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‘Perderíamos a Presença do 
esPírito santo se nos 
esquecêssemos dos idosos’ 
Termina o curso para os Irmãos de terceira idade 
das línguas espanhola e portuguesa

AdministrAção GerAl

• Entre os dias 20 e 23 de outubro acontece, em Madagascar, a reunião da equipe econômica sobre a autonomia financeira 
das províncias. Participam, da Administração Geral, os Irmãos Víctor Preciado, Conselheiro Geral, Libardo Garzón, ecôno-
mo geral, e Mario Meuti, diretor da FMSI.

• Nos dias 22 e 23 de outubro o Ir. Joe Mc Kee, vigário geral, participa da reunião da equipe do MAPAC, nas Filipinas.
• No sábado, dia 24 de outubro, 18 Irmãos que participam de várias atividades em Roma, estarão presentes no Encontro 

das Congregações de Irmãos. O Ir. Emili Turú e outros Irmãos do conselho geral também integrarão esse grupo.
• Os coordenadores da formação em Manziana e El Escorial estão reunidos na Casa Geral para traçar o plano dos próximos 

cursos de formação permanente.

Depois de participar de um pro-
grama dedicado a Irmãos idosos 
durante dois meses na cidade 

italiana de Manziana, um Marista su-
blinhou a importância de não esquecer 
esses Irmãos.

“Se nos esquecêssemos dos Irmãos 
idosos, perderíamos a memória e a 
presença histórica do Espírito Santo 
no Instituto,” disse o padre marista 
Mauricio Díaz  García, da equipe orga-
nizadora.

“Por isso, qualquer ajuda aos Irmãos da 
terceira idade constitui um ato proféti-
co e um apoio de quem os antecedeu,” 
observou esse mexicano na sala de 
imprensa da Casa Geral no dia 15 de 
outubro.
O curso, intitulado “Programa de re-
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Profissão perpétua do Ir. Tahingamlung Malangmei

dia de festa Para irmãos 
e crianças em talit

No dia 8 de setembro, festa do 
nascimento de Maria, o Ir. Thain-
gamlung Malangmei fez a promes-

sa definitiva de vida religiosa no Instituto 
Marista, através da profissão perpétua 
dos votos de pobreza, obediência e cas-
tidade. A celebração aconteceu em Talit, 
na Índia.

Vários Irmãos participaram da celebra-
ção, dentre os quais o provincial da 
Província da Ásia do Sul, Ir. Shanthi, e o 
superior do Distrito, Ir. Juan Castro. 

O Ir. Shanthi recebeu os votos em nome 
do Superior Geral. A celebração foi pre-
sidida pelo bispo local e estavam presen-
tes também vários membros da família 
do Irmão Malangmei e toda a comuni-
dade católica de Talit e muitos pais que 
acompanharam as crianças atendidas 
pelos Irmãos no centro educativo local. 

novação para Irmãos de terceira ida-
de das línguas espanhola e portugue-
sa”, desenvolveu-se entre os dias 10 
de agosto e 10 de outubro.

 O Irmão Roque Ari Salet, do Brasil, 
destacou que, para ele “abriram-se 
novas portas”. 

“Senti novos apelos que proporcio-
naram uma visão sobre minha histó-
ria de salvação, ajudaram a elaborar 
meu projeto pessoal de vida e situa-
ram minha pessoa na missão dessa 
etapa de vida que estou vivendo. 

O que vi, ouvi e vivi foi muito além 
das minhas expectativas, pelo que 

agradeço a Deus e ao Instituto”, co-
mentou.

Participaram do programa quatorze 
Irmãos acompanhados pela equipe 
de animadores formada pelos Irmãos 
Landelino Ortego Guerrero, diretor do 
curso, da Venezuela, Francisco Javier 
Ocaranza Sáinz, do México, e Pe. Mau-
ricio Franco, capelão do grupo.

Os participantes, de idades compreen-
didas entre 70 e 80 anos, vieram da Es-
panha, México, Colômbia, Argentina, 
Guatemala, França e Brasil.

“O programa foi muito bom e nos 
ajudou muito a dar conta de todo o 

nosso potencial”, manifestou o Irmão 
Gerardo de Loera Romo, do México, 
que acrescentou: “Viemos em geral 
com uma projeção um tanto negativa, 
mas este curso abriu nossos olhos e 
nos fez constatar todo o potencial que 
temos”.

Os Irmãos convidados como pales-
trantes foram Juan Moral, Ramón 
Benseny, Josep Maria Soteras, Ernes-
to Sánchez Barba, Carlos Huidobro, 
Xavier Barceló, Ernesto Tendero, Teó-
filo Minga, José María Ferre e o Irmão 
Superior Geral, Emili Turú. Também 
colaboraram o Pe. Antonio Gascón, 
José María Pérez-Soba Díaz del Corral 
e Eva López García.
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Workshop na Província da Europa Centro-Oeste

“ser esPiritual - ser humano”

Quarenta e nove participantes 
da Irlanda, Escócia, Inglater-
ra, Bélgica, Holanda e Ale-

manha se reuniram no Workshop da 
Província da Europa Centro-Oeste.   

Aconteceu de 2 a 4 de outubro em 
Vallendar, próximo de Koblenz, na Ale-
manha.

O tema do encontro foi “Ser espiri-
tual – Ser humano”. 

O palestrante foi o Pe. Dennis Tin-
dall, da Inglaterra. 

Ele sublinhou o exemplo do Papa 
Francisco e de Marcelino, que con-
vida a todos os maristas a se enga-
jarem ao lado das pessoas excluídas 
dos países pobres e também daque-
les industrializados.

FMSI pede às autoridades mexicanas que façam uma 

retomada geral da investigação

43 jovens foram detidos 
e desaPareceram forçadamente

Em outubro de 2014,  FMSI Cono Sur pediu ao 
Estado mexicano a realização de  uma investi-
gação independente, rápida e eficiente sobre os 

dramáticos acontecimentos na cidade de Iguala, no 
Estado de Guerrero, na noite de 26 de setembro.

Naquela noite um numeroso grupo de estudantes da 
Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” fo-
ram agredidos com armas de fogo pela polícia local. 
Como resultado, 6 pessoas foram executadas, mais 
de 40 resultaram feridas e 43 jovens foram detidos 
e desapareceram forçadamente. O expediente oficial 
da investigação indica que tanto agentes da polícia 
quanto do exército ficaram sabendo da captura e das 
agressões para com os estudantes.

Um ano depois e com base nas recomendações da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
[i], FMSI pediu novamente às autoridades mexicanas 

que façam uma retomada geral da investigação. As Provín-
cias Maristas do México e a Rede Interamericana de Soli-
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Fotos da semana

Guatemala: Assembleia da Missão do 

Arco Norte

Itália (Casa Geral): Comissão encarregada de 

desenvolver um programa de formação dos 

candidatos às comunidades internacionais

Síria (Alepo): Seminário de formação

Austrália (Sydney): encontro do Secretariado 

Ampliado de Leigos

Camarões: Celebração dos 50 anos de 

presença marista no país

Brasil (Belém)

dariedade Marista também participaram de diferentes 
iniciativas para se solidarizar com as famílias dos jovens 
desaparecidos.

As “Normais Rurais” são centros de formação pedagó-
gica impulsionadas pelo Estado depois da  Revolução 
mexicana, para formar os campesinos como sujeitos de 
transformação social. 

Entretanto, com a instauração do neoliberalismo a par-
tir dos anos 80, as Normais deixaram de contar com o 
apoio do Estado. Por essa razão lutam ano após ano 
para subsistir.

Os jovens estudantes de Ayotzinapa foram referência 
da luta social e um ator relevante para a vida política de 
Guerrero, um dos Estados com os maiores índices de 
exclusão social do México. 

Muitos setores da sociedade mexicana coincidem em 
que esse caso representa a continuação histórica de 
uma política autoritária, que vai desde o massacre estu-
dantil de 1968 em Tlatelolco até nossos dias.

Em dias passados, durante a visita da Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos (CIDH), se constatou 

“a grave crise de direitos humanos que vive o México, 
caracterizada por uma situação extrema de insegurança 
e violência; graves violações, especialmente desapare-
cimentos forçados, execuções extrajudiciais e tortura; 
níveis críticos de impunidade e uma atenção inadequada 
e insuficiente às vítimas e familiares”.

Impulsionados pela atitude profética de Jesus no Evan-
gelho, escutamos o chamado das famílias dos  43 jovens 
para que se esclareçam os fatos, haja sanção para os 
responsáveis e se localizem os filhos.

Porque Ayotzinapa representa um “ponto de não retor-
no, a conjuntura que não termina, a solidariedade que 
nos une”[ii],nós os convidamos a seguir o caso e agrade-
cemos todo o apoio das e dos maristas de Champagnat 
com o México.

Dessa forma, esperamos realizar o sonho expresso pela 
II Assembleia Internacional da Missão Marista de Nairóbi 
(2014), que “nos reconheçam como PROFETAS porque: 
abandonamos nossas zonas de conforto, e estamos em 
atitude permanente de saída para as periferias de nosso 
mundo, impulsionados a proclamar e construir o Reino 
de Deus”.

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

