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Notícias Maristas

AdministrAção gerAl

Nesta última semana de Sessão Plenária, o conselho ge-
ral vota uma série de decisões e acordos de princípio. 
Participa do Encontro de Ecônomos Provinciais e de Dis-
trito, na Casa geral.

Na segunda-feira, 27, se reuniu o Conselho Internacio-
nal para Assuntos Econômicos, na Casa Geral, com a par-
ticipação do Ir. Libardo Garzón, ecônomo geral.

De 28 a 31 de março se reúnem os ecônomos das Uni-
dades Administrativas, sob a coordenação do ecônomo 
geral, Ir. Libardo. Participam da reunião, além do Conse-
lho Geral, os diretores do Secretariado da Missão.

De 31 de março a 2 de abril os Irmãos Ernesto Sánchez, 
conselheiro geral, e Tony Leon, diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje participam do Encontro de jovens maristas 
em Salamanca.

carta de alepo Nº 29

triste 6.º aNiversário da  
deflagração da guerra Na síria

A carta intitulada “La Valla: casa da luz” recolhe o pensa-
mento do Ir. Emili sobre o terceiro e último ano de prepa-
ração para o bicentenário.

Neste ano, o Instituto celebra o bicentenário em três da-
tas: 2 de janeiro, aniversário da Fundação do Instituto, 6 
de junho, coincidindo com a festa de S. Marcelino e 8 de 
setembro, abertura do Capítulo Geral. É a oitava e última 
carta que o Ir. Emili escreve desde a sua eleição como Su-
perior Geral, em 2009.

Na carta, ressalta a necessidade de dar espaço para a ora-
ção contemplativa, que ajuda a viver a vida com maior 
consciência da presença de Deus em vez de vivê-la de 
modo superficial.

O Ir. Emili também descreve La Valla como o “farol que 
orienta o nosso caminho”, uma metáfora que usa para ex-
plicar a presença de Deus em nosso interior, revelando-se 
na oração. Para leer a carta completa, haga clique: https://
goo.gl/wTXm7S.

A 23 de dezembro de 2016, o pesadelo acabou para os 
habitantes de Alepo. Neste dia, o último comboio de re-
beldes e de terroristas, que ocupava os quarteirões Leste 
e Sul de Alepo após julho de 2012, deixou a cidade para 
se estabelecer, sob a supervisão neutra, numa província 
vizinha, Idlib, sempre sob o controle dos terroristas de Al 
Nosra. 

Os Alepinos estavam loucos de alegria pela libertação de 
sua cidade. Não havia mais Leste ou Oeste, Alepo voltou, 
como sempre foi, a ser uma cidade só sob o controle do 
Estado Sírio. 

Somente 15,000 habitantes dos quarteirões Leste foram 
evacuados, a pedido deles, com os rebeldes para Idlib. 
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Com a libertação, a cidade reto-

ma um aspecto mais normal, 
mais civilizada (...)  As pessoas 
caminham serenamente sem 

temer a morte que as espreita-

va antes da libertação.

"

"

Os outros, mais de 100,000, que foram submetidos à ocu-
pação sem tê-la escolhido - unicamente porque seus do-
micílios se encontravam lá – permaneceram em Alepo. 

Eles sofreram muito, mas foram aliviados após quatro 
anos de ocupação terrorista e 3 meses de controle de seus 
quarteirões pelo exército sírio. 

Para os 1.5 milhões de habitantes dos quarteirões Oeste, 
que estavam sob o controle governamental, a libertação 
trouxe um sentimento de segurança que eles tinham per-
dido faz quatro anos: a segurança de não mais receber os 
obuses de morteiros, de bombonas de gás utilizadas como 
bombas e dos tiros de franco-atiradores. Mas, Otimismo 
prudente: Bombas continuam a cair ocasionalmente sobre 
os quarteirões periféricos do Oeste de Alepo lançadas pe-
los rebeldes ainda instalados em alguns quilômetros no 
subúrbio Oeste.

Como todos os Alepinos, nós fomos visitar as antigas li-
nhas do front, o quarteirão histórico de Jdeidé, antiga ci-
dade ao redor do centro e os quarteirões Leste e Sul. A am-
plitude da destruição ultrapassa o que nós imaginamos. 
Em Midane, quarteirão armênio, em Jdeidé, quarteirão his-
tórico dos cristãos, em Hanano, em Sukari etc., a realidade 
ultrapassa frequentemente a imaginação.

Otimismo prudente

Com a libertação, a cidade retoma um aspecto mais nor-
mal, mais civilizada. 

Todas as ruas - a maior parte tinha sido bloqueada pelas 
barricadas ou por muros de rochas durante quatro anos 
de guerra – foram abertas à circulação. Havia uma enorme 
quantidade de concreto pelas ruas.  

As pessoas caminham serenamente sem temer a morte 
que as espreitava antes da libertação. O trânsito de auto-
móveis é muito intenso. 

As lâmpadas de sinalização e de iluminação das rótulas, 
alimentadas por painéis solares instalados em cada cruza-
mento funcionam novamente. 

O recolhimento do lixo foi retomado; os jardineiros da 
prefeitura estão de novo no trabalho dos jardins públicos 
e nos canteiros centrais. Todas as escolas e universidade 
funcionam normalmente.

Mas o Otimismo é prudente: As condições de vida quoti-
diana permanecem, todavia, muito difíceis. 

Neste inverno nós passamos muito frio. Havia falta de 
óleo para o sistema de aquecimento. 

Havia ausência de eletricidade, não havia nenhum meio 
de se aquecer uma vez que as temperaturas em dezembro, 
janeiro e fevereiro foram muito baixas. Como durante os 
dois últimos anos e apesar da libertação, não temos ainda 
eletricidade. 

Continuamos a comprá-la, a um preço elevado, dos gera-
dores particulares que funcionam sobre as calçadas de 
nossa bela cidade, que se tornou muito feia com os ge-
radores que sujam e os cabos elétricos que pendem por 
tudo. 

As autoridades trabalharam duro para religar, de novo, por 
postes de alta tensão, Alepo à rede nacional. Parece que 
eles conseguiram a conecção porque depois de uma se-
mana, temos eletricidade, uma hora por dia, por rodízio. 

Quanto à água encanada, ela continua cortada. Durante a 
ocupação, a água chegava do Eufrates aos tanques de tra-
tamento em Alepo, mas não era bombeada para a rede de 
água potável porque a estação de bombeamento estava 
nas mãos dos rebeldes de Alepo Leste; com a libertação, 
a estação de bombeamento está de novo sob o controle 
do governo sírio, mas Daech não deixa mais a água ser 
bombeada a partir da pequena cidade de Khafsa sobre o 
Eufrates. 

O exército sírio está em processo de retomar a cidade. Mas 
Otimismo prudente: Entretanto, 1.5 milhões de Alepinos 
continuam a utilizar a água, seguidamente não potável, 

Aleppo, de noite, antes de 2011
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No sábado, dia 25 de março, 9 
candidatos à vida religiosa maris-
ta começaram o aspirantado em 
Timor Leste, durante a celebração 
eucarística na casa de formação 
em Baucau.

tiMor leste

notíciAs breves

chuvas No peru

Nas últimas semanas, chuvas in-
tensas têm castigado a zona norte 
do país. Mesmo não tendo sofrido 
nada de grave algumas obras ma-
ristas convivem com a emergên-
cia: os colégios San José Obrero e 
Santa Rosa em Sullana – Piura; o 
colégio M. Champagnat em Santa 
Eulalia, Lima; e a casa de retiros 
Villa Marista, também em Santa 
Eulalia. Os maristas organizaram 
campanhas de solidariedade para 
ajudar alunos e famílias que so-
frem com a emergência.

Vários países do hemisfério sul 
começam as atividades acadê-
micas em fevereiro e março. No 
Chile, as 12 obras educativas co-
meçaram na primeira semana des-
se mês suas atividades, com mo-
mentos especialmente dedicados 
à celebração do Bicentenário do 
Instituto.

volta às aulas

A Província Brasil Centro-Sul inau-
gura, no dia 29, o Memorial Ma-
rista, em Curitiba. Ele tem como 
objetivo resgatar e preservar os 
feitos e registros históricos da tra-
jetória e produções dos 200 anos 
do Instituto.

MeMorial Marista

a partir de 300 poços perfurados na 
cidade. O número de infecções intes-
tinais atinge recordes nestes últimos 
tempos.
Diversas famílias desalojadas pu-
derem recuperar suas casas; outras 
precisam fazer reformas importantes; 
outras esperam a retirada das minas 
de seus quarteirões e de restabele-
cer suas infraestruturas destruídas e 
outras enfim, que habitavam os imó-
veis agora totalmente destruídos, 
devem esperar a reconstrução. Por 
isso, os projetos de reconstrução da 
cidade são numerosos. Uma infini-
dade de organizações internacionais 
ou nacionais solicitaram autorização 
para participar na reconstrução: seja 
para reconstruir dez escolas, uma ou-
tra para restaurar 200 apartamentos, 
uma terceira para reconstruir a antiga 
cidade, etc.… Mas Otimismo pruden-
te: nada foi ainda iniciado. Esperem e 
verão. 

A crise econômica 

A crise econômica permanece muito 
grave. Em seis anos de guerra, as pes-
soas empobreceram pelo desempre-
go e o aumento vertiginoso do custo 
de vida. Situação paradoxal: os Alepi-
nos não encontram trabalho, mas por 
outro lado, as pequenas empresas 
que começam a abrir timidamente 
não encontram mão de obra qualifi-
cada, a maioria dos jovens são ou en-
gajados no exército para seu serviço 
militar ou como reservistas, ou deixa-

ram o país para céus mais clementes. 
Os Alepinos têm, agora mais que nun-
ca, necessidade de serem ajudados 
para poder avançar. 
Entrementes, a guerra continua na 
Síria com a implicação de numerosas 
forças estrangeiras. Muitos territórios 
e pequenas cidades foram libertados 
do controle do Daech. Alguns estão 
atualmente sob o controle do Estado 
Sírio, outros sob o controle dos Kur-
dos, dos Turcos ou dos islamistas. 

Nos dois últimos meses, houve ne-
gociações inter-sirianas sob a égide 
do Irã e da Rússia em Astana depois, 
sob a égide da ONU, em Genebra. Ne-
nhum avanço foi feito. Mas, Optimis-
mo prudente, uma lista de pontos a 
negociar foi estabelecida e aceita e a 
data para outro encontro de negocia-
ções foi fixada.

Os Maristas Azuis

Nenhuma das centenas de famílias 
desalojadas beneficiária dos dife-
rentes programas dos Maristas Azuis 
pôde recuperar sua moradia. 

Nós temos, ao contrário, admitido nu-
merosas famílias novamente desalo-
jadas que habitavam os quarteirões 
Leste e que vieram alojar-se junto 
de parentes, de antigos desalojados.  
Nós, os Maristas Azuis, não temos 
meios nem as competências nem a 
missão de participar na reconstrução 
material da cidade. 

Nova sessão do M.I.T. sobre o sistema bancário
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mundo mAristA

Brasil: Leigos organizando uma fraternidade  
do Movimento Champagnat - Goiânia-GO

França: Reunião do Conselho Provincial 
de Mediterránea em L'Hermitage

Itália: Reunião anual dos 4 Conselhos 
gerais dos ramos maristas em Nemi

Irlanda: Leigo marista sírio dá uma  
palestra no Marist College - Athlone

Sri Lanka: Noviços visitam  
o Santuário Mariano de Madhu

Madagascar: Corpo docente 
do Colégio St Joseph, Antsiranana 

Por outro lado, nós pensamos que a reconstrução da Pes-
soa é primordial e nós aí colocamos, na medida de nossos 
meios, o nosso parecer.  

Foi assim que nós desenvolvemos com sucesso nossos 
projetos pedagógicos e iniciado de novo. 

Nosso centro de formação de adultos, «o M.I.T.», continua 
a organizar dois seminários por mês sobre temas bem 
determinados conforme o desejo dos adultos de 20 a 45 
anos. Em fevereiro, o Ir. Georges dirigiu um Workshop so-

bre o tema «do perdão à reconciliação» e nós vislumbra-
mos, devido a sua importância, de refazê-los com outros 
grupos proximamente.

Convencidos da necessidade de ajudar os jovens adultos 
a trabalhar para viver e sair do círculo vicioso, - guerra – 
situação econômica catastrófica - desemprego – pobreza 
- assistencialismo ou migração, temos organizado, no final 
de 2016, um seminário de 100 horas sobre dois meses 
para atender o desejo dos jovens de 20 a 35 anos sobre o 
tema: «Como empreender seu próprio projeto». Vinte par-
ticipantes aprenderam dos melhores especialistas como 
pensar, realizar e fazer avançar um projeto. 

Ao final da sessão, o júri selecionou os quatro melhores 
projetos realizáveis em termos de rendimento e de chan-
ces de sucesso e nós os financiamos em parte. 

Diante do sucesso do projeto, deslanchamos uma segun-
da versão com 15 participantes.
Muitos projetos educativos e de suporte psicológico vol-
taram a ser oferecidos recentemente. 

«Corte e costura» permite a uma trintena de senhoras 
aprender a costurar e a confeccionar as roupas para as 
necessidades da família e também para encontrar um 
emprego nas lojas de confecção que abrem e demandam 
operários. A primeira turma vai em breve terminar seus 
quatro meses de aprendizagem e as demandas de candi-

As mães das criançãs que participam  
do projeto «Eu vou aprender»
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datos para a continuidade são nume-
rosas. Aproveitamos de sua presença 
no curso de costura para organizar, 
para eles, tempos de formação pes-
soal e de suporte psicológico.

«Esperança» é um projeto bom que 
visa ensinar uma língua estrangeira, 
o inglês ou o francês, às jovens mães 
que tem filhos na escola elementar. 
Com efeito, desde a primeira classe 
elementar, o programa impõe o ensi-
no de uma língua estrangeira aos pe-
quenos. O ensino das mães permite 
a estas, além de uma satisfação pes-
soal, poder acompanhar os estudos 
de seus filhos. 

«Douroub» acolhe as crianças de 10-
11 anos que foram até o momento, 
esquecidas pelos nossos diferentes 
projetos. Com uma equipe de três 
monitores, elas se reúnem para ativi-
dades educativas e lúdicas. 

« Luta contra o analfabetismo» acon-
tece em dois níveis. O nível superior, 
para os que já participaram de uma 
primeira sessão de dois meses, para 
lhes ensinar o nível da terceira série 
elementar, quer dizer, fazer frases, lê-
-las e escrevê-las. E o nível debutan-
te com um novo grupo de pais ou de 
jovens analfabetos para ensiná-los a 
escrever e ler as palavras.  

«Skill School» para 75 adolescentes 
(tes), «Aprender a crescer» e «Eu vou 
aprender» com 200 crianças de 3 a 

6 anos, seguem, melhor que nunca, 
seus belos programas para educar, 
instruir e apoiar as crianças e jovens.
Os diferentes programas de socorro 
continuam a vir em ajuda aos desalo-
jados e aos mais vulneráveis. 

«Os Maristas Azuis para os desalo-
jados» ajudam mais ou menos 1000 
famílias, cristãs e muçulmanas, a 
prosseguir graças à distribuição de 
cestas de alimentos e de medicamen-
tos mensais bem consistentes, de di-
nheiro vivo para pagar 1 ampère de 
eletricidade comprado dos geradores 
privados, de um cupom de carne ou 
de frango mensal. Nós ajudamos as-
sim famílias desalojadas a pagar o 
aluguel de seu alojamento provisório.

O programa «Civis Feridos de guer-
ra» que tem, durante anos, tratado 
e salvado milhares de feridos, che-
gam, felizmente, a uma redução com 
a libertação de Alepo, mas nós conti-
nuamos a tratar seja de novos feridos 
que pisaram sobre as minas deixadas 
pelos rebeldes antes de sua partida 
ou de antigos feridos já tratados, mas 
que tem necessidade de tratamento 
ou de outras intervenções cirúrgicas.
Por outro lado, «o programa médico 
dos Maristas Azuis» adquiriu muita 
amplitude por causa do aumento da 
pobreza, do desemprego e do custo 
de vida.  Para os doentes que não tem 
recursos, nós ajudamos nos custos 
das intervenções cirúrgicas, do tra-
tamento hospitalar ou simplesmente 

nos custos das prescrições médicas 
(o preço dos medicamentos fabrica-
dos localmente sofreram um aumen-
to de 400%), desde radioterapias, to-
mografias, e das análises clínicas dos 
laboratórios. 

«Tenho sede» distribui, com nossas 
quatro camionetes, água às residên-
cias de 40 a 45 famílias cada dia. Por 
causa das dificuldades para encher 
nossas camionetes de água dos poços 
furados um pouco por toda parte em 
Alepo – que são tomados de assalto 
das 8h da manhã até às 10h da noite- 
e a perda de tempo ocasionada pela 
espera da vez, nós começamos a furar 
nossos próprios poços. Podemos as-
sim encher rapidamente e distribuir 
quotidianamente a um maior número 
de famílias.

Enfim, «Gota de Leite» está no seu 
22º mês de distribuição de leite a 
3000 crianças cada mês. 

Um projeto essencial ao crescimen-
to e ao desenvolvimento de nossas 
crianças e que não parou um dia se-
quer apesar da dificuldade de abas-
tecimento de leite, sobretudo do leite 
especial para bebes, e o custo que re-
presenta o projeto.

A tarefa continua sendo 
mais importante do que antes

Com a libertação de Alepo, apesar do 
nosso Otimismo prudente, a tarefa é 

Festa de conclusão do primeiro curso "Corte e costura", com o Ir. Georges Sabe
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ainda mais importante do que antes. Ela é enorme.  
Seremos nós capazes psiquicamente, moralmente e finan-
ceiramente de enfrentar os desafios? Ajudar os desaloja-
dos a voltar junto aos seus no momento dado? Os desem-
pregados a encontrar trabalho? 

Os traumatizados a curar suas feridas? Os desesperados a 
reencontrar a esperança? As crianças a viver sua infância 
roubada pela guerra? As pessoas a perdoar? A se reconci-
liar? 
Seremos nós capazes de convencer as pessoas de não 
mais deixar o país? 

O êxodo continua e todos os dias amigos, conhecidos, vo-
luntários, colaboradores ou beneficiários vêm dizer-nos 
um até outra vista que se assemelha mais a um adeus. 

Apesar de tudo, nós continuamos a viver nosso engaja-
mento. 

Com um Otimismo prudente, nós fazemos nosso este ex-
trato do bom texto de nosso amigo Pe. Jean Debruynne:

Resistir é opor-se a olhar um pedaço do céu mesmo se ele 
é cinza ou preto, mesmo se ele se encaixa em um lenço de 
bolso, preso entre muros altos. 
Resistir é nunca renunciar a espiar o sol pela abertura de 
uma boca de lobo.
Resistir é ser bastante teimoso para ver elevar-se o dia por 
trás do arame farpado.
Resistir é não ceder à obrigação de se calar.
Resistir é um orgulho.
Resistir é refutar a intolerância, a indiferença e a negação 
das diferenças.
Resistir a não renunciar jamais. 
Resistir a não aceitar jamais a tranquilidade.
Resistir escolhe ser responsável.
Resistir é manter-se de pé diante de Deus. De pé e não deita-
do de barriga, nem de joelhos.
Porque resistir é inventar amar.

Nós cremos também que resistir é esperar, como na Pás-
coa, que após a morte, vem a ressurreição.

Nabil Antaki
Pelos Maristas Azuis

FormAção permAnente pArA irmãos de meiA-idAde

curso “senderos” em mAnziAnA

No dia 1 de março começou o pro-
grama “Senderos” para um grupo de 
Irmãos de meia-idade de língua ingle-
sa. O curso é feito em Manziana e vai 
até ao dia 26 de maio.

O grupo é constituído por 14 Irmãos, 
que seguem a formação, e dois Ir-
mãos orientadores. 

Entre os participantes, 11 vêm da Áfri-
ca, das Províncias da África Austral, da 
Nigéria e do Distrito da África Ociden-
tal. Os outros três participantes vêm 
da Ásia, da Província da Ásia-Leste e 
do Distrito Marista da Ásia. Conosco 
está também o Capelão do grupo, Pa-
dre Joseph Milla, da Nigéria.

Os temas do curso dizem respeito ao 
Mundo Marista da atualidade e para 
isso virão conferencistas maristas, 
especialmente da Administração ge-
ral, como os Irmãos Emili, Joe McKee, 
Tony Leon, Michael de Waas, Chris 
Wills. Virá também o Ir. Seán, para 
o tema sobre a Vida Comunitária; o 
Ir. Albert Nzabonaliba falará ao gru-
po sobre o discernimento; uma Irmã 
Marista aprofundará o tema de Maria 

e de uma espiritualidade mariana; e 
ainda a Irmã Georgeanne Donovan, 
Superiora geral dos Irmãs Maristas 
Missionárias, liturgista de formação, 
estará com o grupo durante todo o 
tríduo pascal. 
Outros temas respondem a proble-

mas concretos desta idade, como a 
“Saúde para as pessoas de meia-ida-
de”.

O curso será completado com alguns 
deslocamentos de grande importân-
cia formativa: a experiência de soli-
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cerca de Mil pessoas celebraM o biceNteNário eM graNada 

ir. eMili: levar as criaNças a deus é uMa respoNsabilidade eMocioNaNte 

Mais de 800 maristas da Província 
Mediterrânea celebraram o Bicente-
nário do Instituto em Granada, no dia 
4 de março. 

Além dos jovens, estiveram presen-
tes catequistas, Irmãos, professores e 
amigos dos maristas.

O encontro, organizado pela equipe 
de pastoral da Província, convocou os 
jovens do ensino secundário e uni-
versitário, vinculados aos “Grupos de 
Vida Cristã”, para celebrar a Fundação 
do Instituto Marista. 

Também participaram do encontro, 
feito no Colégio Marista Imaculada, 
pessoas vindas da Itália, Líbano e Sí-
ria.

O Ir. Emili Turu, Superior Geral, sur-
preendeu os participantes com sua 
mensagem por videoconferência, em 
que agradecia os jovens e manifesta-
va a necessidade de cuidar das pes-
soas. Recordou que levar as crianças 
a Deus, por meio da educação e do 
trabalho pastoral marista, é uma “res-
ponsabilidade emocionante”.

Com o lema “voltar às origens para co-
meçar de novo”, os jovens se sentiram 

animados pelo superior provincial, Ir. 
Juan Carlos Fuertes, que discorreu so-
bre o que chamou de “Maristas 0.0”. 
Explicou a importância de sermos 
“uma nova versão de nós mesmos”, 
resgatando nossa essência e identi-
dade original como forma de plasmar 
“um novo começo”.
O Ir. Juan Carlos animou os jovens 
a continuar no caminho que outros 

prepararam por meio do Instituto e a 
prestar ajuda aos Montagne de hoje, 
para continuar crescendo em suas vi-
das cristãs.

Vários participantes publicaram nas 
redes sociais seu agradecimento ao 
Instituto por ter conseguido que 800 
pessoas se sentissem como “uma só 
família, a família marista”.

dariedade, especialmente com refugiados; a peregrinação 
a Assis com uma permanência na cidade franciscana de 3 
dias; e a peregrinação aos lugares maristas nos 12 primei-
ros dias de maio. 

Além disso, já é comum durante o curso assistir a uma Au-
diência Papal, em alguma das quartas-feiras do Programa 
e fazer uma visita aos Arquivos da Casa geral.

Outra novidade neste curso será a presença de um grupo 
de 11 Irmãs Missionárias Maristas que terão uma formação 

conjunta, durante duas semanas, acompanhando o tema 
da saúde e da vida comunitária.
O objetivo do curso, além de constituir um tempo sabáti-
co de descanso depois de anos de atividade contínua nas 
obras maristas, quer ser um tempo de reflexão e de parti-
lha de vida e de experiências entre os Irmãos. 

E tudo isso com o fim de poder articular de um modo mais 
eficaz e mais espiritual o futuro da sua vida marista, dando 
as melhores respostas aos desafios que a vida marista en-
frenta no terceiro centenário da sua existência.


