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Rede Internacional Marista
de Educação Superior
Novo site da Educação Superior Marista

A

Rede Marista Internacional de
Instituições de Educação Superior integra o conjunto das
obras da missão compartilhada por
irmãos, leigas e leigos das diferentes
Províncias e Distritos do Instituto
Marista. Cada Instituição Marista de
Educação Superior constitui um nó
da rede, com conexões multidirecionais em comunicação interinstitucional e unidirecional relacionada a
um núcleo coordenador das tarefas
e funções específicas negociadas coletivamente.
A constituição da Rede teve iniciou
em 2004 quando o Secretariado de
Missão do Governo Geral, nas pessoas do Ir. Emili Turu (Conselheiro
Geral) e Ir. Juan Miguel Anaya (Secretário Comissão de Missão), organizou
o I Encontro de Representantes de
Instituições Maristas de Educação
Superior com o apoio da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, Brasil. O Encontro
teve por finalidade refletir sobre o
papel das Instituições Maristas de
Educação Superior no contexto da
Missão Marista; iniciar um processo
de conhecimento mútuo; e estudar
a possibilidade de colaborações futuras.
Desde 2004, as Instituições Maristas
vêm se encontrando a cada dois
anos. Hoje, organizadas na “Rede In-

ternacional Marista de Educação Superior” possuem um estatuto próprio, um Comitê
Coordenador e, de 8 a13 de outubro de 2012, na cidade do México, realizarão o V
Encontro Internacional da Rede.
Nesse contexto, foi desenvolvido, pelo Departamento de Comunicação da Casa Geral,
com o apoio do Secretariado de Missão e do Comitê Executivo da Rede, um site que
quer dar visibilidade à missão marista na Educação Superior e favorecer o conhecimento e intercambio entre as Instituições Maristas de Educação Superior e entre estas
e as outras obras maristas de missão.
O endereço do site é http://www.champagnat.org/edu/. Todos estão convidados a
visitá-lo e a divulgá-lo. Ele será um importante instrumento de comunicação e integração da missão marista e possibilitará um grande fortalecimento da Rede Internacional
Marista de Educação Superior.
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Deixamos de ser irmãos, mas
nunca deixaremos de ser maristas
II Encontro de Ex-Irmãos Maristas de El Salvador

Q

uero compartilhar o que
vivemos no II Encontro de
Ex-Irmãos Maristas de El
Salvador. Vivo na Guatemala, mas
tive a feliz oportunidade de participar do encontro mencionado.
Reunimo-nos em torno de 20 antigos irmãos, de várias gerações:
com menos de 60 anos compareceram representantes de todas as
idades e acompanhados por suas
esposas.
Aconteceu no dia 10 de junho,
festa de Corpus Christi; iniciamos
com a Eucaristia, às 8h, na capela
da Escola “San Alfonso” com os fiéis que costumam participar dessa
celebração dominical. Em seguida,
passamos para o Hermitage, nome
da casa de encontros, no mesmo
endereço da Escola. Ali começaram os abraços, as saudações, os
gritos, as perguntas de quem é
esse e aquele, em longa sucessão
de cumprimentos...
O Ir. Hipólito Pérez deu as boas-vindas e coordenou a apresentação dos presentes; aconteceu
mesmo que alguém, depois de
muitos anos de convivência, descobriu que seu colega tinha um
segundo nome, Napoleão... Demos
uma passada nas fotografias das
distintas comunidades da Província. O Ir. José A. Baños, por sua vez,
iniciou-nos no documento “Água
da Rocha”, sobre a espiritualidade marista. Depois, tivemos um
descanso e espaço para tomar
algo. Foi o momento para condividir notícias: e fulano de tal? Ele
morreu...; e beltrano? Vive em… e
trabalha em… O tempo foi curto e

já nos convocavam para a reunião.
O Ir. Roberto Linares coordenou
uma breve, mas muito boa dinâmica, por pequenos grupos, bem
distribuídos, para melhor partilhar
a vida; uma apresentação mais
profunda, comentar que aspectos
da vida marista cada um vive, na
caminhada diária, como foi sua
partilha de vida com alguém que
foi Irmão, etc. E mais uma vez,
faltou tempo. Apresentou-se o Irmão Provincial para dar algumas
notícias do Instituto, da Província,
falar de alguma preocupação; a
possibilidade de, no ano próximo,
promover uma reunião em Los
Cóbanos... A reunião foi encerrada
com a ‘Salve Regina’ e dali todos
se dirigiram ao almoço.
Chegaram Irmãos de várias comunidades e foi muito tocante ver
Irmãos se encontrando com ex-irmãos, companheiros de outros
tempos, difíceis por vezes. Mas
valia a alegria do encontro.
Não há dúvida: deixamos de ser Irmãos, mas nunca deixaremos de ser
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Maristas.
_______________
Leonel de León Valdés

Puerto Rico
No final do último mês de maio se
realizou a Escola de líderes 1 para
os jovens que fazem parte do grupo
REMAR (os da faixa azul e amarela)
nos colégios maristas de Guaynabo
e Manatí, de Porto Rico. Estiveram
reunidos 23 jovens, acompanhados
por um grupo de sete dirigentes e
quatro irmãos.
O bom clima da casa de retiros
“Cristo Redentor”, localizada na cidade de “Águas Buenas”, os ajudou
a refletir, rezar e a se encontrar com
Jesus, proporcionando um ambiente
de amizade e de convivência sadia
para o crescimento pessoal e comunitário. Estes participantes do grupo
REMAR estão agora preparados para
um compromisso maior como líderes
cristãos em seus próprios ambientes.
Desejamos felicidades aos jovens e
a todos aqueles que os acompanham.
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Província Ibérica
Fórum provincial sobre a identidade e a vocação do leigo

E

ste foi o tema que nos ocupou
durante os três dias em que se
realizou o fórum provincial sobre a identidade e a vocação do leigo
marista.
Este fórum foi o momento conclusivo
de todo um processo de reflexão sobre o documento Em torno da mesma
mesa: a vocação do leigo marista de
Champagnat, que foi meditado em 15
lugares diferentes e cujos detalhes foi
trabalhado por mais de 370 pessoas.
Mas, também pode-se dizer que se trata de um importante ponto de partida
para um caminho que se vislumbra e
que deve se desenvolver entre todos,
tanto irmãos como leigos.
Por esta razão, irmãos e leigos de
diferentes localidades da província,
somando um total de 75 adultos e
22 crianças, estivemos reunidos neste local de encontro, de diálogo e de
reflexão compartilhada. Havia muita
expectativa e sonhos em torno da sua
realização.
O primeiro dia se ocupou fundamentalmente da vocação, lembrando a nossa
história de proximidade com o carisma
marista, para em seguida compartilhar
as idéias em pequenos grupos, descobrindo os elementos comuns em cada
uma de nossas histórias vocacionais
particulares. Buscou-se assim estabelecer um símbolo que refletisse o que
havia sido compartilhado no grupo.
No intercâmbio de experiências, pudemos desfrutar dos testemunhos de um
irmão e de um leigo de La Salle, que
nos ajudaram a termos contato com
outras realidades muito semelhantes
de caminhada comum de irmãos e
leigos na vivência de um mesmo carisma, mas também com suas próprias
peculiaridades. Tivemos também um
momento em que foram expostas re-

alidades novas relativas aos leigos no mundo marista, e que nos fizeram sentir
a participação em algo muito mais amplo. No encerramento foi festejado o fato
mesmo da vocação, com um agradecimento a Deus pelo chamado recebido e pelo convite a zelar por ele e a compartilhá-lo. Na celebração houve um momento
em que foram apresentados os símbolos de cada um dos grupos, expressando
de forma criativa o diálogo entre eles.
No segundo dia, o fórum nos convidou a refletir sobre vários aspectos: a formação, a missão, a comunhão, a comunidade e o compromisso. Os cinco ateliês
em torno de cada tema nos ajudaram de maneira muito participativa e dinâmica
a pensar sobre a nossa realidade pessoal e comunitária, ajudando-nos a desenvolvê-las no sentido de oferecer uma resposta para a nossa situação presente e
futura. Em um segundo momento, partindo das conclusões surgidas nos ateliês,
foi realizado um exercício para enriquecer o esboço de um documento elaborado
a partir das sínteses feitas pelos grupos que refletiram sobre o texto Em torno
da mesma mesa. Foram apontados alguns desafios para o futuro: falou-se muito
da formação, cuidando dos diferentes ritmos pessoais ou locais para ajudar a
despertar o chamado e a consolidar as respostas; gerar ou mudar as estruturas,
para que irmãos e leigos possam se encontrar como membros de uma mesma
família; como nos tornarmos visíveis em nossa realidade de formar comunidades
maristas de referência; qual o tipo de sinal ou atitude pública que ajudariam a
exprimir e a se reconhecer como leigo marista; formar líderes que acompanhem
as experiências comunitárias de leigos, etc.
No terceiro dia, o fórum nos convidou a fortalecer os desafios indicados, seja no
âmbito local como provincial. O trabalho se dividiu por localidades, congregando
as mais próximas umas das outras. Apesar das peculiaridades de cada uma das
regiões, apareceram alguns elementos coincidentes, indicando que o caminho
iniciado neste processo deve ter prosseguimento.
O encontro foi encerrado com uma celebração de envio.
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Kumasi, Gana
A Escola S. Marcelino Champagnat
celebra seu Padroeiro

T

oda a comunidade do Colégio São Marcelino Champagnat
reuniu-se, no dia 16 de junho
de 2012, para celebrar um momento
culminante do ano: a festa do padroeiro, São Marcelino.
A celebração de quatro dias começou em 13 de junho e foi caracterizada por várias atividades: palestras
sobre a vida de São Marcelino, jogos,
concursos de perguntas e debates e
outras. Os alunos foram convidados
a imitar o exemplo de S. Marcelino
Champagnat. Como o fundador, os
alunos precisam enfrentar os desafios da aprendizagem com esperança
e confiança.

O Diretor da Escola, Sr. Stephen Gerrar, agradeceu aos pais
a maravilhosa contribuição para
o desenvolvimento do colégio e
a educação de seus filhos. Encorajou-os a visitarem o colégio
ao menos uma vez por semestre
para avaliar o progresso de seus
filhos. O Diretor valorizou tam-

bém o esforço da equipe do pessoal
cujos sacrifícios, pequenos ou grandes, conduziram a esse êxito. O Sr.
Gerrar disse aos pais que o Colégio
S. Marcelino Champagnat se compromete a oferecer uma educação
integral às crianças de Buokrom e
arredores. Comunicou que o colégio
adquiriu, neste ano, uma série de
instrumentos musicais: 11 teclados,
19 guitarras, baterias e 2 conjuntos
de jazz. Isso faz parte das estratégias
da Escola para descobrir talentos e
aptidões entre nossos alunos.
Na homilia, o Padre Joseph Asante
elogiou o esforço dos Irmãos Maristas e seu trabalho de evangelização,
em Gana. “As crianças, disse, são os

membros mais preciosos de nossa
sociedade”. O Pe. Asante convidou
cada qual a fazer todo seu possível
para favorecer o crescimento das
crianças. Recordou os direitos da
criança e convidou os pais a protegerem seus filhos.
Esse dia coincidiu também com a 4ª
cerimônia de entrega de diplomas
do Colégio, além de marcar a conclusão oficial da educação primária
de 64 alunos. A Associação de Pais e
Alunos renovou a promessa feita, há
alguns meses, aos alunos que conseguissem a nota seis: eles receberão o
equivalente a 51 dólares.

Nessa oportunidade foram concedidos diversos prêmios aos alunos.
Igualmente, foi premiado o pesNotícias MARISTAS
N.º 220 – Ano V – 26 de julho de 2012
soal em reconhecimento de seu
trabalho difícil e comprometido.
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