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Una visita esperançosa
Ir. Emili Turú visita os maristas de Cuba

Q

uatro foram os Superiores Gerais que visitaram as comunidades dos Irmãos Maristas em
Cuba: os Irmãos Estratonique, Leónida,
Seán e Emili. Cada visita respondeu a
um momento histórico, em diferentes
circunstâncias do Instituto e dos Irmãos
em Cuba.
Nosso querido Ir. Emili Turú nos visitou
de 7 a 14 de dezembro. Para os Irmãos
de Habana e Cienfuegos sentimos que
foi uma bênção, cheia de alegria esperançosa. Ao chegar, foi recebido pelos
Irmãos no aeroporto José Martí, viajando logo até a cidade de Cienfuegos.
No dia seguinte, teve a oportunidade
de participar da festividade da Imaculada Conceição, festa patronal de
nossa diocese, onde nós Irmãos oferecemos nossos serviços. Esteve com
os agentes de pastoral e com nosso
bispo, Dom Domingo Oropesa, durante a ceia, na Eucaristia e na procissão
ao redor do parque José Martí. Visitou
alguns lugares interessantes da cidade
de Cienfuegos e esteve com as crianças e jovens de nosso centro juvenil
marista.

Na cidade de La Habana, o Ir. Emili teve ocasião de estar nos centros onde os Irmãos prestam seu serviço pastoral, saudar o cardeal Jaime Ortega e visitar lugares
significativos da cidade. Em outro momento de sua agenda, se encontrou com a
coordenadora de assuntos religiosos do partido comunista de Cuba.
Certamente o Ir. Emili poderá comunicar a experiência que viveu em Cuba, mas, para
nós, o mais importante, o mais significativo, foi compartilhar nossa vida e missão
com nosso Superior Geral de maneira simples e fraterna, em que o encontro pessoal,

Administração Geral
O Ir. Emili Turú está visitando o Noviciado de Tudella, Sri Lanka. Hoje, dia 8, se dirige à Austrália, onde participará, em
Sidnei, do Festival da Juventude Marista, de 10 a 15 de janeiro.
Os conselheiros gerais Eugène Kabanguka e Josep Maria Soteras participam de retiros interprovinciais no México, até o
próximo dia 11.
O Ir. Edward Clisby, do Distrito do Pacífico, regressa, dia 9, à Nova Zelândia depois de 6 anos de serviço na Administração
Geral como tradutor de inglês.
No dia 7 Aglaya Jiménez Turati iniciou a colaboração na Casa Geral como assistente de comunicação. Formará a equipe
de comunicação junto com Luiz da Rosa.

Notícias Maristas
a vida cotidiana e as longas conversas
à mesa, nos fizeram beber e alimentar-nos do espírito de Champagnat.
A vivência com o Ir. Emili culminou no
encontro intercomunitário celebrado
em La Habana, na paróquia de Jesus,
Maria e José, no sábado, 13 de dezembro, onde pudemos ter em primeira
mão noticias recentes do Instituto como um espaço privilegiado de comu-
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nhão com nossa Congregação. Pela
tarde, participamos da Eucaristia em
que nosso Ir. Mário renovou seus votos
como Irmãozinho de Maria.
Muito obrigado, Ir. Emili, pela oportunidade de compartilhar a vida com seus
Irmãos de Cuba; obrigado por dedicar-nos uma longa semana de sua apertada agenda. Sua presença entre nós
nos anima a continuar servindo nossa

Igreja cubana, na mística e ascética, na
gratuidade e eficácia, na profecia e sabedoria, na utopia e germinabilidade.
Sim, que o pouco, pequeno e insignificante nos inspire a seguir com o avental bem posto, do jeito de Champagnat
e de tantos Irmãos nossos que nos
precederam na fé na Pérola do Caribe.
____________
Ir. Héctor Avalos

Como um cometa
Visita do Superior Geral às Províncias do México

O

Ir. Emili Turú, Superior Geral do Instituto, na primeira semana de dezembro de 2014 visitou as províncias do México Central e do México Occidental, encontrando sobretudo os dois conselhos provinciais. No dia 6 de dezembro,
em Guadalajara, teve oportunidade de encontrar um grupo de maristas. Sobre esse encontro, o Ir. José Contreras
Landeros escreve o texto que reproduzimos aqui abaixo.

Como um cometa
“Passou como um cometa, deixando
uma esteira de luz brilhante. Passou
nos dizendo coisas desafiadoras, com
palavras delicadas e compreensíveis.
Passou nos dizendo que precisamos ser
hospitais de campanha ao invés de ser
clínicas, que precisa arriscar, dar passos
adiante mesmo se nem tudo está medido em categorias de custo-benefício.
Passou convidando a promover uma
civilização da austeridade e da solidariedade como caminho em direção a
um outro mundo possível. Passou sublinhando que o encontro pessoal com Jesus deve ser a fonte de nossos encontros interpessoais e do nosso encontro com
os pobres para que sejam verdadeiramente transformadores.
Assim foi a visita relâmpago do nosso Ir. Emili Turú. (...) Foi um advento à nossa medida marista e... é importante que nos
esforcemos para vivê-lo.”

"A espiritualidade Marista, nascida com Marcelino e a sua comunidade fundadora, enriqueceu-se ao longo de sucessivas gerações de seguidores de Champagnat, para se tornar, hoje, uma
fonte de água viva para o mundo. As futuras gerações contribuirão ainda mais para o desenvolvimento desta espiritualidade. Com Marcelino, sabemos que Maria continuará a orientar e
a enriquecer a nossa identidade Marista."
Água da Rocha, 12
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Atentado ao Colégio do Exército
Paquistão: Colégios Maristas cancelam
festividades natalinas programadas

O

Ir. Remigius Fernando, de uma das comunidades maristas de Peshawar, enviou o seguinte texto sobre o trágico
evento que aconteceu no ultimo dia 16 de dezembro no Paquistão.

O Colégio Público do Exército está a cerca de 1 quilômetro da escola marista Santa Maria, onde trabalham os
Irmãos Sunil, Remy e Farancis. É uma escola gerenciada
pelo exército destinada às crianças das famílias dos militares, mas há também algumas crianças de famílias civis
que frequentam a escola.
No dia 16 de dezembro de 2014, quinta-feira de manhã,
havíamos apenas terminado nossa pausa e as crianças
tinham acabado de entrar em suas classes, para a 4ª aula
do dia. Então um dos professores recebeu um telefonema de um amigo contando que um grupo de terroristas,
armados com armas pesadas, tinham ocupado o Colégio
do Exército. Os terroristas eram jovens. Os tiros podiam
ser ouvidos dentro da nossa escola. Alertamos os professores, mas pedimos para que as crianças não fossem
informadas do que estava acontecendo. Diante da escola
começaram a passar carros armados e diversos militares
e a estrada que levava ao Colégio do Exército foi fechada
ao trânsito.

empregados corriam para pegar as crianças das salas e
entregá-las aos pais. Tínhamos que ter certeza que os
pais se encarregassem dos próprios filhos. Nesse tempo,
os maiores ficaram sabendo que havia alguma atividade
dos terroristas nas proximidades. Por volta das 15 horas,
começou a operação militar. Isso durou até às 18 horas.
E nesse período pudemos ouvir diversas explosões. Os
terroristas estavam vestidos com jaquetas cheias de
explosivos. Alguns deles detonaram os explosivos que
traziam, quando percebiam que não poderiam escapar.
Dessa forma, suicidando-se, mataram muitos estudantes.

Conforme aumentava a frequência dos tiros, ambulâncias,
com as sirenes ligadas, se dirigiam na direção da escola.
Fomos informados que um grupo de 10 terroristas, vestidos com uniformes do exército, entrou na escola e pegou
alguns estudantes como reféns e aqueles que tentavam
escapar foram assassinados.
Logo começaram a chegar telefonemas dos pais das nossas crianças. Informamos que elas estavam bem, dentro
de suas classes. Decidimos não tocar o sino para a troca
de aulas e não deixar as crianças saírem para o recreio.

O diretor geral das Relações do Serviço Público, General
Saleem, que deu uma entrevista de noite, disse que os
terroristas cortaram a cerca de proteção atrás da escola e
entraram no recinto. Quando entraram, começaram a atirar a esmo. Não tinham intenção de pegar os estudantes
como reféns.

Enquanto isso víamos tanques e carros armados percorrendo a estrada diante do nosso colégio, em direção ao
colégio militar e helicópteros que sobrevoavam a região.
Os tiros, que se ouviam bem, eram mais frequentes. O
exército isolou a área em torno da escola para impedir
que os terroristas escapassem.

A ação dos terroristas deixou 148 mortos e centenas
de feridos, em vários hospitais. Entre os mortos havia 9
professores, inclusive a diretora da escola. Os terroristas
atiraram nela.
Por volta das 18 horas, o exército terminou a operação,
matando seis ou sete terroristas. Mais tarde se soube que
alguns foram capturados vivos.

Os pais das nossas crianças entraram na escola para
tirar seus filhos. Esse foi um momento de tensão. Todos
os nossos empregados e professores entraram em ação.
Tivemos que manter os pais em uma área enquanto os

Esta foi a segunda grande tragédia, depois do que acon-
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teceu em uma igreja no ano passado, trazendo medo e
preocupação para os que vivem em Peshawar, Paquistão.

com as festas para as pessoas atingidas pelo tremendo
crime.
Por favor, lembre dos habitantes de Peshawar em suas
orações, pedindo a Deus que lhes dê corragem para levar
adiante suas vidas, sem perder a esperança.
________________________
Br Remigius Fernando

As duas escolas maristas da cidade cancelaram as festividades natalinas para as crianças e farão alguma coisa
muito sóbria com os professores.
St. Mary's High School doará o dinheiro que seria gasto

Janeiro - Março 2015
Calendário do Conselho Geral
e dos Diretores de Secretariado

A

presentamos o calendário do Conselho Geral e dos Diretores dos Secretariados do Instituto para os meses de janeiro, fevereiro e março deste ano.

22 de dezembro – 11 de janeiro: retiros interprovinciais
no México – Eugène Kabanguka e Josep Maria Soteras
4-9 de janeiro: noviciado South Asia, Sri Lanka – Emili
Turú
10 - 22 de janeiro: Visita à Província Europe Centre-Ouest
- Javier Espinosa e Pep Buetas
10 – 15 de janeiro: Festival da Juventude Marista, Sidney
(Austrália) – Emili Turú
17-31 de janeiro: Maristas & LaSalle, projeto Inter-congregacional (Beyond the Borders) no Líbano e Jordânia - Chris
Wills
19 de janeiro: início da plenária do Conselho Geral (até 27
de fevereiro), Casa Geral
22 – 24 de janeiro: encontro dos Conselhos Gerais da
família marista, Manziana – Itália
29 – 30 de janeiro: encontro do Conselho Geral com o
Project Team de Novos Modelos, Casa Geral – Miguel Angel
e João Carlos do Prado
Prado, Miguel Angel, Víctor Preciado e Jose Maria Soteras
19 – 20 de fevereiro: encontro do Conselho Geral com a
Comissão de Novos Modelos, Casa Geral
19 – 24 de fevereiro: Encontro dos codiretores do Secretariado de leigos, Roma - Javier Espinosa
23 – 24 de fevereiro: encontro do Conselho Geral com os
diretores dos Secretariados, Casa Geral
25 de fevereiro: encontro do Conselho Geral com a equipe da FMSI, Casa Geral
27 de fevereiro: fim da plenária do Conselho Geral

3 – 7 de fevereiro: reunião da Comissão Internacional
Irmãos Hoje, Casa Geral – Tony Leon e Hipólito Pérez
4 – 6 de fevereiro: encontro de avaliação da FMSI, Casa
Geral – Michael De Waas
7 de fevereiro: Encontro da equipe do MIUC, Nairóbi – Joe
Mc Kee
9 – 12 de fevereiro: encontro da Conferência dos Provinciais da África, Nairóbi – Joe Mc Kee e Ernesto Sánchez
13 – 14 de fevereiro: Reunião da Equipe Irmãos Hoje da
Europa, Lisboa (Portugal) – Tony Leon e Hipólito Pérez
17 – 18 de fevereiro: Encontro da Comissão Novos Modelos: Project Team ATKearny, Casa Geral – João Carlos do

2 – 4 de março: Reunião da Comissão Interamericana de
Espiritualidade, Irmãos e Leigos, Quito (Equador) – Tony
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Leon, Hipólito e Javier Espinosa
5- 14 de março: Encontro com a Comissão Provincial de
Norandina em Quito (Equador) e com a Comissão Provincial
do México Ocidental em Guadalajara - Javier Espinosa
7 de março a 1 de maio: visita à Província de Compostela
– Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez
18 – 25 de março: Reunião da Comissão Preparatória da II
Assembleia Internacional da Missão Marista – Avaliação de
Nairóbi: publicações, apoio às fases regionais, Hermitage

(França) – João Carlos do Prado, Miguel Ángel Espinosa,
Tony Leon e Javier Espinosa
19 de março a 11 de Julho: Programa Senderos em El
Escorial (Espanha) e“Mid Life” em Manziana (Itália)
23 de março: Conselho regular
29 de março – 5 de abril: Assembleia da Província de
Brasil Centro-Sul, Curitiba – Emili Turú e Eugène Kabanguka

Profissões perpétuas
Papua Nova Guiné
Os familiares, Irmãos do Distrito da Melanésia, as Irmãs do
Rosário e outros religiosos de Wewak se uniram ao Ir. Sixtus
Winduo para celebrar sua profissão perpétua no dia 13 de
dezembro de 2014, em Marinumbo, Pápua Nova Guiné.
A profissão foi concelebrada pelo Pe. Joe, svd, pároco de
Marinumbo; pelo capelão de St Benedict’s Kaindi, Frei Robert, ofm; e pelo Pe. Calistus Manse da paróquia vizinha de
Sassoya (Pe. Calistus é um ex-aluno dos Maristas do Colégio
St. Xavier’s Kairiru).

pelos Irmãos Mark Kenatsi e Noel Langu, que recentemente
fizeram a própria profissão em Madang.

Os Irmãos e leigos maristas foram acompanhados por vários ex-alunos do Colégio St. Xavier’s Kairiru, vindos das
localidades próximas, na celebração do evento marista.
O superior do Distrito, Ir. Jean Marie, veio acompanhado

Foi uma grande celebração para o Distrito da Melanésia e
para a Diocese de Wewak, significativa também pelo fato de
estarmos no Ano da Vida Consagrada.

Nigéria
Quatro Irmãos da Província da Nigéria fizeram a profissão
perpétua na cátedra de Enugu, na Nigéria, no último dia 14
de novembro. A celebração Eucarística foi presidida pelo
bispo D. Callistus Onaga.
O Irmão Provincial Joachim Ezetulugo recebeu os votos.
Os 4 irmãos professos são: Innocent Iloabueke, Moses
Fegher,Bernard Aguma e Christian Obaje.

Redação e administração: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, ROMA
E-mail: comunica@fms.it
Site web: www.champagnat.org
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