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Sínodo sobre a
Nova Evangelização
O Ir. Emili Turú participará do próximo Sínodo

N

os dias 7 a 28 de outubro
deste ano, celebrar-se-á, em
Roma, a XIII Assembleia geral do Sínodo dos Bispos sobre o
tema “A nova evangelização para a
transmissão da fé cristã”. No dia 7
de setembro último, o Ir. Emili recebeu uma notificação da Secretaria
do Sínodo pela qual o Papa Bento
XVI o nomeava pessoalmente para
participar nos trabalhos do citado
Sínodo.
Embora a grande maioria dos membros do Sínodo sejam bispos, o procedimento sinodal inclui a presença
de certo número de pessoas (sacerdotes, religiosos, leigos, homens e
mulheres), em consideração de suas
experiências pessoais e da específica
preparação relativa ao tema a ser
tratado e estudado pelos membros
do Sínodo.

Essa nomeação constitui, pois, uma prova de confiança, por parte do Santo Padre,
para com nosso Superior geral e, ao mesmo tempo, um reconhecimento do trabalho
que o Instituto Marista exerce na missão evangelizadora da Igreja.

Casa Geral
O Ir. Joe Mc Kee viajou às Filipinas, onde estará de 1 a 9 de outubro, e participará de uma reunião no MAPAC. O Ir. Ernesto
Sánchez foi a Florianópolis, Brasil, para o Encontro Nacional de Formadores, de 2 a 5 de outubro.
Nos dias 29 e 30 de setembro a equipe de Roma da FMSI esteve em Madri para a celebração dos 20 anos de SED (órgão
de solidariedade da Espanha Marista).
O Ir. César Rojas, do Secretariado Irmãos Hoje, encontra-se em Medellín, Colômbia, acompanhando o Encontro de Formadores e Animadores Vocacionais do Arco Norte, de 30 de setembro a 5 de outubro.
O Ir. Javier Espinosa, com Ana Sarrate e Tony Clark, realizarão no Sri Lanka uma reunião do Secretariado de Leigos e farão
outros contatos na Tailândia e nas Filipinas durante o período de 5 a 23 de outubro.
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Missão Marista
Nigéria - Reunião da Comissão Africana da Missão

N

o período de 11 a 15 de setembro, em Orlu, na Nigéria,
aconteceu a reunião anual da
Comissão Africana da Missão. Participaram Irmãos Fortune
Francis
Chakasara, Província África Austral;
John Kusi Mensah
, Distrito da África
Ocidental; Rémy
Mbolipasiko Dikala, África Centro-Leste;
Michel
Maminiaina Razafimandimby, Província Madagascar;
Ifeanyi Mbaegbu,
Província da Nigéria; Chris Wills,
Secretariado da
Colaboração para
a Missão Internacional; João Carlos
do Prado, Secretariado da Missão.
Participaram também os membros do
Secretariado dos Leigos, Ir. Javier Espinosa, Sr. Tony Clarke e Ir. Silvain Ramandimbiarisoa.
Durante os dois primeiros dias da reunião, o Secretariado dos Leigos liderou
um GT ( workshop) com os membros
da Comissão sobre a vocação marista:
irmãos, leigos e leigas. O objetivo foi
aprofundar o entendimento da vocação leiga marista, partilhar as experiências de missão e carisma partilhado
entre Irmãos e leigos na África, e construir caminhos comuns para o apoio à
vocação leiga marista. Foi uma experiência extraordinária que possibilitou
perceber os avanços e desafios para
esse tema no continente.
O Ir. Chris Wills apresentou o Projeto de
Voluntariado Internacional, em nível de
Instituto e partilhou sobre o Programa
da Missão Ad Gentes, na Ásia. Foi pos-

sível perceber as muitas oportunidades
de cooperação entre as Províncias africanas e destas com outras Províncias
no mundo.

realizado em Nairóbi, no período de 27
de agosto a 1º de setembro de 2012,
e o desenvolvimento de um Programa
comum para a Formação de Diretores.
Dois dias foram
dedicados para conhecer e apoiar a
linda e ousada missão marista, desenvolvida na Nigéria,
em especial nas
cidades de Nteje,
Orlu, Uturu, Enugo
e Abuja. A acolhida dos Irmãos, leigos, leigas, jovens e
crianças foi extraordinária em todos os
lugares.

Além desses temas, trabalhou-se também sobre a implantação do Documento “Evangelizadores entre os Jovens”,
na África, com partilha da experiência
do GT (workshop) sobre o mesmo tema

Foi um tempo impar
para intercâmbio
com a grande vitalidade da presença
e missão marista no
continente. A África é uma terra fértil
que acolhe com carinho e oferece
muitas oportunidades para o carisma
marista.

Encontro intercomunitário em Catalunha
Aproveitando a festa do dia 8 de setembro – Natividade de Maria - e o início
do ano escolar, 86 Irmãos das comunidades da Catalunha se reuniram em Les
Avellanes. Foi um dia ensolarado, de muita luz e calor fraterno. O Ir. Provincial
e alguns Irmãos do Conselho informaram, inicialmente, sobre o que se poderia
denominar de “logística” do início de um novo ano: o PVC, o Fórum dos Irmãos/
Leigos, a nova comunidade de Atenas, o tema do ano e outros.
Depois, os coordenadores aprofundaram a programação do calendário provincial: encontros, redes, reuniões, preparação do IV Capítulo provincial com as
eleições dos capitulares, visita dos Irmãos Conselheiros gerais, redistribuição
das atribuições entre os Conselheiros da Catalunha, sondagem para a nomeação do Ir. Provincial, questões econômicas com aplauso entusiasmado e merecido para o Ir. Heribert Pujolàs pelos 9 anos de serviço como Ecônomo provincial.
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"CHANGE: Faça a diferença!"
Encontro Internacional de Jovens Maristas 2013

O

Encontro Internacional de Jovens Maristas 2013 (EIJM) se
realizará no Colégio Marista
São José – Tijuca, Rio de Janeiro – Brasil, de 17 a 22/7, semana que antecede
a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).
O tema será “CHANGE: faça a diferença!” e o lema, em comunhão com a
JMJ, “Ide e fazei discípulos entre todas
as nações” (Mt 28,19). Trata-se de um
ousado convite para empreendermos
uma corrente de mudança desde nós
mesmos, do lugar onde estamos, para
crescer o bem, a solidariedade e a presença marista no mundo. Esses dias
propiciarão uma riqueza sem igual na
partilha e troca de experiências entre
jovens maristas dos cinco continentes.
A Comissão Organizadora do EIJM
2013 | CHANGE apresenta informações que contribuirão na preparação
de sua Província para participar desse
evento.

As informações detalhadas, em PDF,

sobre a participação no Encontro Internacional de Jovens Maristas podem ser
baixadas através desse link:
http://www.champagnat.org/shared/JMJ2012_Maristas_info_pt.pdf
Que sejamos ousados, assim como Champagnat, a ir ao encontro dos jovens
maristas. Acreditamos na juventude como lugar teológico onde “percebemos a
vida e o rosto de cada jovem como o lugar onde escutamos, servimos e amamos
a Deus.” (Evangelizadores entre os Jovens - Cf. n.79). Olhamos para a JMJ, a presença do Papa e o EIJM como oportunidades que ajudam a aproximar os jovens
de Jesus: “o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,6).
Maria, nossa Boa Mãe, ilumine, abençoe e nos proteja no caminho rumo ao Encontro Internacional de Jovens Maristas 2013 | CHANGE!
________________
Ir. José de Assis Elias de Brito - Coordenador Geral do EIJM 2013 | CHANGE
Ir. João Carlos do Prado - Diretor do Secretariado de Missão

Rede Internacional de Editoras
Reunião do Conselho Diretivo em São Paulo

N

os dias 11 a 13 de agosto de 2012 aconteceu a
reunião do Conselho Diretivo da Rede Internacional
Marista de Editoras. A reunião foi realizada na sede
da Editora FTD, em São Paulo, Brasil. Participaram o Ir.
Julian Sanz Faices, Diretor geral e Presidente do Conselho
Diretivo; Sr. Alberto Pazos Arranz, Diretor de Organização e
Desenvolvimento Editorial, pelo Grupo Editorial Luis Vives
– Espanha. O Sr. Francisco Flores, Assessor e Sr. Victor Guzmán, Diretor de Desenvolvimento, pela Editora Progreso
– México; o Ir. Agustín Martinez, Administrador Provincial,

pela Gram Editora – Argentina; o Ir. Délcio Afonso Balestrin, Diretor Presidente; Ir. Dario Bortolini, vice-presidente;
e Antonio Luis Rios da Silva, Diretor Superintendente, pela
Editora FTD S.A. – Brasil. O Ir. João Carlos do Prado, Diretor
do Secretariado da Missão.
No mesmo período aconteceram as reuniões dos Comitês
Executivos que trataram de temas relativos à organização
da Rede e de Projetos comuns assumidos pelas Editoras
Maristas. Assim estão constituídos os Comitês:
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Organizativo: encarregado da criação dos estatutos que
definem o modelo de coordenação da Rede.

Editorial e Publicidade (Marketing): encarregado de
partilhar e buscar sinergias entre os diferentes Planos, fundos Editoriais, bem como ações de publicidade (Marketing).

Novas tecnologias: partilha e busca sinergias entre as Editoras no âmbito digital.

A reunião possibilitou chegar a propostas mais concretas
de integração e de sinergia entre as Editoras Maristas. Todos os projetos desenvolvidos serão apreciados na Assembleia das Editoras Maristas que acontecerá de 06 a 09 de
outubro de 2013, em Madri, na Espanha.

Gráfico e de Produção: partilha e busca sinergias entre os
diferentes parques gráficos, assim como os departamentos
encarregados de toda a cadeia produtiva, logística, administrativa e de suministros.

"Evangelizadores entre os jovens"
Nairobi: Encontro Regional da Pastoral Juvenil Marista,
na África e em Madagascar

O

encontro regional sobre a pastoral da juventude marista, na
África e em Madagascar, foi
realizado no Centro Subíaco, em Nairóbi, de 27 de agosto a 1º de setembro deste ano. Reuniram-se 18 jovens
líderes, provenientes das cinco Unidades administrativas da África e de
Madagascar.
O objetivo do encontro era atrair os
líderes juvenis daquela região para um
estudo do documento “Evangelizadores entre os jovens”, apresentando
propostas para a sua aplicação concreta e seu aperfeiçoamento, tanto
no âmbito provincial como distrital.
Foram feitas apresentações e um estudo aprofundado de cada capítulo do
documento.
Além da análise do documento, o
objetivo era também de proporcionar
um enriquecimento mútuo a todos os
seus participantes, através da apresentação e da partilha das diversas experiências de pastoral juvenil, nas
respectivas Unidades administrativas. Depois de ouvir o que cada
um tinha a dizer, ficou claro aos
participantes que a África é um lugar privilegiado para o apostolado
da juventude marista, com equipe
formada a partir da população
jovem, faminta de espiritualidade.

A conclusão do encontro de estudos
(workshop) surgiu espontaneamente
no início de uma longa análise e revisão das atividades da pastoral de
juventude, na África e em Madagascar.
Ouvindo o discurso feito pelo Superior
geral, Ir. Emili Turú, aos participantes,
através de um vídeo, todos viram imediatamente e com clareza a necessidade de revigorar o apostolado entre
a juventude marista, no continente,
e a exigência de êxito na aplicação

concreta do documento, o que não
poderá ocorrer sem o apoio integral da
Conferência dos superiores da África e
de Madagascar.

No fim do encontro, foi elaborado um
comunicado aos Superiores da África
e de Madagascar com essa finalidade,
e solicitando-lhes continuidade no trabalho aqui iniciado, sobre o documento “Evangelizadores em meio à juventude”, em suas respectivas Unidades
administrativas. Dessa maneira,
cada Unidade é convidada a forNotícias MARISTAS
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