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Comissão do Arco Norte se reúne em Guadalajara
Preparação do instrumento de trabalho
para o Conselho Ampliado de março em Quito
A comissão nomeada pelos Irmãos
Provinciais do Arco Norte e encarregada de ajudar no desenvolvimento
da relação das províncias como região se encontrou em Guadalajara,
no México, de 10 a 14 de janeiro.
“Esperamos que os provinciais e
seus conselhos, no Conselho Ampliado de provinciais, possam contar com um instrumento de trabalho
que os ajude a avançar na colaboração recíproca como região do Arco
Norte”, afirmou o Ir. Gregorio Linacero, da Província da América Central,
que mora em Guatemala.
Participaram Irmãos e Leigos de todas as províncias da região, coor-

denados pelo Ir. Miguel Santos,
Provincial do México Ocidental e
coordenador regional.
“Retomamos a reflexão que está
sendo realizada em nível do Instituto inerente ao Projeto de Novos
Modelos de Animação, Governança e Gestão”, especificou o Ir. Gregorio ao escritório de comunicações, no último dia 20.
Sublinhou ainda que o grupo começou a preparação de uma proposta de trabalho que deve ser
abordada pelos conselhos provinciais do Arco Norte no encontro de
março, em Quito.
“O planejamento de trabalho era

ambicioso e não foi terminado. Deixamos a reunião com tarefas para
concluí-lo em nossas respectivas
províncias e com um calendário definido para coordenar a finalização
de tais trabalhos.”
O Ir. Gregorio classificou a participação do diretor do Secretariado da
Missão, Ir. João Carlos do Prado, e de
Luca Olivari, consultor do Projeto
Novos Modelos, como uma “colaboração preciosa” e exprimiu gratidão
pelo seu apoio.
Concluindo, mencionou “o espírito
fraterno que reinou durante o encontro e a acolhida generosa da Província do México Ocidental”.

Administração Geral
Nesta semana de plenária o
Conselho Geral dedicou bastante tempo aos temas financeiros, e também ao Secretariado
Irmãos hoje, à FMSI, ao projeto
LaValla200> e ao Capítulo Geral
2017.
Entre os dias 28 de janeiro e 2
de fevereiro acontece, em Roma,
um encontro internacional para
os religiosos e religiosas, que
marca a conclusão do Ano da
Vida Consagrada. Participarão
cerca de 30 Irmãos, alguns da
Casa Geral e outros vindos das
diversas Províncias da Europa.
Comissão da Região do Arco Norte reunida em Guadalajara, México
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Livro publica conversa com o Ir. Emili Turú
Viagem na Vida Religiosa
Para celebrar a conclusão do Ano da Vida Consagrada, em fevereiro próximo, a Livraria Editora Vaticana
publicou um livro que transcreve entrevistas e encontros com 14 superiores gerais, entre os quais o Ir. Emili
Turú.
O livro, “viagem na Vida Religiosa”, escrito pelo jornalista Riccardo Benotti, apresenta um percurso entre
os carismas da Igreja, revelando um mundo muito rico.
Os superiores entrevistados, apresentando a própria
vida, contam o que significa fazer uma escolha definitiva, confrontando-se com as dificuldades e desafios
do presente para a Vida Consagrada.
Os protagonistas, além do Ir. Emili Turú, superior dos Irmãos Maristas, são: Notker Wolf (Benedettini), Fernando Millán Romeral (Carmelitanos), Mauro-Giuseppe
Lepori (Cistercenses), Fr. Bruno Cadoré (Domenicanos),
Jesús Etano Arrondo (Fatebenefratelli), Michael Anthony Perry (Frades minores), Antoine Kerhuel (conselheiro geral dos Jesuítas), Eduardo Robles Gil Orvañanos (Legionários de Cristo), Flavio Peloso (Orionini),
Valdir José De Castro (Paolinos), Ángel Fernández Artime (Salesianos), Heinz Kulüke (Verbitas), David Kinnear Glenday (União dos Superiores Gerais).

Fundação Marista para a Solidariedade Internacional
FMSI agradece a seus benfeitores
Na perspectiva de um balanço completo do realizado
em 2015, em termos de levantamento e utilização de
fundos, agradecemos aos doadores da FMSI pelo apoio
a suas atividades durante o ano passado.
Além da contribuição habitual e substancial da Casa
geral dos Irmãos Maristas (Roma), fundadora da FMSI,
temos recebido contribuições generosas de:

•
•
•
•
•
•

Província marista da América Central (Guatemala),
Província marista dos Estados Unidos (EEUU),
Província marista de L'Hermitage (França),
Maristen-Fuersorge-und MissionsVerein (Alemanha),
Sacred Heart College, de Auckland (Nova Zelândia)
Associação de ex-alunos do São Leão Magno, de Roma
(Itália),
• Companhia teatral Artisti da sé, de Roma (Itália)
Sem esquecer de todas as pessoas, comunidades religiosas e, escolas que, de diferentes partes do mundo marista,
enviaram sua doação para os projetos da FMSI.
Foram recebidos montantes significativos para os
maristas azuis de Alepo (Síria), a reconstrução após a
emergência do tufão Hayan (Filipinas), a escola marista
Mwanza (Tanzânia), a construção de uma escola e de
um dormitório em Moulvibazar (Bangladesh), um programa de escola fundamental para crianças refugiadas
de Bobandana (República Democrática do Congo) e
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para o Fundo de Solidariedade de
São Leão Magno.
A Fundação também foi beneficiada
pelas ajudas de
• Misean Cara (Irlanda)
• Conferência Episcopal Italiana
• Cáritas Italiana

Notícias em breve

• Fundação particular holandesa
pela apresentação de projetos
promovidos em prol das missões
maristas pelo mundo, especialmente no âmbito da educação.
A totalidade das doações de nossos
benfeitores é aplicada em projetos

Maristas azuis
Os Maristas em Alepo organizaram,
no centro de formação M.I.T., um
seminário com o tema “a paz depois do trauma”, sob a orientação
do Ir. Georges Sabé e Leyla Antaki.
O evento é um resultado da iniciativa do Ir. Emili Turú, que no ano
passado reuniu alguns “maristas
azuis” no Líbano para falar sobre
as principais maneiras de resistir a
traumas.

Pastoral vocacional
Nos dias 16 e 17 de janeiro foi
realizado o primeiro encontro nacional da Pastoral Juvenil e Vocacional de Guatemala. O trabalho
se concentrou nas equipes de
coordenadores da pastoral dos
centros maristas, planejando a
formação dos líderes.

Conferência Marista
Espanhola
A CME organizou, de 18 a 22 de
janeiro, a realização do segundo
curso para tutores dos níveis de
educação infantil e primária, na
casa provincial da Província Compostela, em Valladolid.
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http://www.fmsi-onlus.org

Vivendo o Ano Fourvière
Julho 2015 – Julho 2016

Memórias maristas
O projeto Memórias Maristas: histórias de amor e vida, da Província
Brasil Sul-Amazônia, quer resgatar
e valorizar a história de vida de
Irmãos que, com o seu dia a dia,
ajudaram a tornar vivo o carisma
marista. Os vídeos com as histórias estão disponíveis em http://
maristas.org.br/memoria/

em favor da infância ou da atividade de proteção dos direitos das
crianças, enquanto os custos de
manutenção da estrutura da FMSI
estão totalmente cobertos pela
contribuição anual do fundador da
FMSI.

No dia 23 de julho de 1816, dia seguinte ao da ordenação, um grupo de
jovens sacerdotes, cheios de sonho,
dirigiram-se ao Santuário de Fourvière, em Lyon.
Aos pés de Nossa Senhora, na pequena capela que se vê ao fundo, fazem
sua promessa de fundar a Sociedade
de Maria.
Em 2016 celebraremos os 200 anos
dessa promessa. Por isso, o período
de julho de 2015 a julho 2016 será
presidido pelo ícone de Fourvière.
Desde o início, os primeiros maristas
imaginaram a Sociedade de Maria
como uma grande árvore com diferentes ramos: religiosos sacerdotes,
religiosos irmãos, religiosas e leigos.
O projeto não obteve o reconhecimento eclesial naquela época. Talvez
a conjuntura histórica não fosse adequada.
Atualmente, as circunstâncias são
bem diferentes. Reconhecemos com
gratidão que o Espírito Santo fez florescer entre nós a vocação laical marista. Milhares de leigas e leigos de
todo o mundo sentem-se chamados
a viver o Evangelho do jeito de Maria
conforme a tradição do Pe. Champagnat e dos primeiros irmãos.
As origens da Sociedade de Maria nos
recordam que religiosos e leigos estamos integrados para a missão e chamados a oferecer o rosto mariano da
Igreja com nossa maneira especial de
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Mundo Marista

Aniversário do Ir. Emili, Superior geral
Casa Geral

Grupo de Irmãos do Distrito do Pacífico
em Brisbane, Austrália

Valladolid: curso para professores
das 4 províncias da Espanha

Líderes de estudantes maristas se encontram em Brisbane, Austrália

Missão marista na região
de Tarahumara, México

Encontro de leigos maristas em Los
Teques, Los Teques - Venezuela

ser e de construir Igreja.
Nosso último Capítulo geral nos convidou a uma nova relação entre irmãos e leigos para servir melhor a

apaixonante missão que a Igreja nos
confia.
O mesmo Capítulo dizia: Contemplamos nosso futuro marista como uma

comunhão de pessoas no carisma de
Champagnat. Abertos à criatividade
do Espírito Santo que nos pode levar,
quem sabe, por caminhos inesperados.

East Asia realiza a segunda Assembleia Provincial
Encontro de 65 irmãos e leigos da Ásia
De 13 a 15 de janeiro, 65 irmãos e leigos vindos de vários países da Ásia, reuniram-se em General Santos City,
nas Filipinas, para a II Assembleia Provincial da East Asia.
Os participantes vieram de Hong Kong, Malásia, Singapura, Coreia, Japão... para se reunir com os maristas de
Filipinas.
“Um dos elementos importantes da Assembleia foi a
presença do Ir. Michael Green, da Província da Austrália, que apresentou os instrumentos de reflexão e foi o
animador do tema “Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão”, disse o Ir. Allan de Castro.
“Ajudou a Província a aprofundar a reflexão sobre a ma-

29 de janeiro de 2016

4

Notícias Maristas 409
neira de colaboração dos Irmãos com o novo sistema
proposto pela Administração Geral”, sublinhou o Ir. Allan
no dia 20 de janeiro.
Reunidos com o lema “Mudando corações e mentes para
um novo começo”, os maristas buscaram reforçar a estrutura da Província e melhorar a pastoral, a espirituali-

dade, a promoção vocacional, a formação e a comunhão
com os leigos.
Outro objetivo implícito foi reforçar a unidade entre os
Irmãos de diversos países e também conformar-se às
novas orientações sobre a governança, animação e gestão em nível de Instituto Marista.

Encontro de Irmãos de Cruz del Sur aborda o tema
do abuso das crianças

Criando consciência sobre a proteção das crianças

"

Ficaram como grandes
desafios a ser implementados: uma maior
conscientização
por
parte de cada região
participante e, fundamentalmente, colocar-

-se no lugar da vítima
e não apenas ter uma
posição institucional
Trinta Irmãos participaram de um
seminário sobre a proteção das
crianças em Mar del Plata, na Argentina, de 13 a 16 de janeiro, com o
objetivo de criar maior sensibilidade em relação ao tema do abuso
das crianças, entender as dinâmicas
complicadas que envolve esse tema
e compreender a perspectiva das vítimas e seu silêncio.
A psicóloga María Paz Ábalos orientou o seminário, que teve como
título “Afetividade e políticas de
proteção e cuidado das crianças e
jovens”, abordando “a sexualidade
como força dinâmica e em permanente processo de humanização”.
Outros assuntos tratados foram o
processo familiar de incesto: fase de
sedução, fase de interação sexual
abusiva, os segredos, a divulgação,
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fase repressiva, o processo de vampirização, pedofilia; a coragem de
sarar: chaves de acompanhamento
psico-espiritual; protocolos no contexto de políticas de prevenção.
Conforme o depoimento do Província de Cruz del Sur, Ir. Alberto Aparicio, “o seminário pretendeu mostrar
aos Irmãos a necessidade posterior
de ‘palavras’ dentro do processo de
crescimento humano, aproximando-nos do mundo das vítimas e de outros envolvidos.”
O seminário quis também sondar o
mundo dos protagonistas dos abusos e outros envolvidos e ainda
analisar as políticas de prevenção e
seus protocolos, acenando a possíveis chaves de acompanhamento.
“Na avaliação, valorizou-se muito

Provincial de Cruz del Sur,
Ir. Alberto Aparicio

"
as informações recebidas e a possibilidade de tomar consciência da problemática”, disse o Ir. Alberto no dia 21
de janeiro.
“Ficaram como grandes desafios a ser
implementados: uma maior conscientização por parte de cada região participante e, fundamentalmente, colocar-se no lugar da vítima e não apenas
ter uma posição institucional, que provocou tantas ações erradas durante os
últimos tempos”, ele acrescentou.
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Seminário para administradores de comunidades e escolas
Província da África Centro-Leste

De 7 a 18 de dezembro, os administradores de quase
todas as comunidades da Província da África Centro-Leste (PACE) se reuniram em Save, Ruanda, para participar de um seminário destinado aos Irmãos e colaboradores leigos que trabalham como administradores
das comunidades e das obras apostólicas da Província.
Os orientadores do seminário foram os Irmãos Yvon Bédard (Canadá), Emile Motanda (Kinshasa - RDC) e Kiko
Baeza (Mwanza-Tanzânia).

Estando juntos Irmãos e leigos, houve a oportunidade de
reforçar a unidade como Província. Todos se mostraram
dispostos a se comprometer com uma maneira nova de
fazer as coisas, um novo começo para o bom desenvolvimento da missão apostólica na África Centro-Leste.
A teoria foi explicada e agora cada representante a levará
até a própria comunidade para ser aplicada.

Os objetivos do curso eram proporcionar uma formação
básica para os administradores e ecônomos para a apresentação dos balanços financeiros, a eficiência na apresentação dos relatórios, a unificação das listas das contas
na Província e a implementação do sistema unificado da
contabilidade.
Essa nova forma de trabalhar permitirá que toda a Província fale a mesma linguagem, superando um modo pouco
profissional de prestação de contas, ajudando a criar consciência apostólica nas comunidades do modo de usar os
bens, conforme o Evangelho.
Foi repassado também o Vade-mécum de Assuntos Econômicos para a PACE, fixando-o como guia a ser seguido em
todos os processos.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube:
https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnatpt
https://twitter.com/fms_champagnat

29 de janeiro de 2016

6

