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Advento e solidAriedAde mAristA

FMSI - Reflexões para cada dia do Advento

CAsA GerAl

Os Conselheiros Gerais John Klein e Michael de Waas participaram, nos últimos dias 23 e 24, do encontro de liderança da 
Província "South Asia".

O Ir. John Klein está visitando, até 3 de dezembro, os irmãos da Índia.
O Ir. Joe Mc Kee, Vigário Geral, viajou para Bangkok para participar do Conselho do Setor Ad Gentes (AMAG), que se realiza 

de 29 de novembro a 3 de dezembro.
Os integrantes dos escritórios da FMSI de Roma e Genebra, com alguns membros da SED, estão reunidos, desde o dia 

28, na Casa Geral. O encontro termina hoje.

O  tema central do livreto des-
te ano preparado pela FMSI 
será a criança portadora de 

necessidades especiais, sejam elas 
físicas ou mentais. Temos um grande 
número de testemunhos enviados 
por nossos colaboradores; com isso, 
conseguimos testemunhos mais nu-
merosos do que os dias do Advento, 
e decidimos partilhar todos, colocan-
do alguns no apêndice. Esclarecemos 
que não houve nenhuma preferência 
entre um e outro testemunho.

A “Convenção sobre os direitos das 
pessoas com necessidades espe-
ciais” define que são aquelas pes-
soas que possuem deficiência física, 
mental, intelectual ou sensorial, de 
longo prazo; e que, ao interagirem 
com diversas barreiras, sejam impe-
didas de plena e efetiva participação, 
em condições de igualdade, na socie-
dade. Com essas reflexões, deseja-
mos que nossas vidas se aproximem 
um pouco mais a essas pessoas que 
sofrem porque impedidas de parti-
cipar plenamente como os demais. 
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Que esse tempo de reflexão e oração 
nos ajude a aproximar-nos e entendê-
-las melhor.

Devido ao tema, neste ano utilizare-
mos como elemento de reflexão du-
as Convenções das Nações Unidas: 
a “Convenção sobre os direitos da 
criança e do adolescente” e a “Con-
venção sobre os direitos das pessoas 
com necessidades especiais”. Ambas 

oferecem artigos para o nosso conhe-
cimento e reflexão.

Desejamos também que os testemu-
nhos aqui apresentados nos ajudem 
a ter mais presente essas pessoas ne-
cessitadas, a respeitá-las, a estar mais 
a seu lado e a partilhar nossa vida com 
suas vidas e, sobretudo, prestar-lhes 
ajuda suficiente para integrá-las plena-
mente na sociedade.

Todos os textos estão disponíveis na 
web, seja no nosso site, seja naquela 
da Fundação. Escolha um dos dois 
links abaixo:
http://www.fmsi-onlus.org/risorse.php
http: / /www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=2599

_____________
Ir. Manel Mendoza - FMSI

repúbliCA demoCrátiCA do ConGo

Guerra está causando novo drama humano

Estamos indignados e chocados ao 
ver como a guerra desencadeada, há 
alguns meses, no leste da República 

Democrática do Congo está se espalhando, 
causando um novo drama humano, afir-
ma o comunicado enviado à 
Agência Fides, com a assina-
tura dos "Bispos Presidentes 
das Conferências Episcopais 
da África e Presidentes das 
Caritas africanas", reunidos 
em Kinshasa para um en-
contro sobre a missão e a 
identidade da Caritas. O en-
contro, que teve a participa-
ção de bispos provenientes 
de 34 países africanos, foi 
realizado de 20 a 22 de no-
vembro de 2012.

A ofensiva no Kivu do Norte, 
da parte do grupo guerri-
lheiro M23, que culminou 
com a conquista de sua 
capital, Goma, é explicada 
dessa forma pelos bispos 
africanos: "Milhares de ho-
mens, mulheres e crianças, vítimas 
de violência, de uma guerra que lhes 
foi imposta, estão perplexos e foram 
jogados mais uma vez na profunda 
miséria, em Goma e seus arredores. 

Estão à mercê do clima, da fome, 
de estupros e todos os tipos de vio-
lência, incluindo o recrutamento de 
crianças. Trata-se de uma ofensa à 
dignidade dessas pessoas como se-

res humanos e filhos de Deus".

Os Bispos reafirmam a sua convicção 
"de que a nossa não é mais a época 
de guerras nem conquistas do terri-

tório, mas de colaboração", e denun-
ciam "a exploração ilegal de recursos 
naturais, que é a principal causa des-
sa guerra". Por essa razão, os signa-
tários do documento pedem à ONU, 

à União Africana, à União 
Europeia e aos Governos 
da RDC e países "envolvidos 
de alguma forma na guerra", 
além das multinacionais do 
setor de mineração, para 
encontrar "uma solução jus-
ta e concertada, para colo-
car um fim definitivo ao so-
frimento da população civil 
no leste da RDC, evitando 
de jogá-la no desespero e 
na violência".

O Ir. Emili Turú, Superior ge-
ral, esteve várias vezes em 
contato com nossos Irmãos 
de Bobandana, cidade que, 
presumivelmente, está entre 
os objetivos dos rebeldes. 
Por ora, os Irmãos estão 
bem, embora preocupados 

com a situação instável da região. Os 
alunos internos puderam ser enviados 
para suas famílias, esperando que a 
situação melhore.

http://www.fmsi-onlus.org/risorse.php
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2599
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2599
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provínCiA brAsil Centro-sul

Fórum do laicato e vida partilhada

Comissão de pArCeriA nA oCeAniA

Encontro da Comissão do Laicato para a Oceania

Aconteceu em Curitiba, no dia 08 de novembro de 
2012, o I Fórum do Laicato e Vida Partilhada, com 
a participação de aproximadamente trinta pessoas, 

entre Leigas, Leigos e Irmãos. Estavam representadas as 
outras duas Províncias do Brasil Marista e a área de Vida 
Consagrada e Laicato da UMBRASIL. O evento teve como 
objetivo principal qualificar o Instrumento de Trabalho 
Itinerários de Aprofundamento do Carisma Marista para 
Leigos e Leigas. O documento sistematiza o terceiro mo-
mento do processo formativo-vivencial para leigas e leigos 
maristas do Grupo Marista, chamado Aprofundamento.

Nessa etapa, que é opcional, a pessoa, seja colaboradora 
ou não, tem a oportunidade de descobrir e cultivar sua 
vocação marista, por meio de projetos e de experiências 
comunitárias. Além disso, o Aprofundamento prevê a cria-
ção de espaços de vida partilhada, que reforçam a vocação 
comum de Irmãos, Leigas e Leigos. Com uma metodologia 
que privilegiou os trabalhos em grupo e a plenária para dis-
cussão, o Fórum destacou a importância de se desenvolver 
itinerários que promovam e facilitem o engajamento dos 
leigos e leigas, a partir das múltiplas possibilidades de se 
viver o carisma marista.

A proposta também reforçou o papel do Setor de Vida Con-
sagrada e Laicato da Província como organismo provincial 
responsável pela articulação, animação e promoção de 
espaços para o desenvolvimento da vocação marista. Ficou 

latente entre os participantes o desafio de se pensar nas 
experiências comunitárias e nos processos de acompanha-
mento pessoal para quem manifesta interesse em aprofun-
dar a adesão à espiritualidade e à missão legadas por São 
Marcelino Champagnat.

Os participantes, ao final, avaliaram muito bem o Fórum, 
como oportunidade de convivência, de debate e de propo-
sição de novos caminhos para a vivência do carisma maris-
ta. As muitas sugestões para o aprimoramento do Instru-
mento de Trabalho deverão servir agora para a elaboração 
de uma nova versão, a ser publicada em 2013.

____________
Ir. Benê Oliveira

Nos dias 30 e 31 de outubro, 
a Comissão e a subcomissão 
de parceria com os leigos para 

a Oceania reuniu-se em Melbourne, 
Austrália. Refletiu-se sobre a realidade 
atual e o desenvolvimento da vida em 
cada uma das Unidades Administrati-
vas Maristas de Melbourne, Melané-
sia, Nova Zelândia e Sidney. Uma das 
prioridades do encontro era o discer-
nimento sobre os diversos modos de 

nos mantermos, em nossa região, no 
tema do crescimento da vida marista, 
mediante a ação conjunta de Irmãos e 
Leigos Maristas. Os elementos seguin-
tes foram considerados áreas de ação 
importantes para a Comissão: verificar 
as possibilidades de os membros da 
Comissão estudarem e aprofundarem 
os temas: Comunhão, Povo de Deus e 
Igreja; continuar a identificar e a man-
ter a formação de novas lideranças 

leigas na Oceania; elaborar uma “Es-
piritualidade marista” como meio im-
portante para alimentar nossa oração 
e desenvolver nossa espiritualidade. A 
Comissão também viu com entusias-
mo a possibilidade de organizar um 
“Livro de oração marista”, cotidiano, 
para Irmãos e Leigos maristas, livro a 
ser distribuído na região, no começo 
de 2013. 
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subComissão interAmeriCAnA 
de solidAriedAde

Caminhos de solidariedade Marista nas Américas:
crianças e jovens com direitos

No dia 11 de novembro, na Ci-
dade do México, 18 educado-
ras e educadores - a maioria 

proveniente de instituições maristas 
- conseguiram com sucesso o Di-
ploma em Direitos da Infância 
e da Juventude no México e sua 
aplicação no âmbito educati-
vo 2012, promovido pela ONG 
marista da Província de México 
Central com o respaldo provin-
cial, o aval e a colaboração da 
Universidade Marista Campus 
Cidade do México.

O Curso constou de 120 horas de 
trabalho presencial e a distância, para 
alcançar dois objetivos principais:
1. Conhecer os fundamentos e o es-
tado atual dos direitos humanos no 

México, à luz da opção pelos direitos 
da infância e da juventude, para o 
fortalecimento do protagonismo das 
meninas, dos meninos e jovens na 
promoção e defesa de seus direitos, 

especialmente, no âmbito edu-
cativo;
2. Contar com ferramentas para 
desenhar o plano de trabalho 
que incida na aplicação da op-
ção pelos direitos, nos proces-
sos educativos locais (escolas 
ou processos de educação não 
formal).
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Diploma em Direitos da Infância e da Juventude no 
México e sua aplicação no âmbito educativo

A Província Marista de ‘Santa Ma-
ría de los Andes’ foi anfitriã da 
reunião realizada pela Subco-

missão Interamericana de Solidarieda-
de [SIS], nos dias 5 a 9 de novembro 
de 2012.

O trabalho foi feito na Universidade 
Marcelino Champagnat de Lima, Peru. 
Os integrantes da Subcomissão são: 
Coco Álvarez, do México Central; Ir. 
Miguel Orlandi, do Rio Grande do Sul; 
Juan Carlos Pellón, de Santa María de 
los Andes; e Angélica Alegría, como li-
gação com a Comissão Interamericana 
da Missão.
Os temas centrais da agenda consi-
deraram:

Revisão da edição e diagramação do 
Documento Interamericano de Soli-
dariedade "Caminhos de solidariedade 
Marista nas Américas: crianças e jo-
vens com direitos”. Proximamente será 
conhecido nas Províncias da América, 
nas quatro línguas oficiais do Instituto 
Marista, como documento de referên-
cia.
Constituição de um grupo de traba-
lho, com integrantes da rede ‘Coração 
Solidário’, para orientar o processo de 
estudo do documento, em todas as 
Províncias da América.
Revisão do planejamento operativo da 
SIS para contribuir com as iniciativas 
da agenda estratégica da Comissão 
Interamericana da Missão.

Visita às 4 associações relacionadas 
com a infância no Peru: ‘ Escuela 
San José Obrero’, ‘Casa de acogida 
del Manthoc’, ‘Escuela  Marista Santa 
María de los Andes’ e Encontro com 
a coordenação nacional dos NNAT’s 
(niños, niñas y adolescentes trabaja-
dores = meninos, meninas e adoles-
centes trabalhadores).
Trabalho em REDE: participação da 
reunião entre os organismos civis e 
maristas (BICE, FMSI, RSM, SIS) que 
terá lugar no Brasil, em setembro de 
2013.
Caminhando para o 5° Encontro ‘Cora-
ção Solidário’: preparação do encon-
tro a ser realizado no mês de 
março de 2014.


