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II AssembleIA InternAcIonAl 
dA mIssão mArIstA

Hashtag #nairobi2014

AdmInIstrAção GerAl

O Ir. Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração Missionária Internacional, retornou para Roma e está se recupe-
rando bem da caída sofrida em Nova Iorque.

O Ir. João Carlos do Prado termina hoje a visita à Província da Ásia do Sul, iniciada no último dia 10.
O Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado de Leigos, participou do encontro das lideranças do Movimento Champagnat, 

em Belo Horizonte, de 14 a 19 de maio. De 23 até 25 deste mês participará de um retiro com os leigos em Lima, no Peru.
O Irmão Miguel Ángel Espinosa, diretor adjunto do Secretariado da Missão, reuniu-se com a Equipe Europeia da Missão, 

na Romênia, nos últimos dias 20 e 21.
O Ir. Emili Turú, superior geral, está participando do Seminário do SEDOS (Serviço de Documentação e Estudos, em Nemi, 

na Itália. O seminário começou no dia 20 e termina no dia 24.
O Ir. Tony Leon, diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje, participará do Encontro de Jovens Maristas, que realizar-se-á 

em Newburgh (Estados Unidos), de 23 a 26 de maio.
O Irmão Josep Maria Soteras, conselheiro geral, de 23 a 28 de maio, participará de um retiro no Canadá.

Estamos nos aproximando da Etapa In-
ternacional da II Assembleia Interna-
cional da Missão Marista, que acon-

tecerá em setembro próximo, em Nairóbi, 
Quênia. Durante esses meses várias Provín-
cias realizam a própria assembleia, depois 
dos encontros locais que aconteceram a 
partir de abril do ano passado. 

Muitas ideias sobre a Missão Marista têm 
sido discutidas nas diferentes realidades 
do Instituto. Queremos que todos partici-
pem dessa discussão. Além do site criado 
especialmente  para esse evento (www.
champagnat.org/nairobi/), sugerimos usar 
também outros meios modernos de comu-
nicação. Para tanto utilizaremos o hashtag 
#nairobi2014, que pretende ser uma âncora 
para os conteúdos inseridos na rede sobre 
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conselho InternAcIonAl 
de Assuntos econômIcos
Reunião em Roma (30 de abril a 2 de maio)

a II AIMM.
O hashtag é a combinação do símbolo cerquilha (#) e palavras-
-chave. Graças a esse recurso, um certo tópico é indexado de 
forma explícita nas redes sociais (Twitter, Facebook, Google+, 
Instagram, etc) e pelos motores de busca, como Google, Yahoo, 
Bing, etc. Desse modo, por exemplo, procurando por #nairo-
bi2014 em alguma das redes sociais, encontraremos todas as 
mensagens inerentes à Assembleia.
Para colocar em prática a nossa sugestão, toda vez que você pos-
tar um conteúdo sobre uma atividade e/ou ideia sobre a missão 
marista, inclua na sua mensagem a frase #nairobi2014.
Para que a ideia se espalhe através da rede, contamos com a sua 
propaganda; siga o exemplo do nosso Superior geral: imprima a 
imagem que propomos aqui e tire uma foto com ela, divulgando-
-a em seguida na rede.

Site: www.champagnat.org/nairobi/
FaceBook:  https://www.facebook.com/nairobi2014

O Conselho Internacional de As-
suntos Econômicos (CIAE), 
formado por: Victor Preciado 

(Ecônomo geral), Alfonso Fernández 
(Ibérica), Rex Cambrey (Austrália), Ni-
cholas Banda (Maláui-Southern Africa), 
Mario Meuti (FMSI), Délcio Balestrin 
(Brasil Centro-Sul) e Paulo Roberto Gi-
rardello Franco (PUCRS), reuniu-se na 
Casa Geral em Roma, durante os dias 
30 de abril a 2 de maio, estudando os 
seguintes temas:

Avaliação do encontro dos Ecôno-
mos provinciais

Foi o primeiro encontro de Ecônomos 
provinciais, em nível de Instituto, e 
favoreceu o conhecimento recíproco e 
o sentido de internacionalidade; cons-
cientizou os participantes da grande 
diversidade de situações e da convi-
vência intercultural. 

Tudo isso foi conseguido, especial-

mente, graças às apresentações das 
Províncias, à informação da Adminis-
tração Geral e à reflexão sobre a “es-
piritualidade na gestão”. Igualmente, a 
acolhida, a recepção da casa e o clima 
fraterno, ajudaram para que fosse ex-
presso o desejo de repetir, periodica-
mente, a experiência.

Foram feitas sugestões para melhorar 
futuros encontros: mais tempo para o 
diálogo e o conhecimento recíproco, 
buscar meios para facilitar a comuni-
cação (apresentação em duas línguas, 
qualidade do serviço da tradução si-
multânea e o da internet).

Apresentação do Relatório Finan-
ceiro da A. G. relativo a 2013

Este tema incluiu os principais títulos, 
fazendo entender como e o que apre-
sentar às Províncias: Receitas, Despe-
sas, Aplicações, Custo da Animação e 
do Governo, Solidariedade, Despesas 

da Casa Generalícia.

Os custos da gestão da Villa EUR – A 
‘Associazione Marcellino’ recebeu um 
espaço especial para informar sobre 
o custo administrativo decorrente da 
mudança de gestão, passando da cate-
goria “Casa per Ferie” para a de Hotel, 
sob a responsabilidade de gestores 
especializados em hospedaria.

Finalmente, foi incluída a informação 
sobre a administração dos Fundos 
da AG e de várias Províncias que se 
uniram a esse serviço, apoiados no 
“Bedford Fund”, corporação religiosa, 
sem fins lucrativos, segundo a lei do 
Canadá.

A Informação Financeira das Pro-
víncias à A.G.

É uma das tarefas que exigiu mais 
dedicação do Conselho Internacional 
de Assuntos Econômicos, nos últi-
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Maristas Azuis: Crimes de guerra 
e contra a humanidade em Aleppo

mos 5 anos: observar o que indicam 
as Constituições: “receber o relató-
rio econômico da Província e apre-
sentá-lo, anualmente, ao Ir. Superior 
geral”. Mediante o site do Sistema 
de Informações Financeiras Maristas 
(SIF-Marista), montado explicitamente 
para receber os dados das Provín-
cias, conheceu-se o relato financeiro 
das atividades econômicas das 
Províncias, relativas ao ano de 
2012. Observamos que, mesmo 
se a maioria das UA o tenha 
utilizado bem, há preocupação 
sobre a objetividade e a trans-
parência da informação que 
proporcionam.

O CIAE tomou conhecimento 
das atualizações de uma nova 
versão do SIF-Marista que faci-
litarão o trabalho para aqueles 
que têm um acesso deficiente 
à internet e solicitou que se 
revise o conteúdo e as traduções do 
glossário contábil.

Análise do modelo de financia-
mento

O tema do financiamento da AG, su-
prindo o sistema do per capita, foi 
um trabalho de construção e difusão 

feito por esta mesma Comissão, desde 
2010, começando sua aplicação em 
2013. Considerando que foi aprovado 
pelo CG, por um período de 3 anos 
(2013-2015), decidimos preparar um 
relatório para  CG sobre o funciona-
mento do modelo e nos atribuímos 
a tarefa de preparar sua avaliação, 
durante a próxima sessão, no mês de 

outubro próximo, tomando em consi-
deração as observações que recebe-
mos sobre a nova sistemática.
Sublinhamos a importância de dar a 
conhecer as novas ações empreendi-
das pela AG, relativas ao uso e à infor-
mação transparente dos recursos re-
cebidos das Províncias e, em especial, 
sublinhar as motivações e os valores 

simbólicos de algumas despesas, em 
eventos extraordinários em relação ao 
serviço de animação do Instituto.

Presença do Ir. Joe Mckee, Vigário 
Geral 

Apreciamos a presença do Vigário Ge-
ral, na parte final do encontro, para co-

nhecer a síntese do trabalho, 
sublinhando a necessidade 
do apoio e da participação do 
CG, na questão da Economia 
do Instituto, particularmente 
nesta fase de grandes mudan-
ças, marcadas pelo novo sis-
tema de financiamento e pelo 
projeto dos ‘Novos Modelos 
de Animação e de Adminis-
tração’. 

O Vigário Geral agradeceu ao 
CIAE, em nome do Instituto, o 
trabalho realizado, garantindo 

o apoio do CG e comprometendo-se a 
dar um espaço adequado aos temas 
administrativos, durante as Sessões 
plenárias.

_________________

Ir. Víctor Preciado, Conselheiro e Ecô-
nomo Geral

Os três milhões de habitantes de Aleppo são, inde-
pendentemente de sua confissão ou opinião políti-
ca, mantidos como reféns há dois anos, vítimas dos 

seguintes crimes de guerra e crimes contra a humanidade:

1 - Bloqueio total de bens e pessoas, várias vezes, sen-
do o mais longo de seis semanas, sempre resultando 
em severa escassez de bens essenciais, como legumes, 
frutas, combustível, óleo para aquecimento, medica-
mentos...,etc.
2 - Corte de fornecimento de energia elétrica durante 
vários dias, chegando a 11 dias consecutivos.
3 - Desligamento do sistema de água potável durante 
mais de 2 e até 11 dias consecutivos.

4 – Corte repetido de ligações telefônicas e da Internet, 
locais e internacionais, durante  mais de 2 e até 20 dias 
consecutivos.
5 - Bombardeio diário de áreas civis, com o uso de 
bombas ou morteiros, resultando em inúmeros mortos 
e feridos.
6 – Franco-atiradores atirando em civis inocentes.
7 - Destruição sistemática do património arqueológico 
e cultural.

A organização dos Direitos Humanos Internacionais, ba-
seada nas quatro convenções de Genebra de 1949, nos 
protocolos adicionais de 1977 e no Estatuto de Roma de 
2002 para estabelecer a Tribunal Criminal Internacional 
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(TCI), define os crimes de guerra e contra a humanidade. O 
Artigo 8º, 2 (a)(iii) e (b) (ix) qualifica como crimes de guerra 
“causar intencionalmente grande sofrimento ou danos gra-
ves à integridade física ou à saúde” e “lançar intencional-
mente ataques a edifícios consagrados ao culto religioso, à 
educação, à arte, à ciência e à beneficência, monumentos 
históricos e  hospitais "; o artigo 7 º, 1 (k) qualifica como 
crimes contra a humanidade "atos desumanos ... causando 
intencionalmente grande sofrimento ou danos graves à in-
tegridade física ou a saúde física ou mental " .

Os reféns de Aleppo não estão autorizados a deixar a cida-
de e por isso passam fome e sede, adoecem    pela falta de 
saneamento básico e medicamento, estão impedidos de se 
comunicar com o mundo e são alvos de morteiros e fran-
co-atiradores. Pergunta: Todos esses atos não representam 
grande sofrimento e lesões graves à integridade física e 
saúde? Não são crimes de guerra e contra a humanidade, tal 
como as convenções citadas acima definem?

EU ACUSO a mídia, os governos ocidentais e árabes e as 
organizações internacionais, como a ONU, a UNICE e o 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos, de cumplicidade em crimes de guerra e contra a 
humanidade.

EU EXIJO que todas as pessoas do mundo preocupadas 
com a liberdade e a justiça, diante de tais atos de guerra 
contra a humanidade:

1 - chamem a atenção sobre eles,
2 - denunciem,
3 - condenem,
4 - exijam que seus governos pressionem aqueles que 
comandam e aqueles que executam tais atos,

5 - processem os responsáveis perante o Tribunal Penal 
Iinternacional (TPI).

O sequestro da população civil de Aleppo deve acabar. Es-
creva para a imprensa, aos membros do parlamento, sena-
dores, ministros, presidentes e organizações internacionais. 
Diga-lhes que os habitantes de Aleppo são o alvo de atos 
terroristas qualificado como crimes. Fale do sofrimento das 
pessoas, da destruição do país e de nossa amada cidade, 
faça com que se lembrem de que a “Primavera Árabe”, na 
Síria, não passa de um inverno gelado e um caos inútil. 

Por enquanto o bloqueio da água foi suspenso. Mas ele se-
guiu outros bloqueios anteriores e possivelmente teremos 
mais no futuro se não nos mexermos!
AJUDEM-NOS!!

___________________
Nabil Antaki
Aleppo, 17 de maio de 2014

KIrIbAtI
retIro InspIrAdo em "ÁGuA dA rochA"

Os Maristas de Champagnat em 
Kiribati (9 Irmãos e 12 Leigos) 
participaram recentemente do 

retiro anual, inspirado em Água da 
Rocha. Os participantes meditaram 
sobre as implicações da Espiritualida-
de Marista de Champagnat para a vida 
pessoal e comunitária, bem como 
para a missão. 

Kiribati é uma nação insular compos-
ta por 32 atóis de coral e uma ilha, 
dispersos em mais de 3,5 milhões 

de quilômetros quadrados com uma 
população de cerca de 100.000. Os 
Irmãos começaram sua missão em 
1984. Eles lecionam no colégio S. 
Louis, instituição de educação se-
cundária com aproximadamente 920 
alunos e um centro de formação 
em Bikenibeu. Ficariam felizes em 
receber Maristas de Champagnat vo-

luntários interessados em trabalhar na 
missão Marista.
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Os líderes da Ásia reuniram-
-se no final de abril para seu 
3º Encontro Anual. A reu-

nião foi em Bangkok acolhida pelo 
Distrito Marista da Ásia (DMA). A 
Conferência da Ásia Marista (CAM) 
é um acordo pelo qual os líderes da 
Ásia podem se reunir regularmente 
para planejar juntos iniciativas re-
gionais e coordenar a partilha de 
recursos. 

Esse encontro foi o primeiro que con-
tou com a presença da Sra. Agnes Re-
yes, que integrou a Conferência como 
membro efetivo. O Ir. Mike de Waas, 
o contato do Conselho Geral para a 
Ásia, também pode participar, ajudan-
do assim a Conferência a manter con-
tato com as prioridades e orientações 
do Ir. Emili e seu Conselho. 

O encontro também contou com a 
presença do sr. Marco Blanco, coor-
denador regional na Ásia da FMSI. 
Marco completou seu primeiro ano; e 
que ano! Sua atenção foi dedicada a 
duas prioridades principais: o desen-
volvimento das políticas para a Defesa 
e a Proteção das Crianças, bem como 
referência para o financiamento de 
projetos para a região. 

Cada prioridade constitui uma tarefa 
considerável em sua respectiva área. 
Mike de Waas é também o presidente, 
o que tornou a reunião uma excelente 
oportunidade para garantir a comu-
nicação eficaz entre a CAM, a FMSI 
(Roma), a FMSI (Genebra), a FMSI 
(Ásia), além de estabelecer com 
clareza as prioridades para a Ásia 
Marista.

Sendo o terceiro Encontro Anual, 
foi dedicado algum tempo para 
rever o progresso em outras áreas 
que têm sido as prioridades da 

Conferência desde seu 
início. A cooperação re-
gional na Formação Ini-
cial continua a ser foco 
importante, especial-
mente à luz da reabertura 
do Noviciado Internacio-
nal em Tudella, no Sri 
Lanka, neste mês. Os lí-
deres gostariam também 
de ver estabelecido um 
programa  de preparação 
para a Profissão Perpé-
tua. Coordenar as datas 
do programa com as férias escolares 
de toda a região é um desafio. 

Muito progresso está sendo feito na 
área da Parceria na Missão. A Comis-
são do Laicato na região tem estado 
muito ativa, constituindo um exemplo 
claro do enfoque da Conferência: a 
partilha dos programas, recursos, ati-
vidades de formação conjunta, com 
uma área dando assistência àque-
las que precisam de apoio, de modo 
apropriado para a Ásia e levando em 
consideração as limitações de recur-
sos da região.

O mesmo ocorre na área do desen-
volvimento comunitário. Sob a orien-
tação dos respectivos Conselhos das 
Unidades Administrativas (UA), os li-
cenciados em cursos superiores do 
programa de Animadores Comunitá-
rios, de Manziana, estão colocando 
em prática suas competências e for-
mação superior em suas UA. A Confe-

rência está observando como manter 
esses Irmãos ligados em rede, trocan-
do experiência em toda a região.

Outra área de grande importância e 
significativo potencial é o desenvol-
vimento da espiritualidade Marista na 
Ásia. Este 3º Encontro Anual reafir-
mou o compromisso feito ao Instituto 
na Conferência Geral no último mês 
de setembro: de que os líderes da Ásia 
devotem atenção para a articulação da 
Espiritualidade Marista desenvolvida 
pela cultura e experiência asiáticas, 
para o benefício da vida e missão Ma-
ristas na Ásia e para o enriquecimento 
de todo o instituto.

Em geral, a reunião foi encerrada com 
uma combinação de sentimentos. É 
animador verificar que a Conferência 
está desenvolvendo seu próprio estilo 
e cultura. O formato do encontro está 
se desenvolvendo. O diálogo é cada 
vez mais franco, expressando com ho-

nestidade as realidades regionais. 
Apesar das limitações regionais, 
especialmente nas restrições de 
pessoas disponíveis e de finan-
ciamento, que limita o contato 
presencial, constata-se com sa-
tisfação o progresso conquistado 
pela cooperação regional.
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