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Compromisso, fraternidade e vida

Assembleia da Província do Canadá

E

ntre os dias 15 e 17 de
novembro, a Província do
Canadá se reuniu para pensar
juntos, Irmãos e Leigos, um futuro
para o carisma marista. Unidade,
reconhecimento e esperança foram
as palavras que colocaram sobre
a mesa para descrever o espírito
com o qual os participantes deviam
chegar à Assembleia. O objetivo
do encontro foi o de experimentar
novas formas de estar juntos em
torno do carisma e da vida marista,
para poder co-criar juntos a visão e
a transmissão da vida e da presença marista no Canadá.
O primeiro dia, sexta-feira, foi
marcado pelo tema da introspecção, como pessoa e como comunidade: reconexão com os momentos maristas com marcada
importância pessoal e uma retrospectiva das relações entre
Irmãos e Leigos. O dia terminou lançando as bases para o
sábado, as condições seguras ou não para a possibilidade
de um futuro.

No sábado, os participantes se dedicaram a uma abertura
às ideias e às pessoas: criação de cenários possíveis para
o futuro e questionamento dos princípios chave. Terminou
com uma avaliação das propostas apresentadas.

administração geral
■ Nesta semana, realiza-se, na Casa Geral, o primeiro encontro de Coordenadores Provinciais do Voluntariado Marista,
organizado pelo CMI.
■ O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, de 26 a 28 participa da reunião do Conselho e da Assembleia da União dos
Superiores Gerais, em Roma. No dia 29 de novembro, os
participantes se encontrarão com o Papa Francisco.
■ De 26 a 30 de novembro, o Ir. Libardo Garzón, Ecônomo
geral, estará presente na reunião do Conselho Internacional
para os Assuntos Econômicos (ICEA), em Singapura.
■ O Ir. Jeff Crowe, em nome do CMI, participa da Assembleia

do projeto Solidariedade com o Sudão do Sul, em Roma.
■ De 27 a 30 de novembro, o Ir. Carlos Alberto Rojas, Diretor
do Secretariado de Educação e Evangelização, participara do
encontro “Children’s Global Summit”, em Roma.
■ De 28 de novembro a 1º de dezembro, realizar-se-á em
El Salvador o Encontro de Leigos da América Central. Estarão
presentes o Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, e Raúl
Amaya, Diretor do Secretariado dos Leigos.
■ De 29 de novembro a 3 de novembro, o Ir. Jeff Crowe,
responsável da formação e acompanhamento no projeto
Lavalla200>, visitará a comunidade de Siracusa, na Itália.
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Finalmente, o domingo teve como lema a frase “Eu, marista”. Os participantes começaram partilhando os sentimentos sobre a experiência vividas nos dias precedentes
e as expectativas para o futuro, e, finalmente propuseram
ações concretas de envolvimento com o carisma e a missão
maristas.

Foram as palavras "compromisso, fraternidade e vida" que
concluíram a Assembleia. E os mais de 100 participantes
deixaram o encontro com um sorriso no rosto, confiantes na
possibilidade de um futuro para a vida e a missão maristas
no Canadá e dispostos a comprometer-se com sua realização.

El Salvador: Memória e reflexão com o olhar para o futuro

XIV Encontro de Fraternidades Maristas

1

30 membros do Movimento Champagnat de El Salvador
se reuniram no dia 10 de novembro, no Liceu Salvadoreño, para partilhar entre seus membros, fraternidade,
sonhos e propostas para o futuro. O Ir. Hipólito Pérez Gómez,
provincial, oito irmãos das seis comunidades de El Salvador
e seis jovens da comunidade Remar também participaram do
encontro.
Em seu discurso
de abertura, o
Ir. Hipólito Pérez
Gómez, Provincial da América
Central, mencionou três pontos
que sintetizam
os ideais do
encontro:
•

•

Assumir,
isto é, ser
protagonistas e artesãos do Movimento; crescer em autonomia e
liberdade; saber tomar decisões.
Aprofundar, aprofundar, ter fundações. Intuir, isto é, saber
olhar para além; responder a novos tempos.
Ter criatividade; oferecer novas respostas.

•
•
O dia se desenvolveu com grande protagonismo e motivação
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por parte dos leigos, que participaram da Eucaristia e partilharam seus testemunhos.
O itinerário do dia teve quatro momentos que vêm da frase:
Continuamos a história... da mudança e da novidade... olhando
para o futuro... como uma família universal.
Cada momento
foi identificado
com uma breve
motivação, um
testemunho, um
texto pessoal
e um espaço
de diálogo em
grupos.
O encontro foi
concluído com
a Eucaristia
presidida pelo
Pe. Patxi Loidi,
que destacou o papel dos leigos na Igreja, não para estar nas
igrejas e sacristias, mas para ser testemunhas do Evangelho no
meio da sociedade e do mundo.
Finalmente, cada fraternidade recebeu uma recordação da Boa
Mãe, para afirmar a convicção de que é ela que age entre seus
Filhos, Irmãos e Leigos Maristas.
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notícias breves

Colômbia
31 leigos maristas e 3 irmãos de
Popayán se encontraram, no dia 4 de
novembro, para tratar sobre o tema
“Vocação, missão e identidade do
leigo marista”. O grupo foi acompanhado por Claudia A. Rojas, coordenadora do laicato marista.

Formar comunidades que sejam faróis de esperança

Programa inter-regional
de formação de líderes
comunitários da Ásia e Oceania

Espanha
No dia 20 de novembro, todas as
obras das quatro Províncias maristas
(Compostela, Ibérica, L’Hermitage e
Mediterránea) se dedicaram à difusão
e promoção de iniciativas em favor
das crianças, destacando a igualdade
e a não discriminação de todas as
crianças, por ocasião do 30º aniversário da Convenção sobre os Direitos
da Criança.

Bolívia
Três noviços da Região América Sul
concluem o noviciado em Cochabamba e retornam às suas Províncias
onde farão sua primeira profissão:
Luiz Carlos Lima, do Brasil Centro-Norte, e Rafael Rodriguez Fernandes,
do Brasil Centro-Sul, (7 de dezembro);
Luciano Taminski, do Brasil Sul-Amazônia (14 de dezembro).

Compostela
A comunidade de León acolheu,
durante uma semana, a três jovens
que decidiram viver uma experiência comunitária marista. A vivência
foi muito enriquecedora tanto para
os jovens (Nacho, Alex e Sheila)
como para os Irmãos (Pedro, Salva
e Fito).

México
31 responsáveis locais de proteção à
criança da Província México Ocidental
se reuniram, de 21 a 23 de novembro, para prepararem-se para sua
missão. Durante três dias revisaram
o trabalho realizado na província no
intuito de criar um “Lar Seguro” para
as crianças.

O

programa inter-regional de
formação de líderes comunitários
da Ásia- e Oceania começou na
quinta-feira, 21 de novembro, no Centro
Marista de Espiritualidade e Missão da
Ásia, em Lake Sebu, Filipinas. Quinze
irmãos e oito leigos estão participando,
enquanto a equipe é composta por Ir.
Tony Leon, Ir. Joe Walton, Ir. Lindley
Sionosa e Agnes Reyes.

•
•

Este programa de formação, que é um
dos quatro programas semelhantes em
andamento ou programados (os outros
três acontecem na Europa, África e
América), é uma resposta ao chamado
do Instituto para formar comunidades
que sejam farol de esperança neste
mundo turbulento, enquanto se continua
buscando novas formas de ser marista
hoje.

•
•

Guiado por uma pesquisa realizada
entre os líderes das Unidades Administrativas da Ásia e da Oceania, em março
deste ano, o programa está sendo
desenvolvido em torno dos seguintes
temas:

•
•
•
•
•

•

Construir comunidade
Ser presença através de uma
espiritualidade transcendente e
inclusiva
Encontrar nova expressão da vida
marista
Caminhar com as sombras
Ouvir vozes geracionais
Comunicar sem violência
Responder às chamadas do Capítulo
Aceitar a regra do líder comunitário
Incentivar e acompanhar as comunidades
Servir o distrito, a província e a
região como "maristas de avental".

Moderadores abordarão os diferentes
tópicos e haverá workshops para melhorar o processo de aprendizagem. Os
Irmãos Ernesto Sánchez e Oscar Martin
também estarão presentes alguns dias
com os participantes.
O Programa Inter-Regional de Formação de Líderes Comunitários da Ásia e
Oceania terá a duração de 3 semanas e
terminará no dia 13 de dezembro.
27 I NOVEMBRO I 2019
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mundo marista
Bangladeche
Membros da Família Marista em Giasnogor

México: Centro de Apoyo Marista al Migrante CAMMI´- Queretaro

Espanha
Pós-noviciado, em Madri

Cuba
Centro juvenil marista

Estados Unidos
Jovens maristas em Esopus

Camboja: Nova construção para os estudantes da
escola secundária - Lavalla School

Distrito Marista da Ásia

Reunião das comissões de vida e missão maristas

M

embros das diferentes comissões do Distrito Marista da Ásia
encontraram-se com o novo
líder da Unidade Administrativa, o Ir.
Canisio e seu Conselho, de 17 a 18 de
novembro, em Bangkok. Participaram
15 irmãos de quatro comissões: vida
marista (comunidade, espiritualidade, leigos e comunicação), formação
(formação de jovens irmãos, vocação,
formação permanente), missão (apostolado, projetos, juventude) e comissão
de finanças.
Os participantes trabalharam a partir dos apelos do XXII
Capítulo Geral e das prioridades do último Capítulo do Distrito, realizado recentemente no Camboja. O grupo discutiu
e planejou os próximos três anos de vida e missão marista
do Distrito. O Conselho analisará as sugestões na próxima
reunião.
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O grupo de participantes foi formado por Irmãos jovens e
idosos, selecionados de diferentes partes do Distrito.
César Barba, novo membro do Distrito, veio do México e também participou do encontro para conhecer a vida marista na
região.
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Siria: A verdadeira "primavera da paz"

Carta de Alepo No 37

Desde a ofensiva turca contra a Síria há quase um mês, recebemos mensagens todos os dias de nossos amigos pedindo
notícias e perguntando sobre o que está acontecendo. Tentarei, portanto, resumir brevemente uma situação muito complexa.
Começarei compartilhando o contexto antes de 9 de outubro, e depois conversarei com você sobre os últimos acontecimentos.
Situação atual na Síria
Desde um ano e meio, quase
não houve conflitos na Síria.
Vivíamos em um estado de
"nem guerra nem paz", um
status quo prolongado. O
governo sírio controlava 70%
do território, incluindo as
principais cidades. No entanto, três áreas permaneceram
ocupadas, que tiveram que
ser liberadas e a situação
foi congelada. Grande parte
do nordeste da Síria, cerca
de 25% do território, com a
Turquia ao norte e o Iraque ao
leste (que contém os principais
campos de petróleo) foi ocupada pela milícia curda (YPG),
apoiada pelos americanos (e franceses) que, além de sua
presença ilegal, treinaram, armaram e financiaram os curdos. Essa milícia, formada por sírios de etnia curda, pensou
que poderia se aproveitar do caos da guerra para criar um
Curdistão sírio ou uma região autônoma. Outra pequena
parte da Síria no noroeste (região de Afrin), também habitada por sírios curdos, havia sido ocupada pelo exército turco
em janeiro de 2018, levando quase 140.000 pessoas a sair.
Finalmente, a província de Idlib foi ocupada por vários anos
pelos islâmicos da frente Al Nosra, incluindo dezenas de milhares de terroristas estrangeiros. Por outro lado, a situação
política tem sido um status quo. As negociações de Genebra
estavam mortas e enterradas há muito tempo, substituídas
pelas reuniões em Astana e Sochi, sob os auspícios da
Rússia, Turquia e Irã, que organizavam os cessar-fogo e
tentavam formar um comitê conjunto para redigir uma nova
constituição.
Síria, Turquia e curdos
Para voltar a 9 de outubro, deve-se salientar que desde o
início da guerra na Síria, a Turquia estava de olho nos curdos
sírios, que vivem principalmente nas cidades vizinhas da
fronteira turca e se beneficiaram da guerra em outras partes
da Síria para assumir o controle da parte nordeste da Síria.
Isso provocou a ira dos turcos que não queriam uma região

curda autônoma na Síria que pudesse dar asas ao movimento
ativista pela independência curda na Turquia e sua milícia, o
PKK. Devo enfatizar que os curdos representam 25% da população turca e vivem nas regiões sul, perto da fronteira com
a Síria. Muitas vezes, no passado, a Turquia ameaçou invadir
as regiões mantidas pelo YPG e estava se retendo por causa
das ameaças americanas.
Em 9 de outubro, depois que o presidente Trump anunciou a
retirada das tropas americanas da Síria (na verdade, elas só
se mudaram para o sul na Síria), a Turquia lançou sua operação "Primavera da Paz" (SIC) e invadiu a Síria ilegalmente. A
ofensiva é precedida de ataques aéreos às principais cidades
(Kamichli, Derbasiye, Ras Al Ayn e Ain Arab) daquela região,
habitadas por curdos sírios, cristãos e muçulmanos, causando um êxodo maciço de pessoas para outras cidades da
região. Os combatentes curdos do YPG, abandonados pelos
americanos, imploraram ao exército sírio que os ajudasse,
reafirmando sua cidadania síria e seu apego ao governo sírio
e fugindo para o sul, deixando o campo livre para os turcos.
Após 5 dias de luta, a Turquia e a Rússia negociam um cessar-fogo estipulando que todos os combatentes curdos devem
se afastar a 35 km das fronteiras, que o exército sírio possa
retornar e restaurar a autoridade do estado, e que patrulhas
mistas russo-turcas controlem a fronteira. Desde então, a
situação está congelada novamente.
27 I NOVEMBRO I 2019
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Tudo aconteceu como se o roteiro tivesse sido escrito com
antecedência. Os turcos conseguiram o que queriam: uma
zona de segurança em território sírio a 35 km de distância,
onde a presença militar curda é proibida. O governo sírio é o
grande vencedor, tendo recuperado, sem lutar, grande parte
dos territórios que não controlava mais desde o início da crise
síria e mostrando à Turquia que é do seu interesse parar de
apoiar terroristas islâmicos e restaurar as relações normais
com a Síria. Os russos demonstraram sua influência que se
tornou considerável. Os americanos mantêm o controle dos
poços de petróleo sírios e se reconciliam com a Turquia, pois
o apoio dos EUA aos combatentes curdos era a principal fonte
de disputa entre eles. E os curdos, como muitas vezes no
passado, foram enganados, usados por
 3 anos pelos americanos para enfraquecer o governo sírio e combater o Daesh,
e abandonados quando seu padrinho decidiu. No entanto,
muitos atores políticos os avisaram desse possível resultado
e que era do interesse deles permanecerem nos braços do
Estado sírio.

km para o norte, colocaram fora do alcance de seus canhões
as duas cidades cristãs da região de Hama: Mhardé e Squelbiyé. Essas duas cidades foram bombardeadas nos últimos
dois anos pelos terroristas de Idlib e sofreram vários cercos.
Você deveria ter visto os habitantes dessas duas cidades
aplaudindo nas ruas mostrando seu alívio e alegria.

Quase concomitantemente, o Comitê Constitucional da Síria,
criado em 23 de setembro, após inúmeras negociações,
realizou sua primeira reunião em 30 de outubro em Genebra.
Ninguém espera resultados rápidos, pois as condições para a
adoção de diferentes artigos da nova constituição são difíceis
e exigem quase a unanimidade dos 150 membros da comissão. Em relação à região de Idlib, o exército sírio havia lançado várias ofensivas para libertá-lo dos terroristas islamistas,
mas, a cada tentativa, precisava interromper a ofensiva como
resultado da pressão das potências ocidentais que, para
impedir a vitória do Governo sírio, declarou seu medo de uma
possível crise humanitária. Exatamente como eles fizeram
quando Aleppo foi libertado há 3 anos. No entanto, durante a
última ofensiva, os rebeldes armados tiveram que voltar 10

Os projetos dos maristas azuis
Nós, maristas azuis, continuamos todos os nossos projetos para ajudar as famílias pobres e / ou deslocadas,
com dificuldades crescentes para obter financiamento.
Ainda cuidamos do campo de refugiados "Shahba" para os
deslocados de Afrin, apesar do perigo. O campo fica a 55
km de Aleppo e apenas a 3 km das linhas do exército turco.
Muitas vezes, as bombas caem perto do campo. Isso não
nos impede de ir lá duas vezes por semana para distribuir
alimentos e produtos sanitários, tratar os doentes, ensinar
e educar crianças e adolescentes e treinar os adultos. Ver a
alegria nos olhos das crianças e semear alguma esperança
no coração das pessoas é para nós uma grande satisfação.
As crianças de nossos dois projetos educacionais ("Aprenda
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A situação em Alepo
Em Alepo, a situação é estável. Serviços essenciais são fornecidos, água 5 dias por semana e eletricidade 18 h por dia.
Universidade e escolas estão de volta ao seu horário normal.
Os grupos rebeldes armados, estabelecidos nos subúrbios
ocidentais, continuam enviando, ocasionalmente, bombas
para Aleppo. Recentemente, uma bomba caiu a 200 metros
do Hospital São Luís e do meu consultório, e causou a morte
de uma pessoa e feriu várias outras. A crise econômica é
muito aguda, com uma taxa de desemprego impressionante,
um custo de vida muito alto, inflação galopante e aumento da
pobreza.
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a Crescer" com 65 crianças e "Quero Aprender" com 110
crianças de 3 a 6 anos) começaram novamente em outubro. Há uma demanda muito forte dos pais para registrar
seus filhos conosco; uma vez que, na Síria, as pré-escolas
são pagas do próprio bolso, em oposição à escola pública
gratuita de ensino fundamental, e os pais de nossas famílias simplesmente não podem pagar. Estamos em nossa
capacidade máxima devido ao pequeno tamanho de nossos
estabelecimentos. As crianças, exalando felicidade, são
acompanhadas por 24 instrutores.
Nosso programa de apoio psicológico, Seeds, cresceu muito
este ano devido à alta demanda. Além de apoiar as crianças e os adolescentes que se beneficiam de nossos vários
projetos, dois novos grupos de crianças e adolescentes estão
sendo atendidos. A equipe da Seeds cresceu e agora são
cerca de vinte conselheiros, sob a direção de um psicólogo.
Continuamos nosso programa de "Micro-Projetos" para dar
emprego aos adultos, permitir que eles vivam com dignidade
os frutos de seu trabalho e combater a emigração. Em 2019,
organizamos quatro sessões de treinamento de 48 horas,
durante as quais ensinamos 75 pessoas a criar e gerenciar
um novo projeto, e financiamos 45 projetos que permitirão
que 80 famílias saiam da pobreza e se tornem independentes
do apoio das ONGs para viver. Consideramos que ajudar as
pessoas a ter um emprego é a prioridade nas circunstâncias
atuais.
Nosso projeto "Heartmade" para confecção de roupas
femininas com sobras de tecido decolou e está em desenvolvimento. É uma oportunidade de emprego para as mulheres,
ajuda a desenvolver suas habilidades, a sua criatividade e o
seu senso de beleza e a respeitar o meio ambiente, combatendo o desperdício de tecidos e roupas, produzindo peças
"artesanais" únicas. Instalamos em nossa oficina painéis
solares para fornecer eletricidade às máquinas de costura

e alugamos uma loja para
vender nossos produtos. Onze
mulheres trabalham neste
projeto, ajudando a apoiar 11
famílias, e pretendemos desenvolvê-lo e contratar novas
pessoas. Todos os nossos
outros projetos têm como
objetivo ajudar as famílias
a viver e crescer. "Gota de
leite" distribui leite para 2900
crianças menores de 11 anos;
Duzentas famílias deslocadas
são ajudadas a poder morar
em um apartamento até poderem voltar para casa; nosso
programa médico suporta as despesas médicas ou cirúrgicas
de cerca de 150 pacientes por mês; Em nosso centro de
treinamento para adultos “MIT”, organizamos 2 sessões de
3 dias de treinamento por mês para 20 adultos cada sessão;
trinta mulheres participam a cada semana nas sessões de
desenvolvimento das mulheres. Todas as sessões do nosso
projeto "Cortar e Costurar" estão completas, bem como para
o projeto Hope (esperança) para o ensino de línguas estrangeiras.
A verdadeira "primavera da paz"
Com nossos 85 voluntários e funcionários, servimos as famílias
pobres e/ou deslocadas de Alepo, que nos consideram a
verdadeira "primavera da paz". Tentamos ajudá-las a viver com
dignidade, acompanhá-las financeiramente e psicologicamente
e mostrar-lhes presença ativa e solidariedade. No entanto,
tudo o que fazemos é apenas algumas gotas no oceano das
necessidades das pessoas. Nos anos anteriores, conseguimos
encontrar o financiamento necessário com mais facilidade. As
fontes estão secando, mas as necessidades ainda estão lá até
que a paz seja estabelecida. De fato, se a guerra está chegando ao fim, a paz ainda não está lá. Após oito anos e meio
de uma guerra absurda e atroz, é hora de os sírios poderem
viver normalmente como qualquer outro cidadão do mundo.
Com essa esperança no coração agradeço a vocês, queridos
amigos, por sua amizade, sua solidariedade e seu apoio, e lhes
envio cumprimentos de toda a nossa equipe.
Aleppo, 17 de novembro de 2019
Nabil Antaki - Em nome dos Maristas Azuis
PS: A violência persiste. Os cristãos sírios estão de luto.
Segunda-feira, 11 de novembro, um padre católico e seu pai
de Kamichli foram assassinados a caminho de Deir Elzor para
apoiar seus paroquianos. No mesmo dia, dois carros-bomba
explodiram perto da igreja caldeu em Kamichli.
27 I NOVEMBRO I 2019
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Nomeações do Conselho Geral

Irmãos e leigos ao serviço do Carisma Marista
Na última carta que o Ir. Ernesto Sánchez, superior geral, enviou aos provinciais, elencou várias nomeações feitas durante os últimos meses, para ajudar ao trabalho de animação do Instituto. Reproduzimos aqui as nomeações que ainda não foram noticiadas
através do nosso site.
Casa Geral
• Ir. Carlos Alberto Huidobro (Cruz del Sur), como Secretáriogeral, estendendo os eu mandato por um ano, a partir de
1 de julho de2019.
• Ir. Antonio Martínez Estaún (L' Hermitage), como Postulador geral, estendendo o seu mandato por um ano, a partir
de 1 de agosto de2019.
• Ir. Colin Joseph Chalmers (West Central Europe), como
diretor dos arquivos da administração geral, estendendo
o seu mandato por um ano, a partir de 1 de janeiro de
2020.
• Ir. Antoni Martínez Frigola (L'Hermitage), como membro da
equipe administrativa da Casa Geral, durante três anos, a
partir de 1 de janeiro de2020.
Área de vida marista
• Agnes Reyes (East Asia), como Codiretora do Secretariado
dos leigos, por um segundo mandato de três anos, a partir
de 1 de janeiro de2020.
• Ir. Antonio Lázaro Giménez de Bagués Gaudó (Mediterránea), como Director do programa daterceiraidade,línguasespanholaseportuguesas,durantetrêsanos,apartirde1dejaneiro de 2020.
• Ir. Afonso Levis (Brasil Centro-Sul), como diretor adjunto para os Irmãos de língua
espanhola e portuguesa,
estendendo seu período até
31 de outubro de2020.
• Ir. Félix Roldán Rodríguez
(Canada), como diretor do
programa da terceira idade,
língua francesa, a partir de
1 de janeiro de2020.
• Ir. Antonio Peralta (Santa
María de los Andes), como
membro da equipe de
formação permanente do
Instituto - Manziana, durante
três anos, a partir de 1 de junho de2019.
• Ir. Teófilo Augusto Rodrigues Minga (Compostela), membro
da equipe de formação permanente do Instituto - Manziana, por um segundo período a partir de 30 de junho
de2019.
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•

Comissão Internacional Irmãos Hoje (por três anos, a partir
de 1 de junho de 2019): Ir. Marcio Henrique Ferreira da
costa (Brasil Centro-Norte - segundo triênio), Ir Sefo Une
(Dist. Pacific), Ir. Ebel muteveri (África Austral), Ir, Juan
Carlos Bolaños (América Central), Ir. Anselmo Kim (Dist.
Asia), Ir. Alfonse Tiamaro (Madagascar) e Ir. Aureliano
García Manzanal (Mediterránea)

Área de missão
• Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal (Norandina), diretor do Secretariado de Educação e Evangelização, por um segundo
período de 3 anos, a partir de 1 de janeiro de2020.
• Ir. Mark Omede (Nigeria), como Diretor Adjunto do Secretariado de Educação e Evangelização, por um segundo
período de 3 anos, a partir de 1 de janeiro de2020.
• Ir. Ken McDonald, (Conselheiro geral) como Presidente da
FMSI por três anos, a partir de 1 de julho de2019.
• Ir. Libardo Garzón (Ecônomo Geral) Ir. Allen Sherry (Australia), Inmaculada Maíllo (Ibérica),Analía Ruggeri (Cruz
del Sur) eIr.Pascal Funsa Birkem (Dist. West Africa) como
membros do Conselho de administração do FMSI, por três
anos, a partir de 1 de agosto de2019.
• Comissão de missão marista: Ir. Luis Carlos Gutiérrez
Blanco (coordenador,
Vigário Geral), Ir. Ben Consigli (Conselho Geral), Ir.
Ken McDonald (Conselho
Geral), Ir. Manuír Mentges
(Brasil Sul-Amazônia), Ir.
Francis Jumbe (África Austral), Ir. Marciano Guzmán
Moriana (Mediterrâneo),
Ir. Gregorio Linacero
Melão (América Central),
Ir. Alberto Guillermo
Aparicio (Cruz del Sur), Ir.
Ángel Diego García Otaola
(Secretariado de solidariedade), Ir. Valdícer Fachi
(CMI), Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal e Ir. Okolo Mark
Omede (Secretariado de educação e evangelização), Ir.
Libardo Garzón (Ecônomo Geral), Frank Malloy (Austrália),
María del Socorro Alvarez (México Central), María Bobillo
(Compostela), por três anos a partir de setembro 1, 2019.
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Economato
• Membros do Conselho de administração do Bedford Fund:
Ir. Brian Poulin (EUA), portrêsanos, de janeiro de 2019
e Luiz Pilotto (Brasil Sul-Amazônia), por um ano, desde
janeiro de2019.
Outrasnomeações:
• Membros da Comissão de proteção da criança: Ir.KenMcDonald (coordenador, Conselheiro Geral), Ir. Ben Consigli
(Conselheiro Geral), Ir. Óscar Martín (Conselheiro Geral),
Ir. Gabriel Villa-Réal Tapias (L'Hermitage), Ir. Rogerio
Renato Mateucci (Brasil Centro-Sul), Ir. Fortune Chakasara
Chiedzo (Africa Austral), Deborah Swain (Australia), Nancy

•

•

•

Camilleri (West Central Europe), Marcela Hormazabal
(Santa Maria de los Andes) e Qalista S. Dohny (East Asia),
durante três anos, a partir de 1 de setembro de2019.
Ir. Maurice Paul Razanandro (Madagascar), como membro
da Comunidade N.D. de L'Hermitage, durante três anos, a
partir de 1 de janeiro de2020.
Tradutores das Constituições e estatutos portugueses: Ir.
Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia) e Antonio Leal (Compostela). Em francês, Ir. Maurice Berquet (L'Hermitage) e Josep
Roura (L'Hermitage), desde 1 de junho de2019.
Ir. Simon Serero (Dist. Melanesia), como diretor do centro
de estudos MAPAC, por um período de um ano, a partir de
setembro de2019.

Revisão periódica universal da Bolívia

Maristas participam de recomendações sobre
direitos direcionados ao governo boliviano

A

última etapa do projeto da Revisão Periódica Universal da Bolívia
ocorreu na sede das Nações
Unidas, em Genebra, durante a semana
de 4 a 10 de novembro. Os maristas,
juntamente com outras organizações
(um total de 18), participaram da elaboração de um relatório que visa refletir
a situação da população boliviana em
relação aos direitos humanos.
Como resultado deste relatório veio
uma série de recomendações dirigidas
ao governo boliviano, especialmente
no que diz respeito aos direitos das
crianças, adolescentes e mulheres.
Essas recomendações foram transmitidas através de várias reuniões com cerca de vinte missões
permanentes (países presentes antes das Nações Unidas)
durante o mês de outubro. Por fim, na primeira semana de
novembro, foi realizada a última parte do projeto, composta
por diversas ações. As principais foram:
Participação no ato oficial, em que os diferentes países fazem
seu relatório ao país em análise (neste caso, a Bolívia).
Evento paralelo, onde são apresentadas ao público as principais conclusões do projeto realizado.
Reunião com o responsável da Missão Permanente da Bolívia,
em Genebra, para apresentar os principais pontos do relatório
preparado.

Nesta última sessão perante as Nações Unidas, o Ir. Angel
Diego García Otaola, diretor da Secretaria de Solidariedade,
foi acompanhado pela Sra. Paulina Beltrán Rocha, representante das 18 organizações da Sociedade Civil Boliviana que
prepararam o relatório, onde também se encontra o FMSI
representando os maristas. Devemos agradecer a todas
as pessoas que participaram da preparação do relatório e
também ao trabalho de Maria D´Onofrio, coordenadora do
projeto pelo CCIG (Centro Católico Internacional de Genebra).
No trabalho, também Brad e Pat, dois ex-alunos maristas
da Austrália, que colaboraram em todo o desenvolvimento,
juntamente com o Ir. Chris Wills, da Austrália, que também
participou do acompanhamento.
27 I NOVEMBRO I 2019
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Timor Leste: Instituto Católico para a Formação de Professores

Marcelino Champagnat em Baucau

O

s estudantes que terminaram a
formação neste ano no colégio
de Baucau convidaram toda a
comunidade para a missa de conclusão
do ano acadêmico, apresentando uma
imagem particular de São Marcelino
Champagnat.
No dia da conclusão das atividades acadêmicas, os estudantes apresentaram
uma pintura de São Marcelino Champagnat, representado como um Liurai,
um líder tradicional do país. Champagnat
se apresenta vestindo o tradicional traje
de cerimônio “tais”, com símbolos do
seu status na sua cabeça (kaebauk) e
no peito (belak). Destaca-se um brilho

vivo e especial em seus olhos, típico dos
habitantes de Timor Leste.
Durante a mesma celebração, a aluna
do último ano, Natercia Afonso da Silva,
cantou uma nova canção em Tetum,
dedicada a Champagnat, que consiste
em uma oração de agradecimento a
Deus pelo envio dos maristas a Timor
Leste, para que eles (os alunos) também
se tornassem professores maristas.
O colégio foi fundado em 2001, pelos
Irmãos Maristas da Austrália e no início
era afiliado à Australian Catholic University de Melbourne.
Desde 2006, o ICFP já formou mais de
600 professores.

Primeiro encontro de Coordenadores Provinciais do Voluntariado
25 – 29 de novembro

“O encontro visa impulsar e fomentar o voluntariado interprovincial no Instituto pela criação da Rede de CPVs”,
disse o Ir. Valdícer Fachi, Diretor do Departamento de Colaboração para a Missão Internacional (CMI), que organiza
o evento.
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Projeto geral de formação marista

Assembleia de Representantes das Províncias
Maristas com obras na Espanha

I

ntegrantes das Províncias de Compostela, Ibérica, L'Hermitage e Mediterránea, que compõem o grupo da Assembleia
de Representantes das Províncias Maristas com obras na
Espanha, reuniram-se de 11 a 13 de novembro, na sede da
Conferência Marista Espanhola (CME), convocados para o
tema da Atualização do projeto geral de formação marista para
o período 2020-2026.
O objetivo da assembleia foi revisar e atualizar o atual quadro de formação interprovincial oferecido às Províncias pela
Conferência Marista Espanhola. Uma revisão que foi precedida
de um trabalho de avaliação em cada província e da coleta
de sugestões, opiniões e novas iniciativas que uma comissão
preparatória da Assembleia analisou, sintetizou e preparou para
acelerar o desenvolvimento da própria reunião.
O Projeto Geral de Formação Marista é um plano de formação
elaborado pelas quatro Províncias para responder às necessidades de formação. Para a sua concepção - que segue as
abordagens de recursos humanos nas províncias - foi assumida uma perspectiva de competência atualizada. Esse tipo
de formação tem como protagonista a identidade marista e
se orienta fundamentalmente para o crescimento pessoal e
profissional dos agentes educativos, sem esquecer a atenção a
outras competências de tipo profissional.
Nesse contexto, o Ir. AndreuP. Sánchez, Secretário da CME,
acolheu todos os convocados, recordando o documento Missão
Educativa Marista, publicado em 1998, fazendo referência a
aspectos tão importantes como o interesse comum, a corresponsabilidade, a promoção do crescimento da identidade
marista através de planos de formação ou a preparação de
líderes maristas através da formação permanente. O Irmão
destacou o longo caminho percorrido desde então, cujo fruto se
vê no dinamismo das obras, no compromisso das pessoas e na
comunhão em torno do carisma de Champagnat.

Mas hoje "novos desafios se apresentam para transformar
nossas obras e nossa visão de futuro da missão marista: a
regionalização com a criação de equipes europeias para a
missão, a proposta de construção de redes de escolas maristas
em nível institucional, a inovação e a implementação de novas
pedagogias, o lançamento da comunicação marista de maneira
estruturada, a transformação das relações e estruturas de nossos centros a partir da perspectiva dos direitos da criança...",
destacou o Ir. Andreu.
Para o desenvolvimento das diferentes sessões programadas e
para responder às necessidades das obras educativas maristas, foram trabalhadas as seguintes áreas de formação:
•
•
•
•
•
•

Áreas da Formação inicial, identidade e aprofundamento
marista.
Áreas das equipes de dirigentes e pessoal de administração e serviços.
Áreas de Pastoral, MarCha e ERE.
Áreas de Educação para a Solidariedade e Desenvolvimento e Educadores de Centros Sociais.
Áreas de tutorial IP e SBC e Acompanhamento da Ação
Tutorial.
Áreas de Função Orientadora e Atenção à Diversidade.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site		
http://www.champagnat.org
YouTube 		
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			https://twitter.com/fms_champagnat
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