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• De 2 a 4 de julho, em Lardero, 
Espanha, os Irmãos Ben Consigli, 
Conselheiro Geral, e Carlos Alberto 
Rojas, Diretor do Secretariado da 
Missão, participam da assembleia da 
Missão da Província Ibérica.
• O Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Ge-
ral participa da reunião do grupo de 
trabalho do MIC & MIUC em Nairobi, 
Quênia, que se realiza entre os dias 
2 e 6 de julho.

• Os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, 
Vigário Geral, Sylvain Ramandim-
biarisoa e Óscar Martín Vicario, 
Conselheiros Gerais participam, 
de 2 a 6 de julho, da Assembleia 
Regional de América Sul, em Porto 
Alegre, Brasil
• O Ir. Tony Leon, Diretor do Secreta-
riado Irmãos Hoje, está participan-
do do encontro de Especialistas em 
Liderança de Espiritualidade Maris-

ta, que se realiza em Valladolid, Es-
panha.
• No dia 7 de julho, na França, ter-
mina o programa de formação para 
os candidatos do Programa La-
valla200>. Os Irmãos Ernesto Sá-
nchez, Superior Geral, e Valdícer 
Fachi, Diretor do Cmi, participam 
desses últimos dias, junto com Án-
gel Medina e Jeff Crowe, formadores 
de Lavalla200>.

Na terceira semana 
da Sessão Plenária, 
de 18 a 22 de junho, 
o Ir. Ernesto Sánchez 
e o Conselho Ge-
ral se reuniram com 
os Secretariados da 
Administração Geral 
para trabalhar no Pla-
no Estratégico da ani-
mação e do governo 
do Instituto para os 
próximos oito anos.

A organização dos 
trabalhos da sema-
na esteve a cargo do 
Vigário Geral, Ir. Luiz 
Carlos Gutiérrez, e 
dos Conselheiros 
Ben Consigli e Óscar 
Martín. O Ir. Gabriel Villareal, vigário provincial de L’Hermi-
tage, foi convidado para facilitar o processo.

O Ir. Ernesto e seu Conselho começaram a elaboração do 
seu plano de ação, como líderes do Instituto, em feverei-
ro passado, durante o primeiro encontro com a equipe 
da Administração Geral. Em seguida, as Províncias foram 
convidadas a fazer um levantamento dos assuntos crí-

ticos relacionados 
com os apelos do 
Capítulo Geral. O 
mesmo trabalho foi 
feito pelo Comitê 
da Missão. O Con-
selho Geral reuniu 
todas as contribui-
ções desses grupos 
em um documento 
de 20 páginas, que 
serviu de base para 
a priorização dos 
assuntos críticos e a 
identificação de es-
tratégias agora em 
junho.

Divididos em cinco 
grupos, os conse-
lheiros e membros 

dos secretariados apontaram os elementos que julgam 
fundamentais para a animação e o governo do Instituto 
até 2025. O resultado alcançado foi fruto de uma visão 
clara dos assuntos críticos e de uma análise profunda das 
debilidades, ameaças, forças e oportunidades (DAFO), 
que existem hoje dentro do Instituto e da sociedade, li-
gadas aos 5 apelos e 5 áreas de atuação apontadas pelo 
Documento do Capítulo Geral. Esse exercício ajudou na 

PlAnejAmento estrAtéGico PArA A AnimAção e o Governo do instituto

semAnA de inteGrAção entre o conselho GerAl e os secretAriAdos

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4801
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No dia 3 de julho, depois de 6 anos 
de trabalho à frente do Secretariado 
Colaboração para a missão interna-
cional (Cmi), o Ir. Chris Wills regressou 
à Província da Austrália. O Ir. Valdícer 
Fachi, da Província Brasil Sul-Amazô-
nia, desde primeiro de julho, é o novo 
diretor do secretariado.

O secretariado foi criado em 2012, 
como resposta aos apelos do XXI Ca-
pítulo Geral. Algumas das propostas 
de ação foram:

Formar comunidades internacionais 
e interprovinciais, abertas aos irmãos 
e leigos/as maristas, para atender a 
novos campos de missão de fronteira.

Fortalecer a Mis-
são ad gentes na 
Ásia, e estendê-
-la a outras re-
giões nas quais 
o discernimento 
nos faça ver a 
necessidade.

Estabelecer, em 
apoio à nossa 
missão, um ser-
viço de volun-
tariado marista, 

cujos membros se disponham a atuar 
em nossos campos de apostolado, 
que o necessitem, e estejam dispos-
tos a mobilizar-se em situações de 
emergência.

Durante os últimos 6 anos, o Ir. Chris 
assumiu a responsabilidade de colo-
car em prática essas tarefas, promo-

vendo o desenvolvimento de uma 
maior consciência internacional e 
intercultural entre os maristas de 
Champagnat.

Para realizar esse escopo, o Secreta-
riado Cmi foi protagonista no desen-
volvimento de vários projetos estra-
tégicos do Instituto: Projeto Fratelli, 
Lavalla200>, Sudão do Sul, gestão do 
voluntariado interprovincial, progra-
mas de formação, entre outros.

A palavra “colaboração”, presente no 
nome do secretariado revela a cen-
tralidade que tem a relação entre as 
várias áreas de atuação. O Ir. Chris, 
durante os seis anos, atuou de forma 

colaborativa com 
os outros secreta-
riados, unidades 
administrativas, 
leigos e leigas ma-
ristas, Irmãos, ou-
tras congregações 
e agências inter-
nacionais.

De volta à Provín-
cia, o Ir. Chris será 
membro da comu-
nidade de West-
mead.

elaboração de uma visão para o Instituto, que sintetiza o 
que se quer dos Maristas de Champagnat para 2025. Essa 
visão será o farol que orientará a criação de estratégias 
para a animação do Instituto pelo Conselho Geral.

No último dia, o grupo fez uma síntese entre os assuntos 
críticos e as debilidades, ameaças, forças e oportunida-
des. Isso permitiu a identificação de diversas estratégias 
julgadas importantes para a realização da visão indicada 
para 2025.

O trabalho feito durante a semana será usado pelo Con-
selho para desenvolver um rascunho do plano estraté-
gico, que ficará pronto até o final da Sessão Plenária, 
em 12 de julho. Em seguida, a proposta será enviada às 
Unidades Administrativas que darão o seu parecer, com 
eventuais sugestões. Com as reações vindas de cada 
área do Instituto, o Governo Geral se reunirá novamen-
te com os secretariados, de 10 a 14 de setembro, para 
concluir o plano estratégico.

No vídeo em youtube, os Irmãos Luis Carlos, Óscar e Ben 
contam um pouco mais sobre a elaboração do plano es-
tratégico.

secretAriAdo dA colAborAção PArA A missão internAcionAl (cmi)

ir. vAldícer FAchi substitui o ir. chris Wills nA AdministrAção GerAl

Cmi: Matteo Cavicchioli, Ir. Chris Wills, Ir. Valdícer Fachi

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4805
https://www.youtube.com/watch?v=SIynzIjALjk
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4805
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4801
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notíciAs breves

Profissão em ComPostela

maPaC

O centro de formação pós-novi-
ciado nas Filipinas promoveu um 
seminário de dois dias com o Sr. 
Ashley Bulgarelli, coordenador de 
projetos da Solidariedade Marista 
Australiana (Australian Marist So-
lidarity). Ele ensinou aos jovens 
irmãos como escrever um projeto 
para arrecadar fundos em prol da 
solidariedade com os excluídos.

fiji

No dia 30 de junho, o Ir. Jesús 
Muiños fez sua primeira profissão 
religiosa na capela do Colégio Ma-
rista Champagnat de Salamanca.

A nova equipe de administradores 
leigos do país é formada por Joeli 
Koroiravudi (coordenador – pro-
fessor em Deuba), Sheena Penjueli 
(assistente do coordenador – Pro-
fessora no Marist Champagnat Ins-
titute) e Elizabeth Roseru (secretá-
ria, professora na Marist Brothers 
Primary School). 

leigos UrUgUai

Foram oficialmente criadas duas 
fraternidades do Movimento 
Champagnat em Montevideo, no 
Uruguai: Fraternidade Getsemaní 
e fraternidade Grupo de Fe, que 
fazem parte das Fraternidades da 
Província Cruz del Sur.

ajUda VenezUela

A Província Norandina continua 
promovendo três iniciativas para 
ajudar a arrecadar fundos para as 
obras educativas maristas na Ve-
nezuela, que está atravessando 
sua pior crise socioeconômica e 
política da história. Detalhes estão 
nesse link: https://tinyurl.com/ycn-
9v25y

reGião AméricA sul discute educAção

terceiro encontro dA rede      
de escolAs dA reGião AméricA sul

Entre os dias 18 e 21 de junho, foi 
realizado, em Curitiba, o terceiro en-
contro da Rede de Escolas da Região 
América Sul, que teve como objetivo 
revisar o Plano Estratégico, discutir 
novos projetos e atividades, além de 
apresentar os dados de cada Provín-
cia participante: Brasil Centro-Norte, 
Brasil Sul-Amazônia, Brasil Centro-Sul, 
Cruz del Sur e Santa Maria de los An-
des.

O Encontro contou com a participação 
do secretário-executivo da Região 
América Sul, Ir. Natalino de Souza, 
e de Rosângela Oliveira, da Rede do 
Economato da Região América Sul. 

O primeiro dia do Encontro teve uma 
proposta mais estratégica, com a re-
tomada do Plano Estratégico, e apre-
sentação da agenda de trabalho e ali-
nhamentos internos. No segundo dia, 
os participantes realizaram visitas ao 
Centro Educacional Marista Ecológica 
e ao Colégio Marista Anjo da Guarda, 

onde puderam conhecer os projetos 
Educação em Tempo Integral, Marista 
Idiomas e High School.

Nos dois últimos dias do Encontro, os 
representantes de cada Província tra-
balharam a revisão do Plano de Ação. 

“É uma troca de experiências, de pro-
cessos, de atuações, de várias unida-
des e, também, de culturas, pois es-
tamos trabalhando em conjunto com 
sete países”, disse Deysiane Pontes, 
da Província Brasil Centro-Norte. “Es-
tes Encontros nos permitem um inter-
câmbio de ideias e informações, que 
são valiosos na construção dos pla-
nos e projetos da Rede de Escolas”, 
continuou.

Ao final da reunião, os participan-
tes definiram os próximos passos da 
Rede de Escolas e a avaliação dos 
processos. O próximo encontro está 
marcado para outubro, na Província 
Cruz del Sur. 

https://tinyurl.com/ycn9v25y
https://tinyurl.com/ycn9v25y
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4799
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mundo mAristA

Espanha: Valladolid: Irmãos Tomás Briongos, 
Tony Leon e José Santamarta

França
N-D de l'Hermitage

El Salvador
Colegio Champagnat, Santa Tecla

Peru: Encontro para a proteção das crianças 
na tríplice fronteira: Brasil, Colômbia e Peru

Fiji
Suva   

Espanha
Collegio Marista Zalla Ikastetxea

02 – 04 de julho: assembleia da Mis-
são da Província Ibérica em Lardero, 
Espanha – Irmãos Ben Consigli, Con-
selheiro Geral, e Carlos Alberto Rojas, 
Diretor do Secretariado da Missão

02 – 06 de julho: grupo de Trabalho – 
MIC & MIUC em Nairobi, Quênia – Ir. 
Libardo Garzón, Ecônomo Geral

02 – 06 de julho: Assembleia Regional 
de América Sul em Porto Alegre, Brasil 
– Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigá-
rio Geral, Sylvain Ramandimbiarisoa 
e Óscar Martín Vicario, Conselheiros 
Gerais

02 – 06 de julho: programa E.L.E.M. 
(Especialistas em Liderança de Espi-
ritualidade Marista) em Valladolid, 
Espanha – Ir. Tony Leon, Diretor do 
Secretariado Irmãos Hoje

07 de julho: fim do programa de for-
mação para os candidatos do Progra-

ma Lavalla200>, em N.D. de l’Her-
mitage – Irmãos Ernesto Sánchez, 
Superior Geral, Valdícer Fachi, Diretor 
do Cmi, e Ángel Medina e Jeff Crowe, 
formadores de Lavalla200>

12 de julho: termina a Sessão Plenária 
do Conselho Geral

12 de julho: final do curso para forma-
dores atuais

 17 – 20 de julho: encontro do Se-
cretariado Irmãos Hoje & Equipes de 
Formação Permanente, em Roma – Ir-
mãos João Carlos do Prado e Óscar 
Martín, Conselheiros Gerais, e Tony 
Leon, Diretor do Secretariado Irmãos 
Hoje

13 – 17 de julho: férias comunitárias 
do Conselho Geral

17 – 27 de julho: reunião do grupo de 
redação da Regra de Vida, em Roma 

– Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro 
Geral

18 – 20 de julho: Primeira Assembleia 
de leigos maristas da Província dos 
Estados Unidos, em Long Branch, New 
Jersey – Sr. Pep Buetas, co-diretor do 
Secretariado de Leigos

20 – 30 de julho: peregrinação de lí-
deres maristas – Irmãos e leigos – do 
Canadá a N.D. de L'Hermitage, France 
- Ir. Tony Leon, Diretor do Secretaria-
do Irmãos Hoje

22 – 28 de julho: encontro com os 
membros do Projeto Fratelli em Bei-
rut, Líbano – Ir. Valdícer Fachi, Diretor 
de Cmi

23 – 27 de julho: Reunião do Comitê 
da Missão, Roma – Irmãos Luis Carlos 
Gutiérrez, Vigário Geral, Ben Consigli, 
Conselheiro Geral, Ir. Libardo Garzón, 
Ecônomo Geral, e Irmãos Carlos Al-

julho – setembro de 2018

cAlendário do conselho GerAl e dos diretores dos secretAriAdos
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berto Rojas e Mark Omede, do Secre-
tariado da Missão

23 – 28 de julho: reunião da Con-
ferência dos Provinciais da África 
(CSAC), em Nairobi, Quênia – Irmãos 
Ken McDonald e Óscar Martín Vicario, 
Conselheiros Gerais

23 – 28 de julho: Assembleia e Capí-
tulo provincial de México Ocidental, 
em Guadalajara – Irmãos Ernesto Sá-
nchez, Superior Geral, e João Carlos 
do Prado, Conselheiro Geral

30 de julho – 1 de agosto: Comitê 
Executivo de “Bedford Fund”, em San 
Juan, Puerto Rico – Ir. Libardo Garzón, 
Ecônomo Geral

1 – 10 de agosto: retiro 
de Irmãos e leigos ma-
ristas e encontro com a 
Comissão de Irmãos e 
leigos de Compostela, 
em Tuy (Espanha) – Sr. 
Raúl Amaya, Diretor do 
Secretariado dos Lei-
gos

2 – 20 de agosto: visita 
do Conselho Geral ao 
Distrito Marista da Ásia 
e a Timor Leste – Irmãos 
Ernesto Sánchez, Su-
perior Geral, Luis Car-
los Gutiérrez, Vigário 
Geral, e Ben Consigli, 
João Carlos do Prado, 
Ken McDonald, Óscar 
Martín Vicario, Sylvain 
Ramandimbiarisoa e 
Josep Maria Soteras, 
Conselheiros Gerais

6 – 8 de agosto: encontro para a for-
mação de pessoas envolvidas na área 
econômica da África, Ásia e Oceania, 
em General Santos (Filipinas) – Ir. Li-
bardo Garzón, Ecônomo Geral

8 – 12 de agosto: Rede de Comuni-
dades Maristas da Europa –  encon-
tro em El Escorial (Espanha) – Ir. Tony 
Leon, Diretor do Secretariado Irmãos 
Hoje

13 – 17 de agosto: Capítulo Distrital 
de África do Oeste, em Accra (Gana) 
– Ir. Ken McDonald, Conselheiro Geral

16 – 20 de agosto: encontro com a 
Comissão da Missão da África, em 
Abuja (Nigéria) – Irmãos Mark Omede 
e Carlos Alberto Rojas, do Secretaria-
do da Missão

19 – 24 de agosto: encontro de líde-
res do MChFM do Arco Norte, em Ciu-
dad de Guatemala – Sr. Raúl Amaya, 
Diretor do Secretariado de Laicos

20 – 21 de agosto: encontro com os 
'links' dos “Lugares Maristas”, em Bar-
celona – Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vi-
gário Geral

21 – 24 de agosto: Projeto de susten-
tabilidade em Accra (Ghana) – Ir. Ken 
McDonald, Conselheiro Geral

29 de agosto – 1 de setembro: encon-
tro da Missão da Província da Améri-
ca Central, Ciudad de Guatemala – Ir. 
João Carlos do Prado, Conselheiro 
Geral

31 de agosto: encontro dos Superio-
res Gerais dos quatro ramos maristas 
na Casa Geral das Irmãs Missionárias 
Maristas – Ir. Ernesto Sánchez, supe-
rior Geral

1 de setembro: encontro preparatório 
para o Sínodo dos Bispos, em Roma 
– Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral

1 de setembro – 31 de outubro: pro-

grama de formação para Irmãos da 
terceira idade (línguas espanhola e 
portuguesa), em Roma

3 – 20: sessão plenária do Conselho 
Geral

7 de setembro: Comissão de Educa-
ção da USG (União de Superiores Ge-
rais) e da UISG (União de Superioras 
Gerais) – Ir. Mark Omede – Secretaria-
do da Missão

10 – 14 de setembro: plenejamento 
do Conselho Geral com os Secretaria-
dos da Administração Geral

12 de setembro: celebração do Nome 
de Maria pelos 4 ramos da Família 
Marista, na Casa das Irmãs Maristas – 

Superior Geral e Conse-
lho Geral

20 de setembro: encon-
tro com o Conselho do 
Projeto Fratelli, na Casa 
Geral – Irmãos Oscar 
Martín Vicario, Conse-
lheiro Geral, e Valdícer 
Fachi, Diretor de Cmi

20 – 22 de setembro: 
Assembleia da Missão 
da Província de Com-
postela, em Lisboa (Por-
tugal) – Ir. João Carlos 
do Prado, Conselheiro 
Geral e Secretariado da 
Missão

21 – 23 de setembro: 
encontro de Jovens da 
Província Ibérica, em 

Lardero (Espanha) – Ir. Tony Leon, Di-
retor do Secretariado Irmãos Hoje

23 – 26 de setembro: Capítulo provin-
cial da Austrália, em Mittagong – Ir-
mãos Luis Carlos Gutiérrez, VG, e Ben 
Consigli, Conselheiro Geral

24 – 28 de setembro: Dia de debate 
Geral das Nações Unidas em Genebra 
– Ir. Rich Carey, FMSI

28 – 30 de setembro: Capítulo pro-
vincial de Cruz del Sur, no Uruguai 
– Irmãos Ernesto Sánchez, Superior 
Geral, e Sylvain Ramandimbiarisoa e 
Óscar Martín, Conselheiros Gerais

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4803
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A oitava semana de formação (25-30 
de junho de 2018) para o terceiro 
grupo de candidatos para o Progra-
ma Lavalla200> teve início com a 
apresentação do Ir. Valdícer Fachi 
a respeito de questões práticas do 
programa (vistos, seguro de viagem, 
plano de saúde, dinheiro pessoal, 
entre outros), para que os partici-
pantes possam ir às comunidades 
internacionais. Ele apresentou um 
Memorando que contém importan-
tes informações sobre as responsa-
bilidades do Instituto, dos próprios 
participantes e também das Provín-
cias de origem.

Em seguida, todos foram convidados 
a fazer uma síntese pessoal a respei-
to do que foi vivido em San Martino 
a Monte. Cada um apresentou à sua 
maneira - em power point, músi-
ca, desenho, poesia - os principais 
aprendizados e reflexões ao longo da 
formação. Na quinta-feira, as fraterni-
dades celebraram os dois meses da 

experiência de vida partilhada. Eles 
puderam se reunir para recordar so-
bre a vivência intercultural, agradecer 
uns aos outros pela partilha de vida e 
pedir perdão pelas faltas ao longo do 
caminho percorrido.

Por fim, a sexta-feira foi dia de limpeza 

dos espaços comuns em San Martino 
a Monte e organização das bagagens 
para a partida a L’Hermitage (França). 
Os participantes passarão uma sema-
na em retiro e terão o encontro com 
o Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez, 
que enviará cada um a seus novos es-
paços de Missão.

comunidAdes internAcionAis PArA um novo começo

ÚltimA semAnA em sAn mArtino A monte PArA o ProGrAmA lAvAllA200>

Como parte do 70° aniversário do 
Escritório Internacional Católico para 
a Infância, BICE, no dia 18 de junho 
realizou-se no Collège des Bernar-
dins, Paris, o lançamento do livro 
“Hacia la implementación de la Re-
siliencia”. Para esse evento foi con-
vidada a educadora Rana El Khoury, 
do Projeto Fratelli, para apresentar 
o programa desenvolvido pelos Ma-
ristas de Champagnat e os Irmãos 
Lassalistas, no Líbano, destinado à 
atenção escolar e psicoeducativa de 
centenas de crianças refugiadas, sí-
rias e iraquianas.

A FMSI é membro ativo e parte do 
conselho de administração da rede 
formada pelo BICE. Atendendo a 
um apelo do Papa Pio XII, o BICE foi 
fundado em 1948 para atender as 
vítimas da Segunda Guerra Mundial. 
Atualmente é uma rede de 80 orga-

nizações distribuídas em quatro con-
tinentes e se dedica à promoção da 

dignidade, dos direitos e da resiliên-
cia da infância. Os vínculos entre FMSI 
e BICE começaram a se consolidar na 
América Latina através da formação 
de redes nacionais no Chile, Argen-
tina e Brasil, bem como em Genebra, 
por meio de diversas iniciativas com 
as Nações Unidas.

Com os fundos recolhidos na campa-
nha de Natal realizada na França, em 
2017 o BICE apoiou cursos de for-
mação para tutores de resiliência em 
projetos maristas em Granada e no Lí-
bano. Em 2018, apoia a formação, na 
Síria (Maristas Azuis de Alepo) e Haiti 
(Dame Marie).

Foto: Ir. Álvaro Sepúlveda (FMSI), 
Rana El Khoury (Projeto Fratelli), 
Alessandra Aula (Secretaria Execu-
tiva do BICE), Néstor Anaya (Irmão 
Lassalista)

bice: setentA Anos de comPromisso com A inFânciA

Aniversário do escritório internAcionAl cAtólico PArA A inFânciA

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4802
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4800
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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 comunidade internacional La-
valla200> de Atlantis é formada por 
quatro membros: Irmãos Pietro Bettin 
(Itália), Nnodu Onwutalu (Nigéria), An-
thony Clark (Austrália) e María Bobillo 
Añel (Espanha). Atlantis é uma cidade 
situada a uns 40 quilômetros da Cida-
de do Cabo (África do Sul), formada 
nos anos 70, durante o período do 
“apartheid”. A população, na maioria 
é mestiça (coloured) com um número 
significativo de jovens. Ali foi estabe-
lecida uma nova presença marista no 
continente africano.

Às vezes dizem que o que é bom tar-
da a acontecer. Nós esperamos 8 me-
ses até que chegassem todos os 
membros da comunidade. Pietro 
chegou por primeiro na África do 
Sul, em setembro, Maria em outu-
bro, Anthony em março e Nnodu, 
o esperado, em abril.

Nos primeiros seis meses, até a 
chegada de Anthony, os Irmãos 
foram acolhidos na comunidade 
do colégio da Cidade do Cabo. 
Foram meses para aprender a es-
perar, começar a nos mover (pro-
curar uma casa, comprar um carro, 
começar os contatos em Atlan-
tis…), meses de vida comunitária 
para descobrir, pela história dos 
Irmãos, a riqueza do continente afri-
cano. Estamos realmente agradecidos 
pela acolhida e pelas experiências 
partilhadas nesses meses. Para nós 
é de grande valia poder contar com 
uma comunidade marista tão perto, 
poder ver-nos de vez em quando, par-
tilhar momentos e atividades e ser 
apoio, uns para os outros.

Abril foi um mês intenso de ativida-
des, emoções, visitas e mudanças. 

Com a chegada de Nnodu, nos mu-
damos para a casa que é agora nossa 
casa e poucos dias depois chegaram 
as visitas. Primeiro os Irmãos Ángel 
Medina e Jeffrey Crowe, nossos acom-
panhantes em Roma, que estiveram 
uma semana vendo em primeira mão 
como estávamos, ajudando-nos a re-
cordar o porquê de uma presença ma-
rista aqui, concretamente, em Atlantis 
e aproveitando também das maravi-
lhas oferecidas pela Cidade do Cabo.

Também em abril, coincidiu com a 
visita da família de Maria (ficaram 
encantados ao saber que está bem 
acompanhada) e a visita do Ir. Norbert 

(Provincial da África Austral), a quem 
só podemos agradecer pelo apoio e 
atenção.

Em maio começamos algo mais “ro-
tineiro”, que de certo modo temos 
mantido também ao longo de junho. 
Anthony, Nnodu e Maria começaram 
aulas de Afrikaans em uma escola de 
línguas. Têm 3 aulas por dia e com a 
ajuda de 2 professores, pouco a pou-
co vamos conseguindo certa desen-

voltura no idioma. Os progressos são 
lentos, claro, porém consideramos 
importante sermos capazes de nos 
comunicar com as pessoas de Atlan-
tis no seu idioma materno. Quando 
tentamos, se surpreendem e, sobre-
tudo, agradecem. Por sorte, a grande 
maioria fala também o inglês e isso 
tem sido uma vantagem para nós, ao 
poder comunicar-nos com eles desde 
o começo.

Nos meses de janeiro e fevereiro, co-
meçamos os contactos com diversas 
organizações e grupos juvenis de 
Atlantis que  trabalham em favor das 
crianças e jovens. A primeira surpresa 

foi encontrar um bom número de 
organizações que já estão desen-
volvendo esse trabalho e a acolhi-
da da parte deles não poderia ter 
sido melhor.

Agora, depois de alguns meses, 
estamos colaborando como vo-
luntários em várias delas. Isso 
nos ajuda a estarmos em contato 
com os jovens, começar a conhe-
cer sua realidade, seus sonhos e 
preocupações, dar-nos a conhecer 
na comunidade de Atlantis, ir co-
nhecendo as necessidades reais e 
começar a planejar um futuro pro-
jeto marista ali.

Também estamos em contato com a 
paróquia de Atlantis. Foram eles que 
nos propuseram organizar una sema-
na de atividades durante as férias es-
colares do mês de julho. Estas últimas 
semanas, estivemos fazendo os pre-
parativos. Estamos emocionados por 
poder organizar algo nosso, apreen-
sivos por ver como sairá, agradecidos 
pelas respostas recebidas e com mui-
ta disposição de começar.

ÁFricA do sul
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