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Notícias Maristas

4ª reuNião da coMissão PreParatória Para o XXii caPítulo Geral 

a coMissão se reuNiu Para coMPletar o Material de aPoio  
Para que irMãos e leiGos PossaM se PreParar Para o caPítulo

AdministrAção 
GerAl

O Ir. Víctor Preciado, conselhei-
ro geral, participa do encontro 
do Conselho da Província Santa 
María de los Andes, no Peru, de 
21 a 24 de setembro. 

No dia 23 de setembro, em 
Lardero, o Ir. Ernesto Sánchez, 
conselheiro geral, participa do 
encontro de jovens da Província 
Ibérica.

O Ir. Libardo Garzón, ecônomo 
geral, junto com o Sr. Luca Oliva-
ri, de 23 a 26 de setembro, visi-
tam o departamento econômico 
da Província do Canadá, para 
dialogar sobre o projeto Novos 
Modelos.

Entre os dias 20 e 24 de setem-
bro, os Irmãos João Carlos do 
Prado e Miguel Ángel Espinosa, 
diretores do Secretariado da 
Missão, encontram-se em Hon-
duras participando de uma reu-
nião que trata sobre o futuro da 
vida e missão no país.

No dia 24 de setembro, os di-
retores do Secretariado Irmãos 
Hoje, Tony Leon e Hipólito Pé-
rez, participam do encontro que 
organiza a reunião do grupo “Tu-
tti Fratelli”, que se realizará em 
novembro próximo.

Durante o encontro na Casa Geral 
de 5 a 9 de setembro,  a Comissão 
Preparatória para o XXII Capítulo 
Geral finalizou o material para a 
preparação pré-capitular. 

Ele será enviado às Províncias e Dis-
tritos para ser distribuído a todas as 
comunidades Maristas, ajudando-as 
a assumir um processo de prepara-
ção para o próximo Capítulo.
 
“Acabamos de criar o material para 
que irmãos e leigos, nas comuni-
dades locais, possam se preparar e 
contribuir para o Capítulo Geral. 

O objetivo é envolver todo o Institu-
to para enfrentar, de novas manei-
ras, o mundo que está emergindo e 

assim detectar onde se encontram a 
energia e o potencial do nosso ca-
risma Marista e o que precisamos 
deixar de lado para que o carisma 
se desenvolva", comentou o Irmão 
Pau Fornells, secretário da Comis-
são, na Sala de Imprensa da Casa 
Geral no dia 13 de setembro. 
A Comissão preparou o material de 
apoio para que as comunidades 
Maristas locais se preparem para o 
Capítulo em três fases diferentes, 
usando o diálogo fraterno contem-
plativo.

• O  tema da primeira fase, que 
as comunidades trabalharão de 
outubro a fevereiro em três en-
contros, é intitulado "Criar No-
vas Conversações".

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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• A segunda fase, que ocorrerá no período de feve-
reiro a maio do próximo ano, está centrada no "En-
contro de imersão" e provocará a saída da nossa 
zona de conforto e a entrada em um novo território, 
abrindo nossas mentes e corações a realidades que 
modelaram nosso mundo e que talvez ignoramos.

• Na terceira fase, de maio a agosto do próximo ano, 
as comunidades em nível local ou toda a Província/
Distrito compartilharão as experiências das fases 
anteriores. Isso ajudará os capitulares e demais 
convidados ao Capítulo a entender o que aconte-
ceu em sua unidade administrativa e transmitir essa 
riqueza de experiência para o Capítulo Geral.

Além de receber contribuições de leigas/os e irmãos, 
os capitulares também vão dialogar com o grupo de jo-

vens REMAR da Colômbia, em algum momento durante 
o Capítulo Geral, para conhecer os sonhos e as espe-
ranças dos jovens de hoje para o futuro da vida Marista.
 
A Comissão se reunirá novamente de 5 a 9 de dezem-
bro, com outro encontro subsequente planejado para 
os dias 18 a 22 de abril na Colômbia.
 
Os membros da Comissão Preparatória para o XXII Capí-
tulo Geral são os Irmãos Joseph McKee, Eugène Kaban-
guka (atualmente em licença de saúde), Carlos Huido-
bro, Ben Consigli, João Gutemberg, Álvaro Sepúlveda, 
Vincent Kouassi, Juan Carlos Fuertes, Rajakumar Soosai 
Manickam, Darren Burge e Pau Fornells. A comissão re-
cebe o apoio de um facilitador, Sr. Matthieu Daum, da 
França.

revolta e coMPaiXão: carta de alePo N.º 27

A situação se tornou novamente muito complicada. Agora 
existe uma internacionalização do conflito sobre o terre-
no. 

De um lado está a Turquia, que durante anos apoiou os 
terroristas, deixando que transitassem por suas fronteiras 
com suas armas. Ela se converteu em protagonista no con-
flito. 

De fato, o seu exército entrou na Síria (sem o acordo do 
país, que é um estado soberano, membro fundador da 
ONU) para, presumivelmente, combater ao Daech, mas, na 
verdade, é principalmente para lutar contra as milícias cur-
das que controlam várias localidades e cidades da zona da 
fronteira, na parte síria, ao sul da Turquia. 

Essas milícias são apoiadas, aconselhadas e armadas pe-
los americanos, que são, em princípio, aliados da Turquia. 
Que confusão!

Por outro lado, os Estados Unidos admitiram que os turcos 
tenham uma base na Síria, com forças especiais perto de 
Hasaka, no leste do país. Em fim, não se fala mais da reto-
mada das negociações e as posições permanecem imutá-
veis.

Alepo, nossa cidade, continua sofrendo. Os meios de co-
municação ocidentais colocam o conflito na vitrina mediá-
tica. Os habitantes da cidade evitariam com prazer essa 
fama. 

Sofrem há 4 anos e desejam que esse pesadelo termine. 
Ficam revoltados quando se fala somente do sofrimento 
das pessoas de alguns bairros controlados pelos rebeldes 
e terroristas, com cerca de 250 mil habitantes. 

O sofrimento de um milhão e meio de pessoas, que vivem 
no outro lado da cidade, não é notícia. Ficam revoltados 
com as dezenas de morteiros, foguetes e bombas de gás 

que diariamente caem entre os civis, sem que alguém pro-
teste. Estão revoltados com o corte total da eletricidade 
por longos períodos, pois as centrais elétricas se encon-
tram na parte rebelde. 

Estão revoltados com a falta de água durante o calor do 
verão (40 graus na sombra), obrigados a utilizar a água de 
300 poços cavados em plena cidade durante os dois últi-
mos anos. 

Estão revoltados com o cerco que é realizado de tempo 
em tempo e pela escassez de tudo, que se segue. 

Estão revoltados pelo fato que, cada vez que o exército sí-
rio avança um pouco ou ganha uma batalha para liberar o 
cerco imposto a Alepo pelos terroristas, os governantes e 
os meios de comunicação denunciam tal ação como crime 
contra a humanidade e promovem uma trégua para blo-
quear a conquista do exército do governo sírio. Os dramas 
que vemos e vivemos são tantos que sem parar nos encon-
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A Marist Hight School de Chicago 
abriu a sua comemoração do bi-
centenário do Instituto durante a 
celebração do início do ano letivo. 
Foi usada uma mesa de La Valla 
especialmente construída para a 
ocasião, pelo diácono Andy Neu, 
encarregado da pastoral da Uni-
versidade.

estados uNidos

notíciAs breves

uMBrasil

A União Marista do Brasil (Brasil 
Centro-Norte, Centro-Sul e Sul-
-Amazônia) promove, entre os dias 
22 e 25 de setembro, no Rio de Ja-
neiro, um encontro dos Irmãos de 
meia-idade.

O Ir. Manuel Mesonero publicará 
em breve uma biografia do nos-
so fundador, em espanhol. O ob-
jetivo da obra é dar a conhecer a 
vida, espiritualidade e carisma de 
São Marcelino, destinada tanto a 
irmãos quanto a pessoas que têm 
interesse em sua vida. O texto en-
globa toda a vida de Champagnat, 
focando a sua pessoa e a sua es-
piritualidade. Se você tiver inte-
resse nesse livro, pode contatar 
diretamente o Ir. Manuel através 
do endereço manuelmesonero@
maristasiberica.es

MarcelliN's BioGraPhy

tramos indignados. Aqui estão alguns 
exemplos: Mahmoud, um menino de 
6 anos de idade, sem pai, nasceu sem 
braços. Vivia com sua mãe, sua irmã e 
tio em uma pequena cidade da região 
de Alepo controlada pelo Daech. 

Este grupo impede que as pessoas 
que moram nas zonas controladas 
por eles deixem o local, pois as usam 
como escudos humanos. A família, 
como tantas outras, decidiu deixar a 
cidade de noite para vir para Alepo. 

Mahmoud estava sendo levado pelo 
tio quando uma mina, colocada pelo 
Daech, explodiu, matando o tio e fe-
rindo gravemente as pernas da crian-
ça. Tivemos que amputá-las. E assim, 
Mahmoud não tem nem braços nem 
pernas. Revolta e compaixão.

O projeto imobiliário “1070” se com-
põe de dezenas de edifícios que não 
foram concluídos por causa da guerra, 
sem paredes, sem sanitários, apenas 
com o piso e teto. Estavam ocupados 
por centenas de famílias desalojadas. 

Abandonaram seus apartamentos em 
julho de 2012, quando os rebeldes 
invadiram seus bairros e se refugia-
ram na zona de Alepo sob o comando 
do exército sírio. 

Primeiro tinham se alojado nas esco-
las públicas e depois foram colocadas 
no “1070”, onde se instalaram usan-
do lonas como paredes, caixas para a 
água e cubos como sanitários. Há um 
mês, “1070”, durante vários dias, o lo-
cal foi alvo de disparos de morteiros 
e foguetes lançados por terroristas da 

Al-Nusra, que depois invadiram o lo-
cal. As pessoas foram desalojadas no-
vamente, pela terceira vez, tendo que 
abandonar seus parentes mortos e as 
poucas coisas que haviam adquirido 
durante 4 anos de miséria e ir viver 
em tendas, na periferia. Compaixão e 
revolta!

O êxodo dos habitantes de Alepo, 
especialmente os cristãos, continua. 
Depois da Europa e, em seguida, do 
Canadá, agora é a vez da Austrália 
para o pedido de vistos para os re-
fugiados sírios. Hoje, os cristãos de 
Alepo são apenas um quarto do que 
eram no início da guerra. 

Entre revolta e compaixão, nós, os 
Maristas Azuis, continuamos nossos 
programas em favor das famílias de-
salojadas e dos mais pobres:

O programa “Maristas Azuis para os 
Desalojados” segue distribuindo ces-
tas alimentares e sanitárias a cada 
mês para 850 famílias. 

Ajudamos também a pagar o preço 
para participar do programa “1 am-
per”, que lhes permite acender algu-
mas luzes durante a noite graças a 
geradores privados. 

Uma vez por mês damos carne e fran-
go. Alugamos também apartamentos 
para que possam ter um lugar para 
morar. Uma vez mais, nesse ano, para 
o início do ano escolar, doamos o 
material escolar para que as crianças 
possam ir à escola, além do auxílio 
econômico para pagar os gastos es-
colares.

cAlendário mAristA

• 20 setembro: É assassinado em 
Barcelona o Irmão Eusébio (1936). 
Lembramos também os outros 58 
Irmãos assassinados em outros lu-
gares e momentos diferentes; O 
Papa João Paulo II benze a imagem 
de Marcelino, colocada em um ni-
cho no exterior da basílica (2000)

• 22 setembro: primeira fundação 
marista em Moçambique (1948); 
chegada dos irmãos em Libéria, a 
Monrovia (1991)

• 23 setembro: partida dos primei-
ros Irmãos para o Paraguai (1968)
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mundo mAristA

Brasil: Colégio Marista 
de Patamares - Bahia

USA: Encontro dos Provinciais da Região 
Arco Norte em Forest Hills

Fiji: Os irmãos Beia Tibiriano, Afaese  
Afaese, Tabunga Etuati e Anitelea Fidow

México: Primaria Marista 
Aguascalientes

Paraguai:  
Horqueta

Honduras:  
Comayagua

O Projeto “Civis Feridos da Guerra” continua cuidando, 
gratuitamente de civis de todas as religiões, feridos por 
bala, no Hospital S. Louis, dirigido pelas Irmãos de São 
José da Aparição.

O “Projeto Médico dos Maristas Azuis” financia mais de 
100 ações médicas por mês para ajudar enfermos que não 
têm condições para pagar cirurgias, internamento, radio-
grafias ou exames de laboratório.

O projeto “Tenho Sede” segue distribuindo água, gratui-
tamente, às famílias que dependem de nós. Nossas três 

caminhonetes, com tanques, vão dos poços até os aparta-
mentos, sem parar.

O Projeto “Gota de Leite” distribui, cada mês, a cerca de 3 
mil crianças, recém nascidos e até 10 anos, quantidades 
suficiente para todo o mês.

No início do verão, disponibilizamos parte do nosso pá-
tio para criar um parque com brinquedos para as crianças. 
Inauguramos um espaço de verão onde nossas famílias 
passam cinco tardes por semana em um local mais seguro 
do que aquele onde vivem. 

As crianças brincam sob a vigilância de monitores e os 
adultos passam um momento de tranquilidade, jogando 
baralho ou simplesmente relaxando, tomando um café, 
chá ou um refrigerante. 

Nossos dois ônibus trazem e levam as pessoas dos bairros 
até a nossa casa. Essa iniciativa deu alegria a muita gente 
e tem sido uma boa terapia contra o stress.

Nossa equipe que visita os desalojados aumentou, aco-
lhendo muitos outros voluntários, antigos maristas da fa-
mília de Champagnat. Visitam regularmente as famílias, 
seus lares, inclusive quando vivem em bairros periféricos 
mais perigosos, como o “1070”, para criar laços de solida-
riedade, informando-se sobre as suas necessidades, ten-
tando resolvê-las.
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Nossos projetos pedagógicos estão 
indo bem. Os educadores dos dois 
projetos “Aprender a Crescer” e “Que-
ro Aprender” se reúnem, desde o co-
meço de setembro, todas as manhas 
para sessões de formação e aprendi-
zagem dos programas, preparando o 
novo ano escolar. Será um ano difícil, 
visto o número recorde de pedidos de 
inscrição, apesar do espaço limitado. 
Todas as crianças do “Quero Apren-
der”, que não iam à escola por alguma 
razão, conseguiram o reconhecimen-
to do Ministério da Educação do país 
e estão prontos para entrar no ciclo 
escolar, sem começar do zero. É um 
motivo de orgulho para as crianças, 
os pais e para nós.

“Skill School” continua reunindo aos 
adolescentes. Chegamos a 75 parti-
cipantes, número que representa o 
máximo da nossa capacidade.

Nosso centro de formação para adul-
tos, “M.I.T”, além dos períodos de 3 
dias organizados há 3 anos várias ve-
zes por mês, inaugurará, em poucos 

dias, uma nova forma. Uma sessão de 
100 horas em um período de 8 sema-
nas, três tardes por semana, para per-
mitir que possam participar também 
as pessoas que trabalham. 

O tema é “Como criar o seu próprio 
projeto”. Contratamos os melhores 
espertos de Alepo para ajudar aos 
jovens adultos a começar um próprio 
negócio, para ganhar a vida. Ensinare-
mos, de modo prático, aos participan-
tes como encontrar uma ideia de pro-
jeto, como executá-lo, como avaliar 
o custo do produto, como fazer um 
orçamento, como elaborar um plano 
de ação, como obter financiamento, 
como fazer propaganda e vender. No 
final das sessões, os participantes 
apresentarão seus projetos aos jura-
dos, que serão espertos, e ajudare-
mos a financiar os melhores projetos.

Nosso projeto de “Erradicação do 
Analfabetismo” terminou o primeiro 
período com 40 participantes. Todos 
fizeram a prova do Ministério da Cul-
tura e receberam um certificado do 

nível primário. Precisa ver a felicida-
de desses adultos que receberam o 
certificado, orgulhosos por saber ler 
e escrever.

Continuamos acompanhando as fa-
mílias, dando apoio psicológico, pro-
curando entender suas necessidades, 
buscando devolver a elas a dignida-
de, muitas vezes roubada, dando es-
perança e fazendo sentir a nossa pro-
ximidade.

Indignados com tudo o que vivemos, 
vemos, ouvimos e sentimos. Sim. Nós, 
os Maristas Azuis, estamos indigna-
dos. Não podemos aceitar o inacei-
tável. A compaixão é um dos nossos 
valores. Partilhamos o sofrimento de 
nossos irmãos e irmãs, suas angús-
tias, desesperos e dramas.

A solidariedade e nossa maneira de 
viver a caridade e o amor com eles e 
para eles.

Nabil Antaki
Alepo, 17 de setembre

Musical “coNtiGo MarceliNo”:  coNverter as criaNças 

eM ProtaGoNistas de sua história Pessoal e social

O musical “Contigo Marcelino” é uma 
obra musical escrita pelo Ir. Toni Tor-
relles, da Província L’Hermitage, para 
celebrar o bicentenário do Instituto 
Marista, enfocando o tema do direito 
das crianças.

Atualmente estão à disposição vários 
recursos: textos, músicas (MP3) e a 
partitura. 

As canções, atualmente em espanhol 
e catalão, foram cantadas por pessoas 
voluntárias da Espanha e da França.

Estão sendo preparados as versões 
em francês, português e inglês, que 
em breve estarão disponíveis.

Todo o material pode ser baixado e 
usado nos centros maristas:

• Livro com indicações para a ence-
nação

• Partitura em francês

• Músicas MP3 em Espanhol
• Músicas MP3 em Catalão
• Instrumental com guia de acom-

panhamento

• Instrumental simples
Para baixar o material, visite esta 
página: http://www.champagnat.
org/000.php?p=427

http://www.champagnat.org/000.php?p=427
http://www.champagnat.org/000.php?p=427
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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

a estrutura da educação Na cataluNha Poderá Mudar eM 2018

espAnhA: 800 professores mAristAs Assistem 
A umA conferênciA sobre educAção em GeronA

Queremos repensar as etapas 

educativas e ver o que melhor 
funciona

"

"

Oitocentos professores de nove colégios maristas assis-
tiram a apresentação do projeto de inovação em Rede, 
no dia 7 de setembro, em Gerona. 

Pretende introduzir uma nova estrutura de educação 
antes de 2018, elaborada depois de pesquisas com pro-
fessores, famílias e alunos.

“Iniciamos o projeto para responder às necessidades 
de aprendizagem dos estudantes do século XXI” disse 
o diretor da Fundació Champagnat Maristes Catalunya, 
Llorenç Claramunt. 

Disse esses comentários durante a abertura da reunião 
que aconteceu no Auditório de Gerona.

Segundo “El Punt Avui”, o projeto que começou em 
2014 pretende criar um novo modelo de educação a 
partir de um trabalho em rede entre os docentes de to-
das as escolas, bem como retroalimentar as famílias e 
os estudantes.

“Queremos repensar as etapas educativas e ver o que 
melhor funciona”, disse Josep Buetas, coordenador do 
projeto. 

“O projeto tem como objetivo transformar as escolas e 
criar uma rede de inovação, com mais atenção ao pro-
cesso de aprendizagem do que ao que se ensina, no 
caso dos estudantes”.

O projeto também quer ajudar os professores para que 
desenvolvam seu saber profissional ao máximo, e assim 
aumente a confiança das famílias.

“Temos uma estrutura organizada em etapas educati-
vas, como exige a lei, porém queremos reconsiderá-la 
para saber qual seria a melhor estrutura”, comentou.

Uma vez que esteja definido o novo modelo, serão to-
madas as decisões sobre as fases a serem implementa-
das em primeiro lugar, antes de 2018, e, em seguida, a 
formação dos professores.

Na região da Catalunha existem 2.000 empregados nas 
escolas maristas, dos quais a metade são professores 
que ensinam a 10.000 estudantes.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

