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Tema musical do eiJm - Rio 2013
Encontro Internacional de Jovens Maristas
Rio de Janeiro, 17 - 21 de julho de 2013

adminisTRação GeRal

O Conselho geral vive a segunda semana de plenária. Na primeira semana dedicou um bom tempo para compartir sobre 
a própria vida comunitária e abordou temas como as próximas beatificações, nossa política de proteção às crianças, novos 
modelos de animação e governo, e uma avaliação dos Conselhos gerais ampliados. Esta semana é consagrada essencial-
mente à integração entre o Conselho e os diversos Secretariados.

A UMBRASIL promoveu o um 
concurso para a escolha da 
música tema para o EIJM 2013 

| CHANGE e recebeu oito composi-
ções das Províncias do Brasil Marista 
para a seleção final.

As músicas foram selecionadas pela 
Comissão Organizadora do EIJM e 
por uma comissão técnica composta 
por professores de música do Colé-
gio Marista São José Tijuca e São José 
da Barra.

A música eleita foi Let’s Change the 
world, de autoria de Cristiano Ramos 
Pereira.
MP3 -> www.champagnat.org

O EIJM RIO 2013 antecederá a Jorna-
da Mundial da Juventude e aconte-
cerá de 17 a 21 de julho, no Colégio 
Marista São José – Tijuca, Rio de 
Janeiro, Brasil. O tema do EIJM RIO 
2013 é “CHANGE: faça a diferença!” 
e o lema “Ide e fazei discípulos entre 
todas as nações” (Mt 28,19). Desde 
já acreditamos na importância da 

preparação dos jovens que virão para este Encontro e para a Jornada Mundial da 
Juventude.

A União Marista do Brasil – UMBRASIL, representada pelas três Províncias e pelo 
Distrito da Amazônia, com o apoio do Secretariado de Missão (Roma), coordena os 
processos referentes à organização do Encontro Internacional de Jovens Maristas e 
trabalha com alegria junto à Comissão Organizadora do EIJM RIO 2013 para realizar 
um excelente encontro. 

http://www.champagnat.org/400.php?a=9
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PRoGRama de FoRmação de 
diReToRes PaRa a ÁFRica maRisTa

Novos Horizontes: lideranças autênticas e proféticas
para uma nova África

No período de 22 a 25 de maio 
de 2013, no Subiaco Centre, 
em Nairobi, Quênia, aconteceu 

a segunda reunião do Grupo de Tra-
balho da Comissão Africana de Missão 
para preparar o Programa de Formação 
para Diretores dos Colégios Maristas 
da África. Participaram da reunião o 
Prof. Gary Norton (África Austral), Jo-
hn Kusi (Distrito da África do Oeste), 
Michel Maminiaina Razafimandimby 
(Madagascar), David Hall, como facili-
tador (Austrália), James Jolley (FMSI) e 
João Carlos do Prado (Secretariado de 
Missão).

O objetivo do Programa é “desenvolver 
mais líderes escolares que irão con-
tribuir para a realização da autêntica 
e profética liderança na nova África”. 
Ele está focado no desafio contem-
porâneo de busca por líderes mais 
reflexivos e tenta responder a duas 
perguntas: o que nos faz autênticos 
líderes escolares católicos? Como nos-
so carisma marista pode ajudar-nos a 
lograr essa maneira de liderança?

Serão abordados cinco temas. O 
primeiro tema “Lendo os sinais dos 
tempos” enfocará o contexto sócio 
histórico, com ênfase no fenômeno 
da globalização e seus impactos, con-
sequências e oportunidades para as 
crianças e jovens de hoje na África.  O 
segundo tema será “Evangelizadores 
no mundo” e descreverá nossa missão 
como líderes maristas. O terceiro tema 
abordará a “solidariedade e justiça so-
cial” como desafios dos líderes e obras 
maristas da África de maneira especial 
na questão dos direitos humanos e da 
construção de uma cultura de solida-
riedade. O quarto tema contextualizará 

o novo momento do carisma marista, 
especialmente, na corresponsabilidade 
de Irmãos, leigos e leigas na missão. 
Por isso se chamará “novo era para 
o nosso carisma marista”.  Por fim, o 
quinto tema enfocará a dimensão da 
liderança dentro do contexto do “rosto 
mariano da Igreja”.

A proposta é oferecer o programa a to-
dos os diretores dos Colégios Maristas 
da África e outras lideranças de obras 
maristas em três encontros regionais 
com duração de 13 dias cada um: 
Região 1: Província da África Austral; 
Região 2: Província de Madagascar e 
Província da África Centro Leste; e Re-
gião 3: Província da Nigéria e Distrito 
da África do Oeste. Para cada um dos 
encontros regionais serão convidadas 
para participar do Programa algumas 
escolas de outras redes católicas e 
também um grupo de alunos do Ensino 
Médio dos Colégios Maristas.
A finalização da elaboração do pro-

grama está prevista para setembro de 
2013 ficando como desafios a busca 
de financiamento e a aprovação pela 
Conferência dos Superiores Maristas 
da África Continental. O calendário 
provisório para realização do progra-
ma conta com os meses de agosto e 
dezembro de 2014 e agosto de 2015.

Hoje a presença e missão marista na 
África estão focadas em grande inten-
sidade em 69 Colégios Maristas, entre 
outras obras, que atendem a mais 
55.040 crianças e jovens e conta com a 
animação e liderança de mais de 4.800 
colaboradores leigos e 454 Irmãos Ma-
ristas. A África Marista está organizada 
em quatro Províncias e um Distrito que 
correspondem a 20 países africanos. 
Proporcionar a formação das lideran-
ças maristas é vislumbrar e garantir um 
horizonte de oportunidades e grande 
vitalidade para o carisma marista e de 
intensa comunhão entre Irmãos e lei-
gos na vida e missão marista.
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mísTica e PRoFecia

Encontro de Jovens Irmãos da 
Província Brasil Centro-Norte

Partilha de vida, oração e alegria 
marcaram o Encontro Provincial 
de Jovens Irmãos, realizado de 24 

a 26 de maio, na Casa Vila Fátima, em 
Ribeirão das Neves/MG, com o tema 
“Mística e Profecia” e o lema “Com 
Maria, unidos em um só coração, va-
mos a Jesus”.  O evento contou com 
a presença dos 12 jovens Irmãos da 
Província, do provincial Ir. Wellington 
Medeiros, dos Irmãos Alexandre Lôbo, 
conselheiro provincial e coordenador 
da Comissão de Formação e Vida Con-
sagrada, e James Pinheiro, superin-
tendente de Organismos Provinciais. 
Também participou, no primeiro dia, o 
Ir. Carlos Vélez, da Província da Améri-
ca Central.

A temática “Mística e Profecia” foi desenvolvida pelo Padre José Luis, da Comu-
nidade Shalom,  sobre a busca pela integração entre a vivência interior e exterior 
da vida religiosa. A programação do Encontro trouxe ainda a reflexão sobre a 
revitalização das Comunidades da Província, a apresentação da pesquisa “Cená-
rios da Vida Religiosa Marista” e da Política Institucional de Proteção Integral às 
Crianças e aos Adolescentes.

maRisTas em Baucau

Timor Oriental

No dia primeiro de junho, cerca 
de 300 membros da Família Ma-
rista, amigos e representantes 

das organizações conduzidas pelos Ma-
ristas em Timor Leste, reuniram-se, na 
catedral de Baucau, para celebrar São 
Marcelino Champagnat e os 50 anos de 
marista do Ir. John Horgan.

Após a Eucaristia, os participantes fo-
ram para o salão paroquial, onde acon-
teceram discursos, danças e cantos em 
homenagem a São Marcelino e expres-
são de gratidão de Irmãos e leigos de 
Baucau pelo modo com que o Ir. John vive a sua consagração marista.

12/06/2013: Agustín Fernández 
Santos, Chile, Santiago
07/06/2013: Anthony Vivian Brid-
ge - Sudáfrica, Johannesburg
31/05/2013: Rudolf Karbe - Ale-
manha, Furth
28/05/2013: Arthur Starck - Fran-
ça, Saint-Genis-Laval
24/05/2013: Jean-Paul Mounard - 
França, Saint-Étiennne
18/05/2013: Kenneth Leslie Bam-
bridge - Austrália, Alice Springs
16/05/2013: Bernard-Jean-Joseph 
Descroix - França, Saint-Genis-
-Laval
14/05/2013: James Kearney - Es-
tados Unidos, New York
11/05/2013: Henri Rémy Luquet - 
Brasil, Recife
10/05/2013: José Henriques Pe-
reira - Brasil, Patos de Minas

Últimos Irmãos
falecidos
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o nasceR de uma nova 
vida maRisTa na Ásia

Primeiro encontro da Comissão de 
Leigos e Irmãos Maristas na Ásia

Declaração da Comissão

A Comissão de Leigos Maristas e Ir-
mãos da Ásia que foi estabelecida e é 
responsável pela Conferência Marista 
da Ásia (MAC) acredita que "Cristo 
une a todos nós, como povo de Deus, 
iguais em dignidade e diverso em nos-
so serviço e estado de vida” (cf. Em 
torno da mesma mesa, n º 6, p 25). 
Respeitosos das diversidades religio-
sas presente no contexto asiático, nós 
sentimos "convidados a sonhar, rezar 
e viver o sonho de Deus juntos." 
(Em torno da mesma mesa, p . 
107)
A fim de responder a este chama-
do, nós desejamos experimentar 
e partilhar vida e fé à medida que 
procuramos:
1. Organizar experiências maris-
tas de formação compartilhada e 

criar estruturas de formação que facili-
tem uma compreensão mais profunda 
da nossa espiritualidade, comunhão e 
missão.
2. Promover e incentivar oportunida-
des de formação para os Irmãos para 
aprofundar a compreensão da iden-
tidade Marista leiga e a nova relação 
entre Irmãos e Leigos Maristas.
3. Intensificar a promoção da voca-
ção laical Marista, especialmente para 
aqueles que estão envolvidos com o 
trabalho missionário com os Irmãos.

4. Reforçar o espírito de comunhão, e 
promover novas experiências de vida 
em comunidade, a fim de aprofundar 
a relação mútua e apoio entre Irmãos 
e Leigos Maristas.
5. Criar caminhos para aprofundar a 
compreensão e a valorização das di-
ferentes espiritualidades que existem 
na Ásia.
6. Promover processos de discerni-
mento, a fim de responder ao chama-
do de Deus para a missão na Ásia.
7. Fortalecer uma rede de comunica-

ção entre os Irmãos e Leigos.
8. Apoiar a promoção da vida 
Marista leiga em países onde sua 
identidade e espiritualidade são 
menos desenvolvidas.
9. Trabalhar em estreita colabo-
ração com o Secretariado dos 
Leigos para partilhar e comunicar 
o seu plano.
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O primeiro encontro da Comissão 
de Leigos e Irmãos da Ásia, foi 
realizado nos dias 7 e 8 de maio 

de 2013 no Centro de Juventude Cham-
pagnat, Port Dickson, Malásia. Partici-
param do encontro os Irmãos Joe Peiris 
e Ajith Perera da Ásia Sul, Irmãos John 
Tan, Elmar Rafil e Agnes Reyes da Ásia 
Oriental e Ir. Ismael Valls do setor Ad 
Gentes. O Ir. Agnes foi eleito presidente 
da Comissão para o triênio 2013/2015. 
O presidente da Conferência Marista da 
Ásia, Ir. Shanthi Linayage deu um forte 
apoio e incentivo à Comissão. Tony 
Clarke, co-diretor do Secretariado dos 
Leigos, também foi muito apreciado por 
sua valiosa colaboração e sugestões 
apontadas. A Comissão foi abençoada por ter em seu meio o recém-nomeado Provincial da Ásia Oriental, Ir. Robert Teoh, 
que se dispôs a acompanhar os trabalhos e atender as necessidades que pudessem surgir durante o encontro. No final 
ficou claro o sentimento de gratidão à província da Ásia Oriental por acolher o referido evento.


