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Just Living

Festival da Juventude Marista na Austrália

AdministrAção gerAL

Na segunda-feira, 19 de janeiro, começou a Plenária do Conselho Geral, que terminará no próximo 27 de fevereiro. Nesta 
primeira semana, o Conselho Geral dedicou tempo para uma partilha comunitária, centrada no vivido por cada um desde a 
Assembleia da Missão (setembro em Nairóbi) e sobre sentimentos e expectativas para este tempo de plenária. Os primeiros 
temas tratados foram relativos às mudanças recentes na administração geral, nomeação de pessoal, economato geral e 
previsão a longo prazo para o XXII Capítulo geral. De 22 a 24 o Conselho Geral estará em nossa casa de Manziana para o 
encontro anual dos quatro Conselhos Gerais Maristas.

O Ir. Marcelo De Brito, da Província Cruz del Sur, está na Casa Geral até início de março, concluindo a programação da 
aplicação Kosmos, o banco de dados que recolhe as informações sobre os Irmãos Maristas.

O Ir. Roque Brugnara, da Província Brasil Centro-Sul, assume nesta semana a sua função como membro da equipe de ad-
ministração da Casa Geral.

O Festival Australiano da Juven-
tude Marista teve início no dia 
12 de janeiro com uma vibrante 

liturgia de abertura preparada pelas 
equipes da PJM de Brisbane, Sydney e 
Melbourne. Eram 180 participantes de 
todas as partes da Austrália, acolhidos 
no Gadigal Country pelo ancião indíge-
na Tio Charles Madden. O Ir. Jeff Crowe 
abriu oficialmente o Festival e o Ir. Emili 
apresentou uma pequena antecipação 
de sua palestra: ‘Just Living – Corações 
sem fronteiras’.

Terça-feira - 13 de janeiro

Na sequência das apresentações reali-
zadas por Brigid Arthur e Laura John na 
sessão da manhã, a tarde foi dedicada a 
uma série de oficinas sobre Fé e Justiça, 
seguida do ‘Perdão e Reconciliação’. O 
jantar foi realizado no Parque Tecnológi-
co da Austrália, com a oração de Taizé à 
noite, encerrando o dia.

A presença de 30 irmãos na oração de Taizé foi uma lembrança da noite de Taizé 
realizada no Festival da Juventude Marista 2008 durante a Jornada Mundial da Juven-
tude em Sydney. Mais uma vez, os jovens se reuniram em oração, música e silêncio 
em torno da Cruz de Taizé, o Ícone de Maria e o coração Marista, pedindo ao Senhor 
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para que os corações despertassem e se renovassem. A noi-
te encerrou-se com um jantar e um alegre retorno a Sancta 
Sophia.

Quarta-feira - 14 de janeiro

O Ir. Emili começou a sessão da manhã convidando os jovens 
participantes a refletir so-
bre a maneira como a mí-
dia social afeta e influencia 
suas vidas e como a ‘cultu-
ra da indiferença’, a respei-
to da qual o Papa Francisco 
fala, pode se tornar uma 
barreira para uma respos-
ta sincera ao Evangelho. 
O presente oferecido pela 
apresentação do Ir. Emili 
aconteceu a partir de seu 
desafio pessoal para que 
todos adotassem um estilo 
de vida Marial, pelo servi-
ço, fraternidade e silêncio. 
‘Ser Marista hoje é estar 
fundamentado na oração e na ação. A contemplação e um 
espírito de interioridade constituem a base de qualquer vida 
Cristã que nutre nosso desejo de serviço e justiça’. Sempre 
como educador, o Ir. Emili realizou com os participantes um 
exercício de contemplação silenciosa, encorajando a que 
todos fizessem disso parte intencional de seu cotidiano.

As palavras do Ir. Emili foram seguidas pela apresentação do 
Pe. Peter Day, sacerdote diocesano de Camberra, que viveu 
com os irmãos da comunidade de Pearce alguns anos atrás. 
Peter é o criador da fundação HOME, de Queanbeyan, que 
oferece acomodação para moradores de rua com deficiência 
mental. De maneira simples, mas vigorosa, Peter deu vida às 
principais mensagens do Evangelho, com histórias das ruas e 
dos marginalizados que ele encontrou em seu próprio apos-
tolado. Foi um momento de integração de fé e justiça para 
os jovens presentes.

Nas sessões da tarde foram organizadas novas oficinas, 
incluindo a Marist Q&A (Perguntas e Respostas Maristas), 
momento em que os Jovens Maristas partilharam o sentido 
de fazerem parte das várias comunidades de PJM de toda a 
Austrália, além de suas esperanças pessoais para o futuro. 
Joe McCarthy, Diretor da Associação Marista, descreveu o 
panorama do novo movimento e explicou como os jovens 

podem fazer parte dessa 
associação no futuro.

A Celebração Eucarística 
foi realizada à noite pelo 
bispo Peter Ingham, da 
Diocese de Wollongong, 
assistido pelos padres 
Andrew Hamilton, SJ; Bob 
Barber, SM, Provincial 
da Sociedade de Maria; 
Peter Day; e Rob Galea. 
Integrou-se ao grupo na 
Missa a Irmã Gail Rene-
ker, SM. A celebração foi 
seguida de um concer-
to de louvor e adoração 

executado pelo Pe. Rob Galea e sua banda.

Quinta-feira – 15 de janeiro

A manhã final recebeu o Ir. Emili de volta ao palco, junto 
com Kate Fogarty, Marista de longa data e nova Diretora 
do Colégio Assunção, de Kilmore. Os dois realizaram com 
os participantes uma criativa reflexão sobre ‘para onde va-
mos’, tornando realidade esses dias de reflexão, celebra-
ção e oração, no momento de preparar a volta para casa. 
A sessão terminou com uma liturgia de encerramento com 
reflexões do Ir. Michael Green, dois jovens maristas e uma 
cerimônia de envio conduzida pelo Ir. Emili, encerrando-se 
o encontro com o Sub Tuum.

Ir. François Rivat Ir. Basilio Rueda

Hoje, 22 de janeiro, ce-
lebramos o aniversário 
de morte do Ir. Francisco 
Rivat, sucessor de Cham-
pagnat como superior 
geral, de 1839 até 1860. 
Nascido em 1808, em La 
Valla, faleceu em 1881, 
em L'Hermitage.

Aos 21 de janeiro de 
1996 faleceu o Ir. Basiliio 
Rueda. Foi superior ge-
ral entre os anos 1967 e 
1985. Basílio nos enrique-
ce com sua pessoa, seu 
pensamento, a profunda 
afeição que nutria para 
cada Irmão. 
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Arco norte

ComUnidade Internacional Juan Diego em Nova Ior-

Uma nova forma de ser Irmãos! 
Esta frase resume o que os 
Irmãos da Região Arco Norte 

esperavam conseguir, unindo-se para 
formar a ComUnidad Juan Diego, co-
meçando a missão em East Harlem, na 
cidade de Nova Iorque, nos Estados 
Unidos.

Assim escrevem os Irmãos que formam 
a comunidade no seu primeiro boletim:

"Aquilo que estamos tentando fazer é 
responder às necessidades expressas 
por um grande número de imigrantes 
latinos e da Igreja nesse bairro da cida-
de. Acolhemos o desafio de começar a 
tarefa de nos inserir, escutar e atender 
as pessoas que vimos servir. Nos en-
volvemos com essa gente, escutando 
seus interesses e ansiedades: um pri-
meiro passo imprescindível. Apresen-
tamo-nos e nos encontramos com os 
adultos do bairro. Começaram a parti-
lhar as próprias necessidades. Graças 
às suas ideias, começamos a dar aulas 
de inglês como segunda língua.
Segundo o pároco da paróquia, um 
dos principais desafios é o trabalho 
pastoral com os adolescentes e jovens. 
Em vista disso, nos inserimos nas re-
uniões que se fazem nas sextas-feiras 
de tarde.

Criar algo novo significa introduzir uma realidade que não existia antes, algo com 
uma história ainda não escrita. Agradecemos a confiança posta em nós para que 
formássemos parte dessa missão. Estamos firmemente comprometidos com es-
sa nova maneira internacional de ser Irmão."

ProvínciA BrAsiL centro-norte

Profissão perpétua de três Irmãos

No dia 20 de dezembro, o Ir. Wellington Medeiros, 
provincial da Província Marista Brasil Centro-Norte, 
representando o superior geral, Ir. Emili Turú, rece-

beu os Irmãos Maicon Donizete, Márcio Henrique da Costa 
e Rogério Silva, que se consagraram de forma definitiva à 

vida religiosa no Instituto Marista, por meio dos votos de 
pobreza, castidade e obediência. A missa foi celebrada em 
Mendes/RJ pelo padre jesuíta Eliomar Ribeiro, coordenador 
da Casa de Retiros de Baturité, no interior do Ceará, onde 
os Irmãos professos ficaram por 30 dias, em duas etapas, 
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A ePidemiA do eBoLA

As escolas de Monrovia, Libéria, reabrem em fevereiro

para a realização do itinerário espiritual e vocacional antes 
dos votos perpétuos.

De 05 a 07 de dezembro, foi realizada, em Fortaleza/CE, a 
Missão Vocacional em preparação aos votos. O objetivo foi 
testemunhar e celebrar a consagração à Vida Religiosa Ma-
rista nas comunidades eclesiais e/ou educacionais, onde os 
Irmãos Maristas são originários ou estão inseridos. 

Participaram 50 missionários, entre Irmãos, formandos e 
leigos, que desenvolveram atividades na comunidade Nossa 
Senhora Boa Mãe, na capital cearense, dentre elas visitas, 
orações, celebrações, jogos e gincanas vocacionais e ofici-
na de projeto de vida para 300 jovens da região. “A missão 
nos permite voltar às origens, a despertar vocações e nos 
reanima para a experiência dos votos”, relembra Ir. Márcio, 
coordenador da Animação Vocacional da Província Marista 
Brasil Centro-Norte.  A motivação bíblica para a missão 

foi "Em atenção à tua palavra, lançaremos as redes para a 
pesca” (Lc 5,5). 

Nossos Irmãos da Libéria estão 
bem e a epidemia de ebola 
diminuiu consideravelmente. O 

Boletim do Distrito informa que as 
escolas abrirão no próximo dia 2 de 
fevereiro. Em vista disso, as matrículas 
para o ano acadêmico 2014-15 foram 
abertas no último dia 12.

Libéria ainda não está livre do vírus 
de ebola. Foram confirmadas 8.153 
mortes: 2.915 em Serra Leoa, 3.471 
na Libéria e 1.767 na Guiné. Os casos 
confirmados ou suspeitas são 20.656.

Os esforços para encontrar uma vaci-
na produziram frutos. Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), as 
primeiras vacinas contra ebola prepa-
radas pelos laboratórios GlaxoSmith-
Kline and Merck e NewLink dentro de 
pouco tempo serão experimentadas 
em voluntários na África Ocidental. 

Enquanto isso, o remédio chamado brincidofovir está sendo testado em pacien-
tes no centro ELWA 3 de Monrovia, operado por Médicos Sem Fronteiras.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org

