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Notícias Maristas

Ser capazeS de trocar aS rodaS Sem parar o trem

conSelho geral tem uma Semana de converSa com oS SecretariadoS

adminiStração geral

De 28 de fevereiro até 2 de março, se reúne a Junta 
Diretiva da FMSI, na Casa Geral. Participam o Ir. Libardo 
Garzón, presidente, e a diretora Marzia Ventimiglia.
De 28 de fevereiro até 4 de março o Ir. Luis Carlos Gu-
tiérrez, Vigário Geral, acompanhará as reuniões com 
os seis provinciais e a equipe de implementação da 

Região Arco Norte, na Cidade do México.
No dia 5 de março a FMSI se reúne com todo o pessoal 
da Casa Geral para propor a participação na campanha 
promovida pela FOCSIV: “abbiamo riso per una cosa se-
ria”. FMSI visa arrecadar fundos para o Projeto Fratelli, 
no Líbano. 

Entre os dias 19 e 23 de fevereiro, o 
Conselho Geral convidou os respon-
sáveis dos 5 secretariados do Insti-
tuto e outros membros da Adminis-
tração Geral para conversar sobre 
qual será a impostação do novo Go-
verno Geral, eleito para colocar em 
prática as chamadas do XXII Capítu-
lo Geral.

O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
sublinhou que a intenção do novo go-
verno é implementar uma animação 
orgânica, com um olhar da periferia 
para o centro. O Instituto precisa de 
uma liderança que suporte e encoraje 
as estruturas locais, favorecendo as-
sim as lideranças locais e provinciais 
disse o Ir. Ernesto. Resumiu o espíri-
to do novo governo, nesse momento 
de passagem, usando essa imagem: 
“Deveríamos ser capazes de trocar as 
rodas sem parar o trem”, fazendo re-
ferência a uma conversa com o Ir. An-
tonio Giménez quando ele foi diretor 
da Editorial Edelvives.

A semana começou com um momen-
to de encontro com todo o pessoal 
da Casa Geral. Em seguida, nos dois 
primeiros dias, os secretariados apre-
sentaram uma síntese dos seus pla-
nos de ação e dos desafios que têm 
pela frente. Outros dois dias foram 

dedicados à reflexão sobre os apelos 
e as orientações do XXII Capítulo Ge-
ral, em vistas da realização do plane-
jamento estratégico para a animação 
e governança do Instituto.

No último dia foram identificados os 
elementos que emergiram das refle-
xões que servirão para a elaboração 
do planejamento e organização das 
estruturas de coordenação.

Os próximos passos serão encontros 
que definirão o processo de planeja-
mento e organização do Governo Ge-
ral. O primeiro será realizado entre os 
dias 18 e 22 de junho e o segundo 
de 10 a 14 de setembro. O processo 

incluirá um intercâmbio com as Uni-
dades Administrativas.

O Ir. Ernesto convidou aos Diretores 
dos Secretariados e responsáveis de 
outros departamentos para caminhar 
com coragem neste tempo de transi-
ção. Pediu ao Vigário geral e aos Con-
selheiros gerais de acompanhar de 
perto secretariados e áreas, fazendo 
uma distribuição de maneira provisó-
ria até completar o planejamento nos 
próximos meses.

Na avaliação final vários expressaram 
a alegria de fazer a caminhada juntos, 
tentando fazer já realidade a família 
global entre nós.
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a realidade doS grupoS aborígeneS é "triSte e lamentável"

monte druitt lavalla200> fortalece oS laçoS com a comunidade aborígene

Dois membros de uma organização 
que ajuda os australianos indígenas 
em Mount Druitt, um subúrbio de Sy-
dney, se encontraram com a comuni-
dade de Lavalla para encontrar novas 
maneiras de trabalhar em conjunto.

Mia Jackson, um aborígene, e a Irmã 
Naomi Smith, australiana não indíge-
na e diretora da Aboriginal Baabayn 
Corporation (http://www.baabayn.
org.au/), se encontraram com a comu-
nidade Lavalla200 - Argelia Hernán-
dez Mendoza , Rodrigo Gris Castro, Br 
Jonnel Sisneros e Br Lawrie McCane 
- 1º de fevereiro.

A comunidade Lavalla200> encontra-
-se com crianças e jovens aborígenes 
todas as terças-feiras para ajudá-los 
no trabalho escolar. A comunidade 
também oferece transporte de aborí-
genes para o local de trabalho, bem 
como ajuda em tarefas domésticas, 
como limpeza, pintura e jardinagem.

"O motivo da visita foi fortalecer nos-
sa amizade, unir nossos talentos e 
compartilhar nossas ideias e proje-
tos para ajudar os jovens de Mount 
Druitt", disse Rodrigo Gris Castro, um 
dos quatro membros da comunidade 
Mount Druitt Lavalla200.

"A realidade dos grupos aborígenes 
na Austrália é triste e lamentável", 

disse ele ao Es-
critório de Comu-
nicação da Casa 
Geral em 14 de 
fevereiro.

Rodrigo enfatizou 
que "para nós é 
importante e ne-
cessário que nos-
sa comunidade 
Lavalla200> em 
Mount Druitt te-
nha um espírito 
de família e co-
munidade com o 
grupo aborígene Baabayn".
 "Queremos continuar com a nossa 
grande amizade e respeito por eles e 
é essencial para ouvir suas histórias, 
seus problemas e suas necessida-
des", continuou ele.

A palavra "aborígene" significa "o pri-
meiro" ou "o primeiro conhecido" e, 
de acordo com Rodrigo, a Austrália 
poderia facilmente ser o lar dos pri-
meiros habitantes da Terra.

Os aborígenes estavam na Austrália 
há cerca de 60 mil anos, quando o pri-
meiro inglês desembarcou em 1770.

De 300.000 a 750.000 aborígenes 
habitavam o continente, mas em 
1911 (123 anos após os primeiros as-

sentamentos ingleses), havia apenas 
31 mil aborígenes.

Os britânicos declararam que a Aus-
trália era terra nullius, isto é, sem ha-
bitantes humanos, e justificava assim 
o desmatamento de terras indígenas 
e o saque do continente. Pegavam a 
terra fértil e jogavam os aborígenes 
no interior árido.

De acordo com Rodrigo, hoje "infe-
lizmente, muitos dos antigos proble-
mas ainda existem. As comunidades 
australianas indígenas têm graves 
deficiências econômicas e de saúde e 
os indicadores sociais os colocam em 
posições mais baixas em termos de 
saúde, educação, emprego, pobreza 
e crime ".

ir. tabunga etuati

primeira profiSSão em lomeri

O Ir. Tabunga Etuati, do Distrito do Pacífico, fez a sua pri-
meira profissão no Instituto no dia 10 de fevereiro, no no-
viciado de Lomeri. Além da participação dos paroquianos, 
a celebração contou com a presença do superior e do Con-
selho do Distrito do Pacífico.

O Ir. Tabunga continuará sua formação inicial no MAPAC, 
nas Filipinas, a partir de maio próximo.

Outros três noviços prosseguem sua formação no noviciado 
de Lomeri, Fiji. Dois deles são de Samoa e o terceiro de Fiji.
Os formadores do noviciado são os Irmãos Jone Seduadua, 
mestre, e Ir. Luke Fong, vice mestre.
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Onze escolas secundárias, entre 
as quais 8 eram maristas, partici-
param de uma gincana esportiva e 
artística na Marist Comprehensive 
Academy em Uturu, del 10 al 17 
de fevereiro. Entre os participan-
tes se encontravam o vice provin-
cial, Ir. Christopher Onwuasoanya, 
e também os Irmãos Alberto Rojas 
e Mark Omede do secretariado da 
Missão.

Nigéria

notíciaS em breve

Bolívia

75 catequistas maristas de Co-
chabamba realizaram um encon-
tro de formação com três temas: 
proteção das crianças, formação 
para a oração e metodologia cate-
quista. Foi também a ocasião para 
definir os serviços concretos que 
cada um realizará durante o ano 
de 2018.

O conselho provincial e a Associa-
ção Marista de Leigos se reuniram 
para estruturar a visão para a go-
vernança dos Maristas no país. Foi 
definida a necessidade de atuali-
zar a composição do Conselho de 
Missão, de modo que privilegie 
três áreas de atuação: a vida dos 
Irmãos, a missão e os serviços. 
Viu-se também a necessidade de 
criar uma Rede de Obras maristas 
da Província.

O Ir. José Sánchez, provincial de 
México Central e coordenador re-
gional, convocou um encontro dos 
seis provinciais da Região (de 1 a 
3 de março) para dar continuida-
de ao processo de planejamento 
estratégico dessa área marista e 
tratar outros assuntos. Antes des-
sa reunião, de 27 a 28 se encontra 
a equipe de implementação. Os 
encontros se realizam na Cidade 
de México.

CaNadà

arCo Norte

a Solidariedade doS mariStaS em furth

arrecadar dinheiro para o camboja e

refugiadoS na áfrica do Sul

A escola Marista de Furth e a associa-
ção internacional de Solidariedade 
Marista em Furth realizaram um tra-
balho solidário para a missão marista 
no Camboja e na África do Sul.

Estudantes da escola Marista de Fur-
th conseguiram € 950 euros para um 
instituto de ensino em Sen Monorom, 
no Camboja, que o Instituto está pla-
nejando construir.

A escola fez a arrecadação de fun-
dos durante as semanas anteriores 
ao Natal, sob a orientação de Johan-
nes Räpple, que liderou a campa-
nha.

Além disso, a associação internacio-
nal de Solidariedade concordou em 

doar um grande montante até 2018 
para ajudar o projeto "Three2six" 
(www.three2six.co.za), administra-
do pelo Colégio do Sagrado Cora-
ção de Johannesburg, África do Sul. 
O projeto ajuda crianças refugiadas 
de países africanos vizinhos que en-
frentam xenofobia em Joanesburgo, 
recebem educação, abrigo e refei-
ções regulares.

Como o nome do projeto implica, as 
crianças frequentam aulas nas tardes 
de 3 a 6.

Colin Northmore, o Diretor do Colégio 
do Sagrado Coração, visitou membros 
da associação em 20 de janeiro para 
mostrar sua gratidão pelo apoio con-
cedido.
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mundo mariSta

Quiribáti
Profissão perpétua do Ir. Amberoti Nantei

Itália: Secretariado de leigos e Secretariado 
Irmãos Hoje com conselheiros gerais

França
Beaucamps

Síria
Equipe de direção dos Maristas Azuis

Casa Geral: Aniversário do Ir. Ernesto 
Sánchez, Superior Geral

Brasil: Nanci Alexandra Prochnow e Francisco 
Decezaro rumo à Romênia (LaValla200>)

luz que ilumina a dor

memória doS que entregaram SuaS vidaS na argélia, na década de 1990
O padre Thomas Georgeon, postula-
dor da causa dos mártires da Igreja 
na Argélia, ao falar dos 19 cristãos 
assassinados nos anos noventa, na 
Argélia, afirma que “viveram com 
amor junto aos pequenos e humil-
des, em nome de Cristo, com respei-
to pela fé deles.” Por isso, “render 
homenagem aos 19 mártires cristãos 
significa avivar a memória de todos 
os que deram suas vidas na Argélia 
na década de 1990".

A maioria das quase 200.000 pes-
soas assassinadas nos anos escuros 
do terrorismo islâmico eram pessoas 
normais. Também morreram jornalis-
tas, ativistas dos direitos humanos, 
intelectuais e imãs (religiosos muçul-
manos).

Hoje, em vez de fazer uma política de 
reconciliação marcada pelo silêncio 
sobre tantos nomes, que em lugar de 
cultivar a memória traria o risco de 

deixa-los no 
esquecimen-
to, fazemos a 
beat i f i cação 
de 19 mártires 
cristãos para 
que tragam 
luz, também 
para iluminar 
os muitos so-
frimentos do 
povo argelino.

"É uma opor-
tunidade para 
redescobrir o 
verdadeiro sig-
nificado do ter-
mo mártir, que 
é testemunha”, reforçou o Padre Tho-
mas. “Eles não deram suas vidas por 
uma ideia, por uma causa, mas por Je-
sus. Fizeram com profundo amor pela 
terra onde o Senhor os tinha enviado, 
a Argélia, com atenção e delicadeza 

evangélica para com as pessoas, es-
pecialmente para com os pequenos 
e humildes, assim como para com os 
jovens. Fizeram com respeito pela fé 
deles e com desejo de compreender 
o Islã”.
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dom Sylvain bataille

viSita do biSpo de St. etienne à comunidade de l’hermitage

No dia 15 de fevereiro, a Comunidade 
de N.D. de l’Hermitage teve a alegria 
de receber a visita de D. Sylvain Batai-
lle. Essa visita foi desejada pelo novo 
bispo de Saint-Etienne.

Depois da visita guiada ao edifício 
histórico, Dom Bataille encontrou o Ir. 
Maurice Berquet, diretor da casa, toda 
a comunidade, a Sra. Caroline Martin, 
encarregada da hospedagem, e o Pa-
dre Gaby Perret, capelão da casa.

No momento de partilha foi conversa-
do sobre a colaboração entre os servi-
ços diocesanos e o centro de acolhida 
de l’Hermitage e também a participa-
ção da comunidade no jubileu dioce-
sano. Em 2020 a diocese de Saint-E-
tienne celebrará 50 anos de fundação.

O encontro foi concluído com a ce-
lebração eucarística presidida pelo 

bispo e pelo almoço junto com a co-
munidade.

um dia de retiro para oS mariStaS Sobre a quareSma

‘reconhecendo oS SinaiS de deuS noS outroS’

Os Irmãos da Bélgica e membros de 
paróquias locais visitaram a comuni-
dade Maria Medianeira, no dia 10 de 
fevereiro, em Genval, Bélgica.

Com o lema “avança teu peão” (“Avan-
ce ton pion”), tinham por objetivo to-
mar consciência dos passos que de-
vem dar na vida humana e espiritual 
para viver a Quaresma como tempo de 
real preparação para a Páscoa.

Durante a manhã, o Ir. Roberto de 
Troia, que coordenou o dia, ajudou-os 
a refletir sobre o jejum e a abstinên-
cia como formas de tomar consciência 
de tudo o que nos impede de avançar 
no caminho da vida. De tarde, os par-
ticipantes foram convidados a refletir 
sobre as atividades caritativas.

“Reconhecer os sinais de Deus no ou-
tro, especialmente nas pessoas que 
estão mais próximas de nós, nos dá 
um belo e também concreto programa 

para viver a Quaresma. Atrever-se a di-
zer aos outros a importância de tê-los 
ao nosso lado porque nos dão a opor-
tunidade de viver com Deus”.


