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Educação Marista: dEsafios 
EM uM Mundo novo

Formação de Diretores das Escolas Maristas da África

casa GEral

O Ir. Eugène Kabanguka participou, de 21 a 24 de dezembro, da Assembleia Provincial da Província do México Ocidental. 
Em seguida a Província está realizando o Capítulo Provincial, do qual participa o Irmão Víctor Preciado, conselheiro e ecô-
nomo geral.

O Superior Geral, Ir. Emili Turú, está participando do Capítulo da Província Ibérica, que se realiza de 26 a 30 de dezembro.
Na mesma data se realiza o Capítulo da Província de África Centro-Leste, do qual participa o Ir. Antonio Ramalho. Na 

próxima semana ele participará também do capítulo da Província Compostela, de 2 a 5 de janeiro.
O Irmão Ernesto Sánchez participa, de 27 a 30 de dezembro, do Capítulo da Província Mediterránea.
Neste ano Roma acolhe o encontro europeu organizado pela comunidade de Taizé. Serão mais de 35 mil jovens que se 

encontram, de 28 de dezembro até 2 de janeiro. A comunidade da casa geral hospeda cerca de 200 desses jovens.

Nos dias 14, 15 e 16 de dezem-
bro, na Casa do Distrito da 
África do Oeste, em Accra, 

Gana, aconteceu a primeira reunião 
do Grupo de Trabalho para a cons-
trução de um Programa de Formação 
para as Escolas Maristas de todas 
das Unidades Administrativas da Áfri-
ca.

O Programa é um dos três grandes 
objetivos do Plano Estratégico da 
Comissão Africana de Missão para 
o período de 2011 a 2017. Ele res-
ponde ao objetivo estratégico da 
“Educação Marista: desafios em um 
mundo novo. Sentimo-nos impelidos 
a atuar com urgência para encontrar 
novos e criativos caminhos para edu-
car, evangelizar, promover os direitos 
das crianças, e estar em solidarieda-
de com as crianças e jovens pobres.” 
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o MEnino JEsus MiGrado

República Democrática del Congo

Os outros objetivos focam na Pastoral 
Juvenil Marista e na missão compartida 
de Irmãos e Leigos.

Participaram da reunião o Prof. Gary 
Norton (África do Sul) e os Irmãos John 
Kusi Mensah, (coordenador do grupo e 
membro do Distrito da África do Oes-
te), Michel Maminiaina Razafimandim-
by (Madagascar), João Carlos do Prado 
(Secretariado de Missão) e como convi-
dado o Prof. Ricardo Tescarolo (PUCPR 

– Brasil). O assessor da Comissão foi o 
Ir. David Hall, da Província da Austrália, 
que com sua grande experiência na 
área e uma excelente proposta meto-
dológica deu grande contribuição para 
o desenvolvimento do mesmo.

O Programa ainda está em fase embrio-
nária. A próxima reunião do Grupo de 
Trabalho será de 22 a 25 de maio, em 
Nairóbi, no Quênia. Conforme os pra-
zos do Plano Estratégico da Comissão 

Africana de Missão, o Programa deverá 
ser apresentado à Conferência Africana 
de Provinciais no início de 2014 para 
aprovação e a aplicação do Programa 
se dará em nível de cada Província a 
partir de julho de 2014.

O Grupo de Trabalho destaca a exce-
lente acolhida da Comunidade Marista 
de Accra. Além dos trabalhos reali-
zados foi possível fazer uma grande 
experiência de fraternidade.

Publicamos, da Comunidade Marista de Bobandana, uma carta que descreve a situação das famílias e crianças deslo-
cadas, na zona de Minova, na República Democrática do Congo.

Mais uma vez, uma parte de nosso mundo vive o Natal às avessas, porque a vida das crianças está ameaçada. Mais uma 
vez, os Irmãos Maristas decidem intervir nessa situação como sinal de esperança e vida para as crianças e suas famílias.

Queridos irmãos, queridas irmãs, bom-dia!

Como sabem, há uns meses que o Leste da República Demo-
crática do Congo está mergulha-
do numa guerra que faz muitas 
vítimas inocentes. Infelizmente 
a situação não parece melhorar,  
apesar dos esforços dos artífices 
da paz. É uma situação muito 
complexa, mas sempre contamos 
com suas orações e ajudas para 
sustentar este povo que sofre 
tantas consequências das guer-
ras injustas. Acreditamos que 
Deus continua conosco no apos-
tolado entre este povo. Deus não 
nos decepcionará. 

Nós, Irmãos Maristas da Comu-
nidade de Bobandana, vivemos a 
situação diretamente com nosso 
alunos, internos e professores. 
Continuamos nosso apostolado 
entre os jovens, porque nós ain-
da constituímos um sinal de esperança e encorajamento 
para muitos deles.  Nossa mensagem no meio deste povo 

constitui não só um sinal de esperança, mas também 
um testemunho eloquente de estarmos entre os pobres 
e necessitados. Acreditamos que a restauração da paz 

duradoura é ainda possível nesta 
região que, há dez anos, só tem 
sido um campo de batalhas, de 
matanças, de roubos e violações. 
Ainda hoje, não há segurança em 
nosso meio; cada noite ocorrem 
roubos, saques sistemáticos e 
violações de moças e mulheres 
por gente armada que ninguém 
identifica claramente. A guerra, 
como tal, ainda não chegou entre 
nós, mas nossa aldeia de Minova 
se tornou local de refúgio para 
todos os deslocados  das guerras 
da cidade de Goma, Sake, e de 
muitas outras vilas dos planal-
dos, como Karuba, Bufamando, 
Masisi, Bishange, Bittonga, ou 
de todo o agrupamento de Mu-
vunyi shanga em geral. Há mais 
de 9.000 famílias de deslocados 

em Minova, em condições lamentavelmente deploráveis. 
Isso torna a situação humanitária complicada, apesar dos 
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esforços de algumas ONGs que procu-
ram socorrer.

A situação das crianças é muito deplo-
rável nos campos de deslocados. Mui-
tas são abandonadas e não encontram 
seus pais. A pobreza e a miséria as 
expõem às doenças. A maioria dessas 
crianças mendiga ou passa o dia reco-
lhendo pequenos objetos no mercado 
do lixo. Nossa Comunidade e Escola, 
por estarem no meio da aldeia de 
Minova, estamos sempre em contato 
com centenas de crianças pobres e 
sem escola, que passam os dias va-
gabundeando ao redor da Escola e da 
Comunidade.

A presença dessas crianças quase 
abandonadas à sua própria triste sor-
te é um forte apelo  para nós, Irmãos 
Maristas. Por isso, fortemente tocados 
por sua situação deplorável, nossa Co-
munidade pensa reuni-las e educá-las 
para salvar sua vida.
No campo dos deslocados não há 

nenhuma escola para as crianças, que 
andam errantes. Todas as escolas pri-
márias, das aldeias de onde vieram os 
deslocados, foram destruídas ou fe-
chadas devido à insegurança e fuga da 
população. É o caso da Escola Primária 
Kinci, da aldeia de Bufamando, cuja 
população, atualmente, está toda no 
campo dos deslocados de Minova. A 
maioria dos alunos e professores dessa 
escola está nos campos dos desloca-
dos. Muitos pais saídos de Bufamando 
manifestaram a preocupação de inserir 
as crianças ou garantir-lhes a continui-
dade da educação.

Assim, nossa Comunidade pensou or-
ganizar, com os professores do EP Kin-
ci, um centro de inclusão das crianças 
para garantir-lhes a continuidade da 
educação. A escola  poderá funcionar 
à tarde em nosso Instituto São Car-
los de Lwanga. Trabalhando com os 
professores deslocados do EP Kinci, 
a comunidade dos Irmãos Maristas de 
Bobandana poderá reagrupar todas 

as crianças sem escola dos campos, 
e dar-lhes o mesmo tratamento dos 
alunos de nossa Escola.

Sendo Minova nosso campo de apos-
tolado, nós, Irmãos de Bobandana, 
não podemos ficar indiferentes a essa 
desgraça que atinge fortemente as 
família e as crianças. Por isso, nós nos 
sentimos chamados a agir diretamente 
nesta população de deslocados no 
setor de inclusão de suas crianças e 
jovens desesperados, o que nos pede 
uma resposta bastante urgente. Por-
tanto, rogamos às pessoas de boa von-
tade para que nos ajudem a socorrer 
estas crianças sofridas e abandonadas 
à sua triste sorte Antecipadamente 
lhes agradecemos de coração o auxílio 
que houverem por bem conceder a es-
tas crianças pobres e inocentes.

___________________
Pela Comunidade dos Irmãos de Bo-
nandana, Irmão Richard Kabwika, Ecô-
nomo da Comunidade.

na divErsidadE... uM só coração 
E o MEsMo Espírito!
IV Capítulo da Província Norandina

De 11 a 13 de dezembro, em 
Fusagasuga, Colômbia, 28 Ir-
mãos maristas, de Colômbia, 

Venezuela e Equador, países que for-
mam a Província Marista Norandina, 
se reuniram para celebrar o IV Capítulo 
Provincial.

Durante o Capítulo, o Ir. José Libardo 
Garzón Duque tomou posse como pro-
vincial para conduzir por um segundo 
triênio os Irmãos da Província. Nessa ta-
refa, será ajudado pelo novo Conselho 
Provincial, formado pelos Irmãos Carlos 
Alberto Rojas, Laurentino Albalá M., 
Francisco Javier Peréz P, Wilson Torres, 
Crescenciano Gónzalez e Pau Fornells.
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chaMados a cuidar da vida

IV Capítulo da Província do Rio Grande do Sul

De 10 a 14 de dezembro, reali-
zou-se o IV Capítulo da Provín-
cia do Rio Grande do Sul, no 

Recanto Marista medianeira. Foi uma 
oportunidade para partilhar os prin-
cipais resultados da Província e das 
suas Unidades de Gestão dos últimos 
3 anos e, ao mesmo tempo, de aprovar 
as urgências e recomendações para o 
próximo triênio.

O Irmão Inacio Etges, renomeado co-
mo provincial pelo Conselho Geral 
para um segundo mandado, exortando 
os capitulares, lembrou que os Irmãos 
"precisamser sinal. É o que os leigos 
querem de nós, desejam ver em nós, 
sinais. Ser a consciência e a memória 
do espírito e da intencionalidade, dos 
valores de nosso fundador."

O Capítulo nomeou também o novo 
Conselho Provincial, formado pelos 
Irmãos Claudiano Tiecher, Deivis Ale-
xandre Fischer, Evilázio Francisco Bor-
ges Teixeira, Lauri Heck, Odilmar José 
Civa Fachi e Sandro André Bobrzyk.

O Ir. Josep Soteras, representando o 
Conselho Geral, provocou os partici-
pantes, lembrando que é preciso 
encarnar e significar o carisma no 
espaço comum da missão, “on-
de nos encontramos juntos aos 
Leigos. É preciso viver em profun-
didade o ser sinal e repensar, e 
refundar a maneira de ser Irmão e 
de ser Marista”.

Oito leigos participaram do capítulo. 
Foram eleitos como representantes 
dos educadores, colaboradores, jo-
vens e gestores de todas as áreas de 
atuação da Província. O resultado de 
suas reflexões acerca da sua missão 
no Instituto, desejos e expectativas foi 
sintetizado em um texto.

O Capítulo aprovou duas prioridades 
consideradas urgentes para o Triênio 
2013-2015:
1. Cuidar da qualidade de vida do Ir-

mão, especialmente da vida espiritual 
e comunitária, do acompanhamento 
permanente, favorecendo o cresci-
mento do Ser Consagrado.
2. Formação de líderes, Irmãos e Lei-
gos, no carisma marista.

Como mensagem que guiará toda a 
Província, orientando as decisões e 

os rumos da instituição nos próximos 
anos, foi definido o seguinte texto:

Somos chamados a cuidar da vida, 
centrados em Jesus Cristo, do 
jeito de Maria, em relação de 
comunhão entre Irmãos e Leigos, 
como sinal de esperança para 
crianças, jovens e adultos.

Você pode conferir outros de-
talhes sobre o Capítulo no site 
http://maristas.org.br
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Houve um intenso trabalho coletivo e 
em grupos, onde se analisou os docu-
mentos que já tinham sido trabalhados 
pelas comunidades e também o infor-
me do Irmão Provincial. Graças a esse 
trabalho foi possível elaborar "metas" 

que se tornaram as propostas feitas 
à Província pela Assembleia Capitular.

É importante também sublinhar a 
presença de leigos participantes, que 
contribuíram de forma significativa 

nos trabalhos dos capitulares.

Neste hotsite, especialmente dedica-
to ao Capítulo, é possível encontrar 
maiores detalhes sobre o encontro.

http://maristas.org.br/capituloprovincial
http://204.51.97.83/capitulo/index.php/home

