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Pe. Hans Zollner

exprime admiração e incentivo em
sobre a proteção das crianças

Cerca

de

70

Conferência

participantes em encontro marista

Administração Geral
O Conselho Geral e outros membros da Administração Geral, durante toda a semana, participaram
da Conferência sobre a proteção
das crianças, com 2 representantes de todas as Unidades Administrativas do Instituto.
De 18 a 22 de abril, o Ir. Libardo
Garzón, ecônomo geral, se reuniu
com o Bedford Fund e o seu comitê de controle, na Casa Geral.
Nos dias 19 e 20 de abril, em Barcelona, reuniu-se a Equipe de Pastoral Vocacional Europeia, com a
participação do Ir. Tony Leon, do
Secretariado Irmãos Hoje.
De 19 a 21 de abril, o Ir. Chris Wills,
do Secretariado Cmi, participou
do encontro da equipe do Projeto
de Solidariedade com o Sudão do
Sul, que se reuniu em Roma.

Durante um encontro sobre a proteção das crianças na Casa Geral do Instituto dos Irmãos Maristas em Roma, o
Pe. Hans Zollner, membro da Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores do Vaticano exprimiu sua admiração pelos Irmãos e os encorajou no
empenho em proteger as crianças.
“Eu realmente admiro o seu trabalho
minucioso na educação”, disse o Pe.
Zollner aos participantes, no dia 18
de abril. “Espero que intensifiquem
seu empenho no campo da proteção”.
Aproximadamente 70 provinciais, superiores de Distrito, representantes
das Unidades Administrativas e palestrantes, entre os quais o Pe. Zollner
e uma vítima de abusos, estão reunidos durante esta semana, na Casa
Geral para uma Conferência sobre a
proteção das crianças.
A Conferência, intitulada “Proteger as
crianças - Tomamos consciência, criamos um ambiente seguro”, acontece
de 18 a 22 de abril e continua a reflexão iniciada no encontro realizado

www.champagnat.org

em março de 2012. O Pe. Zollner, que
também é Vice-Reitor da Pontifícia
Universidade Gregoriana, decano da
Faculdade de Psicologia e presidente
do Centro para a Proteção das Crianças, sublinhou que as crianças são exploradas de diferentes maneiras pelo
mundo afora, enfatizando que “precisamos considerar todas as áreas onde
os direitos das crianças e adolescentes são ameaçadas.”
O jesuíta afirmou que esse não é
“simplesmente uma questão europeia ou ocidental” e disse que tem
visto grandes progressos onde linhas
de ação para a proteção das crianças
têm sido introduzidas e colocadas em
prática.
No início da Conferência, o Superior
Geral, Ir. Emili Turú, sublinhou que
globalmente “como Instituto, temos
dado grandes passos na tarefa da proteção das crianças, desde nosso último encontro, há quatro anos atrás”.
“As vítimas são nossa prioridade absoluta; a reputação do nosso Instituto
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é secundária”, disse o Ir. Emili no início da conferência, dia
18 de abril.
“Com esse encontro, queremos incrementar tanto a consciência quanto nosso empenho”, disse aos participantes.
Afirmou que proteger as crianças “não é paralelo à nossa
missão, mas é o coração da nossa missão”.

“A maneira mais genuína para amar as crianças é através
do respeito”, sublinhou o Ir. Emili.
“As crianças não são seres incompletos, mas são humanos
que precisam de respeito, desde o momento de sua concepção.”

Terremoto atinge costa norte equatoriana
Mais de 570 mortos e 4.000 feridos
te um bom tempo depois do terremoto.
No domingo já consegui falar com o
Ir. Galo e estão todos bem”, disse o Ir.
Laurentino.
“Em Santo Domingo também existem
zonas atingidas, mas o nosso colégio
não sofreu maiores estragos. Houve
alguns prejuízos no laboratório de
computadores”, acrescentou.
O terremoto foi também sentido forte
na capital, Quito, mas não houve consequências.
No sábado, dia 16 de abril, um terremoto de 7,8 graus da escala Richter
atingiu o Equador.
“Entre os Irmãos, pessoas ligadas à
nossa missão e em nossas obras não
aconteceu maiores desgraças”, disse
o Irmão Laurentino Albalá Medina,
Conselheiro Provincial de Norandina.

Infelizmente, no país, houve muitos
danos e muitas mortes.
Já se contam mais de 570 mortos e
cerca de 4 mil feridos. Muitas casas e
estruturas públicas foram destruídas.
“Em Quevedo, faltou luz, e também
não era possível se comunicar, duran-

“Estamos recolhendo informações
para poder analisar a melhor maneira de ajudar aos atingidos, conforme
nossas possibilidades”, sublinhou o Ir.
Laurentino.
O Equador pertence à Província Norandina.
Os Maristas no país têm várias obras
educativas.

Filipinas: Encontro da comissão de leigos da Ásia
Vitalidade da vida marista na região asiática
De 31 de março a 2 de abril de 2016, a Comissão de
Leigos da Ásia se reuniu em Marikina City para refletir
sobre importantes aspectos da vida marista na Ásia, particularmente no que concerne aos Leigos.
O encontro teve como objetivo, entre outras coisas, de
fornecer um feedback para o processo do Marco Global,
especialmente sobre os temas do itinerário da vocação
dos Leigos maristas, formação inicial para Irmãos e Leigos e vinculação através de associações.
A comissão concordou em afirmar que, em relação ao

conteúdo da formação e ao processo de programas de
formação para leigos, é importante contextualizar esses
aspectos na realidade da região da Ásia.
Por isso, o primeiro dia foi dedicado a analisar as tendências da vida asiática que têm implicações na formação de Irmãos e Leigos.
Essa análise foi auxiliada pelo texto “A Chamada para
uma Nova Evangelização: A Igreja da Ásia nos Próximos
50 Anos”, escrito pelo Cardeal Orlando Quevedo.
22 de abril de 2016
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Notícias

em breve

Timor Leste
Quatro postulantes começaram
o percurso de formação inicial
na comunidade de Baucau, Timor
Leste. Depois de uma semana de
formação, no dia 15 de abril, uma
celebração eucarística marcou a
entrada oficial no postulantado
dos novos formandos da Província
da Austrália.

Espanha

Seguimos refletindo como fazer com
que nós, na Ásia, cresçamos com
uma sensibilidade típica e uma importante estrutura de formação dos
leigos, tornando-as mais influentes
na Igreja Asiática e, ao mesmo tempo, que sejam uma resposta aos desafios das tendências detectadas.

panhamento de um processo parecido.

Pe. Jojo M. Fung, S.J. membro do Instituto de Pastoral da Ásia do Leste,
falou da sua experiência no acom-

O encontro se concluiu com propostas que serão apresentadas à Conferência dos Provinciais da Ásia.

As conclusões do encontro foram
úteis na formulação de temas chaves de programas de formação para
leigos que refletem e respondem às
realidades próprias da região.

Grécia: A visita do Papa é uma mensagem
ecumênica e de unidade, diz marista grego

A Conferência Marista Espanhola
organizou, durante esta semana,
uma sessão de formação para as
pessoas que trabalham nas secretarias e recepções das obras maristas da Espanha. No encontro foi
aprofundada a identidade pessoal
e marista e também se incentivou
o desenvolvimento das habilidades sociais necessárias para melhorar o desempenho profissional.

Austrália
Realiza-se nesses dias a Peregrinação Anual dos Maristas da Austrália. Na semana passada o grupo,
que inclui Irmãos e Leigos, ficou
hospedado na Casa Geral, depois
de ter estado uma semana na Terra Santa. Atualmente visitam os
lugares maristas na França.

Calendário Marista
21 avril: o Ir. Joche Albert é fuzilado em Si-Chiang, China (1951)
25 abril: partida dos primeiros Irmãos para a Guatemala (1932)
26 abril: chegada dos primeiros
Irmãos na Irlanda (1862)
28 abril: São Pedro Chanel, padre
marista, martirizado na Ilha de Futuna (1841)
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Um Irmão da Grécia, falando da visita
do Papa à Ilha de Lesbos no dia 16 de
abril, disse que é significativa para os
Irmãos e Leigos maristas, assim como
para os refugiados.
“Os maristas da Grécia, Irmãos e
Leigos, sentem uma imensa alegria
diante do anúncio dessa visita, pois
os dois líderes das Igrejas Católica
e Ortodoxa, junto com o primaz da
Igreja Ortodoxa da Grécia, antigo
professor do colégio marista em Nea
Smyrni, se reúnem em um lugar de
martírio, nesse período tão significante, no final da Quaresma para os
cristãos ortodoxos”, disse o Ir. Mateos
Levantinos.
“O gesto deles é, em si, uma mensagem ecumênica, de unidade, capaz

de fazer esquecer as diferenças doutrinais”, disse ao escritório de comunicação da Casa Geral no dia 13 de
abril.
Ele reflete sobre o impacto da visita
do Papa aos refugiados, visto que
Lesbos é um destino primário para os
que escapam das zonas de conflito,
como a Síria.
Para os refugiados, a presença do
Papa e do Patriarca é um sinal de
solidariedade, que expressa apoio e
proximidade”, afirmou o Ir. Mateos.
“Para os moradores da ilha, que acolhem e hospedam, há seis meses, milhares de náufragos, a presença deles
será uma expressão de agradecimento e também de encorajamento”, ele

Notícias Maristas 421

Mundo Marista

Guatemala: Segundo Encontro
de Educadores Maristas

Espanha: Encontro da equipe de pastoral
vocacional da Europa (Barcelona)

México: Primaria Marista
em Aguascalientes

Itália: Encontro de Irmãos
da Província Mediterrânea

Nigéria: Seminário sobre formação
para os leigos maristas em Orlu

Itália: Fim do programa para animadores
de comunidades de Manziana

acrescentou. Lesbos, que tem 90.000 habitantes, viu passar cerca de meio milhão de refugiados em direção à Europa, em 2015.
Atualmente trabalham na Grécia 12 Irmãos, que administram duas escolas, com 3.500 estudantes, e centros comunitários.

Também colaboram com a Caritas, ajudando os refugiados.
Três Irmãos de Constantinopla, agora Istambul, se transferiram para Lesbos em 1901 e inauguraram um pequeno
colégio francês, mas, alguns anos mais tarde, se mudaram
para Atenas.

Os diretores das escolas da América realizam III encontro
Evangelizar através da educação

"

Na sala de aula é importante que os professores
falem com os estudantes
sobre o significado da
vida e partilhem com eles
seu próprio caminho de fé

Os diretores das escolas maristas das Américas se reuniram para o III Encontro Interamericano Marista de
Educação, que se realizou na Universidade Champagnat de Lima, no Peru, de 31 de março a 4 de abril.
“Na sala de aula é importante que os professores falem com os estudantes sobre o significado da vida e
partilhem com eles seu próprio caminho de fé”, disse o
Ir. Seán Sammon, ex-superior geral, durante o encontro.

"

O encontro foi organizado pela Subcomissão de Educação da América, órgão da Conferência Interamericana
de Provinciais (CIAP).
O encontro precedente foi realizado em Guadalajara,
México, em abril de 2013.
22 de abril de 2016
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Os participantes abordaram dois
documentos: “Futuro e esperança: afirmações para uma educação
evangelizadora na América” e “Modelo de Gestão para as Escolas Maristas na América”.
Durante o encontro, as reflexões
abordaram também o crescimento
mundial do individualismo e a necessidade de ensinar para as crianças que o serviço aos outros traz
felicidade.
O Provincial de América Central, Ir.
Luis Carlos Gutiérreza, afirmou que
o documento elaborado pelos participantes, com o título “Modelo de
evangelizar educando” não pretendia ser um testamento ou um manual, mas indicar linhas ilustrativas
para serem trabalhadas com todos:
pais, professores e equipe de administradores”.
“É uma mensagem clara para descobrir para onde estamos indo

no sentido da evangelização”, ele
acrescentou.
O tema do encontro desse ano foi
“Educação Marista para o Século

XXI: desafios e perspectivas diante
do Bicentenário”.
O Superior Geral, Ir. Emili Turú, enviou aos participantes uma mensagem em vídeo.

Imagem de Nossa Senhora de Fourvière em viagem
do Equador para a Colômbia
Província Norandina celebra Ano Fourvière
A imagem de Nossa Senhora de Fourvière atualmente está passando por
todas as comunidades maristas do
Equador, Colômbia e Venezuela.
A Província Norandina encomendou
uma estátua, que foi feita em Quito,
no Equador, para a celebração do Ano
Fourvière.
A caminhada da imagem começou em
Macará, na fronteira entre Equador e
Peru, e terminará na foz do Orinoco,
na fronteira entre a Venezuela e a
Guiana.
Nossa Senhora de Fourvière já percorreu as comunidades do Equador.
As imagens mostram o momento
em que atravessa a fronteira entre o
Equador e a Colômbia, entrando pela
cidade de Ipiales, onde os maristas
têm o Colégio Champagnat, conduzi-

5

22 de abril de 2016

do por leigos maristas.
A imagem continuará, então, sua caminhada por Pasto, Popayán, Cali, Ar-

menia, Manizales, Ibagué, Villavicencio, Bogotá e Medellín antes de entrar
na Venezuela.

Notícias Maristas 421

Alemanha: Capítulo da Província Europa Cento Oeste
Pedalar « em tandem » em direção ao futuro
atividades Maristas e isso em qualquer
idade.
A grande diversidade de participantes
Maristas permitiu-nos chegar a uma
compreensão ampla da nossa situação
atual e ajudou-nos a visualizar ações
concretas para o futuro.
Eis as recomendações mais importantes
e unânimes que os participantes previram passar ao Conselho Provincial. Elas
decorrerão naturalmente de nossa viagem para o futuro:
O Capítulo Provincial aconteceu em
Freising (Alemanha) de 28 de março a
1 de abril. Entre os participantes, havia,
claro, os Irmãos Maristas, mas também
um grande grupo de Leigos provenientes de diferentes países da província,
que poderíamos chamar os "novos
Maristas”. Contamos também com a
presença do Irmão Emili Turú, Superior
Geral, Irmão João Carlos do Prado, responsável pelo Secretariado da 'Missão',
em Roma, do Irmão Ernesto Sánchez,
membro do Conselho Geral e o Irmão
Gabriel Villa-Real Tapias, da província
de l'Hermitage.
Era um grupo de Maristas bem representativo, enérgico e cheio de vitalidade.
Para a boa coordenação nestes dias de
capítulo nós nos inspiramos num método chamado "busca do futuro”. Em uma
primeira etapa, nós recordamos o nosso
passado, analisamos o presente e vislumbramos o futuro. Nossa “viagem comum" permitiu-nos refletir sobre nosso
percurso Marista e nossa vida pessoal,
dois aspectos intimamente relacionados, para a maioria dos participantes.
Para a missa e a oração da manhã nós
nos inspiramos no texto dos discípulos

de Emaús. Esta passagem do Evangelho
permitiu-nos refletir sobre nossa situação atual e o futuro da missão Marista.
Os pontos mais freqüentemente citados, incluem, entre outros: os Leigos
numa posição de liderança, a espiritualidade, as relações a nível internacional,
o cuidado com os Irmãos idosos e nosso compromisso, nossa orientação para
novas fronteiras.
O método de trabalho adotado pelo Capítulo permitiu-nos ser criativos na maneira de estabelecer as questões prioritárias para o nosso futuro. Além disso, o
desenrolar não careceu de humor e de
fantasia. Alguém sugeriu também um
passeio em bicicleta - Irmãos-Leigos,
pedalando "em tandem" – equipados
de mochila cheia desses elementos maravilhosos que nos dão força e energia
para a missão Marista.
A criatividade, portanto, posta em ação,
foi a base de muitas idéias que nomeadamente facilitarão nossos intercâmbios e criarão um sentido real de família
entre nós. Esta criatividade que foi ao
mesmo tempo memorável e divertida,
deveria ser a base de todas as nossas

Colaboração com a CEM (Conferência
Europeia Marista) para o desenvolvimento da rede de relações entre as escolas e diferentes projetos Maristas da
Europa.
Planejamento de programas de educação continuada e reuniões para promover o líder Marista.
Desenvolver novas estruturas que permitirão, a todos os Maristas da Província, discernir, decidir e agir no âmbito
da nossa missão.
Procurar a melhor maneira de incentivar
e desenvolver projetos para os nossos
jovens adultos.
Aprofundar e promover nossa espiritualidade Marista e nossa maneira "de ser
Maristas" neste mundo.
O Ir. Emili aconselhou-nos a dar toda a
nossa atenção para os seguintes pontos: a Comunidade, o cuidado com as
pessoas idosas, o compromisso. Ele nos
convida a engajarmo-nos, com coragem,
a assumir riscos e não ter medo.
Quando eu reli as cinco recomendações, não podia deixar de encorajar a
cada um para se envolver totalmente
com nossa missão, para ser criativo na
forma como vivemos o nosso engajamento, juntos como Maristas.

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://www.youtube.com/user/champagnatorg

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