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Um dia qUe ficará na memória

Maristas vivem momentos de terror na Paquistão

Tínhamos acabado de regres-
sar da missa na nossa comu-
nidade, no domingo 22 de 

setembro. Eram aproximadamente 
11h45min. Acabara de tirar o há-
bito e ouvi dois estouros segui-
dos, muito próximos à nossa casa. 
Pensei que tivesse sido na nossa 
igreja. Corri para ver e o povo es-
tava saindo correndo. Em poucos 
minutos soubemos que a explosão 
foi na igreja vizinha de 
Todos os Santos, igreja 
do Paquistão, que fica 
a 5 minutos de caminho 
da nossa casa.

As notícias que che-
garam nos 15 minutos 
sucessivos davam con-
ta que dois camicases 
conseguiram passar os 
controles de segurança, 
disparando em todas 
as direções e aterrori-
zando as pessoas que 
saiam da igreja após o 
culto. Alguns tentaram 
parar os dois terroristas 
e estes acabaram explo-
dindo as bombas que 
traziam consigo.

Eu estava caminhando pela rua 
quando um professor deu a notícia 
que um dos nossos ex-professo-
res, Klhalid, cuja esposa é profes-
sora na nossa escola, morreu no 
atentado. O Ir. Zubair e eu visita-
mos a sua família.

Mais tarde, fomos com o Pe. Johny Willia-
ms, o nosso pároco, ao hospital (Lady 
Reading Hospital), onde foram internados 
os feridos. Havia um grande caos. Era do-
mingo e os médicos estavam de folga, em 
casa, e foram chamados às pressas para a 
emergência. Não havia suficiente médicos. 
Graças a Deus apareceram muitas enfer-
meiras que estavam cuidando dos feridos, 
cujas condições eram terríveis. Muitos 
deles não poderão mais caminhar. Entre 

eles há alguns dos nossos estudantes, de 
St. John e St. Mary. Foi uma cena horrível 
ver algumas crianças pequenas.

Algumas famílias, que foram para a igreja, 
perderam todos os seus membros. Entre 
elas há duas famílias de nossos alunos. 
Uma perdeu os pais e dois filhos, deixan-

do duas crianças órfãs. As duas 
crianças mortas dessa família eram 
alguns dos nossos melhores es-
tudantes. Um ex-aluno do nosso 
colégio, que patrocina seis dos 
nossos estudantes, perdeu seu fi-
lho e filha na explosão.

Pe. Johny, o Ir. Zubair e eu estive-
mos 4 horas visitando os feridos e 
rezando com eles.

Estima-se que aproxi-
madamente 90 pesso-
as morreram, incluindo 
crianças e mulheres. 
Mais de 100 ficaram fe-
ridas e algumas estão 
em estado grave.

De noite, trouxeram os 
caixões dos falecidos 
para a nossa proprie-
dade (St. John’s) e foi 
feita uma celebração 
ecumênica. Em segui-
da as famílias retiraram 
os corpos para serem 
sepultados.

Possam as almas des-
ses inocentes descan-

sar na paz de Cristo.

Que o sangue desses mártires não 
tenha sido derramado em vão. Que 
essa tragédia gere um longo período 
de paz para o Paquistão.
____________
Ir. Remigius Fernando
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União dos sUperiores 
e sUperioras Gerais

Projeto de Solidariedade com o Sudão do Sul

Sudão do Sul, o mais novo país do mundo, está tra-
balhando para desenvolver estruturas que supram as 
necessidades inerentes à saúde, educação e alimen-

tação. Nesse processo, conta com a colaboração do “Pro-
jeto de Solidariedade com o Sudão do Sul”, uma iniciativa 
das duas Uniões de Superiores e Superioras gerais (USG & 
UISG), criada após o acordo de paz de 2005.

Atualmente, no país, há 33 Irmãos, Irmãs e padres de 26 
congregações que manifestaram disponibilidade enviando 
voluntários com contratos de ao menos 3 anos. Eles con-
tam com o apoio de mais de 200 congregações e estão 
atraindo fundos de uma vasta gama de agências de solida-
riedade.

O projeto tem 5 bases e oferece treinamento e acompanha-
mento nas áreas de educação, saúde e agricultura. É uma 
iniciativa pioneira das congregações religiosas e representa 
um novo modo de colaboração na Igreja  (www.solidaritys-
sudan.org).

Nosso Ir. Christian Mbam, da Nigéria, participa desse 
projeto desde fevereiro de 2013. No início do ano ele foi 
acompanhado por dois professores maristas da Austrália, 
voluntários por 2 meses, que ofereceram um treinamento 
intensivo para os professores locais, que já atuam na edu-
cação.

Ir. Christian é o diretor dos estudantes no Centro de Trei-
namento para Professores localizado em Malakal, no norte 

do país. Vive em uma comunidade que conta com 5 Irmãs 
e 2 Irmãos, de diferentes congregações. O centro se ocupa 
de dar treinamento para os professores. As dependências, 
criadas em vista do projeto, são de ótima qualidade.

Somos encorajados a considerar a possibilidade de ajudar 
nesse projeto. O Ir. Christian gostaria de contar com a 
participação dos Maristas da África, fomentando o espírito 
invocado pelo Superior Geral, Ir. Emili Turú, na sua carta 
“Até os confins da terra”.

125 anos de presença Marista em Fiji

Os Irmãos Maristas de Fiji fizeram o retiro anual, do qual também 
participaram vários leigos maristas. Os primeiros Irmãos chega-
ram no país em 1888 para abrir a primeira escola em Suva Street. 

Portanto, este ano celebramos 125 anos  da presença Marista em Fiji.

Atualmente, os Irmãos têm 4 instituições em Suva: Marist Brothers High 
School (criada em 1937), Escola primária de São Marcelino (1963)  - ce-
lebrou 50 anos em 2013, Instituto Champagnat (2000) e Marcellin Angels 
Kindergarten (2009).
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proGrama de formadores 2014
Irmãos formadores para um mundo novo

Em cada momento no nosso mundo e entre nós algo 
de novo acontece, embora não totalmente novo, mas 
algo acontece, algo se está a mexer, mesmo que não 

seja muito percetível – pelo menos num primeiro momento 
– no momento certo, algo muda e a realidade é enriquecida 
com rebentos de nova vida, e o fato de ser assim, é motivo 
de alegria, uma vez que tem sido uma constante ao longo 
da história.

Faz uns dois anos começou no Instituto, promovido pelo 
Conselho Geral e pelo Secretariado de Irmãos hoje, uma 
reflexão sobre novos programas de formação permanente e 
propostas de experiências para revitalizar a vida dos Irmãos 
e do Instituto. Foi assim que surgiu o curso de Animadores 
de Comunidade realizado em quatro sessões (duas no Cen-
tro de Manziana e duas no Escorial) em 2012. Apareceram 
novos sinais nesses cursos de formação: a internacionalida-
de expressa mais claramente na experiência de l’Hermitage 
vivida em conjunto pelos dois grupos e o trabalho unificado 
das duas equipes na animação dos cursos e programas de 
formação.

Na última semana de agosto, ainda com um calor intenso 
em Roma, houve uma reunião das duas equipes de forma-
ção dos Centros de Manziana e do Escorial, com o objetivo 
de preparar o PROGRAMA DE FORMADORES a realizar-se 
em 2014 de janeiro a novembro. O que está incluído como 
uma novidade também, é que ambas as equipes foram re-
novadas em parte ou no todo. Em Manziana, os irmãos  An-
toine Kazindu e  Barry Burns terminaram os seus serviços. 
Vão assumir os Irs. Dennis Cooper, Sylvain Yao e Alfredo 
Herrera. O Ir. Joaci Pinheiro é substituído por seu irmão, Ir. 
Joarês, na animação em conjunto com o Ir. Angel Medina 
dos cursos do Escorial.

Acompanharam a reflexão os Irmãos do Conselho Geral 
responsáveis   pela Formação: Ernesto Sánchez, Eugène 
Kabambuka e Josep Maria Soteras, e orientou a reunião o 
Ir. Cesar Rojas, a quem estão diretamente vinculados esses 
tipos de programas e cursos do Instituto

Durante a semana, fizemos a experiência de retomar o 
Programa de Formadores, ver os rostos dos irmãos que 
participarão, fazer nossos os objetivos e esperanças do 
que queremos viver e animar, e sonhar com caminhos mais 
apropriados para fazer com que algo de novo aconteça no 
Instituto, em particular no âmbito da formação com uma 
visão nova de todas as suas etapas

É um sinal que fala de esperança. Quando no Instituto 

somos em menor número à medida que o tempo passa, as 
casas de formação são menores em quantidade e presença 
de jovens (pelo menos em algumas partes do Instituto), a 
pastoral vocacional nos desafia e nos convida a criar no-
vos caminhos, porque a resposta não é sempre a resposta 
esperada, 27 irmãos de diferentes línguas e culturas e de 
diversas províncias do Instituto estão preparados para SER 
FORMADORES PARA UM MUNDO NOVO, o que significa 
acreditar na juventude de hoje, na vida religiosa e na voca-
ção para a vida Marista.

Últimos Irmãos falecidos
25/09/2013: Raymond Harold - Prov. New Zealand
24/09/2013: Federico Plumed Feced - Prov.

L'Hermitage 
20/09/2013: Coman Sykes - Prov. Australia
19/09/2013: João Machado da Silva - Prov. Compos-

tela
15/09/2013: Baltasar Criado Criado - Prov. Compos-

tela 
11/09/2013: Maximino Echávarri Aramendía - Prov. 

América Central 
06/09/2013: Tomás García Rabanal - Prov. Santa María 

de los Andes
03/09/2013: Juan Manuel Tomás Sánchez - Prov. Me-

diterránea
30/08/2013: Joseph Duvivier - Prov. Europe Centre-

Ouest / West Central Europe 
24/08/2013: Manuel Villareal Castelazo - Prov. México 

Central
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sonhos, inqUietações 
e caminhos de vida na amazônia

Fórum do Distrito da Amazônia

O Distrito Marista da Amazônia 
realizou sua assembleia, em 
Porto Velho, nos dias 8, 9 e 10 

de agosto de 2013. O tema era: “Nós, 
Irmãos Maristas, queremos 
ressignificar sonhos, inquie-
tações e caminhos de vida na 
Amazônia”. 

Da longínqua Tabatinga, veio 
o Ir. Nilvo Favretto; de Roraí-
ma chegaram os Irmãos Dani-
lo Correia e João Gutemberg; 
Lábrea enviou seu superior e 
jubilar, Ir. Normando Baima de 
Miranda, e a diretora da Esco-
la Santo Agostinho, Miralda 
Gomes de Oliveira; de Cruzei-
ro do Sul, fizeram-se presen-
tes o Ir. Zeferino Zandonadi, 
com seus 60 anos de Vida Re-
ligiosa, e a professora Sernízia 
de Araújo Correia; desde as barrancas 
do Rio Gregório e Tarauacá, veio o Ir. 
Carlos Scottà; da sede participaram 
os Irmãos Sadi Cella, Delvino Dece-
zzero, João Paulo, Luiz Gerhardt, Jorge 
Lapa, Sebastião Ferrarini e a Diretora 
da Escola Maria de Nazaré, Ida 
Cristina Oliveira da Silva Lucena 
e, do Cesmar, a Professora Cris-
tiane Auxiliadora Lima Nascimen-
to; do Rio Grande do Sul vieram 
os Irmãos Inacio Nestor Etges, 
Provincial, Deivis Fischer, Odilmar 
Fachi e Jader Henz; de Brasília, o 
Irmão Claudiano Tiecher. Também 

participou o Irmão Ir. Robert Teoh, fu-
turo Provincial da Província da Ásia do 
Leste, que estava visitando o Distrito.

Durante o encontro foram apresen-
tados os resultados da pesquisa “Ce-
nários da Vida Consagrada Marista no 
Brasil”. Foram também partilhadas as 
experiências, desafios e projetos, nas 
três escolas do Distrito: Maria de Na-

zaré (Porto Velho), São José (Cruzeiro 
do Sul) e Santo Agostinho (Lábrea) e 
no Cesmar (Porto Velho). As comuni-
dades haviam trabalhado previamente, 

levantando sonhos, inquie-
tações e caminhos a partir 
dos seguintes documentos: 
Plano de Ação do Distrito 
(2010), Carta do Encontro 
dos Irmãos da Pan-Amazônia 
(2012), Síntese do Encontro 
Nacional de Jovens Irmãos 
(2012) e as Considerações 
dos Conselheiros-Gerais de-
pois de sua visita ao Distrito 
(2013). Todas as comunida-
des enviaram uma relação 
de sonhos, inquietações e 
caminhos, a partir da leitura 
desses documentos. Os dez 
assuntos mais mencionados 
nesse trabalho foram, por 

ordem de citações: Missão, Comuni-
dades, Vocações, Interinstitucionali-
dade, Formação, Autossustento, Meio 
Ambiente, Perfil do Irmão, Tipo de 
Distrito e Inculturação. Seguiu-se um 
bom tempo de diálogo. 

Os participantes do Fórum re-
gressaram para seus lugares de 
origem, compromissados com o 
Deus da vida e animados/as por 
Champagnat e pela Boa Mãe, a 
fim de ressignificar sonhos, in-
quietações e caminhos de vida 
na Amazônia.
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