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Comunhão na missão
Comissão Regional de leigos da Oceania

A

Comissão de Parceria da
Oceania (Comissão de leigos
da Oceania) apresentou um
fluxograma que estabelece como é
que vai promover, apoiar e desenvolver um espírito de comunhão na
relação de todos os maristas envolvidos ou relacionados na missão e
vida Maristas sejam leigos e irmãos,
na região da Oceania.
A recente reunião de dois dias acontecida em Sydney sob a liderança de
Tony Clarke (Secretariado de Leigos)
contou com os seguintes presentes:
Lucy Sinei (Melanésia), Ir. Tony Leon
(Austrália), Ir. Mark Kenatsi (Melanésia), Taatite Barbera (Kiribati), Peter
McNamara (Conselho de ligação Austrália-Oceania), Joe McCarthy (Austrália), Ir. Carl Tapp (Nova Zelândia).
Os sacerdotes combonianos Brian
Vale e Patrick McInerney orientaram
uma desafiadora reflexão pela manhã
com apresentações sobre uma "eclesiologia de comunhão".
A revisão do fluxograma foi prevista
a fim de mantê-lo em sintonia com
os desenvolvimentos recentes no
Instituto. A sub-comissão produziu
um documento que propõe a App
"Espiritualidade Marista" um recurso
eletrônico que colaboraria de forma
significativa para a reflexão e oração
de Irmãos e Leigos Maristas, e com
possibilidade de atingir todo o Instituto. O desenvolvimento de uma
coleção de imagens eletrônicas de
arte religiosa e dos símbolos que re-

fletem a vida e missão maristas nas diferentes culturas da região foi encomendado. A
proposição desse recurso se fez válida porque entende-se que esta é uma forma mais
eficaz de comunicação e formação do que a palavra escrita. O planejamento inicial foi
feito em vista de outro Programa de Planejamento e Formação Regional Conjunta para
setembro de 2014. Foi analisado a necessidade de acompanhamento e como isso pode ser satisfeitório. Oficínas de formação foram dadas para os novos líderes que estão
em nossas escolas na Melanésia e no Pacífico e certamente irão se beneficiar de um
maior desenvolvimento do recurso.
A Comissão recebeu o relatório sobre o "Forum para Comunidades Maristas da Austrália”, um encontro de animadores maristas, leigos e irmãos, de toda a Austrália, que foi
concluída com êxito em agosto. Este Fórum propôs uma forma canônica de pertença
para leigos e Irmãos. Os participantes manifestaram a necessidade de uma estrutura
para a sua formação, espiritualidade, vida de oração e missão. Isso pode muito bem
levar a um modelo que poderia ser relevante em todo o Instituto.
A Comissão deparceria da Oceania abrange uma vasta área geográfica, com muitas culturas e muitos níveis de desenvolvimento. Ela assume o papel desafiador de orientar
os leigos de toda a região da Oceania.
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América Marista
Reunião da Subcomissão de Solidariedade

A

reunião da subcomissão de Solidariedade realizou-se em Porto
Alegre, de 25 a 29 de setembro.
Esta é uma das subcomissões de animação da nova estrutura da América
Marista. As outras são: a subcomissão
para a Evangelização, a subcomissão
para a Educação e a subcomissão de
Gestão. Estes quatro subcomissões
estão vinculadas à Comissão para a
Missão.

ordem do dia:
• Preparar o programa do 5 º Encontro Interamericano de CoraçãoSolidário que terá lugar em finais de
outubro de 2014 no Equador.

Como se vê, a ideia desta estrutura é
avançar juntos na mesma direção, como Maristas de América, respeitando
sempre a diversidade de cada uma das
províncias. Esta reunião debruçou-se
sobre alguns pontos que estiveram na

• Terminar a versão francesa do documento: "Caminho de Solidariedade
Marista para as Américas: Direitos
das Crianças e dos Jovens". As versões em espanhol e português já
foram publicadas. A versão francesa

• Estabelecer um processo e preparar o material a ser enviado para
cada uma das províncias para a preparação deste Encontro. Este procedimento vai ser lançado em breve.

está a ser terminada e será impressa
dentro em breve. Só falta a versão
em inglês que deve estar pronta sem
demora.
Fazem parte desta Subcomissão de
Solidariedade: Ma. del Socorro Álvarez
Noriega, México; Juan Carlos Pellón,
Peru; Ir. Miguel Antonio Orlandi, Brasil;
Ir. Réal Sauvageau, Canadá.
Em geral, tudo se desenvolveu em ambiente de trabalho, ao mesmo tempo
intenso e fraterno, o que nos permitiu alcançar os nossos objetivos, sem
deixar de visitar algumas obras sociais
de Porto Alegre e viver algumas horas
de passeio na região.

Ir. Thomas Omari
Profissão perpétua em Roo, Quênia

A

Profissão Perpétua do Ir. Thomas Omari aconteceu no sábado, dia 12 de outubro, na
comunidade marista de Roo, em Quênia. O celebrante da Eucaristia foi o
Bispo Philip Anyolo, da Diocese de
Homa-Bay. Entre os participantes da
celebração estavam os familiares do Ir.
Thomas, de Kisii, antigos e atuais alunos maristas dos colégios da Diocese
de Mugendi, de Saint Martin/Ramba
e Our Lady de Orore, algumas Irmãs e
os Irmãos da comunidade do MIC, de
Orore, Roo, Masonga e Nyakato.
Um coral de Roo animou a missa,
cantando em vernáculo (Dholuo) e
swahili.

Durante a sua homilia, o Bispo agradeceu aos maristas por terem organizado
um evento assim importante na região.
Sublinhou também a importância da
Eucaristia na vida do cristãos e especialmente dos consagrados à Vida
Religiosa.
O Ir. Valentin Djawu, Provincial da Província da África Centro-Leste (PACE),
recordou ao Ir. Thomas os aspectos
importantes da sua vocação dentro
do Instituto dos Irmãos Maristas. Relembrou também a beatificação dos
68 Mártires Maristas em Espanha, que
aconteceu no dia depois da profissão,
em Tarragona. Convidou a todos a imitar a coragem desses Irmãos e leigos e
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o entusiasmo em viver a própria fé e
vocação até o fim.
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Sonhamos caminhos novos
para a vida marista
Reunião intercominitária em Costa Rica

Q

uanto tempo leva o viajante para ir de ‘Alajuela’ a
‘Los Chiles’, e vice-versa? Vai depender muito do
tráfego, se vai em ônibus de linha ou de carro particular, se houve muita chuva, se for de manhã ou de tarde,
se parar um pouco no parque de ‘Zarcero’ ou no ‘Muelle de
San Carlos’, etc. É certo que antes de 3 horas e meia não
se chega ao destino previsto: a fronteira norte ou o vale
central.

Em nosso caso, eram 9h30 da manhã de sábado, 12
de outubro, quando nós, os Irmãos da comunidade de
‘Alajuela’ e os do Conselho Provincial, partimos para ‘Los
Chiles’. Não contamos as horas. Quando há conversa,
seja profunda seja fiada, e melhor ainda, companhia, dá
impressão que os ponteiros do relógio não despertam o
cansaço. Chegamos em tempo para a reunião do Conselho provincial com a comunidade de ‘Los Chiles’, isso sim,
e também para a Eucaristia e os demais itens de todo o
encontro fraterno.

Visualizamos novos caminhos para a missão marista, na
Costa Rica? Cremos? Queremos ajudar a aurora a nascer?
Maria nos ajuda… Maria não nos abandona, e isso nos
basta (M. Champagnat). De nossa parte, o melhor que podemos fazer é nosso compromisso com as crianças e os
jovens desta terra. Evidentemente.

No domingo, 13 de outubro, tivemos a II Reunião intercomunitária. Despertou-nos o que parecia ser um dia
ensolarado e quente, como é habitual nas planícies dos
‘Guatusos’; no entanto, surpreendeu-nos uma boa chuva,
oportuna para diminuir o calor. Rezamos juntos, em torno
da Palavra, como toda comunidade cristã no dia do Senhor.
Preparamos o melhor ânimo para o diálogo proposto pelo
Ir. Hipólito, em torno do futuro da missão marista na Costa
Rica, em conexão com as reflexões anteriores, começando
com as propostas de revitalização e de reorganização que
nossa Província se propõe.

O retorno surpreendeu-nos com as melhores paisagens da
Costa Rica: uma variedade singular de tons verdes, entre
prados, montanhas e vales. Depois da chuva, parece que
toda a paisagem rejuvenesce. À nossa vista, sustenta-nos
a melhor recordação da presença da bondade de Deus que
sempre nos acompanha. Igualmente a melhor notícia: essa
terra nos convida para a generosidade e a audácia.
_____________
Ir. Omar Peña

Três mil notícias em www.champagnat.org

H

á poucos dias atrás inserimos
a notícia número 3000 no nosso site, a partir de 16 de abril
de 2004, quando foi inaugurada a
segunda versão do site champagnat.
org. É um momento significativo para
fazer um balanço e estabelecer novas
metas.

Publicamos, nesse período, uma média
de 0,86 notícia por dia. Desde o ano
passado, a média já supera uma notícia
por dia e cada novidade tem sido lida,
em média, por 3.093 pessoas.
Outra curiosidade é inerente à origem
das notícias. Segundo os dados de
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28 de outubro, a maioria das notícias
vem da Casa Geral (686), seguida pelo
Brasil (369), Espanha (317), México
(121), Austrália (110) e França (104).
Do ponto de vista das Unidades Administrativas, a Província de l’Hermitage
teve 168 notícias, Mediterránea 150,
América Central 135, East Asia 123,
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Brasil Centro-Sul 109, Austrália 106 e
Norandina 94. Considerando a origem
das notícias por regiões geográficas,
em primeiro lugar aparece a Europa, com 1352 notícias. Depois vêm
a América do Sul (607), Ásia (248),
América do Norte (242), África (236),
América Central (155), Oceania (139)
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e Médio Oriente (30). Há uma página
onde é possível consultar os detalhes
estatísticos completos das notícias
publicadas.
Todas as notícias publicadas no site
estão disponíveis e, consideradas em
conjunto, são de grande ajuda para

mostrar a vida e história dinâmica do
carisma de Marcelino.
O site é um espaço aberto que o Instituto disponibiliza, oferecendo a todos
a possibilidade de divulgar as próprias
atividades que tornam realidade o
sonho de Marcelino Champagnat.

Ir. Joarês Pinheiro de Sousa
Novo subdiretor da equipe de formação de El Escorial

O

Ir. Joarês Pinheiro de Sousa foi nomeado, pelo Ir. Emili e seu Conselho Geral, como subdiretor da equipe de El
Escorial. Colaborará com o Ir. Ángel Medina, diretor. O Ir. Joarês iniciará seu mandado em 2014, com o Curso
para Formadores.
foi ao Postulantado em Natal, RN e no
inicio de 1988 entrou no noviciado em
Mondubim, Fortaleza, CE, tendo como
mestre de noviços o Ir. Achiles Scapin.
Depois dos dois anos de noviciado fez
seus primeiros votos dia 01 de janeiro
de 1990, voltando a Natal para fazer
seu Escolasticado em 1990 e 1991,
tendo como formadores nessa etapa
os Irs. Artur da Câmara Cardoso e Wellington Mousinho de Medeiros.

Joarês Pinheiro de Sousa é filho de
uma família grande do interior do
Maranhão. Foram 21 gestações e 18
nasceram e 01 faleceu quando criança
ainda. Atualmente são 17 vivos e os
pais ainda vivos celebraram 71 anos
de casados dia 29 de junho passado.
De uma família muito religiosa sentiu
o chamado à vocação através da
vocação de seu Irmão, Ir Joaci Pinheiro de Sousa, mas resistiu muito à entrada na congregação e só
em 1986 foi que decidiu fazer uma
experiência em uma comunidade
Marista, e de comum acordo com
o Provincial Ir. Antônio Ramalho
foi morar em Aracati, CE. Em 1987

Em 1992 voltou a Mondubim, agora
como colaborador na formação, onde
em 1995 assumiu a etapa do Aspirantado, hoje Pré-Postulado, ficando
ai até final de1997. De 1998 a 2000
colaborou na formação dos Escolásticos em Belo Horizonte, formando a
equipe interprovincial, quando essa
etapa era com as Províncias de Santa Maria, São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasil Norte. Terminando esse período

de 03 anos foi convidado a fazer um
curso de formador no Chile com duração de um ano, em 2001. Voltando
ao Brasil, em 2002 assumiu a etapa do
Postulantado em Natal, RN, ficando ai
só esse ano e no ano seguinte, 2003,
em conjunto com a Província do Rio
de Janeiro, ajudou o Ir. Ataide José de
Lima no Postulantado em Vila Velha,
ES e no final desse ano, quando as antigas províncias do Rio e Brasil-Norte
se unificaram foi nomeado Mestre dos
noviços da nova província Brasil Centro Norte, pelo, também novo Provincial, Ir. Claudino Falchetto. Ficou como
Mestre de 2004 a junho de 2006 em
Mondubim e de julho de 2006 a final
de 2010 em Maranguape, CE, e o ano
de 2011em Aracati com os noviços de
segundo ano. Quase que a vida toda
de marista contribuindo na formação,
passando por todas as etapas.
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Tem como formação acadêmica, Bacharelado e Licenciatura
em Filosofia, cursado na UECEUniversidade Estadual do Ceará;
Teologia Catequética pela PUC
do Paraná e Curso de Modelo de
Ajuda- EFMA- Belo Horizonte,
MG.

