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Notícias Maristas

AdministrAção GerAl

• De terça a sexta-feira dessa semana, 
a equipe de formação permanente de 
Manziana e El Escorial se reúne na Casa 
Geral, com a participação dos Irmãos 
João Carlos do Prado e Óscar Martín, 
conselheiros gerais, e Tony Leon, dire-
tor do Secretariado Irmãos Hoje.
• De 17 a 27 de julho, o Ir. Josep 
Maria Soteras, conselheiro geral, se 
encontra com o grupo que se encar-
rega de escrever a Regra de Vida do 

Instituto, na Casa Geral.
• Desde quarta-feira, 18 de julho, até 
sexta-feira, 20 de julho, Pep Buetas, 
codiretor do Secretariado dos Lei-
gos, participará da Primeira Assem-
bleia Marista de Leigos da Província 
dos Estados Unidos, que acontecerá 
em Long Branch, Nova Jersey.
• Entre os dias 20 e 30 de julho, o 
Ir. Tony Leon, diretor do Secretaria-
do Irmãos Hoje, participará de uma 

peregrinação de líderes maristas, 
irmãos e leigos, do Canadá, aos lu-
gares maristas, na França.
• De 22 a 28 de julho, o Ir. Valdícer 
Fachi, diretor do Secretariado Cmi, 
participará da reunião da equipe do 
Projeto Fratelli, em Beirute, no Líbano.
• Essa semana, de 16 a 22 de julho, 
cerca de 40 líderes da pastoral vo-
cacional e juvenil marista da Europa 
se reúnem na Casa Geral.

O superior geral, Ir. Ernesto Sán-
chez, anunciou em 5 de julho, a 
destinação aos participantes do 
terceiro grupo do Programa de 
Formação Lavalla200> Comunida-
des Internacionais para um Novo 
Começo, cujo período foi de 5 de 
maio a 7 de julho.

O envio dos participantes se deu 
após um longo processo de forma-
ção e discernimento, em consonân-
cia com a visão das Comunidades 
Internacionais para um novo come-
ço – Lavalla200> que almeja  ter 
uma presença significativa entre 
crianças e Jovens em situação de 
vulnerabilidade; criar uma nova 
mentalidade para uma disponibi-
lidade global; valorizar e viver a 
interculturalidade; construir uma 
vida comunitária fraterna por sua qualidade evangé-
lica e testemunho, com uma forte ênfase na espiritua-
lidade.

Os participantes foram assim enviados:
• Lavalla200> Atlantis (África do Sul):
Juliana Maria Fontoura Galline -Provincia Marista Brasil 
Centro-Sul

Diogo Luis Santana Galline -Provincia Marista Brasil 
Centro-Sul
• Lavalla200> Siracusa (Itália):
Regina Biasibetti – Provincia Marista Sul-Amazônia
Rosa Schiaffino – Província Marista Mediterânea
• Lavalla200> East Harlem (Estados Unidos):
Wendel Augusto Santos Gama – Província Marista Bra-
sil Centro-Sul

AnunciAdA A destinAção dos novos membros do Projeto lAvAllA200>

comunidAdes internAcionAis PArA um novo começo

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=4818
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O Centro Marista da Ásia-Pacífico (MAPAC) iniciou seu novo 
ano de formação (2018 - 2019) em 25 de junho de 2018. 
Neste dia, a comunidade do MAPAC recebeu cinco novos 
membros. Eles são irmãos Anitelea Fidow, de Samoa; Peng 
Wang, da China; Rubel Nokruk, de Bangladesh (o primeiro 
Irmão deste país a ingressar no MAPAC); Tabunga Etuati, de 
Kiribati e Thuong Le Danh, do Vietnã.

Os novos integrantes do primeiro ano foram recebidos em 
uma celebração litúrgica e também em uma festa com ma-
nifestações culturais. Este 
novo grupo de irmãos é 
enérgico, extrovertido e tem 
especial dom para o canto. 
O irmão Guangzhao Zhang, 
também da China, é outro 
membro deste grupo do 1º 
ano. Ele chegou já no final 
de 2017. Portanto, há seis 
Irmãos do primeiro ano.
Eles se juntam aos três ir-
mãos do 2º ano que são do 
Vietnã (2) e das Ilhas Salo-
mão. Ao todo são nove Ir-
mãos estudantes no MAPAC 
para este ano de formação.

A equipe de formação é 
composta por cinco membros: Austrália (2), Argentina (1), 
Papua Nova Guiné (1) e Samoa (1).

Primeiras atividades
Já começaram os primeiros módulos de verão. Em primei-
ro lugar, houve um sessão sobre Ecologia e o Cosmos. Isso 
foi realizado no norte da cidade montanhosa de Baguio, 
no Santuário Ecológico de Maryknoll. Ali os irmãos parti-

cipantes aprenderam sobre a caminhada do universo, do 
cosmos, sobre a espiritualidade indígena, permacultura, 
cultivo de minhocas, gestão de resíduos, a grande história 
do universo, espiritualidade da criação, jardinagem orgâ-
nica, economia ecológica e trabalho missionário em rela-
ção à ecologia.

Um segundo módulo foi sobre "Redação de Projetos", que 
teve a assessoria do Sr. Ashley Bulgarelli, da Solidariedade 
Marista da Austrália. Os Irmãos aprenderam algumas ca-

racterísticas da realização 
de um projeto de anima-
ção pastoral.

Atualmente os Irmãos es-
tão realizando um seminá-
rio sobre 'Coaching Skills'. 
Este módulo é acompa-
nhado por um conferencis-
ta da Universidade de Tec-
nologia de Auckland (Nova 
Zelândia), ajudado por um 
professor local e pelos Ir-
mãos Maristas. Os partici-
pantes deste módulo são 
jovens de nossas paró-
quias vizinhas, bem como 
professores de uma escola 

pública de Ensino Fundamental e de uma pequena escola 
dirigida pelas irmãs Passionistas. Este módulo foca o de-
senvolvimento de habilidades de coaching relacionadas 
à promoção da participação, diversão, inclusão, igualdade 
e respeito mútuo. Esses valores, ou características, estão 
particularmente em sintonia com a filosofia da pedagogia 
de São Marcelino, que dizia que para ensinar uma criança, 
é preciso amá-la, amar a todas igualmente.

FiliPinAs: mArist AsiA PAciFic center (mAPAc)

começA novo Ano de FormAção em mArikinA city

Ir. Lazar Hirudayasamy Sebastian – Provincia South Asia
• Lavalla200> Cuba, en la Diocesis de Holgín
Ir. Jorge Gaio – Província Marista Brasil Centro-Sul
Silvia Mararita Pérez – Província Santa Maria de Los Andes
Ricardo Antonio Miño Barreno – Provincia Santa Maria 
de Los Andes
Ir. Dionesio De Vera JR Acosta – Província East Asia
• Vietnam (MDA):
Ir. Dong-Ryeol (Anselmo) Kim – Provincia East Asia
• Pailin -Cambodja (MDA):
Ir. Pierre Joseph Rasolomanana  - Província do Madagascar

Outros:
Ir. Francis Peter Amoako-Attah, da Província da África 
Ocidental, seguirá em Pailin, Camboja (MDA).
Ir. Jonnel Maglungsod Sisneros, da Província da 
Asia Oriental (East Asia), seguirá na Comunidade La-

valla200> Mount Druitt - Australia
Ir. Jiji Dasan, da Província da Asia do Sul,  seguirá na 
Comunidade Marista de Talit – India (MDA)
Beth Code, da Província Marista da Austrália, atuará 
como voluntária no Projeto Three2Six, em Johannes-
burgo, África do Sul. Lavalla200>

Salientamos que, pela primeira vez, o Programa de 
Formação contou com a presença um Irmão lassasista, 
Carlos Caicedo, que faz parte da recém-iniciada comu-
nidade lassalista de Tabatinga.

O Instituto Marista se alegra e agradece com a gene-
rosidade e coragem dos membros do Programa La-
valla200> na certeza que caminhamos como família 
carismática global, construindo pontes ao lado das 
crianças e jovens marginalizadas.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4816
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notíciAs breves

ItálIa

FIjI

No dia 29 de junho, alguns estu-
dantes e educadores do Marist 
Brothers High School pintaram os 
túmulos dos primeiros missioná-
rios enterrados em Tokou Village, 
na ilha de Levuka. Esses missioná-
rios foram o Pe. Joannes Baptista 
Breheret (sacerdote marista) y o Ir. 
Sorlinus Gente (Irmãos Marista).

ColômbIa

O escritório de comunicações da 
Casa Geral publicou um vídeo so-
bre a Comunidade Lavalla200> de 
Siracusa. O vídeo, disponível com 
legendas em https://bit.ly/2Jq-
VXHQ, traz entrevistas com três dos 
4 membros atuais da comunidade, 
que trabalham ajudando a integrar 
os imigrantes africanos na socieda-
de italiana. É possível ler o último 
boletim da comunidade no seguin-
te endereço https://bit.ly/2miAXdc.

De 8 a 10 de julho aconteceu, em 
Cali, o encontro de coordenadores 
das fraternidades maristas e de gru-
pos de leigos. Além dos 22 coorde-
nadores, participaram os 14 leigos 
que fizeram o compromisso público 
carismático em dezembro passado, 
acompanhados pelos Irmãos Julio 
Quintero, Javier Echeverry e mem-
bros da Comunidade de Cali.

Compostela

110 novos educadores dos cen-
tros da Província, que começaram 
a trabalhar nos últimos 3 anos, 
participaram de cursos de forma-
ção sobre “identidade marista”, 
“integração pessoal” e “ambiente 
religioso”. Eles se reuniram em Tui, 
Santiago de Compostela e Burgos, 
de 1 a 4 de julho. Acompanhados 
por outros educadores maristas, a 
eles foram oferecidas ferramentas 
de autoconhecimento e de rela-
ção com o aspecto emotivo, além 
da oportunidade de refletir sobre 
a experiência religiosa nos cen-
tros educativos maristas.

objetivos PArA o desenvolvimento sustentável

Primeiro encontro interAmericAno de

Adolescentes e jovens em torno dos ods

Sessenta e três adolescentes e jovens 
maristas encontraram-se simultanea-
mente em Brasília (Brasil) e Queréta-
ro (México) nos dias 8 e 9 de junho, 
buscando formas de concretizar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável das Nações Unidas.

Alguns dos objetivos  incluem supe-
rar a pobreza e a fome, promover a 
igualdade de gênero, reduzir as desi-
gualdades e fazer ações para preser-
var o clima.

O ‘Encontro Interamericano de Ado-
lescentes e Jovens em torno dos 
Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável’ deu continuidade ao 
processo implantado pela Rede Co-
ração Solidário Marista e a Fundação 
Marista para a Solidariedade Interna-
cional (FMSI) para promover o prota-
gonismo da infância e da juventude 
no cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável no 
continente americano.

Durante dois dias, adolescentes e 
jovens maristas, no caso do México, 
também de Save The Children e Al-
deas Infantiles, refletiram sobre os 
objetivos da ONU, conheceram os 
mecanismos internacionais para mo-
nitorar o avanço dessa agenda e ela-
boraram propostas de ação.

Como resultado do encontro, median-
te intercâmbio virtual entre os parti-

cipantes dos dois paí-
ses, foi redigida uma 
declaração na qual 
definiram os objeti-
vos prioritários, pro-
postas de ação dos 
jovens e elaboraram 
recomendações para 
os governos e para a 
sociedade civil.

As principais contri-
buições da declara-
ção foram partilhadas 
por três jovens do 
México num evento 

paralelo, ‘Promovendo comunidades 
seguras e incluidoras para a infância’. 
Foi realizado por organizações que 
integram o Movimento Mundial pela 
Infância na América Latina e Caribe e 
pelo Foro Político de Alto Nível para o 
Desenvolvimento Sustentável 2018.

Nos próximos meses, a partir de di-
ferentes instâncias maristas no Bra-
sil e no México, em coordenação 
com outras organizações, haverá um 
acompanhamento da aplicação das 
propostas de ação elaboradas pelos 
jovens durante o encontro de junho.

Para os eventos houve apoio por par-
te do Colégio Marista Champagnat, 
Taguatinga, Brasília; Colégio Marista 
de Brasília; Colégio Marista João Pau-
lo II, Brasília; Colégio Marista Santa 
Maria, Curitiba; Centro Educacional 
Marista Irmã Eunice Benato, Curitiba; 
Colégio Marista Ir. Jaime Biazus; Cen-
tro de Direitos Humanos Fr. Francisco 
de Vitoria; Organização e Ação Comu-
nitária Altépetl.

Para conhecer a declaração, clique no 
link https://www.dropbox.com

Para conhecer o processo marista de 
participação infantil implantado no 
continente americano em torno dos 
Objetivos para Desenvolvimento Sus-
tentável, clique em https://www.dro-
pbox.com

https://bit.ly/2JqVXHQ
https://bit.ly/2JqVXHQ
https://bit.ly/2miAXdc
https://www.dropbox.com/sh/dpp4gr05hc6dsd3/AABI9aOk3b4omgwJPQDOP3Rla?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4aa6oyyq8lrqaal/NNAJ%20para%20que%20nadie%20se%20quede%20atras.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4aa6oyyq8lrqaal/NNAJ%20para%20que%20nadie%20se%20quede%20atras.pdf?dl=0
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4823
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mundo mAristA

Madagascar: Encontro dos leigos maristas 
em Antananarivo

Bangladeche: Novo grupo de voluntários 
do SED (Espanha) - Moulvibazar

México
Jovens pelo Serviço - México Central

Hungria
Saint Paul Marist School Karcag

Judy Coode, do Catholic Nonviolence Initiative, 
se reúne com a Secretariado da Missão e a FMSI

Líbano:  Curso socioeducativo para crianças 
e famílias - Projeto Fratelli, Rmeileh

Somos uma fraternidade formada por 
leigos e Irmãos, intercultural e com 
uma clara intenção de sermos presen-
ça significativa. Estamos presentes em 
East Harlem partilhando vida e missão.

Na comunidade atual estamos: Ir. Luis 
Vega, que participou do primeiro pro-
grama de formação, em 2016, Ir. James 
Mcknigth e Martha Eugenia Martínez, 

do segundo programa, em 2017.

Em outubro de 2017, com a comuni-
dade completa, iniciamos o Novo Co-
meço, um caminho de conhecimento 
mútuo e crescimento. Os desafios não 
se fizeram esperar: durante seis me-
ses nos dedicamos a estudar Inglês, 
porém aprendemos também a sonhar 
juntos, a imaginar um grupo juvenil 

marista, uma fraternidade e uma esco-
la para adultos…
Sentimo-nos guiados pelo Espírito e 
aprendemos a viver nossas riquezas e 
nossas debilidades.

Nossa organização como comunidade 
é muito simples: por rodízio, animamos 
a oração e cozinhamos; cada um leva 
adiante algumas tarefas da missão e da 
organização de nossa casa. Respeita-
mos as diferenças e tomamos tempos 
e espaços pessoais e comunitários.

Presença entre os migrantes latinos
Não foi fácil discernir o que o Senhor 
queria de nossa presença aqui e a que 
necessidades queríamos responder. 
Nesta zona de Harlem há muitas insti-
tuições que trabalham com imigrantes 
latinos. Decidimos aproximar-nos de 
algumas instituições e das paróquias 
para aprender de sua experiência e 
conhecer a realidade a partir de outra 
perspectiva.

estAdos unidos: “Abre teu corAção A um novo começo”

comunidAde internAcionAl lAvAllA200> em eAst HArlem

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4821
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Somos conhecidos como Comunidade 
Juan Diego, um projeto que a Diocese 
de Novo Iorque pediu aos Maristas em 
East Harlem. Agora nos cabe colocar 
rostos e nomes e fazer novo este pro-
jeto, para ser o rosto da misericórdia 
do Senhor.

O objetivo do Projeto Comunidade 
Juan Diego é oferecer um ambiente se-
guro e acolhedor para todas as pessoas 
que desejam fortalecer sua vida de fé 
e valores. Este projeto está voltado es-
pecialmente aos migrantes latinos que 
vivem em Nova Iorque aos quais, por 
meio de encontros, ajudamos a conso-
lidar um espírito de família. É este es-
pírito que estamos vivendo na comuni-
dade a pouco mais de um ano.
Inspiramo-nos na Virgem de Guadalu-
pe, e assim como Juan Diego, diante 
de sua Mãe sentiu-se acolhido em 
seus braços e amado, na comunida-
de recebemos com as portas e braços 
abertos todos que chegam.

Lar de luz e esperança em Nova Ior-
que
Alguém poderia perguntar: “Na gran-
de cidade, uma missão?” Sim, aqui 
também estamos caminhando com o 
povo, com as crianças e jovens margi-
nalizados da vida.

Os maristas, apoiamos este projeto em 
East Harlem, dando ênfase ao cresci-
mento na espiritualidade e acompa-
nhamento do desenvolvimento das 
habilidades em qualquer etapa da 
vida: crianças, jovens e adultos com 
suas famílias, todos são convidados 
a integrar a Comunidade Juan Diego. 
Nosso sonho é oferecer-lhes um es-
paço simples e caloroso nesta grande 
cidade de Nova Iorque onde todos, so-
bretudo as mulheres, se sintam bem-
-vindas com seus maridos e filhos. É 
por meio do espírito de família global, 
da simplicidade, da presença e da pro-
ximidade que tentamos ser um lar de 
luz e de esperança.

Queremos partilhar com vocês o que 
estamos fazendo para responder às ne-
cessidades emergentes em Nova Iorque.
Cada encontro na casa marista e no 
Projeto Comunidade Juan Diego é 
uma ocasião para crescer na espiritua-
lidade. Cada sexta-feira celebramos 
a fé em comunidade, depois parti-

lhamos um café, que se converte em 
tempo especial de partilhar a vida. As 
tradições latinas estão marcadas por 
festas e celebramos as mais impor-
tantes para nossas culturas. Criamos 
momentos para sentir-nos escutados.

Participamos com jovens de East Har-
lem durante dois anos consecutivos 
no Encontro marista de jovens. Com 
esta experiência surgiu a ideia de abrir 
um espaço para a formação de líderes, 
onde os jovens tenham a oportuni-
dade de crescer em comunidade por 
meio do carisma marista. O grupo é 
formado por jovens de diferentes es-
colas e paróquias.
Um dia uma senhora me disse: “Podes 
fazer um power point para a festa da 
minha filha?” E assim formou-se um 
grupo de pessoas interessadas em 
aprender computação. Ensinamos 
também esta ferramenta útil para que 
um dia possam conseguir um trabalho 
melhor.
Passo a passo, cada semana vêm à 
Casa Marista 12 crianças e adoles-
centes. É um tempo mágico, divertido; 
eles vêm para aprender tocar violão. 
A maioria são filhos das senhoras que 
participam na oração comunitária nas 
sextas.

Um projeto totalmente novo, que es-
peramos venha à luz em setembro de 
2018, é a alfabetização, com uma es-
cola primária e secundária, com apoio 
do Consulado Mexicano e do Instituto 
Nacional para a Educação de Adultos. 

Abriremos a inscrição para as pessoas 
que desejam começar ou completar 
seu currículo escolar. É um serviço gra-
tuito para qualquer nacionalidade de 
fala espanhola.
As aulas de Inglês são uma ferramen-
ta que oferecemos para que seja mais 
completa sua integração na vida da 
cidade. Contamos com uma equipe de 
professores voluntários.

Também colaboramos em duas paró-
quias próximas, acompanhando os ca-
tecúmenos de língua espanhola. Um 
grupo de senhoras vem à nossa casa 
cada semana para aprofundar a Pala-
vra de Deus. Colaboramos também 
com a Caritas, que promove cursos de 
trabalhos manuais e formação ao gru-
po de senhoras.

Uma situação emergente vivem as 
crianças separadas de suas mães. Há 
três centros que abrigam crianças que 
esperam reencontrar-se com suas 
mães. Um de nós tem a oportunidade 
de representar os maristas como vo-
luntário numa casa de acolhida para 
estas crianças em Nova Iorque.

Como veem a missão vai assumindo 
um rosto e estamos agradecidos pelas 
pessoas que confiaram e nos acolhe-
ram. Os laços de amizade não se fazem 
esperar. Agora aguardamos com espe-
rança os dois novos membros, envia-
dos para East Harlem. Estou segura 
que juntos seguiremos construindo 
pontes.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4821
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A síriA esquecidA

cArtA de AlePo no. 33

As notícias sobre a Síria foram deixadas de lado. A transfe-
rência da embaixada americana para Jerusalém, a tragédia 
dos imigrantes, as eleições em alguns países europeus, o 
Trump-Kim-Jong-Un e a copa do mundo de futebol têm 
ocupado as manchetes dos jornais e da mídia desde a nos-
sa última carta.

Enquanto isso, a situação na Síria continua sendo muito 
preocupante e potencialmente explosiva. As intervenções 
ou a presença de certos países no terreno tornam a situa-
ção muito complexa, e o futuro incerto, compromete as ne-
gociações e aumenta o risco de uma conflagração regional. 
Os Estados Unidos, com duas bases militares, e a França 
(ilegalmente estabelecida no território de um país sobe-
rano) estão presentes no Nordeste para apoiar as forças 
curdas que ocupam grande parte do território. Por outro 
lado, a Turquia invadiu, no final de janeiro, o noroeste da 
Síria para perseguir os grupos armados curdos e agora está 
ocupando toda a região de Afrin. Finalmente, Israel lança 
ataques aéreos no território sírio com impunidade e apoia 
os jihadistas no sul da Síria. O governo sírio acaba de lan-
çar uma ofensiva para expulsar os últimos grupos armados 
rebeldes do sul da Síria, da região de Dara'a.

Após a invasão turca na região de Afrin, 27.000 famílias, 
que somam cerca de 137.000 pessoas, fugiram de suas 
cidades e aldeias. Eles não levaram nada consigo, exce-
to as roupas que estavam usando. Eles perderam tudo: 
a casa, o trator, o gado, o carro… Instalaram-se em 11 al-
deias e em muitos acampamentos, incluindo “Acampa-
mento Shahba”, ao redor da pequena cidade de Tel-Rifaat, 
a 25 km de Alepo. Nós, Maristas Azuis, não pudemos ficar 
indiferentes ao sofrimento daqueles recém-deslocados; 
ouvimos o seu pedido de ajuda (não foi o nosso grupo 
chamado de "O Ouvido de Deus", antes de nos tornarmos 
os “Maristas Azuis”?).

Depois de um período de hesitação e reflexão, temendo 
pela vida de nossos voluntários, as forças turcas estando 
a 4-5 km da Tel-Rifaat, decidimos agir ... ir encontrá-los 
... tentar atender às suas necessidades ... cuidar de seus 
filhos que não frequentam a escola ... tornarnando-nos 
apoiadores dessas famílias. E foi assim que o projeto e a 
aventura “Camp Shahba” começaram.

Nova missão na aldeia de Kafar Nasseh
Com a colaboração do Crescente Vermelho Sírio, cuidamos 
de 650 famílias da aldeia de Kafar Nasseh e especialmente 
de Camp Shahba: um acampamento de 107 tendas para 
107 famílias, localizado em meio de um deserto.

Existem 450 crianças que esperam com muita alegria nos-
sas visitas de quarta e domingo, que avistando a nossa 
chegada na entrada do acampamento e que depois de 2 
minutos da nossa chegada estão todos em torno a nós; e 

nossos voluntários que as fazem jogar bola, desenhar e co-
lorir, dançar, que as introduzem à higiene e lhes ensinam o 
básico da escrita e da matemática.110 mães ou avós tor-
naram-se amigas de nossas voluntárias e se reúnem para 
ouvir, compartilhar e dar conselhos.

São 107 famílias que nos ì para conseguir comida e paco-
tes de higiene, fogões a gás portáteis para cozinhar, garra-
fas térmicas para manter a água potável, comprimidos para 
esterilizar água, chinelos, roupas…

Tudo é feito ao ar livre, sob um sol escaldante, com a tem-
peratura que pode chegar a 38-40 graus à sombra. Acaba-
mos de instalar uma grande tenda, que serve como play-
ground coberto, para pelo menos organizar as reuniões 
com as crianças e mulheres à sombra.
Nós vamos lá pelo menos duas vezes por semana; uma via-
gem de 1h 30m, vários pontos de controle para atravessar; 
os 15-20 voluntários são esperados para cada visita com o 
sorriso e a alegria, muita gratidão e expectativas. Os des-
locados estão desesperados, querem voltar para casa ou 
para Alepo, mas as duas opções estão proibidas.

A situação em Alepo
Em Alepo, a situação de segurança era muito boa desde a 
evacuação dos grupos armados e a libertação da cidade 
dos terroristas do Al Nosra.

No entanto, bombas disparadas por rebeldes no Oeste de 
Aleppo continuam a cair diariamente. No dia 27 de junho, 
vivemos o pior dia dos últimos 18 meses: muitas bombas 
caíram em Alepo, em bairros residenciais, causando mui-
tos mortos e feridos. O estilhaço chegou até às nossas ins-
talações. Um dos nossos voluntários quase morreu.

A vida diária está melhorando gradualmente com a restau-
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ração da rede hídrica e da eletricidade, embora racionada, 
e a disponibilidade no mercado de bens e produtos. Pelo 
contrário, a situação econômica é muito ruim; a taxa de 
desemprego é muito alta, o custo de vida é muito caro, 
os salários são muito baixos e não permitem que uma fa-
mília viva com dignidade e os sírios, que têm meios para 
pagar uma viagem, fogem do país e não voltam. A maioria 
das famílias em Alepo ainda precisa de ajuda para viver e 
sobreviver.

Os Maristas Azuis
Nós, Maritas Azuis, continuamos com a distribuição de ali-
mentos e cestas de higiene para as famílias sob nossos 
cuidados, mas achamos que depois de 6 anos de ajuda, es-
sas distribuições precisam parar. Acreditamos que a prin-
cipal prioridade é encontrar um emprego para quem está 
sendo ajudado. Trabalhando, cada pessoa pode cuidar de 
si mesma e, assim, tornar-se, finalmente, independente da 
ajuda recebida durante anos; pode viver com a dignidade 
do seu trabalho e parar de pensar em deixar o país.

Foi assim que criamos nosso programa “Micro Projetos”. 
Já organizamos 7 sessões de treinamento para 16 a 20 
adultos por sessão. Especialistas ensinam em 48 horas 
“como criar seu próprio projeto”. No fim das sessões, os 
candidatos apresentam seus projetos ao júri que os avalia, 
fornece os conselhos necessários e escolhe os melhores 
projetos em termos de viabilidade, rentabilidade e sus-
tentabilidade a serem financiados por nós. Em um ano e 
meio, já financiamos 50 projetos e permitimos que mais 
de 90 famílias vivam de seus empregos.

Nosso projeto “Coração Feito”, onde as mulheres transfor-
mam roupas velhas em peças únicas, que são muito apre-
ciadas, dá trabalho para 11 mães.
Nosso outro projeto “Marie”, para a produção de roupas 
de bebê de algodão, dá apoio a 24 famílias.

As cartas de Aleppo
Anunciamos, em nossa última carta, 
a publicação de “Cartas de Alepo”. O 
livro reúne todas as cartas escritas, 
desde o começo da guerra, pelo Ir-
mão Georges e eu, enriquecidas com 
trechos de entrevistas, artigos da im-
prensa e textos escritos por um de 
nós. Nosso livro foi finalmente publi-
cado pela editora “Harmattan”. Você 
pode comprá-lo ou encomendá-lo 
em livrarias ou on-line nos sites da 
FNAC, Amazon ou Harmattan. Enco-
rajamos você a comprá-lo, lê-lo ou 
presenteá-lo. Desejamos que nosso 
testemunho alcance o maior núme-
ro de pessoas possível. O jornal “La 
Croix” acaba de selecioná-lo entre os 
quatro livros sobre o Oriente Médio 
que devem ser lidos neste verão (La 
Croix, suplemento da quinta-feira, 28 
de junho).

Projetos dos Maristas Azuis
Todos os nossos projetos continuam graças à sua solida-
riedade e suas doações.

A ajuda no alojamento das famílias deslocadas, a distri-
buição das cestas de alimentos e higiene, a distribuição 
mensal de leite para 3.000 bebês e crianças com menos 
de 11 anos e especialmente nosso projeto médico que, 
com o projeto “Acampamento Shahba” e o “ Micro proje-
tos ”, mencionado anteriormente, é um dos três projetos 
prioritários dos Maristas Azuis. Sim, as pessoas precisam 
de apoio financeiro com seus cuidados médicos, cirurgias 
e nosso dever é ajudá-los.
Quanto aos nossos projetos educacionais, alguns estão 
em suas férias de verão como “Aprenda a Crescer” e “Eu 
Quero Aprender”, para as crianças de 3 a 7 anos de idade. 
Outos projetos continuam suas atividades mesmo durante 
esse período: “MIT” (educação de adultos); “Escola de ha-
bilidades”, para o acompanhamento dos adolescentes; “a 
erradicação do analfabetismo”; “Corte e Costura”; estudo 
de línguas (project hope).

Acabamos de completar um ciclo de sessões de 4 meses 
para "o desenvolvimento da mulher". 80 mulheres com 
idade entre 30 e 80 anos beneficiaram dele. Após uma 
pausa em julho e agosto, esperamos que a sessão seja re-
tomada com outras beneficiárias. Enquanto isso, estamos 
organizando reuniões de treinamento e apoio para meni-
nas entre 12 e 15 anos de idade.
Estas são, em resumo, nossas novidades. Estamos seguin-
do a nossa missão que consiste em “viver a solidariedade 
com os mais pobres para aliviar o sofrimento, desenvolver 
o humano e semear a esperança”.

Espero que esta “Carta de Aleppo No 33” encontre você, que-
rido amigo, em boa saúde e desejo-lhe boas férias de verão.

Nabil Antaki
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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 Assembleia da Missão da Província 
Ibérica foi realizada entre os dias 2 e 
5 de julho, em Lardero. Contou com 
a participação de cerca de 100 pes-
soas, Irmãos e leigos, que trabalham 
nas estruturas da Província como 
diretores, voluntários e animadores. 
Em nome da Administração Geral, 
participaram os Irmãos Ben Consigli, 
Conselheiro Geral, e Carlos Alber-

to Rojas, diretor do Secretariado da 
Missão.
Cada um dos três dias teve uma di-
nâmica própria. O primeiro dia se 
propôs a ver a realidade através dos 
olhos das crianças pobres, buscando 
colocar o olhar nos diversos rostos 
da pobreza: migrantes, mulheres, ter-
ceiro e quarto mundos, pobreza es-
piritual...

O segundo dia procurou ana-
lisar a realidade com o cora-
ção, com a ternura que brota 
de um coração generoso.
No terceiro dia, os participan-
tes, concentrados no tema 
da missão, buscaram, com a 
ajuda do Espírito, intuir o que 
está por vir e o que creem 
possa ser o futuro de suas 
vidas e missão dentro de um 
mundo que não coincide com 
aquele de Champagnat.

O Ir. Ben Consigli, Conselheiro Geral, 
na sua mensagem no final da Assem-
bleia, destacou 4 elementos, convi-
dando a Província Ibérica para que 
continue a promovê-los: cultura do 
encontro, família global, capacitação 
dos jovens e presença. Por fim, su-
blinhou a importância de promover 
a vocação marista, seja como maris-
ta leigo ou religioso: “precisamos de 
marista irmão e de marista leigo”.

A Província Ibérica celebrará seu ca-
pítulo em dezembro próximo. Será 
a ocasião propícia para tomar deci-
sões que concretizem os desejos e 
anseios colocados em cima da mesa 
durante essa Assembleia.
No site da Província (http://www.
maristasiberica.es) estão disponí-
veis crônicas detalhadas de cada dia, 
além de vídeos que narram as ativi-
dades vividas em Lardero.

com PAixão: AssembleiA dA missão dA ProvínciA ibéricA

De 3 a 6 de julho foi realizada a 3ª Assembleia da Região 
América Sul, em Porto Alegre. Participaram cerca de 50 re-
presentantes das cinco Províncias que formam a região. 
Do governo geral, estiveram presentes os Irmãos Luis Car-
los Gutiérrez, Vigário Geral, Sylvain Ramandimbiarisoa e 
Óscar Martín Vicario, Conselheiros Gerais. Participaram 
também os membros da Comunidade Lavalla200> de Ta-
batinga.
"A Assembleia foi um tempo para construir a 'cultura do en-
contro' e as 'pontes', em consonância com o Capítulo Geral: 
diálogo, proximidade, boas relações, colaboração entre as 
cinco províncias da América Sul ...", disse o Ir. Óscar Mar-
tín, Conselheiro geral. "Tudo isso dentro da estrutura de um 
plano estratégico regional que está crescendo bem, embora 
com ritmos diferentes em uma ou outra área, sendo neces-
sário continuar prestando atenção e construindo."
A acolhida inicial foi feita pelo Provincial de Referência da 
Região, Ir. Alberto Aparício, da Província Marista Cruz Del 
Sur. Em seguida, o Ir. Natalino de Souza, Secretário Execu-
tivo da Região, abordou os pontos que já foram ajustados 
desde a criação da iniciativa, e sugeriu uma reflexão pen-

sando em verbos de ação para os próximos rumos da Re-
gião. As palavras sugeridas como guias para os próximos 
passos foram ousar, impulsar, revitalizar, aterrissar, partici-
par e avançar.
Durante os dias do evento, que teve os preparativos ini-
ciados com as reuniões do Comitê, para avaliar os avanços 
das nove propostas, finalizar o Plano Estratégico, aprovar 
novas oportunidade e organizar a Assembleia, os integran-
tes retomaram os projetos para validação, e dialogaram 
sobre a estrutura e funcionamento da Região, em conso-
nância com o Governo Geral, para um horizonte até 2025.

3ª AssembleiA dA reGião AméricA sul
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