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NOTÍCIASMARISTAS

■  Entre os dias 18 e 22 de março, os conselheiros gerais 
Josep Maria Soteras e Ben Consigli visitam Fiji. Em segui-
da, até dias 26, visitarão Nova Zelândia.
■  De 18 a 20 de março se realizou a reunião da junta 
diretiva da FMSI, na Casa Geral, da qual participam os 
Irmãos Ken McDonald, Conselheiro Geral, Libardo Garzón, 
Ecônomo Geral e Rick Carey diretor da FMSI.
■  Os Ir. Tony Leon e Ángel Medina, de 18 a 22 de março, 
participam da reunião da Comissão Internacional Irmãos Hoje.

■  No dia 21 começa, em Manziana, o encontro de forma-
ção permanente “Senderos”.
■  Até o próximo dia 26, os Irmãos Valdícer Fachi, diretor 
do Cmi, e Jeff Crowe, responsável do projeto Lavalla200>, 
visitam a comunidade internacional Atlantis, na África do 
Sul.
■  O Ir. Eugène Kabanguka, ex Conselheiro Geral, está de 
passagem na Casa Geral. Está se transferindo de Curitiba, 
Brasil, para Kigali, Ruanda.

Os novos provinciais se reuniram 
na Casa geral, de 13 a 15 de 
março, para criar sinergias e 

assim exercer seus papéis de serviço 
em equipe.

Estavam presentes os Irmãos Provin-
ciais: Mervyn Perera (South Asia), Benê 
Oliveira (Brasil Centro-Sul), Ir. Michel M. 
Razafimandimby (Madagascar), Vincent 
Abadom (Nigéria), Raúl Schönfeld (Cruz 
del Sur), Robert Thunus (Europa Centro 
Oeste), Dominador Aquino Santiago 
(East Asia).

Durante os três dias do encontro, os 
participantes analisaram juntos os as-
pectos organizacionais relacionados aos 
processos pessoais e administrativos. 
Também partilharam suas experiências 
de trabalho, refletiram sobre temas 
pendentes e como enfrentar situações 
difíceis nas Províncias.

Durante o encontro, os provinciais tam-

bém tiveram um espaço para examinar 
mais de perto suas funções e preparar-
-se para trabalhar juntos.

Estiveram junto com o grupo, assesso-
rando nas dinâmicas, os Irmãos Ernesto 

Sánchez (superior geral), Luis Carlos 
Gutiérrez (Vigário Geral), Juan Miguel 
Anaya (Procuradoria Geral), Carlos Hui-
dobro (Secretário Geral), Óscar Martín 
(Conselheiro Geral) e Libardo Garzón 
(Ecônomo Geral).

Exercendo as funções de serviço em equipe

Encontro com os novos Provinciais

administração geral
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"T rabalho infantil, violência contra a mulher e partici-
pação protagonista das crianças e adolescentes" são 
alguns dos principais temas que serão incluídos no 

relatório destinado às Nações Unidas, que está sendo prepara-
do pelo Setor Marista da Bolívia junto com outras organizações 
da sociedade civil.

Entre 24 de fevereiro e 1º de março, foram realizados encon-
tros nas cidades de Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba 
para explicar a Revisão Periódica Universal, RPU. Além disso, 
registaram-se progressos na elaboração do relatório que será 
apresentado em 28 de março à ONU.

As oficinas contaram com a participação de 40 profissionais 
de 15 organizações articuladas em torno de duas redes: 
Religiosos en Naciones Unidas, RUN (Cochabamba) e Rede de 
Proteção das Crianças e das Mulheres (Departamento de Sta. 
Cruz de la Sierra). 

Para ajudar neste processo, a FMSI, o Centro Católico Inter-
nacional de Genebra, o BICE e o Edmund Rice International 
obtiveram financiamento do Cantão de Genebra e da Adveniat. 
Isto tornou possível apoiar a elaboração do relatório e, sub-
sequentemente, o processo de lobbying para posicionar as 
recomendações emitidas.

O trabalho infantil e a violência contra as mulheres são preocupações maristas

O Setor Marista da Bolívia escreve  
Relatório para as Nações Unidas

México
Marista México Ocidental

Austrália
Lavalla200> Mount Druitt

Índia
Marcellin Trust - Operation Rainbow

Chile
Equipe de Animação

África do Sul
Lavalla200> Atlantis

Fiji
Retiro contemplativo, Lomeri

mundo marista
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No final de semana, de 8-9-10 de 
março, os membros da Casa Marista 
Sherbrooke tiveram uma experiência 
de convivência no Espaço Champagnat 
do Lac Morgan, marcada pelo espírito 
de família, humor, simplicidade. 

■  Santa María de loS andeS
A equipe de comunicação da Provín-
cia, com um representante do Chile, 
Peru e Bolívia, reuniu-se no Chile 
para planejar a integração provincial, 
sob o ponto de vista comunicativo.

■  lavalla200>
A comunidade internacional de 
Atlantis, África do Sul, no dia 10 de 
março, recebeu dois novos mem-
bros: o casal Juliana e Diogo, da 
Província Brasil Centro-Sul.

■  nova Zelândia
Em fevereiro, realizou-se a 13ª. 
Edição do Fórum dos líderes dos 
estudantes, em Kaiapoi. Os três dias 
foram cheios de vida e os partici-
pantes descobriram a liderança de 
serviço, centrada em Cristo, tendo 
Marcelino e Maria como seus com-
panheiros e guias.

■  eStadoS UnidoS
O encontro anual “Sharing Our 
Mission” se realizou no Marist 
Brothers Center Esopus, de 16 a 19 
de março. É um encontro annual de 
animadores da pastoral universitá-
ria e professores de religião para 
escolher temas comuns e planejar o 
próximo ano escolar.

■  UMbraSil
Entre os dias 19 e 20 de março, 
ocorreu a Reunião Conjunta das Co-
missões da União Marista do Brasil, 
em Brazlândia. O encontro teve por 
objetivo refletir sobre o contexto atual 
e os desafios do Brasil Marista para 
2019, além da proposição das pautas 
específicas de cada comissão.

Vida de Irmãos

Encontro da Comissão 
Internacional Irmãos Hoje

Os membros da Comissão interna-
cional Irmãos Hoje se reúnem na 
Casa geral, de 18 a 23 de março, 

para discutir as atividades realizadas, 
depois de três anos de trabalho.

Os membros desta Comissão são os Ir-
mãos: Tony Leon (diretor do Secretariado 
dos Irmãos Hoje), Angel Medina (diretor 
adjunto do Secretariado dos Irmãos 
Hoje), Lindley Sionosa (East Asia), Luis 
Felipe González Ruiz (México Central), 
Sefo Une (Distrito do Pacífico), Peter 
Rodney (Austrália), Cyprian Gandeebo 
(Pace), Vincent Abadom (Nigéria), Márcio 
Henrique Ferreira da Costa (Brasil Cen-
tro-Norte) e Aureliano Garcia Manzanal 
(Mediterrânea).

Durante o encontro, os membros da 
Comissão, que representam todas as 

regiões do Instituto e apoiam o Secre-
tariado Irmãos Hoje, partilharão suas 
experiências de trabalho, analisarão o 
plano estratégico da Administração Geral 
em relação às principais iniciativas do 
Secretariado Irmãos Hoje e examinarão 
os programas de formação.

Também farão sugestões sobre o pro-
cesso de desenvolvimento de programas 
de formação regional (Animadores de 
comunidade, Espiritualidade e Animação 
vocacional) e avaliarão o processo dos 
projetos realizados.

Com esse encontro, será concluído o 
período de três anos da atual Comissão. 
A nova Comissão será nomeada em 
meados deste ano e o novo grupo reu-
nir-se-á em outubro próximo, para definir 
as atividades para o próximo triénio.
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Ir. Christian Mbam

"A minha comunidade de Riimenze, situada num dos novos 
estados do Sudão do Sul (Gbudue), tem entre seis e três 
membros. Às vezes, chegamos a ser apenas dois membros. 
Atualmente somos três pessoas: dois Irmãos Maristas e uma 
religiosa de Notre Dame de Mission (RNDM).

Nossa comunidade está 
comprometida com 
diferentes pastorais. Faz 
parte da natureza da 
comunidade Riimenze 
a flexibilidade, que de 
acordo com a necessi-
dade passam de uma 
pastoral para outra. 
Assim, por enquanto, 
estamos comprometidos 
com a agricultura e o 
apostolado escolar, em diferentes graus. De fato, em Riimen-
ze, preferimos ser conhecidos primeiramente como parte do 
Apostolado da Presença, pois quando nos comprometemos 
com um apostolado particular, nos aproximamos dos outros. 
Nos últimos dois anos, tivemos muitas pessoas deslocados. 

Sentimo-nos responsáveis por elas e temos 
respondido às suas necessidades, tentando 
preencher as lacunas deixadas pelas agências 
internacionais. Apoiamos uma escola primária, 
conforme nossas possibilidades. Introduzimos 

aulas de formação profissional e de recuperação para jovens 
de ambos os sexos.
A agricultura é o trabalho mais importante da comunidade. 
O espaço consiste em quase cinquenta hectares de terras 
doadas pela diocese de Tobura-Yambio. Esta fazenda, a menos 

Sudão do Sul: 31 religiosos e leigos de 19 congregações e 18 nacionalidades diferentes

Irmãos Christian Mbam e Longinus  Uche   
em missão especial na África

"O projeto Solidariedade com o Sudão do Sul não é uma agência de ajuda humanitária, mas, durante o fenôme-
no dos deslocamentos internacionais, atendeu às necessidades das pessoas", disse o irmão Christian Mbam, 
falando sobre um dos desafios do projeto Solidariedade no país africano.

"Gosto de cada momento da minha estadia aqui, mas às vezes torna-se um desafio. A grande dificuldade é a falta de 
recursos humanos”, afirma, por sua vez, o Ir. Longinus Uche Dimgba, que também faz parte da mesma iniciativa.

O projeto Solidariedade com o Sudão do Sul (SSS) 
conta atualmente com 5 comunidades intercongrega-
cionais, 31 religiosos e leigos de 19 congregações e 
18 nacionalidades diferentes.

Os Irmãos Christian e Uche, da Província da Nigéria, 
trabalham na comunidade de Riimenze. Ambos con-
vidam os irmãos maristas que se apresentem como 
voluntários para participar dessa missão na África. 
Abaixo, eles partilham conosco suas experiências 
vividas através da participação nesse projeto.
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de uma hora de carro, fornece 
comida necessária para o Colégio 
de Formação de Professores. 
Financiada pela Agência Aus-
tríaca de Desenvolvimento do 
Governo, através da Cáritas, esse 
projeto desempenha um papel 
muito importante, relacionado 
com a capacitação do 
povo do Sudão do Sul, e 
permite-lhes conhecer 
as melhores práticas 
agrícolas, através de 
vários programas de 
formação.

No apostolado escolar, 
criamos uma boa creche 
e dirigimos uma escola 
primária. Concluímos 
recentemente a renova-
ção da escola primária e 
recrutamos professores qualificados pela Escola de Formação 
de Professores Solidários, na esperança de que isso conduza a 
uma mudança na escola, que atualmente está em estado pre-
cário. Esta escola passou por mudanças na administração, da 
missão para o governo, e agora volta a fazer parte da paróquia.

A taxa de abandono escolar entre os jovens Sudão do Sul é 
muito elevada, especialmente entre as mulheres. Graças a 
Deus, com a nossa presença em Riimenze, alguns desses 
jovens começaram a valorizar a necessidade de educação em 
suas vidas. Isto motivou-nos a dar-
-lhes a oportunidade de regressa-
rem à escola através da introdução 
de aulas de recuperação. E tam-
bém, para aqueles que desejam 
adquirir outras habilidades.

O projecto Solidariedade com o 
Sudão do Sul não é uma agência 
de ajuda humanitária, no entan-
to, durante as emergências das 
deslocações internacionais, ele tem 
respondido às necessidades das 
pessoas. Embora as necessidades 
sejam tantas, concentramo-nos 
em ajudar aos idosos e aos mais 
vulneráveis do campo, fornecen-
do-lhes alimentos, vestuário e 
abrigo.”

Ir. Longinus Uche Dimgba

"Comecei a trabalhar na Solidarity 
Teacher Training College em 2015, 
em Yambio. A escola abre todos os 
dias começando com uma oração. 
A oração é adaptada à preferência 
dos alunos. Cada semestre começa e 
termina com celebrações eucarísticas. 
Este é um lugar agradável para viver e 
estudar, e é gratuito.

Nós costumávamos formar dois grupos de 
estudantes a cada ano, mas a segurança viária 
se deteriorou, e começamos a formar três grupos 
em um ano: abril, agosto e dezembro. Cada ano 
é um pouco frenético.

 As classes são organizadas em quatro níveis. 
Cada semestre qualifica um aluno para o próxi-
mo nível, se receber uma boa nota nas matérias. 
Temos um semestre de cursos de ingresso para 

aqueles que falam árabe. É uma boa escola. Espero que nos 
seus lares ponham em prática o espírito de unidade que lhes 
incutimos.

Os professores que formamos são muito úteis para as escolas 
primárias de todo o país. Aqui em Riimenze, seis deles reergue-
ram o jardim de infância e outras escolas primárias, e estamos 
muito gratos a eles.

Agora vivo em Riimenze, a 30 minutos de carro de Yambio, mas 
demoro cerca de uma hora e meia para 
chegar lá, por causa da estrada ruim. 
No entanto, a vida em Riimenze é boa.

No dia 9 de março completei um 
mês na comunidade. Eu trabalho na 
fazenda, cuido dos animais e visito os 
deslocados, que são nossos vizinhos.

Em geral, é bom viver com o povo do 
Sudão do Sul. São alegres e acolhe-
dores. Agradeço a Deus e aos Irmãos 
Maristas por me terem dado esta 
oportunidade. Gosto de cada momento 
da minha estadia aqui, embora às ve-
zes seja um desafio. E o maior desafio 
que enfrentamos é a falta de recursos 
humanos. Há demasiadas coisas para 
fazer todos os dias.
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Sri Lanka: Plano estratégico marista para a Ásia

Encontro da equipe de Animação     
da Vida Comunitária da Região Ásia

Durante o primeiro trimestre de 2018, os líde-
res de cada unidade administrativa da região 
da Ásia partilharam com os irmãos e leigos 

maristas os resultados do Plano Estratégico Marista 
para a Ásia (2018-2027), que está de acordo com os 
novos modelos de governança e de participação das 
diferentes comissões, comitês e equipes. Uma das 
equipes é a Equipe de Animação da Vida Comunitária, 
encarregada de animar e promover a vitalidade das 
comunidades maristas.

De 25 a 28 de fevereiro de 2019, essa equipe se 
reuniu em Negombo, Sri Lanka. Os Irmãos Mervyn 
Perera (Presidente), Anselmo Kim, Arnel Alfanta, 
Devasiri Fernando, Ernie Sentina, Jacobo Song, Tony 
Leon (Secretariado dos Irmãos Hoje) e Graham Neist 
(Austrália) fizeram um excelente trabalho para ajudar e facilitar 
o encontro.

No primeiro dia, durante a oração da manhã, o grupo refletiu 
sobre a passagem bíblica dos pães e peixes do evangelho de 
Marcos, que deu o tom dos trabalhos do dia. Em seguida, foi 
feito o intercâmbio das realidades atuais para ter uma ideia 
mais clara e mais ampla do que está acontecendo em toda 
a região. Como esta foi a primeira reunião, a equipe também 
discutiu e esclareceu seu papel no Plano Estratégico regional, 
seu mandato e outras implicações sobre como a equipe deve 
proceder para realizar seu trabalho.

Nesta reunião de três dias, os participantes partilharam expe-
riências significativas e sugestões valiosas:

• A lição de "os pães e os peixes"; todos os recursos que pre-
cisamos para ter o dom do Espírito Santo da comunidade estão 
dentro de nós mesmos, dos irmãos e leigos maristas da região.

• A prática contemplativa de dar um "segundo olhar, com 
amor" no contexto da revisão da nossa vida comunitária.

• A experiência de viver, na Ásia, uma comunhão fraterna de 
irmãos de diferentes culturas.

• O conceito de Pessoa, Contexto e Sistema: é crucial que 
nossas perspectivas pessoais e sistêmicas estejam sempre 
conectadas à realidade do nosso contexto onde o Espírito Santo 
está agindo no momento atual.

• “Luz e sombra - Bênção e dor": o papel da animação comu-
nitária centra-se no todo, e não nas partes, isto é, na nutrição 
da comunidade como um todo, em vez de ser tratada indivi-
dualmente.

No fim do encontro, todos se comprometeram, como equipe, a 
avançar na missão de animar a comunidade marista que vive 
na região da Ásia.


