
Notícias Maristas
Irmãos Maristas - Casa General - Roma

04 de janeiro de 2013Ano V - Número 246

246

Janeiro – Março 2013
Calendário do Conselho geral 
e dos Diretores dos Secretariados

Janeiro 2-5: Compostela - Capítu-
lo Provincial, Valladolid - Antonio 
Ramalho

Janeiro 7-8: Conselho de Adminis-
tração do Bedford Fund, em Mérida, 
México - Víctor Preciado
Janeiro 10-12: África Austral, As-
sembleia de Moçambique - Antonio 
Ramalho.
Janeiro 16-17: Equipe da Missão da 
Europa - Mario Meuti
Janeiro 17-21: Encontro dos 4 Con-
selhos Gerais Maristas, L'Hermitage
Janeiro 27 - Junho 14: Manzia-
na- Midlife Renewal Session (Inglês) 
- Barry Burns
Janeiro 28-31: Subcomissão Irmãos 
Hoje para a América, El Salvador - 
César Rojas
Janeiro 28- Março 1: Sessão Plená-
ria do Conselho Geral, Roma
Janeiro 31- Junho 20: El Escorial, 
Programa SENDEROS - Ángel Medina

Fevereiro 9: MIUC (Centro Univ. In-
tern. Marista), - Equipe de direção, 
Nairóbi - Joe Mc Kee
Fevereiro 11: CSAC (Conferência 
dos Superiores da África), Nairóbi - 
Joe Mc Kee
Fevereiro 13-15: Reunião dos Se-
cretariados com o Conselho Geral
Fevereiro 18: Equipe Vocacional da 
Europa, Alcalá de Henares - César 
Rojas
Fevereiro 18-22: Comissão Novos 
Modelos de Animação, gestão e go-
verno - John Klein, Víctor Preciado, 

João Carlos do Prado
Março 7-9: International Leadership - Joe Mc Kee, John Klein, Antonio Ramalho, Er-
nesto Sánchez 
Março 9: Equipe Europeia Irmãos Hoje - César Rojas
Março 11-15: Curso Archivum – CME - Pedro Sánchez, Josep Maria Soteras
Março 11-16: Provincia l'Hermitage: Visita à Hungria, Antonio Ramalho, Ernesto 
Sánchez
Março 11-15: Comissão Internacional de atualização do Movimento Champagnat, 
América - Ana Sarrate
Março 17-19: Curso de gestores – Curitiba, Josep Maria Soteras
Março 24-27: Conselho Geral Ampliado na Oceania - Austrália 

Últimos Irmãos falecidos
28/12/2012: Lucien Labelle - Canadá
28/12/2012: Gumersindo Atanes Grande
Compostela
27/12/2012: Estácio Macêdo de Oliveira
Brasil Centro-Norte

26/12/2012: Jorge Nuño Preciado
México Occidental
25/12/2012: Eligio Muzi - Cruz del Sur
20/12/2012: Francis Regis - Estados 
Unidos
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Três coMunidades MarisTas 
da Índia
Visita dos Irmãos John Klein e Shanthi Liyanage

De 27 de novembro a 3 de de-
zembro, o Ir. John Klein, Con-
selheiro geral de contato com 

a Província da Ásia do Sul, e o Pro-
vincial Ir. Shanthi Liyanage, visitaram 
nossos Irmãos na Índia, 
no estado de Tamil Nadu. 
Foi uma oportunidade pa-
ra passar um tempo com 
cada uma das 3 comuni-
dades, em modo tal que 
fosse possível entender 
melhor a realidade dos 
Irmãos e encorajá-los no 
seu esforço enorme em 
acompanhar os jovens, 
especialmente os mais 
necessitados. Essa mis-
são é muito sublinhada 
na Escola Primária Maris-
ta e na Escola Secundária 
Marista, em P. Udayapatti 
e no colegial São Marce-
lino, em Mangamanuthu.

Um dos aspectos impor-
tantes da visita foi a oportunidade de 
participar das celebrações de Natal do 
Projeto Arco-Íris (Operation Rainbow) 
para os jovens com AIDS. O projeto, 
coordenado pelos Irmãos, é um pro-
grama com várias frentes, que acompa-
nha os jovens doentes e suas famílias, 
que, muitas vezes, são marginalizadas 
por causa da doença que têm.

Os Irmãos John e Shanthi tiveram tam-
bém a oportunidade de participar da 
celebração eucarística com a comu-
nidade de Mangamanuthu, durante a 
qual o Ir. Jude renovou seus votos

No dia 2 de dezembro, domingo, to-
dos os Irmãos Maristas, que vivem na 
Índia, se reuniram para a celebração 
da missa e para um encontro que 
tinha como objetivo analisar a atual 
realidade marista na Índia e considerar 
quais os passos concretos que podem 
ser dados para o futuro da presença 
marista. Durante o encontro, os Irmãos 

destacaram os seguintes aspectos po-
sitivos da vida marista naquele país: Os 
Irmãos têm muita esperança e energia; 
o apostolado é marcante e efetivo; o 
espírito de família e muito evidente; 

a vida de comunidade é 
simples; os Irmãos estão 
recebendo boa formação 
e um nível alto de forma-
ção acadêmica. Olhando 
para o futuro, os Irmãos 
sublinharam muitas ini-
ciativas que caracteri-
zam a vida marista. Entre 
essas estão: a intenção 
de começar uma nova 
missão em novas áreas 
do país; aumentar a pro-
moção vocacional e pre-
parar mais Irmãos para a 
formação e a liderança; 
instaurar uma comissão 
econômica que trabalhe 
e planeje o desenvolvi-
mento e o futuro.

Os Irmãos da Índia estão verdadeira-
mente engajados no carisma e na visão 
de Marcelino, com fé e esperança no 
futuro. Com a presença de tantos jo-
vens, vibrantes jovens Irmãos e novas 
lideranças, o futuro da vida marista na 
Índia tem um futuro promissor.

Roma - Encontro Europeu de Jovens de Taizé

Aproximadamente 40 mil jovens europeus chegaram em Roma para participar do Encontro Europeu de Taizé. Fo-
ram acolhidos pela cidade, nos bairros, nas igrejas e comunidades. Durante esses dias, de 28 de dezembro a 2 de 

janeiro, cada um dos jovens pôde abrir-se ao outro, conhecendo diferentes línguas e culturas. Trata-se de uma opor-
tunidade especial para descobrir e viver a comunhão, um caminho de paz, confiança e esperança. Foi também uma 
oportunidade para rezar, cantar, cultivar o silêncio, acolher e condividir. A nossa Casa geral recebeu 200 desses jovens, 
que vieram sobretudo da Europa do Leste e da Europa Central: Ucrânia, Polônia, Bielorrussia, Hungria e também da 
França, Alemanha e Itália.
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Provincia “África cenTro-LesTe”
Ruanda: Seminário de Formação de Diretores

Nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, 
na Escola Marista de Save, no 
Ruanda, foi realizado um Se-

minário de Formação de Diretores da 
Província da África Centro-Leste. Parti-
ciparam 17 diretores, Irmãos, leigos e 
leiga, provenientes do Quênia, Repú-
blica Democrática do Congo e Ruanda. 
O Ir. Valentin Djawu,Provincial também 
participou do Seminário.

A coordenação do Seminário esteve a 
cargo do Ir. Straton Malisaba. A asses-
soria foi conduzida pelo Prof. Ricardo 
Tescarolo, da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) e pelo Ir. 
João Carlos do Prado, diretor do Secre-
tariado da Missão.

Os objetivos do evento visaram apro-
fundar os elementos básicos da missão 

educativa marista e a formação das 
lideranças maristas para os novos tem-
pos. Entre os temas, foram tratados: os 
desafios do mundo contemporâneo; a 
missão educativa marista no contexto 
do 21º Capítulo Geral; a liderança trans-
formadora marista; e a Pastoral Juvenil 

Marista (PJM).

O Seminário foi uma experiência muito 
bonita de comunhão e partilha das ri-
cas experiências da missão marista na 
Província.

"coM uM oLhar diferenTe"
IV Capítulo da Província Mediterrânea

De 27 a 30 de dezembro de 2012 foi 
realizado, em Guardamar, o IV Ca-
pítulo da Província Mediterrânea, 

com a posse do Ir. Antonio Giménez de 
Bagües, nomeado pelo Conselho Geral 
para um segundo mandato. Em suas 
palavras, o Ir. Provincial lembrou que "a 
chamada do Senhor Jesus, através do 
carisma de Marcelino Champagnat, é a 
argamassa que nos manteve e manterá 
unidos".

O Ir. Ernesto Sánchez participou do en-
contro como representante do Conselho 
Geral.
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No domingo, 16 de dezem-
bro um grupo de Irmãos, 
professores, membros da 

Fraternidade, animadores e grupos 
de escoteiros Cham-
pagnat de Jbail e 
Champville  "retorna-
mos à Rmeileh" para 
arrumar algumas sa-
las de modo tal que 
nos próximos meses 
possamos usar a Es-
cola "Notre - Dame 
de Fátima", como ca-
sa de encontro para 
grupos de jovens e 
grupos de pastoral 
como também para 
reuniões com profes-
sores e alunos.

Chegamos cedo, 
num dia de sol, e, 
depois de uma breve oração na qual 
o Ir. André nos lembrou a história 
dos Irmãos Maristas em Rmei-
leh, nos organizamos em grupos 
para limpar a área da antiga 
capela, uma parte do jardim e 
várias salas do segundo andar, 
onde ficava a comunidade dos 
Irmãos.

Falando em história de Rmeileh 

(nome que pode ser escrito em dife-
rentes modos: Rmeyleh, Rmeylé...), 
os Irmãos maristas começaram sua 
presença em Saïda (Sidão em portu-

guês) no colégio São Luís e, em 1961, 
mudaram-se para Rmeileh, que fica a 

alguns quilômetros antes de Sidão, 
vindos de Beirute. É uma grande 
estrutura, que teve um internato até 
1983, tendo cerca de 2000 alunos, 

dentre os quais 50% 
eram cristãos e 50% 
eram muçulmanos. 
O colégio funcionou 
até 18 de março de 
1985, quando, por 
causa da guerra civil 
do Líbano, os alunos 
foram embora.

Em várias ocasiões 
se falou em reabrir 
Rmeileh. Recebemos 
cartas e visitas de 
personalidades da 
região e de antigos 
alunos, que pedem a 
volta dos Irmãos Ma-
ristas para a região. 

Motivados por esses pedidos e pela 
insistência da Igreja do Médio Orien-

te que pede uma presença mais 
assídua dos Religiosos Educa-
dores, a Equipe de Animação do 
Líbano – Síria tomou a iniciativa 
de começar e adaptar o lugar 
para utilizá-lo como casa de 
reuniões, encontros, acampa-
mentos e formação.
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reTorno a rMeiLeh, LÍbano

Maristas de Champville e Jbail

O Capítulo elegeu o novo Conselho 
Provincial, formado pelos IrmãosJu-
an Miguel Anaya, Juan Carlos Fuer-
tes (vice-provincial), Damiano Forlani, 
Aureliano García, Manuel Jorques e 
Ventura Pérez.

Durante o capítulo, que contou tam-
bém com 8 leigos convidados, fo-
ram apresentadas diversas relações 
de frentes de trabalho: Conselho das 
Obras Educativas Maristas, Equipe Ir-
mãos Hoje, Asuntos Econômicos, Se-

cretariado de Leigos, Distrito África do 
Oeste e cidade de Alepo.

O Capítulo escolheu 4 prioridades e 
encarregou o Conselho Provincial de 
colocá-las em práticas. Elas são:

1. Terminar o processo de reestru-
turação comunitária para propor-
cionar comunidades que promovam 
um novo modo de ser Irmão, es-
tando dispostos inclusive a romper 
a estrutura provincial tal e como a 

conhecemos hoje.

2. Potenciar a pastoral vocacional 
marista de Irmãos e leigos.

3. Fomentar uma nova relação entre 
Irmãos e leigos.

4. Potenciar as obras sociais da 
Província e promover ao menos uma 
obra de Irmãos e leigos no contexto 
da marginalização e em conexão 
com a igreja local.


