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Novo ProviNcial dos Estados UNidos
Ir. Patrick McNamara

admiNistração GEral

No dia 19 de dezembro de 2014 o 
Ir. Ben Consigli, atual provincial 
dos Estados Unidos comunicou 

que o Ir. Emili Turú, Superior Geral, jun-
to com o Conselho Geral, confirmou a 
eleição do Ir. Patrick McNamara como 
próximo superior da Província. 

Na carta enviada à Província dos Esta-
dos Unidos, o Ir. Emili sublinha: “Agrade-
ço ao Ir. Patrick pela sua disponibilidade 

e disposição em servir. O resultado do 
processo de discernimento na Provín-
cia indica claramente que o Ir. Patrick 
tem o apoio forte dos Irmãos e a vossa 
confiança nele servirá como uma fonte 
importante de sustento durante seu 
mandato.” 

Ao mesmo tempo, o Superior Geral 
agradece ao Ir. Ben Consigli, atual Pro-
vincial, pelo seu serviço à Província, ao 
Instituto e ao Conselho Geral.

O Ir. Patrick, atualmente membro na 
comunidade internacional da FMSI em 
Genebra, assumirá o seu cargo durante 
o próximo Capítulo Provincial, que está 
marcado para junho de 2015.

Atualmente o Ir. Patrick faz parte da 
Equipe de Genebra da FMSI e é membro 
da comunidade marista de Prévessin-
-Moëns, na França.

Ir. Patrick foi provincial da Província de 
Poughkeepsie (agora Província dos Esta-
dos Unidos), de 1994-2000. Ele come-
çou a seguir o carisma de Champagnat 

em 1973 e tem se alegrado em viver na 
comunidade marista e na missão  da 
educação cristã dos jovens e crianças 
pobres através de diferentes serviços 
nos Estados Unidos e agora, na defesa 
dos direitos das crianças por meio da 
FMSI em Genebra.

O Ir. Emili Turú participou, nos últimos dias, em Sidnei do Festival da Juventude Marista da Austrália.
Desde o dia 10 até o próximo dia 22 o Ir. Javier Espinosa e Pep Buetas, do Secretariado dos Leigos, estão visitando a 
Província Europa Centro-Oeste.
A partir de amanhã se reúne em Roma o Comitê de Controle do Bedford Fund, na Casa Geral, com a presença do Ir. 
Víctor Preciado, Conselheiro Geral.
Sábado, dia 17, o Ir. Chris Wills do Secretariado da Colaboração Missionária Internacional (Cmi) viaja para o Líbano e a 
Jordânia onde estudará a possibilidade de um projeto intercongregacional com os Irmãos de La Salle.
Amanhã, Sexta-feira, chega na Casa Geral o Ir. Libardo Garzón, novo ecônomo geral, que substitui o Ir. Víctor Preciado.

Ir. Emili aos jovens da Austrália:

"Obrigado 
a todos 
os partici-
pantes do 
Festival da 
Juventude 
Marista 

pelo seu grande acolhimento e 
sua paixão em viver (Just Living). 
Lembrem-se que viver é mais do 
que simplesmente existir. Que viver 
plenamente é mais do que viver. E 
que viver, unidos, como um, é ao 
mesmo tempo nosso sonho e nosso 
ideal! Possa Maria ser sua inspiração 
e sua bênção."
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coNGrEsso mUNdial 
sobrE a EdUcação católica

Congregação para a Educação Católica

Em 2015 a Congregação para a Educação Católica 
celebrará dois aniversários importantes para a mis-
são educativa da Igreja: os 50 anos da Declaração 

sobre a educação Católica "Gravissimum educationis" e 
os 25 anos da Constituição Apostólica sobre as universi-
dades católicas "Ex Corde Ecclesiae".

O desejo da Congregação para a Educação Católica é que 
estes aniversários sirvam de oportunidade para examinar 
as questões fundamentais da educação, junto com as 
escolas e universidades, assim como com as Comissões 
Episcopais, congregações religiosas e associações de 
educadores.

Nesse processo, realizar-se-á em Roma, de 18 a 21 de 
novembro de 2015, um congresso mundial sobre a edu-
cação católica, com a finalidade de partilhar experiências 
e olhar em direção ao futuro com um novo zelo missio-
nário.

Ulteriores informações e detalhes do programa serão dispo-
nibilizados através do site www.educatio.va
______________
V. Ema. Cardeal Zenon Grocholewski

Carta aos Leigos e Leigas de Cruz del Sur

O Ir. Horacio Bustos, provincial de 
Cruz del Sur, enviou uma Carta 
aos Leigos e Leigas da provín-

cia com dois convites muito específi-
cos: no primeiro convida Leigos, Leigas 
ou até mesmo famílias a oferecer-se 
para participar da vida e da missão 
marista de uma comunidade localiza-
da em um contexto de pobreza, pelo 
menos 1 ano. Especificamente, para as 
comunidades de La Boca (Rosario) ou 
Las Heras (Mendoza), ou Tacuarembó 
(Uruguai). Estas três comunidades são 
inseridas num meio popular e oferecem 
uma proposta educacional em contato 
com crianças e famílias pobres. As 

duas primeiras evangelizam por meio 
da educação formal e a pastoral de 
bairro; e a terceira, a partir da educa-
ção popular e assistência pastoral.

No segundo convidam-se as pessoas 
que sentem a vocação para colaborar 

na gestão de um Colégio/Obra marista 
e que estão dispostos, após a prepa-
ração adequada, mudar-se para outros 
lugares geográficos da Província, para 
assumir este serviço por um período 
não inferior a três anos. É um tempo 
de serviço a ser realizado na forma 
comunitária, ou seja, em uma frater-
nidade, composta de Irmãos e Leigos 
que querem apostar em um projeto 
comum de evangelização, vida co-
munitária e espiritualidade.  Convites 
desafiantes, sem dúvida.

Baixar a carta em www.maristas.com.ar
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rEcordação E EsPEraNça

Há 5 anos do terremoto que estremeceu o Haiti

12 de janeiro de 2010. Faz já 5 anos 
desse acontecimento que marcou 
a história do Haiti. Um terremoto 

que sacudiu a terra e a consciência 
de um povo que vive, que luta e que 
espera. Há cinco anos dessa experiên-
cia é mister contar sobre um renascer 
desse povo.

Um país jovem

Haiti é um país com maioria jovem. 
A maior parte da população não 
chegou aos 35 anos de vida. Mesmo 
tendo sido o primeiro país da Amé-
rica Latina a ter alcança-
do a independência, segue 
sendo um dos países com 
maior dificuldade no de-
senvolvimento econômico, 
político e social. É por isso 
que podemos dizer que é 
ao mesmo tempo um país 
jovem e com muitos anos.

Porto Príncipe, a cidade 
mais atingida pelo terre-
moto de 2010, se recupe-
rou, pouco a pouco. Muitos 
edifícios foram reconstruídos e se 
veem poucas ruínas na cidade e os 
acampamentos para refugiados prati-
camente desapareceram. Fisicamente 
o país se está erguendo. Econômica 
e socialmente o povo segue lutando, 
apesar de tantos interesses econô-
micos e políticos que tentam impedir 
qualquer tentativa de desenvolvimen-
to.

Necessitamos de comida

Depois do terremoto, as ajudas in-
ternacionais chegaram. Também a 
comunidade marista não deixou de 
colaborar. Muitas províncias enviaram 
o próprio apoio, seja através da Casa 
Geral, da Província do México Oci-
dental ou diretamente ao Haiti.

A região onde os Irmãos Maristas se 
encontram está fora das áreas atin-
gidas pelo cisma, mas mesmo assim 
sofreu indiretamente algumas conse-
quências, pois muitas pessoas de Por-
to Príncipe, por exemplo, com medo e 
com insegurança, voltaram para seus 
lugares de origem. Isso fez com que 
a população do interior aumentasse 
de maneira impressionante. Nasceu, 
com isso, a falta de alimento. Essa era 
a principal necessidade a ser colmada. 
As primeiras doações recebidas ajuda-
ram a dar comida para muitas famílias, 
além de contribuir na reestruturação 

de casas danificadas. Outras doações 
foram partilhadas com outras congre-
gações religiosas que trabalham em 
Porto Príncipe.

Graças à generosidade do mundo ma-
rista, pudemos também investir em 
algumas das nossas frentes de pas-
toral, como a construção de uma sala 
multiuso no Colégio Nativité, o con-
serto do teto na escola de Fátima e a 
construção de um refeitório no Colé-
gio Alexandre Dumas. Em Jérémie foi 
começada a construção de um Centro 
Comunitário que ajudará na formação 
de jovens e crianças da região.

Para suprir às necessidades de um gru-
po de crianças ditas  “restavec” (“qui 
reste avec” = “que ficam com”), que 

não puderam estudar, o Ir. Laurent, 
juntamente com alguns professores, 
abriu uma escola vespertina, com o 
intuito de preparar tais crianças para 
que possam entrar nas escolas ofi-
ciais. São meninos e meninas que 
perderam a própria família e foram 
confiados a outra família, que os aco-
lhe. Em alguns casos, essas crianças 
são pequenos escravos.

Continuamos sonhando

Como Setor Marista do Haiti, conti-
nuamos sonhando. Sonhamos com 

um Setor atendido por Ir-
mãos haitianos. Atualmente 
vivem no país 1 Irmão do 
Canadá, 5 Irmãos mexica-
nos e 12 Irmãos do Haiti, 
entre os quais 5 estão no 
escolasticado de Guada-
lajara, no México. Existem 
finalmente 3 noviços e 7 
postulantes.

Sonhamos com a forma-
ção de jovens líderes nas 
nossas escolas, capazes de 

alcançar mudanças na realidade em 
que se encontram.

Sonhamos com a formação de pro-
fissionais da educação e de outras 
ciências humanas, que possam trans-
formar o mundo educando e evange-
lizando.

Sonhamos com um Haiti renovado, 
cheio de esperança, livre e de verdade 
independente.

Acreditamos que nosso sonho é tam-
bém o sonho do Deus da Vida e esta-
mos dispostos a seguir lutando para 
alcança-lo, para que todos tenham 
Vida e a tenham em abundância.
______________
Ir. Luis Henrique Rodrígues
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iNovação E criatividadE 
Na EdUcação

Encontro Internacional de Educação em Morelia

A Universidade Marista Valladolid, do México, está promovendo o III Encontro Internacional de Educação, que realizar-
-se-á no próximo mês de fevereiro, na cidade mexicana de Morelia. O encontro se focará na perspectiva da temática 
geral, definida como “Inovação e Criatividade na Educação”.

Os objetivos do encontro são:

* Oferecer aos participantes uma alternativa de 
formação para os professores;

* Fornecer informações atualizadas e confiáveis 
sobre os fundamentos e prospectiva das mudan-
ças e alcances das novas propostas educativas:

* Mostrar propostas metodológicas para que os 

docentes adquiram ferramentas concre-
tas, práticas para usar nas próprias ins-
tituições;

* Gerar processos reflexivos sobre os 
desafios e alternativas da transformação 
docente.

Otras informaciones en 
http://unidelvalla.mx

Filipinas: Encontro de Irmãos de profissão temporária

Treze Irmãos de profissão temporária que fazem ati-
vidades pastorais da Província East Asia realizaram 
um encontro, em novembro passado, em Tamontaka, 

Filipinas. Durante esse ano de pastoral se realizam três 
encontros. Cada um tem um objetivo diferente. Nesse 
segundo encontro o foco foi continuar refletindo como 
um jovem religioso pode manter o equilíbrio entre vida co-
munitária, vida apostólica e vida de oração; e também teve 
como objetivo analisar como os irmãos podem ajudar-se 
mutuamente.

 Ir. Wenceslao Paterno, o superior da comunidade do novi-
ciado, partilhou a própria experiência de como harmonizar 
oração, comunidade e vida apostólica. O Ir. Lindley Sio-
nosa, mestre de noviços, acompanhou os Irmãos em um 
processo de reflexão.

O encontro foi uma excelente oportunidade para os jovens 
Irmãos partilhar aquilo que têm vivido, depois do primeiro 
encontro em agosto.

Questões fundamentais foram postas, para que se pudesse 
orientar a caminhada.

Cada Irmãos pode reconhecer a realidade e os desafios que 
estão enfrentando como jovens religiosos.  


