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Solidariedade ao Sudão do Sul

Relato do Ir. Christian Mbam

Houve muita destruição em nossa casa em Malakal e 
muitas coisas foram roubadas. Em vista disso, a comu-
nidade não fugiu, mas se deslocou para outra cidade 

chamada Rumbeck para coordenar o programa de Formação 
Docente em serviço para um grupo de professores logo após 
a primeira batalha na cidade de Malakal. A comunidade ainda 
estava lá quando começaram os enfrentamentos e finalmente 
as forças do governo assumiram o controle da cidade.

Em seguida aconteceram os saques. O material de valor não 
foi levado porque o plano era retornar e organizar o progra-
ma de formação do mês de março. Evidentemente, agora o 
programa não é mais viável. As pessoas fugiram de Malakal 
que foi totalmente incendiada e está indefesa contra outras 
invasões das forças rebeldes que permanecem nos arredores.

Não é, pois, seguro voltar lá. Evidentemente, deixei meus per-
tences quando viajei para a Nigéria em dezembro. O voo da 
ONU (WFP) que peguei em Malakal só podia levar 20 quilos de 
pertences pessoais, de modo que não pude levar muita coisa. 
O mesmo ocorreu com outros membros da comunidade. As-
sim, deixamos muitos pertences para trás. A maior perda foi 
o automóvel Cruizer.
Malakal ficou sujeita a outros combates e as forças de opo-
sição cresceram. Malakal é a capital da região que possui as 

maiores reservas de petróleo, sendo portando muito valiosa. 
___________
O Ir. Christian, que se encontra hoje em Riimemze comenta: 
‘Aqui em Riimemze ainda estou avaliando as alternativas pos-
síveis para mim. Um problema é a questão linguística. Come-
cei a me empenhar para superar essa dificuldade’.

Cardeal Orlando Beltran Quevedo OMI, 
ex-aluno marista em Marbel, Filipinas.

Cardeal Fernando Sebastián Aguilar CMF, 
ex-aluno marista em Calatayud, Espanha



Ano VI - Número 313Notícias Maristas

2

Província México occidental

Preparação da II Assembleia Internacional 
da Missão Marista 

O Instituto México de Palmas, 
Tijuana, foi a sede do encontro 
regional de preparação da II 

Assembleia Internacional da Missão 
Marista. Reunimos em torno de 40 
pessoas da região, entre professores, 
membros de direções, família marista 
e Irmãos, todos maristas.

O Ir. Eduardo Navarro, provincial, hon-
rou-nos com sua valiosa e carinhosa 
presença, e dirigiu algumas palavras 
de contextualização desta Assembleia 
e as repercussões em nível interna-
cional marista. A oração inicial con-
vidou-nos a recuperar as “pequenas 
virtudes maristas” e a apresentar-nos 
uns aos outros destacando essas vir-
tudes. Depois cada uma das delega-
ções apresentou o caminho feito no 
estudo e reflexão dos temas propos-
tos pela comissão internacional que 
nos preparam para a Assembleia. Em 
seguida tivemos um momento longo 
de reflexão com a pergunta: como te 
imaginas a relação entre Irmãos e Lei-
gos dentro de um ano? Algumas ideias 
significativas desta partilha:

“Imaginamos que vivemos em maior 
colaboração, entendimento, muito 
diálogo e animação compartilhada, 
queremos transmitir juntos o gozo de 
viver a partir de Jesus e ser maristas, 
e compartilhar com as crianças e jo-

vens esta experiência; esta é a alegre 
mensagem da espiritualidade marista, 
que os Irmãos apostam na formação 
marista dos Leigos. Ser marista, Irmão 
ou Leigo, transcende os muros do 
Colégio, é uma maneira de interpretar 
e viver a vida. Queremos viver enamo-
rados do projeto do reino de Jesus e 
fazê-lo realidade a partir dos valores 
maristas. Queremos viver contagiando 
de alegria e profundidade espiritual 
a todos, especialmente crianças e 
jovens; queremos mover-nos, sair do 
conforto, ir ao encontro dos mais ne-
cessitados”.

Após esta rica partilha chegaram sete 
especialistas em juventude, sete jo-
vens alunos do Ensino Médio que nos 
compartilharam aquelas coisas que os 
preocupam atualmente, seus medos 
e alegrias, também nos presentearam 
com uma “descrição” de como são os 
jovens… finalmente falaram-nos da-
quilo que mais agradecem da educa-
ção marista, destacando a formação 
humana e nos valores, de terem sido 
levados a sério e sentirem-se impor-
tantes e tomados em consideração no 
colégio, assim como agora buscam ti-
rar o melhor de tudo isto e agradecem 
a paixão dos professores e o ambiente 

acolhedor. Sentem que os professores 
lhes transmitem conhecimentos com 
alegria e paixão. É um colégio que 
vale a pena.  Por outro lado, também 
os jovens nos sinalizaram alguns ele-
mentos que não os ajudam no colégio 
como as etiquetas que os alunos se 
colocam mutuamente, medo ao que 
vão dizer os demais e muita crítica 
e chacota uns dos outros. Falaram 
também dos lugares que frequentam 
os jovens e, finalmente, falaram que 
se sentem escutados e atendidos pela 
obra marista.

Dedicamos um tempo para trabalhar 
em equipes a partir de alguns artigos 
do documento Evangelizadores entre 
os Jovens chegando a um compro-
misso em cada equipe: “Estar mais 
ativos entre os jovens fazendo-nos 
presentes, buscando novas formas 
para que eles se aproximem com mais 
confiança em nós, escutando-os e 
apoiando-os”.

Terminamos com uma pequena ora-
ção, reconstruindo o logo da As-
sembleia Internacional com aquelas 
ideias que permanecem em nosso 
coração.
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Levar esperança ao Haiti

Há quatro anos, em 12 de ja-
neiro de 2010, um terremoto 
terrível atingiu o Haiti, trazendo 

destruição e morte para a ilha.  Como 
já acontecera no pas-
sado, depois da erup-
ção do vulcão de Goma 
(República Democrática 
do Congo), em 2002, e 
o Tsunami de 2004 no 
Sri Lanka e na Índia, 
as comunidades maris-
tas locais se tornaram 
protagonistas na ajuda 
à população. Junto com 
elas, todo o Instituto 
Marista. 

Também para o Haiti 
chegaram doações de 
todos os lugares do 
mundo, às quais a Ad-
ministração Geral do Instituto acres-
centou aquilo que restava do Fundo 
Tsunami1, enquanto que os Irmãos 
Maristas presentes no local sugeriam 
alguns projetos para reconstruir e dar 
uma contribuição ao desenvolvimento 
do país, a partir da escola e dos jovens. 

A FMSI esteve ao centro desta iniciati-

va: angariou fundos, examinou os pro-
jetos a serem financiados, distribuiu o 
dinheiro arrecadado e acompanhou as 
várias atividades financiadas. 

O objetivo deste relatório é principal-
mente agradecer aqueles que contri-
buíram com as suas generosas doações 
e, ao mesmo tempo, prestar contas de 
como foi utilizado o “Fundo Haiti”. 
Estas páginas ilustram o uso que se fez 
do Fundo até dezembro de 2013. 

O processo de reconstrução do país 

e de melhoramento das condições de 
vida dos haitianos certamente não ter-
minou e nem mesmo o Fundo cessou 
de existir: os projetos continuarão em 

2014 e também o nosso 
trabalho. 

Entre as boas notícias es-
tá o fato que os habitan-
tes do Haiti não se dão 
por vencidos. O grande 
mercado de Port-au-Prin-
ce, com as milhares de 
pessoas que vêm vender 
e comprar nas inúmeras 
pequenas bancas, tes-
temunha essa realidade, 
assim como também as 
tantas crianças que con-
tam o próprio sonho. A 
idade média da população 
haitiana é de 21 anos. Nós 

da FMSI temos a convicção de que o 
futuro do país depende da instrução e 
da promoção social dos jovens. 

Baixe o relatório completo no nosso 
site: 
www.champagnat.org

Província Brasil Centro-Norte

A formação conjunta e a nova relação entre irmãos e 
leigos foi o tema escolhido para o fórum realizado 
na quinta-feira (20/02), durante o Encontro das 

Áreas da Superintendência de Organismos Provinciais da 
Província Marista Brasil Centro-Norte (SOP/PMBCN). O 
evento terminou no dia 21 de fevereiro, com a elaboração 
do planejamento estratégico de 2014. 

Realizado de 18 a 21 de fevereiro, em Águas Claras/DF, o en-
contro reuniu mais de 30 irmãos e leigos que integram o Co-
mitê de Pastoral; as comissões de Formação e Vida Religiosa, 
de Patrimônio e Espiritualidade e do Laicato; a Coordenação 
do Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM); as 
subcomissões de Formação Conjunta e do Acervo Histórico; a 
Coordenação de Animação Vocacional e o Conselho Provincial.
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Austrália - Colégio dos Irmãos em Subiaco

Seguindo os ensinamentos de 
Jesus Cristo, o Bom Pastor, 
os provinciais e Superiores de 

Distrito dos Irmãos Maristas 
da África — Ir. Joachim (Ni-
géria), Sylvain (Madagascar), 
Valentin (PACE), Joe Walton 
(África do Sul) e Francis (Áfri-
ca do Oeste)— promoveram, 
no início de fevereiro, sua 
visita canônica anual à Co-
munidade MIC, seguindo os 
princípios da boa liderança.

Essa visita dos Superiores ao 
MIC é um serviço para aqueles que 
acreditam neles.  Como a parábola 
do Bom Pastor, citada por Jesus em 
seus ensinamentos evangéli-
cos, os Provinciais e Superiores 
de Distrito e Madagascar dese-
jam o bem de seus Irmãos. Ir. 
Joachim Ezetulugo, presidente 
cessante da Conferência dos 
Provinciais da África Continen-
tal, apresentou à comunidade 
o novo presidente, Br. Francis 

Lukong, e o novo Secretário, Ir. 
Spiridion Ndanga, que substitui o 
Ir. Albert Nzabonaliba nessa função.

Ao saudar a Comunidade MIC, o 
novo presidente destacou o aspec-
to da responsabilidade pessoal e 

mútua e encorajou os Irmãos em 
formação a equilibrar seu empenho 
tanto na área acadêmica quanto na 

vida de oração. Por sua vez, 
o Ir. Valentin (PACE), duran-
te seu discurso, comparou 
o centro da formação com 
um “shamba” (jardim), que 
representa esperança de vi-
da no contexto da África. 
Ele também deu algumas 
informações sobre a Con-
ferência Geral realizada em 
L’Hermitage (França) no ano 
passado.

Finalmente, o Ir. Francis Lukong, 
presidente da Conferência dos Su-

periores do Continente Afri-
cano, agradeceu a equipe de 
formação por seus ingentes es-
forços e incentivou os Irmãos 
em formação a serem agentes 
decisivos de sua própria for-
mação. 
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Visita da Conferência dos Superiores da África

No dia 26 de fevereiro, quarta-feira, um grupo de 70 
ex-alunos maristas e esposas reuniram-se na igreja 
de St. Joseph, Subiaco, para comemorar a abertura 

e a bênção, em 1954, da escola dos Irmãos adjacente à 
igreja. A missa foi celebrada por oito ex-alunos sacerdotes. 

O fundador da escola, Irmão Lucian Gerber, formava a 
comunidade com os irmãos Victor Chalmers e Ernest 
(Terence) Gleeson. Após dez anos de fundação, a escola 
cresceu rapidamente, indo de 120 a 562 alunos, ocupando 
uma área 1,5 acres.


