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Se não agora, quando?
Encontro sobre vinculação e pertença laical

adminiStração geral

O superior geral, Ir. Emili Turú, com os conselheiros Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho participam do encontro da Confe-
rência Marista da Europa, em Edimburgo, na Escócia, de 7 a 10 de abril.
O Ir. Chris Wills, do Secretariado da Colaboração Missionária Internacional, de 8 a 10 de abril, participa da reunião com a 
equipe do projeto Solidariedade com o Sudão do Sul. Em seguida partirá para o Canadá, onde estará até 18 de abril.
Os Irmãos Josep Maria Soteras e Eugène Kabanguka, conselheiros gerais, até 11 de abril, realizam um encontro com as 
Províncias do Arco Norte, no México.
O Ir. João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da Missão, visita a Província do México Ocidental, implementando o 
projeto Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão.
O Ir. Javier Espinosa, do Secretariado dos Leigos, acompanha um retiro de Irmãos e Leigos no Canadá, até 14 de abril.

Se não agora, quando? Se não nós, 
quem?, foi o desafio que o ir. 
Emili lançou apenas iniciado o 

Encontro sobre Vinculação e perten-
ça laical (Roma, 26-29 março 2014). 
Este desafio parece ter sido intuído 
pelos participantes antes da reunião, 
visto a presença significativa de boa 
parte do Conselho Geral, de oito pro-
vinciais, de um bom grupo de con-
selheiros provinciais, de 21 leigos, 
da delegação de 20 Unidades Admi-

nistrativas, e ainda uma representação das 
Secretarias . Quase sessenta participantes.

Emili centrou o Encontro fazendo memória 
do projeto da Sociedade de Maria, formada 
por religiosos, leigos e sacerdotes. Sublinhou 
que chegou o momento de completar este 
projeto das origens maristas. Se o primeiro 
centenário, disse, foi de fundação e estrutu-
ração, o segundo, de reformulação e reestru-
turação, o terceiro centenário deve enfrentar 
um novo início para o carisma marista, onde 

os protagonistas são irmãos junta-
mente com os leigos.

No final, procurou-se dar recomenda-
ções ao Conselho Geral e às Unidades 
Administrativas, mas a primeira parte 
da reunião foi de profunda escuta de 
testemunhos laicais maristas, de ex-
periências de outras congregações e 
de processo de comunhão no nosso 
Instituto. Escutaram-se formas de 
associação de leigos (Missionários 
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ComunidadeS rejuveneSCidaS

Encontro Intercomunitário em Cuba

Maristas de Ciudad Juarez, processos 
de Santa María de los Andes ... ), asso-
ciação com alguma presença de irmãos 
(Movimento Champagnat, Leigos do 
Canadá ...), uma associação de irmãos 
e leigos (Austrália ...) . De experiências 
passadas surgiram inúmeras perguntas 
à volta do carismático e do estrutural, 
da Associação pública e privada, au-
tonomia e a comunhão, o canônico 
e o civil, a unidade e a diversidade, a 
dimensão internacional e a dimensão 
local ... Mas concluiu-se que chegou 
o momento de oferecer processos de 
discernimento vocacional em função 
dos leigos e de visualizar uma estrutura 
onde, de alguma forma, se possam  re-
conhecer os leigos maristas que optam 
por uma adesão carismática.

O percurso dos quatro dias reforçou o 
compromisso de irmãos leigos de con-
tribuir para o nascimento de uma nova 
época para o carisma marista, na linha 
da declaração do XXI Capítulo Geral. 
Não se chegou a consensos, mas sim 

a uma séria motivação para continuar 
a reflexão, convencidos de que o ca-
minho da comunhão é um caminho 
irreversível. Ecoou o da "nova tenda", 
"novo começo", dispostos a "destruir 
para construir", como aconteceu com 
a casa de l’Hermitage . A nova época 
querer recolher o espírito que vem do 
sentido da "tenda", que nos fala do 
provisório, de caminho não acabado, 
de procura, de itinerário.

Apesar da diversidade de processos, 
de culturas e de experiências o En-
contro fez com que nos sentíssemos  
Maristas para além da nossa condição 
de irmãos ou de leigos. O que nos une 
é o mesmo seguimento de Jesus, a 
mesma espiritualidade, a mesma fra-
ternidade, a mesma missão marista. 
De futuro, em qualquer nova estrutu-
ra, esses elementos nunca poderão 
faltar. A partir deles, como Maristas, 
caminhamos juntos, enriquecemo-nos  
e complementamo-nos. Resulta um 
caminho de comunhão. O futuro do 

carisma é futuro de comunhão .

Na avaliação sublinhou-se que a ex-
periência vivida a partir de uma me-
todologia simples e eficaz, ajudou a 
encontrar uma linguagem comum, e 
a desenvolver um espírito fraterno e 
dialogante. As mesas-redondas, propi-
ciando a igualdade, ajudaram a viver a 
escuta, o diálogo fraterno e respeitoso, 
a abertura e busca sincera como grupo.

A qualidade marista dos presentes, a 
organização, o ambiente, contribuíram  
para que o Encontro concluísse com 
muita motivação e esperança frente ao 
futuro. Alguém disse : "Sinto que es-
tamos vivos, porque estamos abertos 
ao Espírito." Esta abertura marcou o 
nosso encontro .

__________________________
Ir. Javier Espinosa
Secretariado dos Leigos

No dia 2 de março encontraram-se as comunidades de 
Jesus, María de La Havana e Buena Vista de Cienfue-
gos, por ocasião da visita que o Irmão Luis Carlos, 

Provincial da América Central, fez à Pérola do Caribe.

Foi muito gratificante dialogar em família sobre os chama-
dos do Capítulo Provincial e sua aplicação a nossas realida-
des comunitárias e da missão. Outro momento significativo 
foi a partilha da nossa caminhada atual e da visão de futuro. 
A Pastoral Vocacional e a preparação da convivência com 
aspirantes no mês de março foi outro ponto importante do 
nosso intercâmbio. 

Somos muito gratos a Deus porque a comunidade de Cien-
fuegos rejuvenesceu com a integração do Ir. Mario Pentón e 
do Ir. José Antonio Alonso. Os Irmãos de La Havana espe-
ram para o mês de junho o Ir. Marco Antonio Vargas.

Queremos dizer que estamos muito agradecidos ao Senhor 
por todo esse tempo de graça que estamos vivendo. Pe-
dimos também sua bênção para que siga acompanhando 

nosso caminhar e a busca constante, em meio à nossa 
realidade, para continuar encarnando o carisma marista em 
Cuba.
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ii aSSembleia internaCional 
da miSSão mariSta

Comissão Preparatória se encontra pela última vez

Em março, os membros da Comis-
são Preparatória encontraram-se 
pela quinta e última vez para 

preparar a II AIMM, a se realizar em 
Nairóbi nos dias 16 a 27 de setem-
bro de 2014. Como sempre acontece, 
foi uma reunião feliz para os 
participantes que trabalharam 
juntos e celebraram a vida Ma-
rista. Tendo se encontrado na 
reunião anterior em Nairóbi, o 
grupo já havia desenvolvido o 
plano global. Dessa vez, divi-
diram-se em grupos menores 
para realizar diversas tarefas. 
Alguns prepararam celebrações 
litúrgicas; outros elaboraram as 
metodologias das apresenta-
ções, discussões e reflexões; 
e um terceiro grupo trabalhou 
as logísticas e a infraestrutura, 
que ajudarão a que o programa flua 
eficientemente.

Enquanto os membros da comissão 
original de nove integrantes trabalha-

vam no projeto desde 2012, dois novos 
membros foram integrados no segundo 
semestre do ano passado para contri-
buírem com algumas competências ne-
cessárias: a Irmã Pilar Montero, das Ir-
mãs Missionárias de Nossa Senhora da 

África (MSOLA) foi convidada para ser 
nossa facilitadora, o Ir. Miguel Ángel, do 
México, para a ser nosso secretário e o 
Ir. Albert, da PACE (Província da África 
Centro-Leste) para ser nossa ligação no 

Quênia. Pode-se dizer que agora sim 
estávamos com a equipe completa.

Não pense, porém, que foi só trabalho 
e nenhuma diversão: aos membros da 
Comissão se juntaram Irmãos da Ca-

sa Geral em uma excursão 
a Pompeia, para visitar os 
sítios arqueológicos, e a Giu-
gliano, onde recebemos uma 
calorosa acolhida de um gru-
po de Maristas, Irmãos e Lei-
gos, que trabalham ali. 

Assim que o trabalho preli-
minar terminar, a Comissão 
Preparatória terá a tarefa 
de animar a Assembleia e 
acompanhar os 150 delega-
dos em toda a sua estada.

Aguardamos ansiosos  esse momento 
partilhado de exploração de nossa 
identidade Marista internacional que, 
acreditamos, trará nova vida à Missão 
Marista. 

Caminhar para a páSCoa
Carta dos "Maristas Azuis" de Alepo

O tempo está bonito hoje de ma-
nhã em Alepo. Levantei-me cedo. 
Preciso verificar os reservatórios 

de água da comunidade. Os problemas 
de água e energia melhoraram visivel-
mente nesses últimos dias. A questão é 
que as duas se encontram racionadas: 
a água nos chega a cada dois dias e a 
energia por períodos de duas ou quatro 

horas. Não temos de que nos queixar... 
Há tanta miséria em nossa volta que o 
racionamento de água e de energia não 
representa mais um grande problema. 
Os habitantes de Alepo já suportaram 
tanta coisa que cada vez que um serviço 
público melhora, mesmo que somente 
um pouco, eles se alegram. Se lhes per-
guntarem como vão? A primeira resposta 

é “NECHKOR ALLAH” Graças a Deus!

De onde vem toda essa força de resistên-
cia dos habitantes da cidade? De uma Fé 
ancorada na vida cotidiana, de um espíri-
to de solidariedade e de ajuda mútua, ou 
de uma grandeza de espírito que lhes faz 
ver a miséria dos outros e por isso dizer 
que “vai tudo bem...”.
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A cidade continua a ser dividida, sepa-
rada e fechada. E no interior da parte 
onde residimos, há muitas barreiras 
policiais, controles que algumas vezes 
se deslocar de carro exige uma pa-
ciência infinita... É normal! É preciso 
controlar para evitar carros suspeitos, 
para impedir infiltrações, para... para... 
Nós nos habituamos com a guerra. Ela 
se tornou parte integrante de nossa 
vida, de nosso cotidiano... Podemos 
nos habituar com as barreiras... com 
os tiros, com os bombardeios... com 
os clarões dos obus ... com os mor-
teiros, com as cenas de destruição e 
de morte? Podemos aceitar que nosso 
patrimônio seja destruído?

A libertação das freiras de Masslou-
la foi por um instante, um sinal de 
esperança... O diálogo é possível, as 
negociações poderiam ter aconteci-
do... Mas a que preço e quem poderia 
ajudar a restabelecer a paz quando 
predominam a recusa do outro e sua 
exclusão?

A questão da emigração continua sen-
do a primeira pergunta que fazem mui-
tos jovens e os pais...O que devemos 
responder? Quem ousa aconselhar? 
Quem possui dados suficientes pa-
ra decidir? Ninguém, ninguém... Ficar 
quando se tem medo, quando se está 
desempregado, quando se perde um 
parente, quando o horizonte parece 
obscuro e, sobretudo, quando pesa 
nos corações uma ameaça... ou en-
tão, Partir, para onde, como, por que? 
Partir para viver no estrangeiro, partir 
deixando para trás a terra, a cultura, 
as raízes...

Milhões de pessoas deixaram o país... 
Tudo isso traz consequências para to-
dos, sobretudo para as crianças:

No seu relatório sobre a situação das 
crianças na Síria, intitulado “Em es-
tado de sítio – Três anos de um 
conflito devastador para as crian-
ças da Síria”, a UNICEF denuncia 
os enormes danos causados aos 
5,5 milhões de crianças hoje atin-
gidas pelo conflito e pede uma 
parada imediata das violências 
e uma ajuda maior para essas 
crianças sinistradas.

A UNICEF estima em 2 milhões o 
número de crianças que necessitam 
de ajuda ou de um tratamento psico-
lógico.
(...)
Os Maristas continuam a acreditar, 
para e contra tudo, que a educação é 
o instrumento principal para construir 
o homem e fazer dele um ator de paz... 
Nosso fundador Marcelino Champagnat 
dizia: “Educar as crianças para que 
se tornem cidadãos virtuosos e bons 
cristãos” Adaptando isso a nossa si-
tuação, eu poderia dizer “para se fazer 
cidadãos virtuosos e bons crentes” 
Com essa inspiração, continuamos 
com muita coragem e fé, a oferecer 
diferentes programas educativos às 
crianças, aos adolescentes e aos adul-
tos sem nenhuma distinção.

Os jovens do Projeto “Skill School” 
comemoraram a festa das mães, festa 
celebrada no oriente no dia 21 de 
março, tendo por tema: “Estenda-me 
tua mão…” Uma mão terna, acolhe-
dora, uma mão que ama e perdoa, que 
encoraja e indica o caminho...

As crianças do Projeto “I learn” come-
moraram essa festa com suas mães. 
Elas manifestaram seu amor ao ente 
mais querido.
(...)
Escolhemos aproveitar o início da 
primavera para fixar nossa escolha de 
paz e respeito mútuo entre as diferen-
tes culturas. É um valor essencial. O 
Irmão Turú, Superior Geral, me pediu 
para partilhar com vocês essa expe-
riência...

Abrir as portas, ir ao encontro do ou-
tro, convidá-lo à casa, se colocar com 
ele em volta da mesma mesa, escutá-
-lo, falar-lhe, partilhar juntos valores 
comuns, aceitar que nossa fé em Deus 
é um caminho que nos une e não que 
nos separa, partilhar o mesmo com-

promisso de construir um mundo mais 
justo, estabelecer as bases de uma 
paz que não exclui o outro, criar redes 
de artesãos da paz... Partilhar com 
eles nosso carisma como caminho 
para uma humanidade sem fronteiras.

As várias sessões de formação do 
projeto “M.I.T.” vão na mesma linha: 
3 sessões de formação em torno dos 
seguintes temas: “A educação, tesouro 
da humanidade”, “Como resolver os 
problemas e tomar decisões”, “Kaizen 
ou a melhoria continua”.

Três conferências apresentaram “A 
manipulação positiva” e “O amor em 
3 dimensões”.

As 30 senhoras do projeto “TAWASOL” 
preparam para a Páscoa uma exposi-
ção de seus trabalhos com diversos 
temas artísticos e manuais.

Os jovens escoteiros puderam apro-
veitar alguns dias de férias para pre-
parar seus acampamentos de inverno, 
nos locais. Os acampamentos termi-
nam com um dia de partilha com seus 
pais...

Dado o aumento da distribuição das 
cestas alimentares (cada vez mais so-
mos solicitados pelas famílias para vir 
ajudá-las, arranjamos um lugar para 
servir de depósito suplementar que 
vem se juntar aos vários locais on-
de depositamos gêneros alimentícios, 
roupas, material de higiene, colchões 
e cobertores, enfim, tudo o que pode 
servir para as famílias deslocadas. 
Uma boa equipe está a serviço delas.

Marchando para a Páscoa, esperamos 
que o caminho da cruz que estamos 
vivendo, termine com décima quinta 
estação: A ressurreição. 

A todos vocês, amigos e benfeitores, 
a todos os maristas, desejamos 
um bom caminhar para a Pás-
coa...

______________
Alepo, 22 de março de 2014
Pelos maristas azuis, Irmão Geor-
ges Sabe
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