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Em ritmo de rap e em volta do fogo
Reunião da Comissão preparatória da
II Assembleia Internacional da Missão - Nairobi 2014

E

m ritmo de rap, os jovens da Nigéria nos recordaram, na nossa
recente reunião em Roma, seus
sonhos e esperanças. Com a força
do seu canto e com uma linguagem
juvenil nos fizeram vibrar diante dos
desafios que a missão marista tem
no nosso mundo. Acolhemos a proposta deles como um dos hinos para
a Assembleia. Se o ritmo de uma
canção convida a se movimentar, sua
mensagem se converte em desafio e
provocação para os grandes eixos de
reflexão do processo de preparação,
como são a espiritualidade, a vocação, a nova relação irmãos-leigos/
as e a evangelização. Os sinais do
caminhar até Nairobi 2014, local da
próxima Assembleia Internacional da
Missão, serão ditados pelos conteúdos dos 10 subtemas, que serão
espaços de encontro e diálogo para
todos os maristas comprometidos no
processo, dispostos a movimentar-se
ao ritmo das voces e da música das
nossas crianças e jovens.

Provenientes dos 5 continentes, os membros da Comissão Preparatória da Assemblia
se reuniram pela segunda vez em Roma, em volta do fogo, que tanto sifnificado tem
na cultura africana. É o fogo que surge de todo coração marista, é o fogo do zelo

Casa Geral
De 8 a 12 de dezembro, os Irmãos Antonio Ramalho e Eugène Kabanguka participaram do Capítulo Provincial da Província
do Brasil Centro-Norte.
Dia 8 de dezembro foi inaugurada, em Sydney, a nova Província da Austrália, com a presença do Ir. Michael De Waas, representando o Ir. Superior Geral. Em seguida, a Província realizou o seu primeiro capítulo, que terminou dia 12.
O Ir. Joe McKee participa, em Pápua Nova Guiné, da Assembleia do Distrito da Melanésia, de 15 a 21 de dezembro.
O Irmão Josep Maria Soteras está participando do IV Capítulo da Província do Rio Grande do Sul, de 10 a 14 de dezembro.
A província Norandina também está realizando o próprio Capítulo, de 12 a 14 de dezembro, na Colômbia.
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apostólico de Champagnat, é a chama
do Espírito que inspira a nossa missão.
O logo escolhido para a Assembleia
recolhe tudo isso. No calor desse fogo
elaboramos os subsídios que orientarão
as etapas do percurso até a Assembleia.
Tratamos de um manual de orientação,

Ano V - Número 243

logo, hinos, orações, símbolos, celebrações, cartas, delegados, calendários...
Os 5 dias de reunião (de 3 a 7 dezembro) foram vividos conforme o espírito
do advento. Prevaleceu o verde da
espera gozosa e da vegetação africa-

na. Verde esperança. Verde vitalidade.
Chamada de Deus para favorecer uma
nova época para o carisma marista.
Convocação para iniciar a caminhada
até a II Assembleia Internacional da
Missão que busca impulsionar maristas
novos em missão.

República Democrática do Congo
O conflito atinge crianças e jovens

A

fraternidade marista « Cœur sans frontières » (Coração sem fronteiras), da República Democrática do Congo (RDC),
enviou um relatório detalhado, informando sobre a situação de sofrimento de 60 pessoas com menos de 18 anos,
atingidas física e psicologicamente pela violência desencadeada, sobretudo na cidade de Goma, em fim de novembro. O relatório foi feito por membros da fraternidade, presentes em Goma, que puderam constatar pessoalmente a
situação trágica dessas crianças e desses jovens. Em seguida, poderão ler uma parte do relatório.
A situação das crianças, na cidade de
Goma e em todos os territórios da
província do Kivu Norte, parece quase sem saída: assassinatos, raptos,
traumatismos, abandonos em casas
e nas ruas, fome, violências sexuais... são alguns dos problemas aos
quais foram, injustamente, expostas
as crianças do Kivu Norte em geral e,
particularmente, aquelas da cidade de
Goma, durante o período de 18 a 28
de novembro de 2012. Essa situação
alerta os membros da fraternidade
marista “Coração sem fronteiras –
RDC”, presente em Goma e no Kivu
Norte.
A guerra tendo começado na cidade
de Goma, desde a segunda-feira, 19
de novembro, causou numerosos prejuízos às crianças. As balas, os obuses
e bombas caídas em alguns quarteirões mataram uma dezena de crianças, e mesmo que este levantamento seja aproximativo, “uma criança
que morre injustamente já e demais!”
Por isso uma investigação foi realizada pelos membros da CSF-RDC, em
Goma, publicando com amargura os
resultados acima citados, mesmo se
esses não contabilizam a totalidade
das crianças atingidas por esse horror.

É preciso também assinalar que essa
guerra risca de aumentar a mortandade
infantil entre os prematuros, considerando que a incubadora do hospital
provincial de Goma foi destruída pelo
grupo rebelde, por ocasião de intervenções especiais.

É imperioso que a comunidade internacional, as instâncias de proteção dos
direitos humanos bem como outras
organizações de proteção ajam, sem
tardança, para evitar um agravamento
dramático da situação. É preciso:
1. Mobilizar o governo, os represen-
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tantes humanitários em favor da assistência às crianças e a suas famílias,
nos campos de Mugunga1, Mugunga2,
Mugunga3, no Centro de escoteiros de
KATOYI, etc. Socorrer as famílias que
acolhem e assistem a população de
Goma, de Rutshuru, de Nyiragongo e
de Masisi, porque ninguém é poupado
pelos horrores da guerra.
2. Comprometer todas as partes implicadas em favor do término da guerra e
da pacificação do Leste da RDC, mediante a aplicação efetiva do cessar-fogo.
3. Sensibilizar as comunidades (durante e após as operações de deslocamento) com as noções de paz e de
convivência pacífica, apesar do estado
de psicose geral na província, para evitar e prevenir incidentes futuros.
4. Pleitear em nível internacional a
obtenção dos fundos destinados às
crianças que se encontram em situação de emergência, no Kivu Norte.
5. Insistir para que as Nações Unidas
se comprometam com a restauração
da paz, no Leste da RDC, mediante a
aplicação efetiva da Convenção dos direitos da criança (CDE), por uma parte,
e com a aplicação da Resolução 1612,
por outra.
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Procurando juntos maior
vitalidade do carisma
Equador: Primeiro encontro das fraternidades,
dos leigos e dos Irmãos Maristas

A

quilo que nasceu como um projeto dos leigos, dos membros
das fraternidades e dos Irmãos
do Sul do Equador tornou-se realidade
em Loja, com a bênção de Jesus e de
nossa Boa Mãe. O encontro, do qual
participaram 74 membros das fraternidades, dos leigos e dos Irmãos das
obras de Quito, Santo Domingo dos
Tsáchillas, Catacocha e Loja, começou
sábado, 10 de novembro com a saudação de boas-vindas, a cargo do Ir. Mariano Morante. Roberto Sánchez expôs
a ordem do dia, ajudado pelo delegado
do Equador, da Província Norandina,
Ir. Wilson Torres, que apresentou os
assuntos a serem tratados durante o
encontro.
À tarde, Moisés Beltrán, coordenador
da Equipe dos Leigos do Equador, fez
conosco a análise das « Fichas para o
caminho: promover em conjunto maior
vitalidade do carisma ». Nos grupos, tentamos uma primeira abordagem do conteúdo, insistindo no fato de que é um
trabalho a ser feito nas fraternidades e
nos grupos de leigos em dois anos.

pedida marcou o ponto final da reunião.
As conclusões mais importantes se referem: – à descoberta da nova relação
entre Irmãos e Leigos, entre nós todos
que partilhamos o mesmo espírito de
Champagnat; – à revitalização dos gru-

pos de leigos e das fraternidades, – e
ao convite de organizar um encontro
local marista por ocasião da festa de
São Marcelino Champagnat, em 2013;
depois, em 2014, o segundo encontro
nacional das fraternidades, dos leigos
e dos Irmãos do Norte do país.

Posse da Administração Superior da
Pontifícia Universidade Católica do RS

A

A partilha continuou durante as refeições em comum, prestigiando o renome
de Loja como capital musical do país:
diferentes produções artísticas, harmoniosas e belas, alegraram o coração
dos membros das fraternidades e dos
Irmãos... Houve também concursos e...
muito, muito humor!

Administração Superior da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul para o período 2013-2016 tomou posse na manhã desta sexta-feira, 7 de dezembro. Foram reconduzidos ao cargo pelo Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre e Chanceler da Universidade, Dom Dadeus Grings,
o Reitor, Irmão Joaquim Clotet, e o Vice-Reitor, Irmão Evilázio Teixeira. Tomaram
posse também a Pró-Reitora Acadêmica (Proacad), Solange Ketzer; o Pró- Reitor
de Administração e Finanças (Proaf), Ricardo Bastos; o Pró-Reitor de Extensão e
Assuntos Comunitários (Proex), Sérgio Gusmão; e o Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (Propesq), Jorge Audy, além de assessores da Reitoria,
diretores de faculdades, institutos, órgãos suplementares e outros órgãos.

O domingo, dia do Senhor, começou
com as palavras do Ir. Wilson Torres,
sobre os desafios a serem enfrentados
pelo laicato marista do Equador; em seguida participamos da celebração eucarística e, finalmente, a refeição de des-

Participaram da cerimônia no teatro do prédio 40 o provincial da Província Marista do Rio Grande do Sul, Irmão Inácio Nestor Etges, o secretário de Estado da
Cultura representando o governador Tarso Genro, Luiz Antonio de Assis Brasil;
o secretário de Estado da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico,
Cleber Prodanov e o Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos
Alexandre Netto, entre outros.
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Seguindo os passos de Champagnat
Encontro de formação na Província da América Central

D

e 15 até 18 de novembro se realizou, no Centro Marista de Formação, em Guatemala, o Encontro "Formar I e II", com o acompanhamento de uma equipe de animadores
formada por seis Irmãos da Província da
América Central.
39 participantes, incuindo professores,
membros das fraternidades do MChFM,
funcionários do setor administrativo de
centros e obras maristas, vivenciaram a
décima edição de "Formar I". Outras 19
pessoas participam da terceira edição
de "Formar II".
Foram 52 leigos, provenientes da Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Porto Rico, que viveram essa importante experiência de formação marista, que teve como objetivo motivar o crescimento integral, em nível humano, relacional, espiritual, solidário e marista.

Província Europa Centro-Oeste
Encontro dos coordenadores da Proteção à Criança,
em Mindelheim

N

o dia 21/11, quinta-feira, os
coordenadores da Proteção (à
criança) da Província da Europa Centro-Oeste se reuniram em
Mindelheim. Nossa Província abrange
cinco países e cada um deles tem leis
e protocolos eclesiásticos diferentes para essa questão. Para
nós, é preciso prever medidas que
evidenciem as diferentes leis e
exigências de cada um dos países.
O Ir. Jim Jolley, um dos membros
da FMSI em Genebra, coordenou
o encontro. Ele era membro do
Grupo de Trabalho intercongrega-

cional, que preparou o projeto para a
Política de Proteção das Congregações.

íses: P. J. McGowan e John Hyland
(Irlanda), Ronnie McEwan e Colin Chalmers (Reino Unido), Maurice TaildeCada país era representado pelos Ir- man e Robert Thunus (Bélgica), Gerard
mãos que têm a responsabilidade do de Haan (Países Baixos) e Alois Engel
serviço de proteção, nos diversos pa- (Alemanha). Nessa reunião os Irmãos
tomaram conhecimento das tarefas às quais devem restringir-se
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