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UbUntU: nos hUmanizamos 
por meio dos demais

Mensagem de natal do Ir. Superior Geral

administração Geral

Os Irmãos Emili Turú e Michael De Waas se encontram na Nova Zelândia, onde participam da Assembleia e Capítulo do 
novo Distrito do Pacípfico, que acontecem em Auckland, de 11 a 18 de dezembro.

O Ir. Eugène Kabanguka participa do Capítulo Provincial de América Central en Guatemala, de 12 a 17 de dezembro.
O Ir. Josep Maria Soteras irá ao retiro da Provincia de Cruz del Sur, em Mar del Plata, Argentina, de 14 a 21 de dezembro.
O Ir. Chris Wills, do Secretariado da Colaboração Missionária Internacional, visita, de 9 a 22 de dezembro, as comunidades 

maristas do Paquistão.

Na África existe o chamado UBUNTU. Tem a ver com a essência do ser humano, é parte do presente que a África dará ao mundo. Abarca 
a hospitalidade, o cuidado dos outros, o ser capaz de qualquer coisa para o bem dos demais. Cremos que uma pessoa é pessoa por meio de 
outra pessoa, que minha humanidade está enlaçada, conectada com a tua de maneira indestrinçável (Arcebispo Desmond Tutu).

Cada vez que estive na África me impressionou a extraordi-
nária capacidade de acolhida de sua gente. Aonde quer que 
vás, te encontras com gente caminhando, que responde à tua 
saudação com simpatia, erguendo as mãos, com as palmas 
voltadas para ti. Para mim é um sinal muito lindo de hospitali-
dade, como a dizer: “Bem-vindo; te acolho de braços abertos. 
Como vês, nada escondo nas mãos; só quero teu bem”. 

Para os que provêm de culturas em que se rende culto ao 
individualismo, surpreende essa maneira de entender a vida, 
e faz pensar em valores sociais que foram postos de lado, 
muitas vezes superados pela necessidade compulsiva de 
acumular bens e protegê-los, como também pelo egoísmo au-
torreferencial, bem escondido atrás do inquestionável direito 
à "liberdade pessoal". 

Natal nos recorda o caráter divino de toda pessoa humana, 
visto que o Filho de Deus com sua encarnação se uniu, de 
certo modo, a todo o homem (Concilio Vaticano II). Sabemos 
que somos habitados pelo Mistério e, portanto, comparti-
lhamos o mais essencial de nossas vidas, que se manifesta 
em forma de bondade e amor. Assim o reconhece Nélson 

Mandela em sua autobiografia: Sempre soube que na profun-
deza do coração humano existe misericórdia e generosidade. 
Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor de 
sua pele, sua origem ou sua religião. As pessoas têm que 
aprender a odiar, e se pode aprender a odiar, também se lhes 
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Salamanca: Instituto de Estudos Maristas (IEM)

pode ensinar a amar, visto que o amor 
brota mais naturalmente do coração 
humano que seu oposto. Inclusive nos 
momentos mais horríveis da prisão, 
quando a resistência chegava ao seu 
limite, podia ver uma chispa de huma-
nidade num dos guardas, quiçá por um 
segundo, mas suficiente para me ani-
mar e continuar. A bondade humana é 
uma chama que se pode esconder, mas 
jamais apagar.

Sim, nossas vidas estão estreitamen-
te interconectadas de maneira mis-
teriosa, porém real. Justamente por 
isso, os participantes da Conferência 
Geral de setembro passado em N.D. 
de l’Hermitage, se deixaram interpelar 
pela realidade de meninos e jovens, 
particularmente dos que se encontram 
em situações de maior vulnerabilidade 
em diversas partes do mundo. Conven-
cidos da atualidade de nossa vocação 
para uma fraternidade universal, reafir-
mamos nosso empenho de serviço e 
disponibilidade sem fronteiras, aos pés 
de Nossa Senhora de Fourvière. 

Por outra parte, nossa opção de viver 
em comunidade expressa visivelmente 
nossa conexão e interdependência. 
Assim o entenderam nossos mártires, 
recentemente beatificados, quando 
decidiram compartilhar a sorte de seus 

Irmãos de comunidade, inclusive tendo 
possibilidades de evitar a morte.  

Creio ademais que a próxima celebra-
ção da Assembleia Internacional da 
Missão Marista em Nairóbi (Quênia), 
como conclusão de um processo de-
senvolvido conjuntamente por Irmãos 
e Leigos dos cinco continentes, nos 
permitirá experimentar de maneira 
concreta o significado de Ubuntu, para 
depois aplicá-lo em nossa vida coti-
diana. 

Outra oportunidade para viver profun-
damente nossa dimensão internacio-
nal será o processo que nos levará até 
a celebração do Bicentenário Marista, 
no ano de 2017. No dia 28 de outubro 
de 2014, aniversário do encontro do P. 
Champagnat com o jovem Montagne, 
fator desencadeante da fundação do 
Instituto, abrir-se-á um ciclo de três 
anos como preparação a esse acon-
tecimento. A recente inauguração da 
casa de La Valla renovada, ali onde 
começou essa pequena comunidade 
com horizonte universal, nos convida 
a esforçar-nos hoje por um novo co-
meço, fiéis às origens e à tradição, mas 
encarnados no hoje e no aqui que nos 
cabe viver. 

Ubuntu: eu sou porque nós somos. 

Quer dizer: nos humanizamos por meio 
dos demais. E justamente porque cada 
um é parte inseparável do tecido da 
humanidade, o que um faz ou deixa de 
fazer tem consequências na vida dos 
demais.

Por exemplo, vendo os humildes come-
ços em La Valla, ninguém podia imagi-
nar que o Instituto se estenderia pelos 
cinco continentes e influiria na vida de 
tantos meninos e jovens. Também foi 
difícil para muitos imaginar a extraor-
dinária força transformadora que se 
encerrava naquele filhinho de Maria e 
José, chamado Jesus. 

Oxalá que a celebração deste Natal de 
2013 nos ajude a tomar consciência 
de nossa interdependência e de nossa 
responsabilidade em fazer do planeta 
Terra um mundo mais habitável e fra-
terno, mais justo e solidário, enquanto 
celebramos o nascimento de Jesus, 
que, partilhando plenamente de nossa 
humanidade, fez mudar de maneira 
humilde e discreta, muitos aspectos do 
rumo da História.  

Feliz Natal! 

Nos dias 7 e 8 de novembro de 
2013 o Instituto de Estudos 
Maristas (IEM) da Universidade 

Pontifícia de Salamanca organizou a II 
Jornada de Solidariedade e Voluntaria-
do: “Compartilhar Experiências”, que 
com um caráter bianual querem dar a 
conhecer ao conjunto das mesmas em 
voluntariado, práticas especiais e soli-
dárias, realizadas pelo alunado da Fa-
culdade, especialmente dos Níveis da 
Educação Infantil, Educação Primária e 
Ciências da Atividade Física e esporte 
(CAFYD), e outras pessoas solidárias 

vinculadas às nossas finalidades edu-
cativas comuns.

Além de compartilhar as experiências 
solidárias e de voluntariado, também 
se apresentaram ofertas de voluntaria-
do de SED e através de acordos diretos 
com outras instituições de experiên-
cias locais e em países em vias de de-
senvolvimento. Com ele, pretendíamos 
sensibilizar e motivar a comunidade 
universitária com estratégias de soli-
dariedade, voluntariado e cooperação 
para uma sociedade mais justa, cristã 

e participativa.

A Jornada foi inaugurada por autorida-
des acadêmicas universitárias, fiéis ao 
compromisso e difusão do Projeto.

Em 2011 já o IEM organizou a I Jornada 
de Solidariedade e Voluntariado: SED 
ONGD, para dar a conhecer nossa 
ONG na Universidade, iniciar ações de 
formação e sensibilização na Universi-
dade e assinar um Convênio de cola-
boração entre SED e a UPSA.
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ser profetas e místicos 
como maria

Capítulo Provincial da Província East Asia

Profissão perpétua do Ir. Diego Lunkes

No dia 3 de novembro, o Irmão Diego Lunkes, do Rio Grande do Sul, professou 
seus votos perpétuos. A cerimônia ocorreu na cidade de Harmonia e contou com a 
presença de seus familiares, Irmãos Maristas, colaboradores e amigos. Atualmente o 
Irmão Diego trabalha no Colégio Marista Vettorello em Porto Alegre.

Entre os dias 4 e 8 de dezembro, 
em Marikina City, nas Filipinas, 
a Província East Asia celebrou o 

seu terceiro Capítulo Provincial. O lema 
foi “Ser profetas e místicos como Ma-
ria”. Durante o encontro o Ir. Manuel 
de Leon entregou o cargo de Provincial 
ao Ir. Robert Teoh, novo eleito. Do 
governo geral, estiveram presentes os 
Irmãos Emili Turú e Michael De Wass.

Foram eleitos conselheiros provinciais 
os Irmãos Domingo Lee, John Chin, 
Willy Lubrico (Robert), Pat Corpus, Lin-
dley Sionosa e Anselmo Kim.

província do canadá
Fórum marista e V Capítulo provincial

Um fim de semana durante o qual 
demos passos importantes na 
abordagem da terra nova da 

Província marista do Quebec-Canadá. 
Foi a 8, 9 e 10 de novembro último na 
Casa da Madona, no cabo da Madale-
na. Houve, na jornada de sábado, mais 
de 100 participantes...

Os 19 capitulares do V Capítulo provin-
cial se reuniram, na tarde do domingo, 
10 de novembro. Depois de um belo 
momento de oração e de partilha, 
procedeu-se, por voto secreto, à son-
dagem para a eleição do próximo Pro-
vincial. Esse gesto histórico constituía, 
pela primeira vez em nossos anais, 
uma nova maneira de proceder, aceita 
pelo Conselho Geral.

A 2ª sessão do Capítulo será nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho de 2014. A 
Comissão preparatória vai se inspirar nas intuições e sugestões da Assembleia 
provincial e do Fórum dos dias 8, 9 e 10 de novembro último, para estabelecer 
os temas a serem estudados a partir dos quais os 25 capitulares (19 Irmãos e 6 
Leigos) vão orientar a Província para os três próximos anos.

Enquanto os Irmãos se ocupavam da sondagem para a eleição do novo Provin-
cial, os leigos, por sua vez, procediam à eleição do Conselho Administrativo da 
Associação Marista dos Leigos (AMdL), organização surgida da fusão do MMQ 
(Movimento Marista Quebec) com a AMI (Associação Marista Iberville).
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No dia 7 de Novembro encon-
tramo-nos nas instalações da 
Universidade Marista de Gua-

dalajara para ir para La Chona, onde 
ocorreria nossa reunião. Em meio a 
jogos e cantos, fomos nos apresen-
tando, compartilhando quem éra-
mos, de onde vínhamos e em que es-
távamos trabalhando no momento. 

Foi-nos apresentado o projeto de pe-
dagogia vocacional, convidando-nos 
a refletir sobre o que fazer em nos-
sas obras e identificar as melhores 
práticas que realizamos nesta linha 
para, em seguida, compartilhá-las 
em grupos. Concluímos o nosso dia 
com um tempo de contemplação, in-
ternalizando o nosso ser com o que 
chama mais nossa atenção e nosso 
sentimento.

O trabalho foi intenso, refle-
tindo sobre o impulso que se 
está dando no âmbito provincial 
à cultura vocacional mediante 
quatro tarefas específicas do 
AMOR: Acompanhar, Manifestar, 
Rezar e Refletir sobre a vocação. 
Tivemos de trabalhar no modo 
de realizar concretamente essas 

tarefas em cada um dos níveis em 
que trabalhamos, sendo muito rica 
a partilha de nossas ideias e a per-
cepção de que há coisas boas sendo 
realizadas.

Os dias transcorreram muito rapida-

mente e logo chegou o nosso último 
dia de atividades. Apresentaram o 
projeto de educação para a interio-
ridade que conhecíamos experimen-
talmente. Fomos então convidados 
a representar com um desenho os 
nossos compromissos em relação a 

nós mesmos, a nossa missão 
nas obras e o que podemos re-
alizar em nosso trabalho.

Por fim, chegou o momento de 
arrumar as malas e começar nos-
sa viagem de volta, com o cora-
ção nutrido e 
agradecido.
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província do méxico occidental

Encontro Provincial de Pastoral Vocacional 

Mindelheim, alemanha: recursos para projetos maristas

Em 2013, a Maristenkolleg em Mindelheim, Bavária, arrecadou uma quantia considerável em recursos financeiros 
através de uma campanha organizada entre as classes e outros grupos da escola.

Algum tempo atrás, três Irmãos Maristas no Camboja pediram apoio para a nova comunidade em Sen Monorom no 
leste do Camboja. Em conjunto com a diocese local esses Irmãos estão empenhados em desenvolver o trabalho 
pastoral com jovens em Sen Monorom . Dois deles , o Irmão Bernhard Tremmel e o Irmão Maximilian Meier, são da 
Alemanha, foram alunos na escola e mais tarde também trabalharam em Mindelheim. Eles apresentaram uma lista 
com os itens que eram necessários para a comunidade. O projeto do Maristenkolleg para este ano é  ajudar os Irmãos 
no Camboja, e assim demonstrar a vivência do valor da solidariedade.
Em 2013, a Maristenkolleg levantou a quantia de $8.889 euros. Desse montante,  4.000 euros foram destinados para 
o Camboja, 3.000 euros foram doados para as pessoas em Alepo, na Síria , e quantidades menores foram enviadas 
para o Quênia . Além disso, o dinheiro da escola, complementado com doações de amigos dos Maristas na área de 
Mindelheim - $2.500 euros no total - foram enviados para Harare, Zimbabwe, onde os Irmãos Maristas coordenam o 
projeto “Vila de Marcelino Champagnat” que atende crianças órfas já há vários anos.


