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Ir. Carlos alberto HuIdobro

Novo Secretário Geral

admInIstração Geral

Nesta semana começa a Plenária do Conselho Geral, reencontrando-se novamente o Superior Geral com o seu Conselho.
Os Irmãos Antonio Ramalho e Javier Espinosa participam, em Les Avellanes, na Espanha, de um encontro de formação 

para leigos maristas, juntamente com o Secretariado Ampliado dos Leigos, de 28 de maio a 3 de junho.
O Ir. João Carlos do Prado, Diretor do Secretariado da Missão, está reunido com o Comitê das Instituições da Rede Marista 

de Educação Superior. A reunião, na Casa Geral, começou no dia 28 e termina amanhã, 31 de maio.

O Ir. Superior geral e seu Conselho nomearam o Ir. Carlos Alberto Huidobro, 
da Província Cruz del Sur, para a função de Secretário geral, a partir do mês 
de julho do presente ano. Agradece a disponibilidade dele, bem como a do 

Ir. Pedro Sánchez de León que respondeu pela função durante os três últimos anos, 
retornando, pois, à sua Província Mediterrânea.

O Ir. Carlos Alberto Huidobro nasceu 
na cidade de Buenos Aires, Argentina, 
no bairro ‘Parque dos Patrícios’ e é ex-
aluno marista do Colégio “La Inmacu-
lada”. Passou pelo juvenato nas cida-
des de Pilar e Luján; fez o Noviciado na 
‘Villa La Bolsa’, da cidade de Córdoba, 
e o Escolasticado na ‘Villa San José’, 
da cidade de Luján.

Fez cursos numerosos e variados. 
Conquistou os títulos de Professor 
Nacional, em Luján; Professor de Ciên-
cias Religiosas, de Língua e Literatura 
Espanhola, de Latim, em Buenos Aires; 
licenciou-se em Psicologia na Universi-
dade Nacional de Rosário e na Pontifí-
cia Universidade Gregoriana de Roma; 
acrescentou ainda uma especialização 
em Gestão de Centros Educativos, na 
Universidade Católica de Brasília.

Exerceu atividades apostólicas como 
professor de adolescentes e do ensino 
secundário; foi diretor de colégios, 
formador e orientador de Irmãos Es-
colásticos, provincial e administrador 

provincial da Província Marista de Cór-
doba, membro da Equipe internacio-
nal de assessoria ao Ecônomo geral, 
Diretor da Comissão de gestão da Pro-
víncia Cruz del Sur, e ultimamente era 
Diretor geral do Colégio Marista Cham-
pagnat, na cidade de Buenos Aires.

Em comunicado recebido diz-nos: “A 
presente nomeação para Secretário 
geral pegou-me de surpresa; eu imagi-
nava atuar por muitos anos, na última 
missão provincial que recebera. Isso 
soa como um novo vento e impulso 
a conferir energia e motivação para 
continuar a buscar e a aprofundar 
a missão marista. Talvez, expressa a 
missão de outro modo e em outro 
contexto, mas, servindo à construção 
do Reino de Deus a partir dali. Mesmo 
não tendo, cotidianamente, crianças 
e jovens diante de mim, estou certo 
de participar da missão dos leigos e 
Irmãos, nos diversos lugares em que 
se encontram”.

 “Tenho expectativas, não quanto a lu-
gar e a trabalho, porque as realizei nos 
anos de estudo e de participação em 
comissões internacionais; mas, agora 
sim, em torno de como pode ser a 
minha contribuição para o crescimen-
to institucional marista. Entusiasma-
me o fato de poder ter outra visão, 
outro ponto de leitura, muito mais 
amplo, extenso e atualizado, da mis-
são marista e do que Deus continua a 
realizar na obra iniciada por Champag-
nat, há quase 200 anos. Trata-se de 
um momento de graça que não posso 
deixar passar”.
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ProvínCIa ÁfrICa Centro-leste

Um segundo incêndio em Byimana

Na segunda-feira, 20 de maio 
de 2013, em torno das 19h45, 
ocorreu um novo incêndio na 

“Byimana Science School”. O alerta 
foi dado no momento em que to-
dos os alunos estavam reunidos no 
refeitório para o jantar. Esse novo 
sinistro acontece quando os alunos 
das classes Sênior 1 e Sênior 2 (dois 
primeiros anos do Ensino Médio) 
haviam retornado, há oito dias, após 
três semanas passadas nas famílias. 
As classes Sênior 3 tinham retornado 
uma semana mais cedo. Os trabal-
hos haviam reiniciado, normalmente, 
com a instalação de dois dormitó-
rios no lugar dos dois refeitórios e 
a transformação da sala polivalente 
em refeitório.

Quando a comunidade foi advertida, 
pouco antes das 20h, o fogo já tinha 
destruído o telhado que cobria o dor-
mitório, situado entre a cozinha e a 
capela, tendo alcançado o fundo da 
capela. Conseguimos salvar o órgão 
eletrônico e alguns outros objetos, 
mas já não era possível aproximar-se 
do tabernáculo para retirar o Santís-
simo Sacramento. Com a ajuda dos 
professores e empregados começamos 
– apesar da fumaça que invadia todo 
ambiente – a colocar em lugar mais 
seguro todos os objetos do segundo 
dormitório, situado do outro lado da 
cozinha. Graças à ajuda de numerosos 
vizinhos e de militares, foi possível sal-
var umas vinte toneladas de provisões 
alimentares, armazenadas no depósito 
que limita com a cozinha.

Felizmente, a cozinha está separada do 
dormitório (antigo refeitório) por uma 
parede que vai até o teto: desse modo 
o fogo não pôde propagar-se nessa di-
reção; assim, a outra metade da cons-
trução foi preservada. Não foi assim 
com a parede que separa o dormitório 
e a capela: por isso, esta, imediata-
mente, foi incendiada. Os bombeiros 
de Kigali chegaram duas horas depois 
do início do fogo; não puderam fazer 
mais do que molhar alguns caibros dos 
forros, já em vias de carbonização.

Em torno de 150 rapazes perderam, 
pela segunda vez, seus pertences e 
bagagens. Cento e cinquenta colchões 
e outros tantos cobertores foram per-
didos nas chamas, e 75 beliches devem 
ser recuperados... Os estragos mais 
importantes, no entanto, ocorreram 
na construção. O vigamento metálico 
sobre o dormitório, por exemplo, está 
deformado. O Santíssimo Sacramento 
foi preservado; os cibórios foram co-

locados na capela da comunidade. A 
estátua de Nossa Senhora de Lourdes, 
presente na capela, enegrecida pelo 
calor, quebrou quando os alunos qui-
seram deslocá-la. Se a hipótese de um 
problema elétrico pôde ser considera-
da como possível causa do primeiro 
incêndio, ainda que não partilhada por 
aqueles que observaram o início do 
fogo, pouco se duvida, agora, que se 
possa considerar, outra vez, a eletrici-
dade como origem do presente sinis-
tro. Impõe-se uma verificação muito 
séria. A polícia, discretamente, iniciou 
suas investigações.

Decidiu-se por manter todos os alunos 
na escola e retomar as aulas a partir 
do dia 22 de maio. Enquanto esperam 
pelo fornecimento de tendas, os 150 
alunos sem camas vão dormir sobre 
colchões colocados nas salas de aula.
_________
Irmão Adrien MERCIER
Superior da comunidade

NB – A Província África Centro-Leste (Centre-Est - PACE) está sendo particularmente provada, nestes últimos tempos, nos 
cinco países que a compõem. Com efeito, o Ir. Valentin, provincial, informa que a guerra na região de Goma, no Congo, 
apresenta sinais de uma retomada; na Tanzânia, num ataque a uma igreja católica de Arusha, houve três mortes e mais de 
uma centena de feridos; no Quênia, terminadas as eleições, observa-se o recrudescimento da violência em algumas regiões 
do país; na República Centro-africana, - mesmo com a situação mais tranquila - persistem tensões entre o exército e os 
rebeldes. Expressamos nossos sentimentos de solidariedade com esses países, rezamos por todos esses povos, por nossas 
comunidades religiosas e educativas ali presentes.
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o bem da CrIança e do adolesCente

Reunião da comissão “ad hoc” 
para a Proteção da Infância

A Casa geral de Roma acolheu, 
nos dias 13 a 17 de maio de 
2013, a primeira reunião pre-

sencial da comissão “ad 
hoc” para a Proteção da 
Infância. 

O encontro teve como ob-
jetivo revisar, avaliar e su-
gerir recomendações rela-
tivas à documentação que 
cada Província e Distrito 
Maristas elaboraram so-
bre esse tema, com orien-
tações oferecidas pelo Ins-
tituto Marista. A comissão 
é integrada pelos Irmãos: 
Jim Jolley, diretor de “Child 
Rights Advocacy” da FMSI 
(Fundação Marista de So-
lidariedade Internacional), 
sediada em Genebra, coordenador; 
Alexis Turton, da Província da Austrá-
lia; Gérard Bachand, da Província do 
Canadá; Luis Carlos Gutiérrez Blanco, 
da Província da América Central; San-

dro André Bobrzyk, da Província do Rio 
Grande do Sul; Lluís Serra Llansana, da 
Província de l’Hermitage, e Hank Ham-

mer, da Província dos Estados Unidos 
(ausente nesta ocasião). 

Todo esse processo é conduzido com 
a supervisão do Ir. John Klein, Consel-

heiro geral.
O respeito aos direitos das crianças e 
adolescentes, contidos na Convenção 

dos Direitos da Infância 
(1989), é o motor que im-
pulsiona as novas políti-
cas educativas e seus co-
rrespondentes planos de 
ação com a vontade de 
construir um lugar segu-
ro para a infância. Trata-
se de prevenir, proteger 
e criar um lugar seguro 
para as crianças, além 
de resolver e sancionar 
os casos de abuso que 
possam ocorrer. Cabe a 
cada Província elaborar 
e aprovar suas políticas, 
bem como aplicá-las e 
avaliá-las. No entanto, o 

Conselho geral proporcionou orien-
tações e constituiu essa comissão 
para ajudar as Províncias com reco-
mendações e sugestões.

Na ocasião, dirigimos algumas perguntas ao Ir. Lluís Serra.

Qual é sua primeira impressão sobre o trabalho rea-
lizado?
As Unidades Administrativas (Províncias e Distritos) assu-
miram o trabalho com muita seriedade. Dado o caráter 
multidisciplinar das políticas de proteção, a tarefa é com-
plexa e foi abordada com sentido de responsabilidade. Sem 
relegar o capítulo dos abusos para um segundo plano, ele 
foi englobado numa dinâmica mais ampla que contempla a 
previsão, a proteção e a segurança. Trata-se de fortalecer 
com instrumentos jurídicos a atualidade do carisma de S. 
Marcelino em sua relação com a criança: amor, espirituali-
dade e educação.

A situação atual exige mudança de mentalidade?
Sim, efetivamente. As crianças e os adolescentes não de-
vem mais ser considerados como pessoas apenas passivas, 
que devem ser moldadas através da educação. Eles são su-

jeitos responsáveis por sua própria educação. Têm direitos 
que devem ser respeitados, e deveres a cumprir. Essa visão 
exige que pais e educadores mudem a forma tradicional de 
pensar, ainda que raízes seculares dificultem essa transfor-
mação. Felizmente, os passos nessa direção são cada vez 
mais decididos. As políticas e os planos de ação vão nessa 
mesma linha.

Um mundo mais seguro para as crianças...
Sempre haverá problemas, porque os comportamentos 
mais agressivos contra as crianças respondem a patologias 
arraigadas no coração humano. No entanto, os instrumen-
tos jurídicos e a resposta contundente aos abusos cometi-
dos podem frear os desvios que, num clima tolerante, con-
tinuariam a existir sem medo. Nós, comprometidos com a 
educação, podemos alegrar-nos com essas políticas. O bem 
da criança e do adolescente é prioridade máxima.
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No dia 10 de maio de 2013 o No-
viciado Imaculada Conceição 
de Cotabato, Filipinas, teve a 

alegria de acolher 9 jovens cheios de 
entusiasmo, para iniciar essa nova 
etapa de formação.

No dia 15 de maio tivemos o rito 
de acolhida ao Noviciado de: Rol-
dan, Jake, Ralph, Jick, Mark, Joseph, 
Henyr, Cyril (todos das Filipinas – 
Província Ásia Leste), e Cong (do 
Vietnã – Ad Gentes). Cada noviço 
recebeu o hábito religioso (batina) e 
as Constituições Maristas das mãos 
do Ir. Manny, provincial da Ásia Les-
te, como símbolo do desejo dos 
noviços de seguir Jesus como Maria, 
nos passos do fundador Marcelino 
Champagnat. Durante a celebração, 
cada noviço se consagrou a nossa 
Boa Mãe.

O dia 18 de maio foi muito significa-
tivo para todos nós, especialmente 
para os 5 noviços que concluíram o 
seu noviciado e fizeram sua primeira 
profissão. Quatro são das Filipinas e 
um é da Coreia do Sul, todos perten-
cem à Provincia da Ásia Leste. Tudo 
foi bem organizado com sim-
plicidade e celebrado de forma 
familiar. Vários familiares, ami-
gos e Irmãos Maristas se fizeram 
presentes para dar graças a Deus 
pela vocação e pelo gesto gene-
roso de entrega desses 5 jovens 
Irmãos. Parabéns e que Maria 
siga sendo aquela que guia seus 

filhos ao seu Filho.

Neste ano temos 20 noviços, 9 do 
primeiro ano e 11 do segundo ano. 
Três são da Missão Ad Gentes (um 
do Camboja e dois do Vietnã). Além 
disso há 4 Irmãos formadores. A 
casa do noviciado está realmente 
cheia! Com certeza uma bênção da 
Boa Mãe!

Em julho deste ano os noviços do 2º 
ano vão iniciar o estágio de 3 meses 
nas comunidades maristas. Os dois 
noviços da Missão Ad Gentes vão 

fazer essa experiência nos seus res-
pectivos países (Camboja e Vietnã).

Também gostaria de comunicar-lhes 
que o mês de maio é tempo de 
férias escolares nas Filipinas, e os 
nossos noviços do 2º ano estão en-
volvidos na paróquia, em atividades 
marianas conhecidas como Flores de 
maio. É uma tradição cristã em que 
as crianças se reúnem nas capelas 
para aprofundar os conhecimentos 
religiosos, cantar, jogar, rezar o terço, 
oferecer flores a Maria e compar-
tilhar a merenda. Essa é uma boa 

oportunidade para os noviços 
tornar Jesus e Maria conhecidos 
e amados entre as crianças.

Continuemos unidos em torno 
da mesa da Eucaristia e da fra-
ternidade, rezando e apoiando 
as vocações e as missões.
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