
Notícias Maristas
Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

20 de dezembro de 2012Ano V - Número 244

244

Encontro IntErnacIonal dE 
JovEns MarIstas - rIo 2013
Inscrições para o Encontro Internacional de 
Jovens Maristas, Semana missionária e JMJ 2013

natal 2012 - MarIstas dE alEpo

Você, na sua família ou comunidade, está fazendo algum gesto de solidariedade com os Maristas de Alepo, conforme 
sugerido pela mensagem de natal do Superior Geral? 

Envie para ldarosa@fms.it uma foto que retrate a sua iniciativa. As fotos serão publicadas no nosso site, junto com a 
mensagem do Ir. Emili Turú : www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618.

Estamos vivendo um período de 
advento tanto pela Igreja, onde 
esperamos a vinda de Jesus em 

nosso meio, quanto à espera do nos-
so Encontro Internacional de Jovens 
Maristas (EIJM 2013 | CHANGE). E 
você, Irmão, Jovem, Leigo/Leiga Ma-
rista, é convidado a preparar seu co-
ração para esta chegada, onde Maria 
nos traz seu filho Jesus.

Já iniciamos o processo de inscrição 
para o EIJM 2013 | CHANGE, a Se-
mana Missionária (Pré-Jornada) e a 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 
RIO 2013. É importante seguir as 
orientações, conforme carta enviada 
aos Provinciais:

1ª Etapa – Escolha do Delegado
A Província/Distrito deverá escolher 
um Delegado que será o responsá-
vel pela articulação das informações 
e, também, centralização das inscri-
ções.

2ª Etapa – Cadastro do Delegado
O Delegado escolhido deverá fazer o cadastro no site http://2013change.org/?page_
id=237

3ª Etapa – Acesso à Área de Inscrição
O delegado receberá por e-mail um login e senha para realizar as inscrições dos par-
ticipantes da Província/Distrito no site do encontro.

4ª Etapa – Escolha dos participantes
Cada Província/Distrito deverá escolher seus participantes para o EIJM 2013 | CHAN-
GE e para a JMJ, conforme as seguintes modalidades:

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618
mailto:ldarosa%40fms.it?subject=Maristas%20Alepo
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618
http://2013change.org/?page_id=237
http://2013change.org/?page_id=237
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os MarIstas azuIs dE alEpo

"Obrigado pela solidariedade"

• MODALIDADE 1: EIJM 2013 | CHAN-
GE + JMJ
• MODALIDADE 2: JMJ*
• MODALIDADE 3: EIJM 2013 | CHANGE

*Para os participantes inscritos na 
MODALIDADE 2, haverá a possibi-
lidade de acolhida na Semana Mis-
sionária. As delegações interessadas 
na Semana Missionária, após a ins-
crição e opção de cidade, serão co-
locadas em contato com as referidas 
Províncias anfitriãs.

5ª Etapa – Inscrição dos partici-
pantes
O delegado deverá inscrever os partici-
pantes da sua Província/Distrito dentro 
das modalidades disponíveis e, caso 
haja participantes para a MODALIDA-
DE 2 com interesse em participação na 
Semana Missionária, deverá marcar a 
opção no formulário de inscrição.

6ª Etapa – Pagamento
O pagamento deverá ser efetuado 

por boleto bancário (somente Pro-
víncias e Distrito do Brasil) ou por 
transferência bancária (para os de-
mais países).

7ª Etapa – Confirmação da inscri-
ção
Após o pagamento, o delegado rece-
berá a confirmação das inscrições por 
e-mail.

As inscrições no EIJM 2013 | CHANGE 
e na JMJ para os peregrinos que ficarão 
hospedados no Colégio Marista São 
José – Tijuca foram prorrogadas para 
28/2/2013. Com isso, as Províncias te-
rão um tempo a mais para se organiza-
rem. Lembramos que os valores do EIJM 
2013 | CHANGE e da hospedagem para 
a JMJ no Colégio Marista São José não 
serão alterados. Conforme informado 
no site da JMJ, haverá o acréscimo de 
5% no valor da inscrição realizada após 
o dia 31/1.  A inscrição dos peregrinos 
maristas deverá ser realizada através do 
site www.2013change.org.

Vale lembrar que todas as inscrições 
dos peregrinos Maristas para a JMJ 
serão efetuadas pela Comissão Organi-
zadora do EIJM 2013| CHANGE.

Assim que as inscrições forem reali-
zadas, os peregrinos maristas que es-
tão se organizando para participar da 
Semana Missionária (16 a 21/7/2013) 
deverão entrar em contato com as 
respectivas Províncias no Brasil. As 
cidades de acolhida aos peregrinos 
maristas são: Belo Horizonte (MG), 
Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).

Sigamos em frente com Maria e Cham-
pagnat, acreditando na vida e fazendo 
a diferença para todas as pessoas. 
Como maristas, façamos a mudança 
em nosso coração para a chegada do 
Príncipe da Paz!

__________________
Comissão Organizadora do EIJM 2013 
| CHANGE

Desde a nossa última carta, de 26 de outubro, a situ-
ação militar no país não mudou. Apesar das brigas 
de rua, atentados, carros-bomba, atiradores de elite, 

assassinatos e sequestros, nenhum dos lados do conflito 
conquistou definitifamente Alepo.

Por outro lado, a situação humanitária é catastrófica. Falta 
tudo: pão, água, electricidade, gás, gasolina e combustível, 
citando apenas as necessidades básicas. Estes produtos 
estão disponíveis em outras cidades sírias ao preço nor-
mal. Mas o preço praticado em Alepo é altíssimo: todas as 
estradas que conduzem a Alepo estão nas mãos dos rebel-
des, que impedem a entrega desses produtos. E quando os 
produtos podem ser comprados, os preços são absurdos 
e a maioria das pessoas não pode comprá-los: o pão, por 
exemplo, custa 10 vezes mais o seu preço normal, a gaso-
lina 5 vezes, o óleo (para aquecimento) 12 vezes e o gás 
(para cozinhar) 9 vezes. Os habitantes de Alepo sentem frio 

(é inverno), têm fome e estão desesperados. Além disso, a 
eletricidade é racionada, quando não é cortada completa-
mente, como aconteceu há alguns dias, quando a principal 
central elétrica foi bombardeada, deixando Alepo às escu-
ras por 48 horas. Falta também água. O frio tem sido muito 
intenso e as pessoas não podem contar com o aquecimen-
to elétrico que compraram por causa da falta de óleo para 
o sistema de aquecimento tradicional.

Há muitas dificuldades para se comunicar: os celulares, 
internet, chamadas internacionais estão bloqueadas, na 
maior parte do tempo. Também é muito difícil sair de Alepo: 
pela estrada há o risco de ser sequestrado ou assassinado; 
de avião, para chegar no aereoporto, há um grande risco 
de receber um tiro, coisa que aconheceu a mais de um. O 
número dos desabrigados aumenta: um resumo estatístico 
mostra que mais de 80% da população não mora mais na 
própria casa, mas se transferiu para casas de parentes que 

http://www.2013change.org
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Moçambique: Seis novos Irmãos 
fazem a profissão em Matola

Com o próprio sim, como Maria, 6 novos Irmãos Maristas fizeram a profissão 
religiosa no dia da festa da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, em Ma-
tola. A missa foi celebrada pelo Pe. Fredrick, um missionário da Consolata, 

que é o mestre de noviços da sua congregação. Ele concelebrou com outros 7 
religiosos, na paróquia de São Gabriel Arcanjo. O Irmão Joe Walton, Provincial da 
Província de África Austral, recebeu, em nome do Ir. Emili Turú, Superior Geral, 
os votos dos novos Irmãos.

Os novos Irmãos são: Armando de Moçambique, Ignatius e Mark de Malaui, Peter 
e Victor da Zâmbia e Quintas de  Angola.

Após a missa, os convidados se dirigiram à casa do noviciado, para a confrater-
nização.

moram em bairros considerados mais 
seguros. A vida se tornou tão cara 
que até mesmo a classe média tem 
dificuldades para sobreviver. E imagi-
nem o que acontece com os pobres 
e desabrigados, de quem somos res-
ponsáveis.

Através dos "Maristas Azuis", 
nós continuamos nosso tra-
balho com os desabrigados. A 
manhã é dedicada à distribui-
ção de alimentos e atividades 
no posto médico, onde temos 
entre 30 e 50 pacientes por 
dia. Na parte da tarde, os adul-
tos do nosso grupo, com os 
dois irmãos Georges, visitam 
as famílias e jovens, enquanto 
o Irmão Bahjat cuida das crian-
ças. O nosso projeto "Eu quero 
aprender" tem como objetivo 
a alfabetização das crianças 
desabrigadas, ensinando-lhes 
as noções básicas de escritu-
ra e matemática. Eles sofrem 
muito com o frio, pois as salas 
de aula não estão equipadas com 
aquecimento. A solução é usar blusas 
grossas e cobertores que nós mes-
mos fornecemos. Ao menos pudemos 
instalar em cada escola um chuveiro 
elétrico, que lhes permite tomar um 
banho quente (quando a eletricidade e 
água estão disponíveis!).

Nosso projeto "Cesta da Montanha" 
está em seu quinto mês. Este projeto 
tem como objetivo fornecer uma cesta 
básica (o suficiente para alimentar 
uma família completa), uma vez por 
mês, para as famílias cristãs sem re-
cursos do bairro Jabal Al Saydé, para 
saciar a sua fome, dando a eles um 
mínimo essencial para a sobrevivência. 
Domingo, 2 de dezembro, aconteceu 
a quarta distribuição das cestas bási-
cas, para um total de 291 famílias. A 
quinta distribuição será realizada nas 
vésperas do Natal e, pela primeira vez, 
incluirá 1 quilo de carne. Este será um 
presente de Natal para famílias que há 
5 meses não comem carne.

Todos estamos cansados e desespe-
rados com essa situação, que há 5 
meses aflige Alepo e há quase dois 
anos a Síria. Não se vê a luz no fim do 

túnel. Os habitantes da cidade estão 
cansados de ouvir o som das bombas, 
das balas, da pobreza, da situação de 
privação. Não suportam mais a fome, 
o frio, a destruição, a necessidade de 
mudar de lugar; há sempre perigo de 
morrer. Tanto os desabrigados quanto 

os nossos voluntários sofrem em ver a 
própria cidade e país destruídos; per-
deram a esperança no futuro.

O que nos consola é a rede de solida-
riedade que se criou em torno a nós. 
Primeiro, os parentes e os sírios no 
exterior, que não perdem uma opor-

tunidade de mostrar o seu carinho e 
amor pelos conterrâneos que perma-
neceram no local e pelo próprio pais 
de origem. E depois, é claro, todos vo-
cês: amigos, conhecidos ou amigos de 
amigos que nos apoiaram e continuam 
a fazê-lo de várias maneiras.

A todos vocês, em nome 
de nosso grupo "Ouvido 
de Deus", em nome dos 
"Maristas Azuis" e do pro-
jeto "Cesta da Montanha," 
eu gostaria de dizer muito 
obrigado por seu apoio, sua 
amizade e amor. Nós de-
sejamos que o Natal seja, 
para você, cheio de alegria 
e de paz. Que o Nosso 
Senhor, Deus de Amor e 
Paz, faça com que cesse o 
nosso pesadelo e que sus-
cite em  nós a esperança 
de que, após a escuridão, 
a luz vai surgir para que, 

novamente, possamos  viver em paz 
e segurança.

Para 2013, desejamos-lhe o melhor.
________________
Alepo, 12 de dezembro de 2012.
Nabil Antaki, em nome dos "Maristas 
Azuis"
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unIdos EM uM só coração

Assembleia e Capítulo Provincial da 
Província do Brasil Centro-Norte

De 2 a 12 aconteceram, em Mendes, a Assembleia 
e o Capítulo da Província Brasil Centro-Norte. A 
assembleia, que terminou dia 7 de dezembro, de 

caráter consultivo, foiaberta aos Irmãos e aos Leigos/as. 
Foi um momento interativo, onde se analisou o percurso 
feito no último triênio e se contribuiu, com sugestões, para 
o próximo governo provincial.

O Capítulo 
Provincial, 
que se rea-
lizou depois 
da Assem-
bleia, esta-
beleceu as 
prioridades 
para o triê-
nio 2012-15.  
São elas:

1. Revitali-
zar a Vida 
Religiosa 
Marista, que 
propicie um 
novo jeito 
de ser Irmão, 
fortaleça 
as relações 
humanas e 
favoreça espaços de crescimento e cuidado, para sermos 
sinal profético de fraternidade entre nós e na missão.

2. Potencializar a missão evangelizadora, intensificando 
as relações entre as áreas: educacional, social, pastoral, 
administrativa, com ênfase na defesa dos direitos das 
crianças, adolescentes e jovens pobres.

3. Consolidar a governança corpo-
rativa e o equilíbrio econômico-
-financeiro, com posicionamento 
estratégico, em vista da vitalidade 
institucional.

4. Ampliar a cultura vocacional e 
os processos e experiências de 

formação conjunta de Irmãos, Leigas e Leigos maristas, na 
vivência de nosso carisma.

Esse plano da Província será colocado em prática sob a 
liderança do Ir. Wellington Medeiros, provincial reeleito para 
um segundo mandado, e dos novos conselheiros eleitos pe-
los capitulares: Ir. José Wagner R. da Cruz, Ir. Alexandre Lu-

cena Lobo, 
Ir. Ataide Jo-
sé de Lima 
e Ir. José de 
Assis E. de 
Brito.

Do Gover-
no Geral, 
estiveram 
presentes os 
Irmãos Jo-
sep Soteras 
(Assembleia) 
e Eugène 
Kabanguka 
(Assembleia 
e Capítulo). 
Durante o 
capítulo, 
também 
esteve pre-
sente o Ir. 

Antonio Ramalho, membro da Província e um dos jubilares 
homenageados no dia 9.

Além dos Irmãos, 5 leigos foram convidados a participar do 
Capítulo. Na carta que escreveram, sublinham: "Percebe-
mos a abertura e o acolhimento às leigas e aos leigos, por 
parte dos Irmãos. Em torno da mesma mesa, sentimo-nos 

fortalecidos e comprometidos 
com a missão da nossa Província, 
expressa nas quatro prioridades 
definidas para o triênio. Fomos, 
verdadeiramente, coparticipes 
desse momento histórico.

Veja mais informações no site da 
Província.
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