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Qual a cor entre o Preto e o Branco?
Comissão Internacional Irmãos Hoje

administração Geral

Os Irmãos Joe Mc Kee, vigário geral, Ernesto Sánchez, conselheiro geral, e Libardo Gárzon, ecônomo geral, participaram 
do encontro da Conferência dos Provinciais da África, em Nairóbi, de 9 a 11 de fevereiro.

A sessão plenária do Conselho geral avançou em alguns temas, como a avaliação da II Assembleia Internacional da 
Missão Marista, planos futuros do Secretariado da Missão e do Secretariado Irmãos hoje, e o projeto de novas comunida-
des internacionais.

De 13 a 14 de fevereiro, em Lisboa, acontece a reunião da equipe Irmãos Hoje da Europa, com a participação dos 
Irmãos Tony Leon e Hipólito Pérez. 

Uma resposta  possível para a per-
gunta do título seria o “Cinza”, 
entre os muitos matizes de cinza. 

Outra resposta poderia ser simplesmen-
te “Cor”, o espectro de cores que existe 
no conjunto visual entre o Violeta e o 
Vermelho. Uma perspectiva que oferece 
uma nova maneira de se ver. 

A Comissão Internacional Irmãos Hoje, 
que se reuniu na Casa Geral entre os 
dias 3 e 7 de fevereiro, representa o es-
pectro internacional de regiões e cultu-
ras, bem como os diversos estágios de 
formação dentro do Instituto. Na foto, o 
espaço entre a batina preta e a branca!

Os membros da Comissão (na foto, da 
esquerda para a direita) -

Atrás: Ir. Dan O. Riordan – Diretor Voca-
cional (Estados Unidos), Ir. Jean Marie 
Batick – Superior de Distrito (Melané-
sia), Ir. James Pinheiro – Administra-
ção Provincial-Apostolado Vocacional 
(Brasil), Ir. Norbert Mwila – Mestre de 
Noviços – Matola  (Moçambique), Ir. 
Teófilo Minga – Tradutor (Portugal), Ir. 
Hipólito Pérez – Secretariado Irmãos 
Hoje (Guatemala - Roma), Ir. Peter Rod-

ney – Diretor do MAPAC (Filipinas), Ir. 
Eugène Kabanguka – Conselheiro Geral  
(Ruanda – Roma), Ir. Tony Leon – Secre-
tariado Irmãos Hoje (Austrália – Roma)

Na frente: Ir. Albert Nzabonaliba –Dire-
tor do Postulantado – Mwanza  (Tanzâ-
nia), Ir. Juan Carlos Fuertes – Assistente 

Provincial - Mediterrânea  (Espanha), 
Ir. Ernesto Sánchez – Conselheiro Ge-
ral  (México - Roma), Ir. Saul Placious 
– Coordenador do Pré-postulantado 
(Índia).

Teve um caráter simbólico o fato de 
que a Comissão, chegando a Roma na 
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Presença marista no Brasil

Noviciado Interprovincial acolhe 
novos noviços e formadores

tarde do dia 2 de fevereiro, participou 
da missa com o papa Francisco na Ba-
sílica de São Pedro para celebrar o dia 
Internacional da Vida Consagrada.  Foi 
um modo bastante apropriado para o 
início do trabalho dos dias seguintes.   

Tendo trabalhado juntos como inte-
grantes da Comissão durante os últi-
mos dois anos, esse grupo construiu 

forte entendimento na partilha da com-
preensão sobre a formação da  vida 
religiosa, assim como na articulação 
da paixão em ser Irmão hoje. Isso aju-
dou a Comissão a elaborar um esboço 
vibrante para o Colóquio Internacional 
da Formação Inicial que se realizará no 
berço de nossas casas de formação, 
L’Hermitage, de 5 a 14 de outubro des-
te ano.  Mais detalhes sobre esse en-

contro estarão à disposição em breve.
A Vida Marista neste século 21 não 
é monocrômica, mas abrange todo 
o espectro de cores, que pode ser 
encontrado na Internacionalidade, no 
Laicato, na Mística e na Profecia. É a 
esperança desse Colóquio, que pode 
aprender a pintar um novo quadro do 
Irmão Marista com uma paleta amplia-
da.  

No dia 2 de fevereiro as três Províncias do Brasil Maris-
ta acolheram quatro novos formandos no Noviciado 
Interprovincial, que a partir deste ano passa a ser 

em Florianópolis. Três noviços são da Província Brasil Cen-
tro-Norte (Deyvid Santos Vasconselos, Julianderson André 
Ramos da Silva, Pierre Pinheiro da Silva) e um da Província 
Brasil Centro-Sul (Mailson Adriano Bezerra Chamorro). Os 4 
irmãos noviços formarão comunidade com os dois noviços 
do segundo ano (Carlos Eurípides e Leonardo de Faria).

A Cerimônia de Ingresso contou com a presença dos três 
Provinciais do Brasil Marista. Na ocasião, foi apresentada a 
nova equipe formadora: Ir. Joaci Pinheiro (mestre), Ir. Otali-
vio Sarturi e Ir. Lodovino Marin.

Enquete da FMSI sobre o Livreto do Advento

O Livreto do Advento já existe há 
mais de 15 anos. Ele começou 
com o BIS (Bureau Internazio-

nale di Solidarietà) e, a partir de 2007 
foi a Fondazione Marista per la Solida-
rietà Internazionale (FMSI) que assegu-
rou a sua continuidade.

O objetivo foi o de proporcionar aos 
irmãos e leigos maristas pontos de re-
flexão como preparação para o Natal: 

nos primeiros anos, o Caderno con-
centrou-se na solidariedade e abertura 
aos outros e, especialmente, para com 
os povos do Sul. Mais recentemente, 
tornou-se uma ferramenta para "ver o 
mundo através dos olhos de crianças 
e jovens pobres", através das suas his-
tórias e  das suas simples experiências.

Em  cada ano escolhe-se um dos di-
reitos das crianças, de acordo com a 

Convenção das Nações Unidas, assina-
da por 193 países do mundo. As crian-
ças, ajudadas pelos seus professores 
e educadores, contaram livremente as 
suas histórias e suas experiências so-
bre o assunto: a não discriminação, a 
atenção para com os deficientes, os 
direitos das crianças migrantes ...
Para nos ajudar, responda ao breve 
questionário on-line:  https://pt.survey-
monkey.com/s/VH5JJ7T

https://pt.surveymonkey.com/s/VH5JJ7T
https://pt.surveymonkey.com/s/VH5JJ7T
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o “luGar vital” 
do ir. alessandro di Pietro
Peça teatral em homenagem ao Irmão “Justo entre as Nações”

Lebensraum-Espaço vital é uma peça 
teatral escrita e representada por 
estudantes do Colégio San Leone 

Magno de Roma para reviver a história 
do Irmão Alessandro Di Pietro, “Justo 
entre as Nações”. Era o diretor do colé-
gio durante os anos da Segunda Guerra 
Mundial e nos momentos dramáticos 
das perseguições contra os judeus em 
toda a cidade, tomou a importante 
decisão de acolher e esconder cerca 
de 20 jovens judeus e alguns adultos.

“Espaço vital”, explicou o Ir. Daniele 
Pardo, atual diretor do Colégio San 
Leone Magno, na abertura da repre-
sentação, “é o lugar onde uma pessoa 
vive, se move, pensa, reflete, livremen-
te ama, comunica, se doa, se confron-
ta... Um espaço que a loucura nazista 
reduziu e destruiu para milhões de 
judeus e não só... Uma loucura que 
ainda hoje continua escrevendo novas 
páginas dramáticas...”

Felizmente existiram e existem pessoas 
que dedicam a própria vida e, muitas 
vezes, até a colocam em perigo para 
que outros possam recuperar o próprio 
“espaço vital”. Uma dessas pessoas foi 
o Ir. Alessandro Di Pietro (falecido em 
2004), conhecido entre os Maristas por 

ter sido “Postulador Geral”, a quem se 
deve o mérito da beatificação de Mar-
celino Champagnat em 1955.

Ir. Alessandro, entre 1943 e 1944, ar-
riscando a própria vida e aquela da 
comunidade dos Irmãos, tomou a ini-
ciativa de hospedar e esconder jovens 
e adultos judeus nas dependências do 
Instituto San Leone Magno, que na 
época se situava na Via Montebello, 
junto à estação Termini, estação cen-
tral de trens em Roma.

Um dos que foram acolhidos, mais 
tarde, lembrou-se do Ir. Alessandro e 
pediu e obteve do governo de Israel a 
proclamação do Irmão Alessandro Di 
Pietro como “Justo entre as Nações”. 
O título lhe foi conferido com uma ce-
lebração acontecida no dia 16 de julho 
de 2001. Hoje o seu nome se encontra 
no “Jardim dos Justos”, no parque Yad 
Vashem de Jerusalém.

 “LEBENSRAUM” é um espetáculo ori-
ginal, bem escrito (o autor é Andrea 
Castagnetta, jovem ex-aluno do Co-
légio) e bem apresentado pelo grupo 
teatral guiado por Letizia Gorga, atriz, 
também ex-aluna do “S. Leone”.Fr. 
Alessandro Di Pietro.

Foi uma ocasião especial para subli-
nhar a vida do Ir. Alessandro e também 
a missão dos Irmãos Maristas, que 
naquela e em outras ocasiões demons-
tram ser mais do que exímios professo-
res: são verdadeiros educadores, pais e 
mães de tantos jovens que passam por 
dificuldades.

A data escolhida para a representação 
teatral também não foi sem importância: 
27 de janeiro, ocasião em que na Itália 
se celebra o “dia da memória”, que tem 
o objetivo de fazer com que nenhum 
cidadão se esqueça da loucura da guerra 
e do horror da “Shoah”.

Jovens do Distrito do Paraguai

Nos dias 25 e 26 de janeiro, 
na cidade de Coronel Oviedo, 
foi realizado um retiro para os 

membros da Pastoral Juvenil Marista 
do Distrito do Paraguai, que conta com 
cinco centros de referência pastoral, 
nas cidades de Limpio, Horqueta, Caa-

guazú, Coronel Oviedo e Asunción.

Participaram do retiro os animadores 
dos diferentes movimentos existentes: 
Navegar (14 a 18 anos), EDA (12 e 13 
anos), Semar (9 a 11 anos) e PROVIMAR 
(universitários, maiores de 18 anos).

O retiro, que teve como tema “Conhe-
cer mais a Jesus e aprender a caminhar 
com Ele”, foi um espaço de silêncio e 
reflexão onde se partilharam experiên-
cias pessoais e momentos de oração 
comunitária.
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o futuro tem coração de tenda

Venezuela - VII Assembleia de leigos

aBertos ao encontro
Encontro de representantes
das obras maristas da Província Mediterrânea

O Conselho de Obras Educativas 
Maristas da Província Medi-
terrânea organizou em Guar-

damar, de 22 a 24 de janeiro, um 
encontro que reuniu mais de 120 
pessoas representantes dos diversos 
colégios e obras sociais da Província. 
Vieram de todas as partes: Espanha, 
Itália, Líbano e Síria.

Dentro do Ano Montagne, o objetivo 
do encontro foi reler a experiência 
Montagne em vista de impulsionar a 
missão marista em direção ao “Novo 
Começo”. O Ir. Provincial, Antonio 
Giménez, exortando os participantes, 
sublinhou: “Para Marcelino a expe-
riência Montagne foi uma meta assim 

como deve ser para nós o confronto com as realidades sociais onde atuamos”.
A crônica completa do encontro está disponível em 
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3504

De 15 a 17 de janeiro de 2015 
35 leigos e leigas e 8 Irmãos 
se reuniram na casa de for-

mação marista de Los Teques para 
celebrar a VII Assembleia Nacional 
de Leigos da Venezuela. 

Como Assembleia, reconheceu-se 
no próprio caminhar as seguintes 
chamadas específicas:

1. Os leigos se sentem chamados a 
percorrer itinerários vocacionais. 
Querem promover processos on-
de tenham a oportunidade de 

descobrir as chamadas que Deus 
faz, buscando dar uma resposta 

como leigo marista de Champag-
nat.

2. Reconhecem-se chamados a ge-
rar novas experiências e espaços 
para partilhar a vida entre leigos 
e Irmãos, facilitando experiências 
significativas de encontro com 
Deus. 

Nesse período de renovação do 
Instituto, também os leigos preci-
sam se renovar e ajudar a aurora 
a nascer, para viver junto aos 
Irmãos a própria vocação, em cor-
responsabilidade com a missão e 

partilhando espiritualidade e vida.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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