, que é amor. Assim Maria nos 
faz entender Deus, mas do lado da 
criatura. Deus, como Trindade, se 
define como alguém que é uno e 
diverso. O homem deve saber como 

realizar a unidade e a diversidade, na Igreja e no mundo, com equilíbrio, e nisso reside, 
às vezes, o problema. Valorizou a intuição da compreensão do mistério de Deus, por 
parte do Padre Champagnat, passando pela Encarnação, a Cruz e a Eucaristia. Como 
filhos de Deus, somos chamados a percorrer o mesmo caminho de Deus, em Jesus. E 
continuou a explicar cada aspecto, na óptica do amor de Deus que se faz pequeno.

Insistiu ainda na missão carismática de Maria, que não foi revestida de “autoridade”, 
mas, sem Ela não existiria a Igreja. Ofereceu-nos ainda uma releitura dos três votos 
religiosos, acrescentando que o carisma e o sacerdócio servem, somente, quando 
realmente estão a serviço da pessoa humana.
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UmBrasil: 4º conGrEsso 
marista dE EdUcação
Espaçotempos e horizontes na educação 
de infâncias e juventudes

Com o intuito de congregar os educadores e gestores 
educacionais do Brasil Marista e possibilitar a inte-
gração com outras redes educacionais e parceiros 

institucionais em 
um processo de re-
flexão e atualização 
sobre temas e de-
safios contemporâ-
neos da educação, a 
UMBRASIL realizará 
o 4º Congresso Ma-
rista de Educação 
– Edição Interna-
cional, com o tema 
“Espaçotempos e 
horizontes na edu-
cação de infâncias e 
juventudes”. Será no Anhembi Parque – Centro de Eventos 
e Convenções, na cidade de São Paulo (SP) entre os dias 17 
e 20 de julho de 2012. Voltado para educadores e gestores 
maristas (colégios, unidades sociais e universidades), edu-
cadores e gestores de escolas e universidades católicas, 

entidades representativas vinculadas à Educação, edu-
cadores e gestores de outros sistemas e redes de ensino 
públicas e particulares, convidados e parceiros da FTD e 

UMBRASIL, o 4º 
Congresso Ma-
rista de Educa-
ção – Edição 
Internac iona l 
vai possibilitar 
o diálogo e a 
apropriação de 
conceitos acer-
ca da educação 
das infâncias e 
das juventudes 
na contempo-
raneidade, para 

propor políticas e práticas que promovam o direito à 
educação de qualidade. A expectativa é de reunir 2600 
participantes, sendo esperados 1250 educadores da Insti-
tuição Marista e os demais de outras redes confessionais, 
privadas e públicas. 

Objetivos

O objetivo geral é possibilitar aos educa-
dores e gestores educacionais o diálogo, 
bem como a apropriação de conceitos 
acerca da educação das infâncias e das 
juventudes na contemporaneidade, para 
propor políticas e práticas que promo-
vam o direito à educação de qualidade. 
Como objetivos específicos estão:
•	Analisar as problemáticas, desafios e 

oportunidades que delineiam os ce-
nários da educação das infâncias e ju-
ventudes visando à reorganização dos 
espaçotempos educativos;

•	Estimular a (re)construção de conheci-
mentos e práticas para o fortalecimen-
to de uma cultura de vida sustentável e 
de solidariedade;

•	Refletir sobre as implicações das polí-

ticas educacionais nas redes que edu-
cam;

•	Analisar as relações entre novas tecno-
logias da informação e comunicação, 
gestão e processos educativos;

•	Discutir as contribuições das teorias 
educacionais e de outras ciências na 
concepção de escola, sujeito e currí-
culo;

•	Integrar a espiritualidade, o diálogo 
inter-religioso, o ecumenismo e a mís-
tica do cuidado como elementos fun-
damentais do processo formativo dos 
sujeitos da educação;

•	Reconhecer os educandos como su-
jeitos de direitos, protagonistas em 
diferentes espaçotempos da educação.

Estes são os nomes de conferencistas 
e painelistas confirmados para o even-

to: do Brasil, Ariano Suassuna, Frei 
Betto, Miguel Arroyo, Jaqueline Moll, 
Jose Manuel Moran, Patrícia Quaresma, 
Marisa Lajolo, Ir. Afonso Tadeu Murad, 
Elvira Lima, Francisca Pini, Bartolomeu 
Campos Queiroz, Vital Didonet e Vera 
Melis; da  Argentina, Noberto Liwsk; 
Rafael Yus, da Espanha; e, dos Estados 
Unidos,  Marcelo Gleiser.

A metodologia do evento prevê fóruns 
de experiências, momentos de espi-
ritualidade e uma vasta programação 
cultural.

Mais informações estão disponíveis no 
hotsite do evento:
www.congressomarista.com.br

http://www.congressomarista.com.br
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maravilhosos companhEiros

Conclusão do segundo curso para animadores 
de comunidade de Manziana

Nós, os 22 Irmãos, que participa-
mos da segunda edição do Cur-
so para Animadores de Comuni-

dade, em Manziana, concluímos nosso 
programa de oito semanas. Tudo foi 
muito positivo e de fato, em muitos as-
pectos, foi como um novo Pentecostes 
para nós. Olhando 
para trás, observa-
mos como o Senhor 
nos guiou em tudo e 
como nossa Boa Mãe 
caminhou conosco, 
mediante vários es-
pecialistas que nos 
falaram. Sentimo-
-nos animados por 
um sentimento de 
profunda gratidão e 
esperança.

Chegamos a Manzia-
na, no dia 25 de maio, 
quarta-feira, em res-
posta ao convite de 
nossos superiores a 
participar do curso 
para Animadores de 
Comunidade, organizado pelo Superior 
geral e seu Conselho. Recebemos uma 
cálida acolhida da parte dos membros 
da comunidade de Manziana e de todo 
o pessoal. Com muita alegria, entusias-
mo e, ao mesmo tempo, curiosidade, 
embarcamos nessa proposta de apren-
der e ser comunidade de animadores; 
de buscar “novos modos de ser Irmão 
em comunidade”, hoje. Um grande 
espírito de família caracterizou nos-
sas atividades ordinárias e cotidianas. 
Nossa celebração eucarística quotidia-
na e nossa oração eram marcadas pela 
simplicidade e pela criatividade, dado 
que os membros da comunidade pro-
vinham de diversos âmbitos culturais. 
Passamos os primeiros dias em torno 
da mesa, contando e escutando nos-

sas histórias e nossas experiências de 
vida pessoal, com o objetivo de conhe-
cer-nos. Pouco a pouco, crescemos no 
conhecimento recíproco e chegamos 
a ser maravilhosos companheiros, em 
torno à mesa.

As quatro primeiras semanas dessa 
peregrinação foram dedicadas ao es-
clarecimento de nossa função de ani-
madores de comunidade e a receber 
a preparação necessária, expressa em 
habilidades, recursos e instrumentos 
que poderão ajudar-nos a assumir essa 
tarefa, em nossas diferentes Provín-
cias. Ao deixar Manziana, expressamos 
nossa mais sincera gratidão para:

* O Ir. Emili Turú e os Conselheiros 
gerais que passaram a primeira semana 
conosco, orientando e aprofundando 
nossa compreensão do chamado fun-
damental do XXI Capítulo geral que, de 
fato, foi a pedra angular desse curso.

*  A Irmã Christine Anderson, FCJ e Jim 

Christie, SJ que animaram a segunda 
semana com sua visão sobre a lide-
rança no serviço de nossos Irmãos, em 
torno à mesma mesa.

* O Ir. Brendan Geary, fms, provin-
cial da Província marista da Europa 

Centro-Oeste, que 
generosamente am-
pliou nosso conhe-
cimento sobre as 
transições e as di-
nâmicas sexuais no 
apostolado.

* Nosso maravilho-
so companheiro, 
Ir. Seán Sammon, 
impressionou por 
quanto nos repas-
sou sobre a vida co-
munitária. Ele não 
somente partilhou 
seu conhecimento 
conosco, mas che-
gou a cozinhar e a 
servir a mesa. Que 
privilégio tivemos! 

Que companheiro maravilhoso é o Ir. 
Seán!

Pensamos que o ponto culminante de 
nossa experiência de Pentecostes foi 
o tempo passado em l’Hermitage, nos 
dias 1º a 9 de junho. Fomos ajudados 
no aprofundamento da experiência de 
nossas origens, do Padre Champagnat, 
de nossos primeiros Irmãos e dos luga-
res maristas. Os membros da comuni-
dade de l’Hermitage – Ir. André Lanfrey 
e o Ir. Alain Delorme - tiveram papel 
importante nessa experiência.

Deixamos Manziana com muito entu-
siasmo e determinação para assumir 
nossas funções, conforme indicação 
de nossos superiores.
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o podEr da prEsEnça
Estados Unidos: Juventude marista 2012

Ser aluno de colégio marista ofe-
rece aos jovens o sentido do 
serviço, da simplicidade, da fa-

mília e da amizade. Esses ideais são 
inspiradores, por si mesmos; mas, 
o são ainda mais quando podemos 
vê-los e senti-los. Para unir verda-
deiramente a visão de S. Marcelino 
Champagnat à formação da pessoa, 
os Irmãos Maristas começaram com 
a “Juventude Marista” – um programa 
destinado a apresentar aos alunos, 
aos professores e a todo o pessoal 
dos colégios maristas a missão de 
Champagnat, em nível muito mais 
profundo. O programa foi lançado em 
2001 e, desde então, cresceu a ponto 
de promover um encontro internacio-
nal com alunos da rede de colégios 
de todo o Canadá, México e Estados 
Unidos. O interessante é que se trata 
de uma extensão ou continuação dos 
grupos de ‘Juventude Marista’, que já 
existem dentro de cada colégio ma-
rista. Participando desse programa, 
durante o ano, os alunos assimilam o 
patrimônio e os valores maristas em 
suas vidas, tanto no colégio como em 
suas casas. Neste ano, o encontro 
teve lugar no fim de semana do “Dia 
da Memória”, no Colégio Marista de 
Poughkeepsie, em Nova Iorque. Cerca 
de 300 alunos dos colégios maristas 
se reuniram para aprender e crescer, 
juntos, em sua fé, como família.

O tema de 2012 – “O Poder da Pre-
sença” – que comemorou os 125 
anos dos Irmãos Maristas, nos Es-
tados Unidos da América, quis tam-
bém partilhar com os alunos, os 
professores e o pessoal o que 
significa ser católico e marista no 
mundo de hoje. Isso aconteceu 
por meio de apresentações pro-
movidas pelos Irmãos Maristas, 
em variados grupos de estudo, 
de discussão e reflexão, em pro-
moções de formação social e 

comunitária, e por meio de jogos e 
atividades. Parte do programa con-
sistiu também em celebração orante, 
no período da tarde, no local em que 
repousam os restos de muitos Irmãos 
notáveis, incluído o Ir. Zephiriny. Nu-
ma oração muito profunda, no sába-
do à tarde, foram lidos, em voz alta, 
os nomes de 48 Irmãos Maristas, 
sendo acesa uma vela para cada um. 
Esse final de semana revestiu-se de 
uma dose de nostalgia, dado que as 
histórias de todos os colégios maris-
tas, representados no encontro, fo-
ram expostas, no campus do “Marist 
College”.

Num comunicado para a imprensa, o 
Ir. Provincial dos USA, Ir. Ben Consi-
gli, observou que “foi um fim de se-
mana muito significativo, no ‘Marist 
College’ e não poderíamos provar 
maior satisfação. A oportunidade de 
celebrar nossos 125 anos de herança 
marista, nos Estados Unidos, com 

a participação de tanta diversidade 
de jovens maristas, foi uma bênção”. 
É bem verdade que há uma força 
na quantidade, dado que os Irmãos 
Maristas se animaram muito com o 
carisma mostrado por todos os par-
ticipantes, particularmente os alunos 
aos quais se confiou a direção de gru-
pos seus coetâneos. Como exemplos 
a seguir, esses líderes contaram suas 
experiências na fé marista a outros 
alunos, com a esperança de que eles 
possam fazer o mesmo, em anos 
vindouros. O Ir. Dominick Pujia, que 
muito participou no planejamento 
desse evento, trouxe o comentário 
de um aluno. ‘Um jovem me disse: 
“nunca me tinha dado conta que 
meu colégio formava parte de uma 
realidade muito maior, chamada Ma-
rista. Estou disposto a trabalhar, levar 
adiante e transmitir esse projeto”. Se 
nossos jovens puderam ir além dos 
limites de seus colégios particulares e 
colocar-se em contato com uma rea-

lidade bem maior, realidade que 
alcança todo o país e o mundo, 
então o Encontro da Juventude 
Marista foi um grande êxito’. O 
Ir. Dominick crê que os alunos 
que participaram estão dispos-
tos a viver a visão marista, hoje, 
e transmiti-la às próximas gera-
ções.
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