
Notícias Maristas
Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

15 de maio de 2014Ano VI - Número 322

322

Apelo urgente

Alepo: Uma gota de água para meu povo

A  meus Irmãos e amigos. Sou Irmão marista, Georges 
Sabe, e vivo em Alepo, na Síria. Há mais de três anos o 
meu povo está sofrendo uma guerra civil atroz. A cida-

de de Alepo, minha cidade, onde cresci e onde me encontro 
atualmente, está sofrendo terrivelmente.

Unidos a mais de 2 milhões de habitantes de minha querida 
cidade (recém nascidos, crianças, jovens, adultos e anciãos), 
nós, os Maristas Azuis, também gritamos: “TEMOS SEDE”!

Os rebeldes cortaram a água... Há 10 dias não temos nem 
uma gota de água! É uma vergonha! Necessitamos do seu 
apoio. FAÇAM O QUE PUDEREM! Calar-se significa ser cúm-
plice...

Ajudem-nos a divulgar o quanto padece hoje a cidade de 
Alepo. Alepo tem sede! Alepo sofre um castigo de morte… 

É uma vergonha, no século XXI, assistir à agonia de todo um 
povo diante da indiferença mundial. Por favor, precisamos do 
seu apoio.

Escrevam aos políticos, aos meios de comunicação, às asso-
ciações humanitárias mundiais e locais. Informem aos alunos 
e seus familiares. Façam campanhas nas redes sociais. Calar-
-se significa ser cúmplice...
Como dizer a uma criança que Deus lhe quer bem se tem 
sede?

Como dizer a uma criança que Deus lhe quer bem quando 
tem medo?

Como dizer a uma criança que Deus lhe quer bem quando 
aquilo que vive é desumano?

Por favor, do mais profundo gritamos, com a pouca voz que 
nos resta… Ajudem-nos a escolher a vida e não a norte… 
Façam algo…

Podem seguir a evolução da situação através da nossa página 
no Facebook: maristes alep.

Obrigado por tudo aquilo que farão para salvar o nosso povo.
________________
Ir. Georges Sabe - 13 de maio de 2014

Através de Facebook, os Irmãos da Síria escrevem di-
zendo que a água voltou a correr nas torneiras de Ale-
po. Agradecem a colaboração de todos e nos convidam 
a permanecer em mobilização, pois a situação pode 
voltar a se repetir.
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ConferênCiA europeiA MAristA

Edinburgh, 7–10 de abril de 2014

O 16º encontro 
da Conferência 
Europeia Maris-

ta (CEM) teve lugar em 
Edinburgh, Escócia, de 7 
a 10 de abril. O Ir. Emili 
Turú S.G. participou do 
encontro junto com os 
Irmãos Ernesto Sanchez 
e Antonio Ramalho, 
membros do Conselho 
Geral responsáveis pela 
Europa.

O encontro começou 
com uma oficina sobre 
Liderança Facilitadora 
conduzida pelo Ir. Ron-
nie McEwan, Ecônomo Provincial e 
membro do Conselho Provincial da 
Europa Centro-Oeste. O Ir. Ronnie 
trabalha como formador, facilitador e 
treinador (coaching) de uma série de 
grupos e indivíduos. Ele organizou com 
cuidado sua apresentação levando em 
conta as necessidades dos provinciais.

A parte administrativa do encontro 
ocorreu nos dias 8 e 9 de abril, aco-
lhendo e respondendo os questiona-
mentos das quatro equipes indicadas 
pela CEM — Missão, Irmãos Hoje, 
Vocação e Comunhão entre Leigos e 
Irmãos — e o Movimento Champagnat 

da Família Marista.
Foram dedicadas duas sessões para 
refletir sobre o resultado da reunião 
especial que ocorreu no San Leone 
Magno (Roma), no dia 2 de março, do-
mingo, e analisar a estrutura e a visão 
da CEM. Os membros da CEM toma-
ram as seguintes decisões:

• Manter a estrutura atual da CEM, in-
tegrada pelo provincial e outro irmão 
de cada província oriundo, tanto 
quanto possível, de um país diferen-
te daquele do provincial.

• Convidar os coordenadores das 

equipes de trabalho a se reu-
nirem com a CEM em um dos 
encontros que acontecem 
anualmente. Isso deve ajudar 
o compartilhamento de in-
formações e a coordenação 
do trabalho das equipes.

• Indicar um secretá-
rio executivo que assumirá 
a maior parte das respon-
sabilidades de preparar as 
reuniões da CEM, acompa-
nhar as decisões tomadas 
nas reuniões, observar a 
necessidade de renovação 
do mandato dos membros 
das equipes ou definir no-

vos compromissos da CEM, bem 
como manter-se em contato com os 
coordenadores das equipes sobre as 
atividades da CEM. Esta alteração 
deve ajudar a melhorar seu funcio-
namento.

Seguindo recomendações propostas 
durante o encontro dos Conselhos 
Provinciais da Europa realizado em 
Koblenz em novembro de 2013, a CEM 
decidiu ampliar a equipe Vocação e 
Comunhão entre Leigos e Irmãos, in-
cluindo a Pastoral Juvenil Marista da 
Europa.

IX Encontro da Rede Interamericana de Espiritualidade

Entre os dias 23 e 29 de abril, em Santa Eulalia, Peru, 
realizou-se o IX Encontro da RED Interamericana de 
Espiritualidade (XIX Encontro da Rede Latino-ameri-

cana de Espiritualidade). Contou com 23 participantes: 8 
irmãos e 15 leigos.

O tema escolhido pela Subcomissão de Espiritualidade da 

América estava em sintonia com o vivido na Conferência 
Geral do ano passado e teve como objetivo percorrer um 
itinerário espiritual mediante os três ícones propostos: 
L’Hermitage, La Valla e Fourvière. 

O ícone de L’Hermitage provocou a revisão de nosso con-
texto atual: Em que etapa estamos como animadores da 
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Conselho MAristA dA oCeAniA

IX Encontro da Rede Interamericana de Espiritualidade

espiritualidade na América? Que passos foram dados desde 
o último no Canadá? Tivemos a oportunidade de fazer uma 
revisão a partir da fé do caminhar da REDE nos últimos 
três anos e como os temas propostos ajudaram a refletir 
nas Unidades Administrativas sobre a necessidade de viver 
itinerários e processos de conversão pessoal e institucional 
(encontro de Curitiba-2011) a conversão a partir da pers-
pectiva da criança pobre (encontro da Guatemala-2012) e 
o tema das novas relações de irmãos e leigos (encontro do 
Canadá-2013). Sentimos que essa reflexão nos colocou em 
sintonia com os apelos do último Capítulo Geral e, hoje, 
vem suscitando em nossa animação a provocação para 
aprofundar essas áreas. 

O ícone de La Valla nos permitiu conectar com nossas 
fontes e refletir sobre nossa dimensão física, profética e 
fraterna. A visita ao “diorama” dos lugares maristas que se 
encontra na Villa Marista em Santa Eulalia, permitiu-nos 
realizar um itinerário espiritual para retornar ao essencial 
do apelo de Marcelino.

O ícone de Fourvière permitiu que analisássemos o servi-

ço de animação em nossas Províncias, coincidindo todos 
em dizer que não nos sentimos “líderes espirituais”, mas 
referências bem limitadas para outros irmãos e leigos. Há 
muita vida compartilhada em cada Província e Região e há 
muitos “testemunhos pés no chão” que nos inspiram e nos 
questionam. Sentimos que assim, como a água fresca do 
rio Gier atravessa os vales de L’Hermitage, assim também a 
espiritualidade deve percorrer todo o ser e o fazer do nosso 
querido continente.

A Reunião do Conselho da Ocea-
nia aconteceu em Varroville, 
Austrália, nos dias 15 e 16 de 

abril. O Conselho organiza-se na forma 
atual desde 2012. Esta reunião deu a 
oportunidade para se refletir sobre o 
que foi realizado pelo Conselho até 
então e identificar iniciativas futuras. 
O Conselho examinou as prioridades 
definidas pela Conferência Geral de 
2013, pela Província da Austrália, pelo 
Distrito da Melanésia e pelo Distrito do 
Pacífico. Foram identificadas as seguin-
tes orientações futuras:

* Missão – Crianças Vulneráveis, Lide-
rança e Evangelização.
* Vida Marista – Vida Significativa, Es-
piritualidade, Evangelização.
* Formação para a Vida dos Maristas  
Jovens (Irmãos e Leigos).
* Governança.

O Conselho agradeceu e reconheceu 
sua dívida de gratidão ao Ir. Anthony 
Robinson em sua atuação de facilita-
dor do trabalho do Conselho da Ocea-

nia como Coordenados Regional da 
Oceania. Anthony deixou o cargo no 
final de 2013. 

O Conselho recebeu um relatório atua-
lizado sobre a formação da Associação 
de São Marcelino Champagnat, que 
recebeu o reconhecimento tanto da 
Igreja quanto da sociedade civil. Estão 
sendo dados passos para se estabele-
cer a associação que será colocada à 
disposição dos Maristas de Champag-
nat, tanto irmãos quanto leigos que 

estiverem interessados em pertencer.

Têm ocorrido mudanças significativas 
na Rede de Solidariedade da Oceania 
(OSN) com a morte do Ir. Nevil Bingley, 
a saída de Catherine Hannon e as 
mudanças da FMSI. O Ir. Paul Haough 
assumirá a responsabilidade pelos as-
suntos de defesa das crianças da OSN 
em meados deste ano. A OSN está 
apoiando oficinas sobre defesa das 
crianças nos Distritos da Melanésia e 
do Pacífico durante 2014.
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Por solicitação de algumas regiões 
do Instituto, e coincidindo com 
os 25 anos do Movimento Cham-

pagnat, há dois anos iniciou-se tal pro-
cesso, conduzido por uma comissão 
coordenada por Ana Sarrate. 

O caminho percorrido sugeriu duas 
primeiras etapas com consultas a to-
das as fraternidades do Instituto. Uma 
dessas consultas abrangeu as provín-
cias onde existe o Movimento Cham-
pagnat. A Comissão reconheceu o 
desafio de revitalizar as fraternidades 
do Movimento, mas igualmente, de 
renovar o convite inicial do Ir. Charles 
a todos os leigos, especialmente aos 
jovens: “a viver juntos uma aventura 
espiritual e apostólica fascinante no 
carisma de Champagnat”.

Assim, o caminho de renovação cons-
titui uma proposta para os cerca de 
3.500 membros do Movimento, orga-
nizados em cerca de 300 fraternidades 
ou grupos, presentes em cerca de 20 
países, mas igualmente para todo leigo 
que queira de fato viver a espiritualida-
de, a fraternidade e a missão maristas 
no contexto mundial.

No recente encontro de Roma, 
foi projetada a terceira etapa do 
processo que prevê uma nova 
elaboração do Projeto de Vida 
como explicitação da identidade 
do Movimento, tendo em conta 
o espírito do primeiro proje-
to, mas igualmente a reflexão 

e a experiência dos quase 30 anos 
de existência. Com o novo projeto 
se pretende elaborar um Guia que 
defina etapas de formação, formas 
de organização e possibilidades de 
compromisso e vinculação. Tudo is-
so com uma linguagem laica. Na 
perspectiva do futuro, é preciso de-
finir o significado da “autonomia em 
comunhão” e dar novo significado à 
expressão “prolongamento do Insti-
tuto”, que consta das Constituições 
(C 164.4) e se refere ao Movimento 
Champagnat.

As palavras do Ir. Charles em sua cir-
cular sobre o Movimento Champagnat 
ecoaram durante o trabalho desses 
anos todos. “Consideramos este do-
cumento como o primeiro passo de 
um processo que vocês mesmos com-
pletarão nos próximos anos”.   Por 
essa razão, ao longo de nossos encon-
tros, temos destacado que é um mo-
vimento laico que implica expressões 
de maturidade e autonomia em uma 
grande união com os irmãos. Conside-
ramos que o Movimento é uma aposta 
pelo rosto laico do carisma, vivido em 
família, nos lugares de trabalho, em 

meio à sociedade, na realidade do 
mundo, na Igreja.

O último encontro foi realizado na 
semana da Páscoa. O programa para 
a terceira etapa do processo do Mo-
vimento foi elaborado na esperança 
e na novidade desse tempo pascoal. 
Sentimos o chamado para sair, para 
nos mover, para anunciar. Anunciar 
esta proposta aos jovens “que podem 
encontrar no Movimento uma respos-
ta às suas expectativas mais profundas 
e um campo de ação à sua generosida-
de” (Ir. Charles). Por isso sentimos que 
constitui um desafio para o Movimen-
to a conexão com a pastoral juvenil 
das Províncias. Acreditamos também 
que é preciso promover esta proposta 
nas Províncias onde atualmente não 
há o Movimento como maravilhosa 
oportunidade para iniciar um processo 
laico com a força da internacionalida-
de em um espírito comum. 

A reflexão desses anos nos leva a 
afirmar que a proposta do Movimento 
Champagnat serve para todas as cultu-
ras e sensibilidades do Instituto. Tam-
bém afirmamos que deve caminhar 

sem dependências dos irmãos, 
mas com grande sentido de com-
plementaridade vocacional, de 
mãos dadas na construção de 
uma nova etapa para o carisma 
marista. Juntos, enriquecemos o 
carisma, juntos, seguimos o ca-
risma.
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Processo de revisão e atualização do 
Movimento Champagnat da Família Marista

Houve uma ampla discussão sobre 
a Comissão de Parceria da Oceania 
(CPO). Seu papel é o de promover, 
apoiar e desenvolver um espírito de 
comunhão entre todos os Maristas 
de Champagnat envolvidos na missão 
e na vida Marista na região da Ocea-
nia. Seu propósito é o de assegurar 
a corresponsabilidade na tomada de 
decisão e animação na vida e na mis-

são Marista. A CPO representa um 
modelo bem sucedido de parceria com 
a Igreja. Proporciona uma estrutura 
para que irmãos e leigos comprome-
tam-se e vinculem-se à vida e à missão 
Marista nos âmbitos local e regional. 
O Projeto revisado foi apresentado e 
adotado. 
A respeito da II Assembleia Internacio-
nal da Missão Marista em Nairóbi, os 

12 delegados da Oceania se reunirão 
com o Conselho da Oceania no St. 
Joseph College, Hunters Hill, antes de 
sua partida em setembro. Serão de-
safiados então a encontrar e explorar 
novas terras, responder aos apelos 
dos jovens necessitados e partilhar 
e celebrar com esperança um novo 
tempo para o carisma Marista 
no terceiro século do Instituto.


