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"SalvemoS aleppo"
Ir. Emili Turú adere ao apelo 
de Andrea Riccardi da Comunidade de Santo Egidio

adminiStração Geral

O Conselho geral durante esta semana de plenária teve oportunidade de avaliar o andamento das novas estruturas ad-
ministrativas implantadas na casa geral e na casa per ferie, e também do que se tem feito em áreas do Instituto que pedem 
particular atenção. Dedicou bastante tempo às primeiras previsões referentes ao XXII Capítulo geral (2017), ao funcionamen-
to do Secretariado de cooperação missionária internacional (Cmi), ao planejamento das sessões de formação permanente 
para os próximos 4 anos e aos últimos detalhes de preparação da II AIMM. 

O Ir. Emili Turú, como Superior 
Geral do Instituto Marista, ade-
riu ao apelo “Salvemos Alepo”, 

lançado por Andrea Riccardi, fundador 
da comunidade de Santo Egídio.

O Ir. Emili assim afirma:

“Quero exprimir meu agradecimento 
a Andrea Riccardi por essa estupen-
da iniciativa, à qual dou minha total 
adesão, em nome do Instituto Ma-
rista. Nosso compromisso pela paz 
e a reconciliação se exprime através 
da presença ativa de um maravilhoso 
grupo de Maristas nessa cidade. Os 
Maristas Azuis estão demonstrando, 
dia a dia, com uma criatividade inex-
tinguível, que é possível o diálogo e 
a convivência pacífica e que a diver-
sidade não é uma ameaça, mas uma 
riqueza.”

“Por isso – continua o Ir. Emili – é 
muito oportuno o apelo de Riccardi: 
é preciso acabar imediatamente com 
um massacre que dura 2 anos. É ne-
cessária uma intervenção internacio-
nal para tirar Alepo do assédio. Para 

conseguir isso, todos os governos envolvidos precisam assumir a própria res-
ponsabilidade: partindo da Turquia, que está do lado dos rebeldes, até a Rússia, 
que tem influência sobre Assad. Salvar Alepo é mais importante do que apoiar a 
uma ou a outra facção sobre o território. Precisa abrir corredores humanitários 
imediatamente e é necessário proporcionar provisões para a população civil 
prisioneira na cidade. E depois precisa negociar o fim absoluto dos combates.”

Veja o  apelo de Andrea Riccardi, em Espanol.
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rede mariSta internacional de 
inStituiçõeS de educação Superior

Filipinas: reunião preparatória da VI Assembleia

Seguindo o programa estabelecido 
no ano passado em Roma, o Co-
mitê Executivo da Rede Marista 

Internacional de Instituições de Educa-
ção Superior se reuniu na Universidade 
Notre Dame de Marbel, em Koronadal 
City, Filipinas.

A semana de trabalho se concentrou 
na organização final do programa da 
próxima assembleia da Rede, sobre o 
apoio logístico e a infraestrutura, além 
de preparar a convocação para todas 

as Instituições de Estudo Superior ma-
ristas. Foi ainda feita uma proposta, 
que será apresentada à Assembleia, 
isto é, a criação de um Secretariado 
Permanente que se encarregaria da 
dinamização e gestão da Rede.

A equipe executiva, que nos apoiou 
em Koronadal para planejar a reunião, 
garante o desenvolvimento da próxima 
Assembleia em condições ideais. Fo-
ram definidas as funções e responsabi-
lidades para a organização dos trans-

portes, alojamento e o registro dos 
participantes. Foram previstas também 
a inauguração e encerramento, as cele-
brações religiosas, a visita à Missão de 
Santa Cruz e a excursão no Lago Sebu.

O Comitê Executivo exprime gratidão 
ao pessoal da Universidade Notre Da-
me, em especial ao Ir. Willy Lubrico e 
à comunidade acadêmica e marista, 
pela atenção dispensada durante o 
encontro. 

autoproteção de criançaS 
contra a violência Sexual
Brasil Centro-Sul: Rede Marista de Solidariedade

A campanha “Defenda-se” é uma 
realização da Rede Marista de 
Solidariedade (Província Brasil 

Centro-Sul), por meio do Centro Ma-
rista de Defesa da Infância e Lumen 
Comunicação, em parceria com a Fun-
dação de Ação Social de Curitiba, com 
objetivo de promover a autoproteção 
de crianças contra a violência sexual, 
aproveitando as mobilizações em tor-
no da Copa do Mundo, por meio de 
peças de comunicação que possam ser 
utilizadas no período dos jogos e em 
momentos futuros.

Os materiais trazem dicas para 
que meninos e meninas te-
nham condições de se defen-
der do abuso e da exploração 
sexual.

A campanha disponibiliza seis 
animações destinadas a crian-
ças de 5 a 11 anos, disponíveis 
no YouTube.

Entre na  página da Rede Ma-
rista de Solidaridad de Face-
book.



3

4 de julho de 2014 Notícias Maristas

província do canadá

Capítulo provincial

Os Irmãos Maristas do Canadá 
realizaram seu capítulo provin-
cial nos dias 30, 31 de Maio e 

1 de Junho. Um capítulo é uma opor-
tunidade para considerar e projetar 
os próximos três anos de governo e 
animação após a nomeação de um 
novo provincial (Ir. Gérard Bachand). É 
também uma oportunidade de eleger 
conselheiros que irão, com o provin-
cial, implementar as decisões e reco-
mendações da assembleia.

É ainda uma oportunidade de expe-
rimentar um momento de fraternida-
de, extensivo aos nossos "convidados" 
leigos. Fraternidade, que deseja ser 
a expressão mais querida do nosso 
fundador, São Marcelino Champagnat.

O novo governo, 2014-2017: Gaston Robert, Gilles Lacasse, Richard Roy (Vice-
-Prov.), Gérard Bachand (Prov.), Jacques Bélisle, Yvon Bédard, Félix Roldán.

mariStaS do uruGuai
junto àS criançaS SíriaS

Casa marista acolhe Crianças refugiadas

Há uns dois meses, o presidente uruguaio, José Mujica, pediu aos seus 
compatriotas que viessem em auxílio dos milhares de crianças abando-
nadas em campos de refugiados à volta da Síria. Em setembro, chegaram 

os primeiros 40 refugiados sírios ao país. E vão ficar alojados na casa de retiros 
San José, dos Irmãos Maristas, situada à altura do quilómetro 16 de Camino 
Maldonado. 

Na sua maioria são crianças que estão atualmente em campos de refugiados na 
Jordânia e no Líbano, controlados pela ONU. Trata-se de famílias vulneráveis de 
diferente composição: crianças acompanhadas por um primo mais velho, uma 
viúva com filhos, ou avó com os netos, conforme nos disse  o chanceler Luis 
Almagro. 

Tal como em Alepo, os maristas do Uruguay estão junto das crianças Sírias.
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Para as crianças necessitadas de 
Dete Chezhou (Zimbábue) e das 
localidades próximas, a Páscoa 

não foi somente uma ocasião para 
rezar e celebrar a alegria do Senhor res-
suscitado na igreja. Os Irmãos maristas 
e as Filhas do Calvário organizaram, 
através do “Marist Camp”, um momen-
to de recreação para esse período (de 
21 a 23 de abril).

O “Campo” começou com 90 crianças 
necessitadas, mas no final havia mais 
de 150 participantes que se juntaram 
aos Irmãos e Irmãs nos jogos com a 
bola e outras atividades recreativas que 
foram previamente preparadas.

Foi uma magnífica oportunidade para 
tornar Jesus conhecido e amado pelos 
mais pequenos. Cada um dos mo-
mentos foi preenchido com alegria e 
felicidade. As crianças participaram de 
uma série de atividades: futebol, tênis, 
atlética, atividades na cozinha, danças, 
shows de talentos, teatro, declamação 
de poesias, narração de histórias, entre 
outras.

Já é uma tradição a realização do 
“Marist Camp” em Dete, na Pás-
coa, durante 3 dias. Anualmente 
se tem também um outro grande 
encontro, no período de dezem-
bro, no Colégio de Kutama. 

Essa Páscoa foi mais uma oportunida-
de para ver a Pastoral Juvenil Marista 
em ação, junto às crianças mais mar-
ginalizadas de Dete. Um bom número 
de crianças que participou do encontro 
eram órfãs e algumas tinham deixado 
a escola por causa de dificuldades fi-
nanceiras.

Os Irmãos Maristas do Zimbábue agra-
decem os Irmãos do Canadá que fun-
daram a iniciativa do “Marist Camp” e 

continuam até hoje contribuindo com 
uma ajuda econômica.
“Marist Camp” é um ente registrado, 
sob a responsabilidade dos Irmãos 
Maristas. Foi fundado em 1971 com 
o objetivo de oferecer um período 
de férias, no Natal e na Páscoa, para 
crianças entre 8 e 11 anos de idade. Os 
Irmãos selecionam os participantes en-
tre os excluídos, os ignorados, órfãos, 
aqueles que não têm ninguém, que 
vivem às margens da sociedade. Na 

mira dos Irmãos estão as famílias 
que se encontram em situação 
de necessidade e através delas 
procuram atingir o seu objetivo: 
partilhar com elas dons de Deus, 
como afeto, presença cheia de 
amor, tempo, atenção e cuidado.
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acampamento mariSta em dete
Zimbábue: Uma oportunidade única para tornar Jesus 
conhecido e amado…

24/06/2014: Antonio María Merelo Pérez, Prov. Mediter-
ránea - Espanha
22/06/2014: Leo McVeigh, Prov. Austrália
21/06/2014: Gerhard Mensch, Prov. Europe Centre-Ou-
est  - Alemanha
17/06/2014: Horacio Francisco Publio Hernández Esco-

bedo, Prov. México Occidental
07/06/2014: Mário Moser, Prov Brasil Centro-Sul
05/06/2014: James Ryan, Prov. United States of America 
04/06/2014: Etienne-Marie Meynier, Prov. L'Hermitage 
- França
01/06/2014: Anthony Iazzetti, Prov. United States

Últimos Irmãos falecidos


