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Para um novo começo
Encontro de novos provinciais 2014

O

Encontro de novos provinciais
congregou vários irmãos na Casa Geral, formando uma pequena comunidade temporária. O grupo era
proveniente de diferentes continentes
do Instituto e se reuniu durante os dias
13 a 18 de outubro de 2014.
Eram 9 irmãos (Saturnino
Alonso, Robert Teoh, Gerard
Bachard, Jean Marie Batide,
César Rojas, Francis Luckong, Juan Castro, Sylvain
Ramandimbiarisoa e Luis
Carlos Gutiérrez), acompanhados pelos irmãos Emili
Turú e Joe McKee, além de
vários Conselheiros gerais
em momentos diversos.
O Encontro serviu para nos
apoiar mutuamente no papel de liderança em nossas
respectivas Unidades Administrativas e nos oferecer
informações e temas relevantes para facilitar nossa missão. Tivemos a oportunidade de trabalhar diversos aspectos,
promover entrevistas pessoais e dialogar com os conselheiros e membros da
administração geral.
A dinâmica de diálogo fomentou o
intercâmbio de experiências e de vida,
facilitando nossa rápida integração como grupo. Durante esses dias, tivemos
a oportunidade de integrar nossas vivências mediante a elaboração de um
diário e a partilha de reflexões e ecos
“nos momentos do repouso noturno”.
Como parte dos importantes aprendi-

zados, refletimos sobre nossa situação
pessoal neste momento de nossas vidas e sobre alguns aspectos relativos ao
cuidado de si, do sentido das realidades
e do equilíbrio vital. Destacamos aspectos do controle do tempo e da vida.

to enriquecedora. Aqui identificamos
alguns elementos-chave. Como qualidades: paixão, criatividade, compaixão
e perseverança. Como processos: liderança participativa, tomada de decisões, empoderamento e boa comunicação. Esses elementos-chave nos ajudaram a avançar
para uma visão renovada
de liderança a partir dos aspectos centrais e essenciais
de nossa vida e de nossa
missão. O Ir. Michael de
Wass contribuiu com nossa
reflexão abordando o processo do sentir, com escuta, presença, consciência
e realização (inspirando-se
na Teoria U, de Otto Scharmer).

Para assumir o caminho de liderança
como provinciais, partilhamos valiosas
experiências de vários provinciais (Robert T., Sylvain R., Saturnino A. e Juan
Castro). A partir de suas vivências, colhemos várias contribuições importantes para o cuidado pastoral.

Não deixamos de tratar de
um tema permanente: a Espiritualidade. Fomos instados a assumir o papel de animadores
da Espiritualidade. O Ir. Emili Turú nos
fez um convite enfático para agirmos
diante dos sintomas de desgaste desta
dimensão e potencializar os caminhos
de crescimento e novos sinais de vitalidade.

Isso nos ajudou posteriormente a reconhecer "o líder em si mesmo" e realizar uma auto-análise. Para fazer isso,
usamos uma investigação apreciativa
dinâmica, em uma entrevista com outro participante, compartilhando depois
com todos no grupo. A síntese das
contribuições desses diálogos, com as
características da liderança, foi mui-

Sobre os temas informativos, contamos
com várias e esclarecedoras orientações: sobre o Direito Canônico (Ir. Juan
Miguel Anaya), orientações referentes
à afetividade e sexualidade (Ir. Gerard
Bachard), assuntos da Secretaria Geral (Ir. Carlos Huidobro), administração
geral (Ir. Víctor Preciado) e formação de
irmãos (Ir. César Rojas).
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Finalmente, chegamos às palavras finais de encorajamento do Emili, que sintetizou o visto e o vivido. Ele
entou nos brindou com um ícone mariano, lembrando o
Pentecostes.

A avaliação de todos foi muito positiva e saímos com energia
e vitalidade renovadas.
__________
Ir. Luis Carlos Gutiérrez, fms – Provincial da América Central

Curso Carisma
e princípios educativos maristas
Curso de formação marista
oferecido a todo o Instituto pela PUCPR

A

Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, graças a uma iniciativa da Rede de Universidades Maristas, oferece um
curso de especialização em Carisma e princípios educativos maristas. A primeira turma começou no início do ano
e está terminando a sua etapa. A PUCPR oferece agora vagas para a segunda turma, que começará em fevereiro.
Abaixo publicamos a carta da diretora do curso, Adalgisa de Oliveira, comunicando a convocatória para Irmãos e Leigos
Maristas e oferecendo detalhes sobre curso e as inscrições.
Tenho a satisfação de lhe comunicar
que a PUCPR decidiu abrir uma nova
convocatória para cursar a especialização em Carisma e princípios educativos maristas. Como poderá lembrar,
esta especialização é uma iniciativa
proporcionada pela Rede de universidades maristas como um serviço de
formação marista ofertado ao Instituto. A satisfação dos alunos que integraram o primeiro grupo matriculado
para realizar esta especialização, cujo
programa está próximo da conclusão,
e as expectativas despertadas em alguns ambientes do Instituto motivou
a PUCPR a abrir a matrícula para um
segundo grupo de alunos.
É uma grande alegria poder oferecer
este serviço de formação marista aos
irmãos e laicos de todo o mundo marista. As características de um curso
com alunos potenciais em todos os
países onde a missão marista está
presente reveste esta realização de
uma dimensão de internacionalidade
e eclesialidade em sintonia com as
propostas de preparação para a celebração do segundo centenário marista

realizadas pelo Superior geral e seu
Conselho.
Já neste momento, podemos oferecer algumas informações práticas para
orientar àqueles que desejam cursar
estes estudos.
Datas de inscrição e pagamento
da matrícula
A matrícula é realizada mediante um
processo que consta de três momentos:
1. A inscrição no curso. É formalizada
pelo aluno mediante a entrega dos
documentos acadêmicos requeridos
e preenchendo os dados de um formulário de inscrição que poderá ser
encontrado na página web do curso:
www.pucpr.br/carisma
A inscrição será realizada até o dia 26
de janeiro de 2015
2. Confirmação da inscrição. A Secretaria da PUCPR fará até o dia 30 de
janeiro de 2015 a comprovação dos
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requisitos da inscrição e a emissão da
nota fiscal, na qual serão indicados os
valores do curso.
3. O pagamento das taxas de matrícula. A partir da notificação da admissão
da inscrição pode-se iniciar o trâmite
de pagamento de matrícula, que deverá ser realizado até o dia 9 de fevereiro de 2015, mediante o depósito do
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valor da matrícula em banco na conta
CNPJ: 76.659.820/0003-13 em nome da
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA. Uma vez realizado o depósito
no Banco, o aluno informa à PUCPR
através de um e-mail para o endereço
carisma@pucpr.br enviando a cópia do
INVOICE.
Valor da matrícula
O valor da matrícula é de 4.000 dólares
USA, que podem ser pagos em sua totalidade no ato da inscrição no curso
ou em duas parcelas de 2.000 dólares,
uma no ato da inscrição e a outra no
início da quinta disciplina (13 a 25 de
outubro de 2015). No caso de escolher
esta segunda opção, o primeiro pagamento será de 2.000$ e o segundo
pagamento será de 2.100$.
O valor da matrícula não inclui as taxas
do banco pela realização da operação
de transferência do dinheiro nem os
custos de transação final do título nem
os deslocamentos que por ventura o

aluno tenha que realizar para a avaliação presencial antes da finalização
do curso.
A avaliação presencial e a defesa presencial do Projeto de Conclusão de Curso
são dois requisitos exigidos pela lei brasileira para reconhecer todos os cursos
realizados à distância, sendo de cumprimento obrigatório para brasileiros.
As Universidades integradas na Rede
Marista Internacional de Instituições
de Educação Superior poderão ofertar
a seus alunos uma dupla titulação.
Mediante convênio com a PUCPR, seus
alunos poderão realizar o curso sobre
Carisma e princípios educativos maristas à distância, ofertado por esta
Universidade, e cada Universidade, por
sua vez, poderá legalizar o curso com
validade no país onde estiver radicada.
Início das aulas

Mais informação
Para mais informação poderá ser acessada a página web do Instituto www.
champagnat.org ou a página web da
PUCPR www.pucpr.br/carisma na qual
o espaço está dedicado ao curso, ou
mesmo entrar em contato conosco
através do e-mail: carisma@pucpr.br
ou pelo telefone: +55 41 3271-1795
ramal 6397.
Confiando que Maria e Marcelino
acompanhem nossos passos e confortem nosso coração para nos dirigirmos
a uma terra nova, na qual o carisma
e os princípios educativos maristas
fecundem o campo do pai de famílias,
fico à sua disposição para quantas
orientações possam ser úteis.
________________
Curitiba, 30 de outubro de 2014.
Dra. Adalgisa de Oliveira
Coordenadora do Curso - PUCPR

O início das aulas será no dia 23 de
fevereiro de 2015

Sudão do Sul - 2015
Comunidades Internacionais para um Novo Começo

E

m julho passado, o Ir. Emili Turu enviou uma carta a todos os provinciais e
superiores de distrito apresentando planos visando ao bicentenário do Instituto e nossa entrada no terceiro século da vida e missão marista. Foram
apresentadas informações referentes ao itinerário rumo ao bicentenário, ao processo de revisão das Constituições e a um cronograma apresentando o grande
projeto “Comunidades Internacionais para um Novo Começo”.
Neste comunicado, o Secretariado da Colaboração Missionária internacional
(Cmi) anuncia a expansão da presença Marista no mais novo país do mundo, o
Sudão do Sul.
Durante os dois últimos anos, o Ir. Christian Mbam, da província da Nigéria,
foi o representante Marista em uma
missão no Sudão do Sul apoiada pelas duas Uniões de Superiores Gerais.
Trinta e três voluntários pertencentes
a, ou associados com, vinte e três
congregações formaram quatro comu-

nidades missionárias em um acordo de
cooperação provavelmente único. O
Ir. Christian foi originalmente indicado
para Malakal, no norte do país, mas
a escola de formação de professores
suspendeu as atividades durante a escalada do conflito de 2014. Ele agora é
o administrador de um projeto de agri-
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cultura comunitária em Riimenze – projeto que se baseia mais em bois do que
em tratores. Ele finalmente encontrou
uma oportunidade para colocar em
prática seu curso de zoologia! Christian
coordena uma comunidade mista de
quatro pessoas – três mulheres e um
homem – representando três congre-
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gações da Índia, Canadá e Nigéria.
Em 2015, a presença marista no Sudão
do Sul crescerá 200%. A província da
Nigéria estudou e discerniu um projeto, Solidariedade com o Sudão do
Sul, com a presença do Ir. Christian,
o desbravador Marista. A província
ativamente foi em busca de voluntários e, por intermédio do secretariado
Colaboração Missionária internacional
(Cmi), ofereceu seus serviços ao Superior Geral. Talvez os irmãos da Nigéria
profeticamente tivessem vislumbrado
a carta de julho que estava chegando. Eles com certeza responderam ao
apelo do XXI Capítulo Geral, reforçado
pela Conferência Geral: “ide depressa
para uma nova terra!”.
Em 2015, os Irmãos Longinus Dimgba
e Matthew-Mary Ogudu trabalharão

Christian Mbam

Longinus Dimgba

com Christian em Yambio e Riimenze,
no Sudão do Sul. O Ir. Mathew-Mary é,
há seis anos, o ecônomo provincial.
Formado em gestão financeira, será
importante ajuda para a administração
do projeto agrícola, que depende do
apoio de muitas ONG’s estrangeiras.
O Ir. Longinus, licenciado em Matemática, é um experiente professor e
diretor de escola. Ele vai contribuir

Matthew-Mary

para melhorar a qualidade do ensino
na Escola de Formação de Professores
Católicos com seu profissionalismo e
experiência.
_______________
Ir. Chris Wills – Director Cmi

Distrito da Ásia
O Postulantado acolhe 15 jovens
de Bangladesh e de outros dois países

Q

uando vi o grupo de jovens
em Davao, tive um profundo
sentimento de gratidão – não
apenas a Deus e a nossa Boa Mãe,
mas também a todos os Irmãos e Leigos que fazem parte dessa aventura
maravilhosa. Há seis anos, tudo parecia apenas um sonho. Éramos então
um grupo de Irmãos cheios de sonhos
e de dúvidas. Ir a novas terras e experienciar novas culturas e novos modos
de vida comunitária não foi fácil. Seis
anos se passaram e as sementes que
plantamos durante esse período
de incertezas começaram a crescer.
Agora novos desafios começam
a surgir. Entre eles, desenvolver
o melhor jeito de formar esses
jovens que estão à procura de
sentido para suas vidas. Algumas

soluções têm sido apresentadas à medida que cada comunidade apresenta
sua forma própria de abordar quem
está interessado na vocação marista.
Como os estrangeiros não estão autorizados, em alguns países, a viver com
os habitantes locais, os nossos Irmãos
convidam os jovens para conviver algum tempo nas comunidades, para "vir
e ver”, testemunhando e experimentando assim o modo de vida Marista.
Após quatro anos de planejamento
e execução, finalmente abrimos uma
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casa de formação nas Filipinas. No
dia 13 de agosto, os Irmãos Luís Sobrado, Paco García e Pepito Mahong
acolheram 15 jovens de Bangladesh e
de outros dois países ao Postulando.
Inicialmente, refletimos sobre como
devíamos prepará-los para um modo
internacional de vida e, ao mesmo
tempo, preservar suas identidades.
Nossas preocupações logo desapareceram quando, alguns meses mais tarde, observamos que, a despeito de serem de países diferentes, partilhavam
o mesmo espírito, constituindo
hoje a face emergente do Distrito
Marista da Ásia.
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_________________
Ir. Juan Castro, Superior do Distrito Marista da Ásia

