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Conselho Geral ampliado da oCeania
Mittagong, Austrália – 24 a 27 de março de 2013

Com um clima idílico de outono, 
o Conselho Geral, juntamente 
com os Conselhos das Provín-

cias da Austrália e Nova Zelândia e 
do Distrito da Melanésia, está reuni-
do em Mittagong, para o Conselho 
Geral Ampliado da Oceania. O en-
contro reúne 27 irmãos ao todo.

Depois das introduções e apresen-
tação de cada uma das Unidades 
Administrativas sobre o que está 
acontecendo e quais são seus princi-
pais temas atuais, o Ir. Emili mudou o 
foco nas três sessões seguintes. Ele 
ofereceu novas reflexões sobre os 
pontos chaves que escreveu na sua 
Circular "Deu-nos o nome de Maria". 
Em cada uma das três sessões, ele 
tomou um dos ícones como ponto 
de partida. Criou-se uma profunda 
atmosfera reflexiva. O Superior Geral 
colocou questões muito diretas aos 
participantes, para que fossem con-
sideradas por cada um em seu papel 

como líderes.
Mittagong está muito orgulhosa de sediar este encontro e os visitantes estão apro-
veitando bem do local, agradecidos pela acolhida da equipe e dos Irmãos da comu-
nidade.
O encontro começou no último domingo e termina hoje, quarta-feira, dia 27.

Espanha: formação para secretários provinciais, 
arquivistas e administradores das sedes provinciais

De 11 a 15 de março, em Alcalá de Henares (Espanha), foi promovido o curso de formação do software "Pergamum" 
(Archivum FMS – 3), dirigido aos secretários provinciais, arquivistas e administradores das sedes de Província da Confe-
rência Marista de Espanha. Os conteúdos giraram em torno de uma série de centros de interesse como a organização 

do Arquivo das Províncias, as funções da plataforma “Kosmos” (aplicação com os dados do Instituto Marista), as funções do 
arquivista, a classificação e catalogação de documentos, a gestão de usuários...etc.
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solidariedade Com o sudão do sul

Notícias do Ir. Christian Mbam

Essas são algumas notícias sobre 
o Projeto de Solidariedade no 
Sudão do Sul. Ontem mesmo, 5 

de março, iniciei um trabalho na forma-
ção de professores em Malakal, depois 
de seis semanas em Wau, onde dei um 
curso de biologia para as novas enfer-
meiras em treinamento.

Agora há 89 estudantes residentes pa-
ra receberem formação/capacitação de 
enfermeiras ou parteiras em nosso Ins-
tituto de Formação em Saúde, em Wau. 
Além disso, acabamos de concluir mais 
um ano do programa de treinamento 
de oito semanas em serviço para 431 
professores, em seis diferentes locali-
dades. Desse total um número de 59 
professores concluiu o quarto e último 
ano do currículo de serviço. A abertura 
oficial de dois centros de treinamento 
para professores, construídos pela So-
lidarity, em Yambio e Malakal aconteceu 
em meados de fevereiro, assim como 
também uma cerimônia de graduação 
muito significativa em Malakal para os 
formandos de 2012. Em Agok, tivemos 
cinco tutores vivendo em tendas e 
prestando o primeiro ano de serviço a 
88 professores deslocados da disputa-
da região de Abyei. Esses são professo-
res que falam o árabe, mas estão deter-
minados a se formarem para ensinar em 

inglês, no novo país do Sudão do Sul.

Solidarity está também oferecendo 
programas de extensão em pastoral 
assim como desenvolvendo iniciativas 
agrícolas em Riimenze e Wau. Um as-
pecto menos divulgado do trabalho da 
Solidarity é a hospitalidade oferecida 
aqui na casa central da administração, 
em Juba. É uma casa de onze quartos, 
alguns com duas camas, e estas depen-
dências estão frequentemente cheias. 
As pessoas vêm à Solidarity em busca 

de conforto, suporte, orientação e as-
sistência. A Solidarity tornou-se, tanto 
formal como informalmente, um braço 
integral a serviço da Igreja no Sudão 
do Sul.

A Solidarity conta agora com 34 mem-
bros vivendo no Sudão do Sul: Irmãs, 
Irmãos e Padres de várias congrega-
ções, além de voluntários leigos.
_____________
Ir. Christian Mbam

Em 2013, começamos uma nova modalidade de apoio aos educadores que estão inseridos nas nossas Obras. 
Planejou-se um Itinerário formativo para educadores novos com diferentes instâncias de trabalho e encontro.
Em fevereiro deste ano, fizemos Encontros por Zonas: de 4 a 7, em Mar del Plata (para áreas do Cone Sul, Bue-

nos Aires e CABA); de 4 a 6, em Alta Gracia (para Norte Centro) e de 18 a 20, em Montevidéu (para a zona do Uruguai).

A convocatória é feita pelos Diretores Gerais e Coordenadores de Obras. O nosso objetivo é partilhar a vocação de 
educar, de estar "próximo” das crianças e jovens, refletir sobre os nossos caminhos pessoais e profissionais, desco-
brindo entre todos o estilo que nos inspira Marcelino Champagnat. Essas reuniões organizam-se por diferentes áreas 
temáticas: vida de Marcelino Champagnat, o Instituto Marista hoje no mundo, a Província Cruz del Sur, Espiritualidade 
Marista, Marco Curricular Marista. A metodologia proposta convida à participação, reflexão pessoal, debate e cons-
trução de propostas e projetos partilhados.

Província Cruz del Sur: Cursos para Educadores Maristas
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o verdadeiro poder é o serviço

Emili Turú: A Igreja do avental, Igreja da ternura

Por que o Papa falou de ternura 
bem no início de seu pontificado? 
Não haveria outras questões mais 

importantes e urgentes? A verdade é 
que naquele momento me lembrei de 
outro Papa, o João XXIII, que no dia da 
inauguração do Concílio Vaticano II, à 
noite, como se não houvesse outras 
coisas mais importantes para falar, 
dirigiu-se às milhares de pessoas reu-
nidas na Praça de São Pedro e disse: 
"Vejam como é linda esta noite de luar: 
parece que nada é tão maravilhoso 
como esse espetáculo que nem mes-
mo a Basílica de S. Pedro, com quatro 
séculos de história, pôde contemplar. 
Minha pessoa não conta: sou apenas 
um irmão falando com vocês... E quan-
do chegarem em casa, vão encontrar 
seus filhos; acariciem-nos e digam-lhes 
que é uma carícia do Papa. Vocês talvez 
vão encontrar alguma lágrima para en-
xugar; digam: o Papa está conosco, es-
pecialmente nos momentos de tristeza 
e de amargura ... ".

O Papa João e o Papa Francisco lem-
bram-nos que não há nada mais urgen-
te e imprescindível para as mulheres e 

homens de hoje do que a ternura, essa 
sensibilidade que permite “proteger a 
beleza da criação”, e ter respeito para 
com todos, especialmente as crianças, 
os idosos, e todas as pessoas mais frá-
geis e que, frequentemente, vivem na 
periferia do nosso coração”.

De outro lado, enquanto eu escutava 
a homilia do Papa, lembrei-me muitas 

vezes do bispo Tonino Bello (1935-
1993), o mesmo que sonhava com 
“uma Igreja do avental” porque dizia 
que esse era o único ornamento litúr-
gico possível de ser atribuído a Jesus: 
“O Senhor levantou-se, tirou o manto 
e, tomando uma toalha, cingiu-se com 
ela: Eis a Igreja do avental". Imaginei 
Tonino Bello sorrindo, feliz porque seu 
sonho fora confirmado na Praça de 
São Pedro por um Papa em pessoa: “O 
verdadeiro poder é o serviço... serviço 
humilde, concreto e rico de fé”.

Igreja do avental, Igreja da ternura. 
Milhares de pessoas em todo o mundo 
sentiram, de maneira intuitiva, ain-
da que não pudessem explicar muito 
bem, que esse é o caminho. Nosso 
coração confirma isso.

Queira Deus sejamos capazes de estar 
à altura desses belos ideais que nosso 
irmão Francisco foi capaz de despertar 
de novo em nosso coração.

_____________
Ir. Emili Turú, Superior Geral
www.zenit.org, 20 de março de 2013

a Camino de nairóbi

2ª Assembleia Internacional da Missão Marista - 2014

A preparação do processo para a 2ª Assembleia Inter-
nacional da Missão Marista venceu mais uma etapa. 
Entre os dias 1 e 5 de março, Alice (Estados Unidos), 

Mônica (Cruz del Sur), Ir. Paul (Sul da Ásia), Ir. Mark (Nigéria), 
Frank (Austrália), Manu (Mediterrânea), Ir. César (Secretaria-
do Irmãos Hoje), Ir. Javier (Secretariado dos Leigos) e Ir. João 

Carlos (Secretariado da Missão), membros da Comissão 
Preparatória da 2ª AIMM, reunimo-nos em Roma para finali-
zar o trabalho de elaboração das orientações e temas que, 
em breve, serão enviados às Províncias e Distritos para dar 
início à formação de grupos de reflexão em todo o mundo 
marista.

http://www.zenit.org
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Nos dias 25 e 26 de fevereiro, a 
Comissão Organizadora do En-
contro Internacional de Jovens 

Maristas (EIJM) se reuniu na Comu-
nidade Marista da Tijuca, no Colégio 
Marista São José – Tijuca, unidade 
educacional que receberá os par-
ticipantes do EIJM 2013.

A reunião teve como objetivo 
apresentar os novos integrantes 
da Comissão; adequar o novo 
cronograma de trabalho; definir 
as estratégias de comunicação; 
organizar o processo de inscri-

ções; definir as peças de ambientação; 
concluir a programação com as equi-
pes de Liturgia, Saberes, Bem-estar, 
Cultural, Secretaria, Comunicação e 
Marketing; definir a oficina e o estande 
da UNICEF; partilhar o processo de 

formação dos voluntários e também o 
andamento do concurso cultural para 
a escolha da música-tema do Encon-
tro. As equipes partilharam os encami-
nhamentos já realizados e os próximos 
passos de seus planejamentos.

A visita a algumas Organizações 
não Governamentais (ONGs) tam-
bém fez parte da pauta da reunião 
e, durante uma manhã, a Comis-
são se dividiu em grupos para 
conhecê-las e convidá-las para 
partilharem suas experiências com 
os estudantes maristas que esta-
rão no EIJM em julho.
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ChanGe: faça a diferença!
Comissão Organizadora do EIJM 2013 | CHANGE 
se reúne no Rio de Janeiro

Em clima de escuta e dialogo fraterno, expressamos nos-
sos sonhos sobre os dias em que se celebrará a 2ª AIMM 
de Nairóbi (Quênia), entre os dias 17 e 27 de setembro de 
2014. Temos pensado em como sair de nossas zonas de 
conforto e de aprendizagem, nas quais nos sentimos cômo-
dos e seguros, para uma zona mágica, aquela de uma nova 
terra onde poderemos recriar o carisma de Champagnat, 
vislumbrando o terceiro centenário marista. Não há lugar 
para zonas de pânico, pois sabemos muito bem em quem 
depositamos nossa confiança: em Jesus e Maria.

Maristas Novos em Missão é um convite à conversão pessoal e 
institucional que nos faz estar atentos às vozes das crianças 
e dos jovens pobres, destinatários prediletos de Champag-
nat. É uma experiência de fraternidade e internacionalidade 
que nos ajuda a não nos fechar em nós mesmos, mas a 
estar dispostos a nos deixar a interpelar por Deus e pelos ir-
mãos. É uma nova experiência que nos oferece como opor-
tunidade e tarefa tornar visível o rosto mariano da Igreja.

Com o coração ardente pelo fogo do Espírito, fazemos eco 
das palavras do escritor, Eduardo Galeano, com as quais 
encerramos nosso encontro:

Cada pessoa brilha com luz própria no meio de todas as 
outras. Nenhuma fogueira é igual. Há fogueiras grandes, 
outras pequenas, fogueiras de todas as cores. Tem gente 
com fogueira serena que não se abala com o vento, e 
gente com fogueira louca que enche o ar de fagulhas. 
Algumas fogueiras, fogueiras bobas, não iluminam nem 
queimam; mas outras fogueiras incendeiam a vida com 
tanta garra que não podem ser olhadas sem que as pes-
soas pisquem, e quem chega perto se acende.

__________________
Fraternalmente:
Alice, Mônica, Paul, Mark, Frank, Javier, César, Manu e João 
Carlos


