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Janeiro – Março 2014
Agenda do Conselho Geral 
e dos Diretores dos Secretariados

adMinistração Geral

No dia 4 de janeiro aconteceu a reunião da comunidade de N. D. de l'Hermitage com a Equipe de Acompanhamento, 
formada pelo Ir. Brendan Geary, Mayte Ballaz e Ir. Javier Espinosa.

De 4 a 8 de janeiro aconteceu o Capítulo da Província da Nigéria, do qual participou o Ir. Ernesto Sánchez como repre-
sentante do Conselho Geral.

A partir do dia 12, até dia 21 de janeiro, o Ir. Mario Meuti, Diretor da FMSI, visita os projetos maristas em Kinshasa e Ki-
sangani, na República Democrática do Congo.

2 – 5 de janeiro: Capítulo Provincial 
de Madagascar – Antonio Ramalho
4 de janeiro: Equipe de acompa-
nhamento da comunidade de L’Her-
mitage – Javier Espinosa
4 – 8 de janeiro: Capítulo Provincial 
da Nigéria – Ernesto Sánchez
12 – 21 de janeiro: Visita às obras 
maristas em Kinshasa e Kisangani, 
Rep. Dem. do Congo – Mario Meuti 
(FMSI)
13 – 18 de janeiro: Seminário sobre 
questões afetivas e abuso sexual de 
menores para o Cone Sul, Limache
15 de janeiro: Início do programa 
para formadores em El Escorial e 
Manziana (até 3 novembro)
15 – 16 de janeiro: Equipe Euro-
peia da Missão, Valladolid – João Car-
los do Prado e Miguel Ángel Espinosa 
Barrera
16 – 24 de janeiro: Reunião do 
comitê permanente da CIAP, Bogotá
16 – 18 de janeiro: Encontro dos 
Conselhos Gerais da Família Marista, 
Nemi - Itália
20 de janeiro: Início da plenária do 
Conselho Geral (até 28 de fevereiro)

23 de janeiro: Conselho regular
27 – 31 de janeiro: Encontro dos Conse-
lheiros com os formadores em Manziana e 
El Escorial
30 de janeiro: Reunião da Comissão de 
Educação da UISG/USG e Congregação para 
a Educação (Santa Sé)

2 de fevereiro: Encontro da Subcomissão 
de Irmãos Hoje
5 – 7 de fevereiro: Encontro do Conselho 
Geral com os diretores dos Secretariados
8 de fevereiro: Encontro do Conselho do 
MIUC, Nairóbi – Joe Mc Kee

10 – 12 de fevereiro: Encontro da 
Conferência dos Superiores da Áfri-
ca, Nairóbi – Joe Mc Kee
13 – 17 de fevereiro:  Reunião dos 
codiretores do Secretariado de Lei-
gos, Roma – Javier Espinosa
10 – 14 de fevereiro: Reunião da 
Comissão de novos modelos de ani-
mação, gestão e governo, Roma - 
Miguel Ángel, Víctor Preciado e João 
Carlos
18 fevereiro: Conselho regular
26 fevereiro: Reunião FMSI, Roma

2 – 8 de março: Encontro de for-
mação para diretores da África – Co-
missão preparatória, Nairóbi - Mario 
Meuti e João Carlos
3 – 12 de março: Encontro dos 
secretários e arquivistas provinciais 
de língua inglesa, Roma – Secretaria 
geral
17 – 21 de março: Comissão Prepa-
ratória da II AIMM, Roma - Miguel Án-
gel, Javier, Cesar Rojas e João Carlos
26 – 29 de março: Encontro sobre 
Vínculo e Pertença dos leigos maris-
tas, Roma
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www.Maristvocations.coM
Site vocacional da Província da Austrália

Um dos principais objetivos da 
equipe vocacional da Província 
da Austrália para o ano de 2013 

foi o de criar um portal vocacional para 
promover junto aos jovens o modo de 
vida marista. O site já está disponível 
na rede. Foi fruto de vários meses 
de trabalho, em colaboração com os 
Irmãos do Grupo de Referência para 
as Vocações. A apresentação gráfica é 
obra do grupo vocacional de Brisbane.

Algumas considerações sobre o site:

* O objetivo principal do site é pro-
mover o modo de vida dos Irmãos, 
focando cada etapa de formação.
* O desenho foi projetado tendo 
em vista os jovens. Por isso, as 
informações sobre a Província e as 
frentes pastorais são breves.
* Foi dada uma forte ênfase no 
aspecto visual, focalizando princi-
palmente os membros jovens da 
Província, tendo em vista o faixa 
etária das pessoas que queremos 
atingir.

* O conteúdo passa algumas infor-
mações sobre quem somos, nos-
so carisma e modo de vida, com 
ligação a algumas pastorais mais 
importantes.

Trata-se de um site em construção, 
com vídeos, entrevistas e testemunhos 
individuais que ainda deverão ser inse-
ridos no ano que estamos iniciando.

_____________
Greg McDonald e Rod Thomson
www.maristvocations.com

Província Brasil centro-norte

Profissão perpétua do Ir. Edvaldo Ferreira

A missa de Profissão Perpétua do 
Irmão Edvaldo Ferreira foi reali-
zada no dia 14 de dezembro, na 

Paróquia Santa Teresinha, em Bacabal, 
Maranhão. Na presença de familiares, 
amigos e Irmãos da Província Marista 
Brasil Centro-Norte, ele se consagrou 
de forma definitiva à vida religiosa no 
Instituto Marista por meio dos votos de 
pobreza, castidade e obediência.

O provincial Ir. Wellington Medeiros 
conduziu o rito da profissão. Na oca-
sião, ele convidou o Irmão a assumir o 
carisma deixado por São Marcelino Champagnat, fundador 
dos Maristas, e a aceitar o espírito do Instituto, que se 
configura a partir de atos de humildade, simplicidade e 
modéstia.

Irmão Edvaldo iniciou a caminhada na Província no ano 
de 2002, em Nísia Floresta/RN, quando ingressou no as-
pirantado, hoje chamado de pré-postulado. Nessa fase o 

vocacionado é chamado a conhecer a 
história do Instituto Marista. Em 2003 
e 2005, na cidade de Vila Velha/ES, 
ele participou do postulado, etapa de 
conhecimento pessoal para ajudar no 
discernimento vocacional.

No ano de 2006 entrou no Noviciado, 
em Maranguape/CE, onde, no final 
de 2007, emitiu os primeiros votos. A 
experiência é um  tempo canônico do 
vocacionado dedicado ao aprofunda-
mento sobre quem é São Marcelino 
Champagnat na vida dos Irmãos, sobre 

o carisma e a missão Marista. De 2008 a 2010, em Belo Ho-
rizonte/MG, fez o juniorato, período de estudo e formação 
do apóstolo Marista.

Desde 2011, Irmão Edvaldo mora em Iguatu/CE, onde con-
tribui com ações pastorais na paróquia local e Diocese e, 
também, coordena a pastoral da Escola Marista Champag-
nat de Iguatu
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tufão Haiyan
eMerGência nas filiPinas

Colaboração da FMSI com a Fundação Sagip KA 2000

No início de 2013, o tufão Yolanda (Haian) atingiu 
as Filipinas, com ventanias de velocidade de 305 
km/h.  Avançando pelo Oceano Pacífico, atingiu 

em primeiro lugar, Guian (Samar), e, em seguida, Tacloban 
(capital do Estado de Leyte), uma grande cidade na área 
central de Visayas. Os Estados de Leyte e Samar cons-
tituem as áreas mais pobres das Filipinas, dependendo 
basicamente da agricultura, principalmente na exploração 
de coco e arroz. Os habitantes dessa região, atingidas 
com frequência por tufões, também dependem da pesca 
artesanal. 

O povo de Leyte já se habituou aos tufões, mas foram 
surpreendidos pela extrema violência do Yolanda. As for-
tes ventanias exerceram grande pressão sobre as águas 
do Golfo de Leyte e provocaram um verdadeiro dilúvio. 
Três gigantescas ondas da altura de um edifício de dois 
andares atingiram as praias da cidade de Tacloban. Os ha-
bitantes da região costeira foram seriamente afetados. O 
número estimado de mortes é de cerca de 10.000. Muitas 
pessoas ainda estão desaparecidas e muitos cadáveres 
ainda não foram enterrados por não terem sido ainda 
reconhecidos.  

Residências, estabelecimentos comerciais, escolas, igre-
jas, prédios públicos e a rede elétrica foram destruídos. 
Após quase dois meses do desastre, boa parte dos 
escombros não foi ainda recolhida. Ajuda internacional 
tem sido enviada pela ONU, Unicef, países europeus, 
Oceania, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos etc. Foram 
enviados bens essenciais, bem como assistência médica e 
psicológica etc. Os efeitos do tufão atingiram não apenas 
Tacloban, mas toda a região abrangida por Samar e Leyte. 
Há lugares isolados que dificultam o envio de ajuda por se 
localizarem longe da região urbana.

Jaro fica a uma hora de Tacloban. A congregação das 
Oblatas de Notre Dame, fundada pelo bispo George 
Dion (OMI), administra Notre Dame de Jaro há cerca de 
cinquenta anos. Há mais de quatrocentos alunos matricu-
lados na escola. Formou nesse período muitas religiosas 
e sacerdotes. As Irmãs Oblatas de Notre Dame possuem 
casas de formação em Tamontaka, cidade de Cotabato, 
junto com os Irmãos maristas e os padres oblatos. Algu-
mas Irmãs trabalham nas três escolas maristas de Dadian-
gas, Marbel e Kidapawan. 

O Irmão Manuel de Leon, em nome dos irmãos maristas, 
visitou a área afetada e entrou em contato com as Irmãs 
OND. A escola de Jaro, como mostram as fotos, foi com-
pletamente destruída, precisando, pois, ser reconstruída. 
É também necessário desenvolver um programa de apoio 
para as famílias e pais poderem manter seus filhos na 
escola. As Irmãs OND possuem outra escola, Notre Dame 
de Abuyeiros, com mais de seiscentos alunos, em geral 
filhos de camponeses e pescadores. Essa escola também 
foi atingida, mas em proporções menores do que a de 
Notre Dame de Jaro.

A FMSI vai ajudar as Irmãs a reconstruírem suas escolas. 
Em colaboração com a Fundação Sagip KA 2000 (uma 
ONG dos Irmãos Maristas, em Tacloban), darão início a 
algumas iniciativas, como um programa de sustentabili-
dade para as pessoas pobres das comunidades atingidas 
pelo tufão, que passariam fome quando os suprimentos 
enviados porventura terminassem. O plano é comprar se-
mentes para o cultivo de vegetais e cereais que suprirão 
as necessidades nutricionais dos moradores das comuni-
dades locais. Todo o tipo de ajuda será bem-vindo. Ali-
mentos, remédios, abrigos, educação e ajuda psicológica 
são as necessidades básicas que deverão ser atendidas.

A FMSI (www.fmsi-onlus.org), através da PayPal, recolherá 
as doações, mesmo as mais modestas, para ajudar a aten-
der a essa EMERGÊNCIA DAS FILIPINAS.
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conquistando nossa iMaGinação

Secretariado da Colaboração Missionária Internacional

No dia da morte de Nelson 
Mandela, as cinco escolas 
maristas na África do Sul pu-

blicaram uma homenagem a esse 
homem tão reverenciado por seus 
alunos. Mandela caminhou figura-
tivamente ao lado dos filhos e fi-
lhas de Champagnat que, durante 
o tempo do apartheid, desafiaram, 
como maristas na África do Sul, 
essa ideologia, abrindo as escolas 
maristas para todas as crianças de 
quaisquer origens. A ação corajosa 
dos nossos irmãos naquela época foi 
uma violação direta das leis 
existentes na África do Sul. 
O engajamento marista nas 
lutas educacionais na Áfri-
ca do Sul conquistou nossa 
imaginação, assim como o 
espírito de Nelson Mandela, 
para continuar a impulsionar 
a nossa.

Procuramos sempre nos va-
ler dessa “imaginação"... co-
mo inspiração! É obra do 
Espírito Santo, por meio do 
carisma, que herdamos co-
mo maristas. Uma visita à 
casa recém-reformada em La Valla 
provoca isso em nós. É acessível e 
acolhedora, muito Marista! Na en-
trada, o lugar da mesa em torno da 
qual os primeiros irmãos maristas se 
reuniam fica ao nível da rua. Desta-
cam-se então dois ambientes. Para 
Marcelino esta sala era um simples 
porão, lugar de interioridade. E no 
andar superior, um grande quarto 
com vistas para o vale do Rive de 
Gier que corre para o mar, abriu 
o caminho do Instituto para a 
Oceania e todo o mundo, lugar 
da missão. A casa de La Valla 
novamente conquista a nossa 
imaginação. Um farol Marista 
emblemático para o mundo!

Na recente Conferência Geral 

em L'Hermitage, a imaginação foi 
novamente Marista pela idéia de in-
ternacionalidade. Isso não é novo. 
Lembramo-nos da palavra de Marce-
lino, ".... tout le monde ...". Mas há 
um lugar de renovação que toma lu-
gar na vida marista, construído sobre 
as fundações do bom trabalho que 
continuamos a fazer. 

Todos os maristas são inspirados 
pelo apostolado dos Maristas Azuis 
em Aleppo, na Síria. Alegramo-nos 
com as comunidades de leigos e ir-

mãos maristas comprometidos com 
os sete países do novo Distrito Ma-
rista da Ásia. Estamos interessados   
e envolvidos na medida em que os 
projetos internacionais evoluem: a 
Pan-Amazônia transpondo as regiões 
fronteiriças da Amazônia, com foco 
nos povos indígenas e ribeirinhos 
que desconhecem as realidades de 
suas fronteiras; uma nova missão 
no Harlem para os imigrantes espa-

nhóis, planejada pelas seis provín-
cias americanas da região Arco Nor-
te; o retorno dos irmãos maristas a 
Cuba; a nossa resposta internacional 
ao desastre no Haiti; o apostolado 
em defesa dos direitos da criança 
nas Nações Unidas; e muitas novas 
realidades de formação profissional 
na África, no Timor Leste e no Vietnã.

Tudo isso conquista nossa imagina-
ção. São iniciativas caracterizadas 
pelo envolvimento internacional e 
interprovincial daqueles que se de-

neominam MARISTAS. O Se-
cretariado da Colaboração 
Missionária Internacional, 
do Conselho Geral, continua 
a apoiar a criação de comu-
nidades internacionais e in-
terprovinciais, atendendo às 
necessidades da Missio ad 
Gentes e desenvolvendo es-
truturas para programas de 
voluntariado. Nossa menta-
lidade está sendo continua-
mente revitalizada. Há cerca 
de 300 maristas atualmente 
envolvidos em alguma mis-
são fora da área da sua 

província de origem. São jovens e 
idosos, irmãos e leigos, experientes 
e iniciantes. Todos contribuem para 
uma história marista que conquista 
nossa imaginação.

As informações sobre o envolvimen-
to do apostolado marista internacio-
nal devem ser dirigidas ao seu Pro-
vincial, ao CPV (Coordenador Provín-
cial dos Voluntários) ou diretamente 

ao Superior Geral.

___________
Chris Wills, Diretor do Secretaria-
do da Colaboração Missionária 
Internacional
www.champagnat.org/vol/
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