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CASA GERAL

AS CONSTITUIÇÕES DOS IRMÃOS MARISTAS				
SÃO APROVADAS PELO VATICANO
O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, no dia 3 de julho comunicou a aprovação pelo Vaticano das novas
Constituições dos Irmãos Maristas. Aqui abaixo reproduzimos a sua carta, enviata ao Instituto.
Queridos Irmãos,
Recebam a minha cordial
saudação de Roma,
juntamente com os meus
desejos de boa saúde
para todos vocês, os
leigos e as famílias. Que
este momento especial
de dificuldade que vivemos em todo o mundo,
devido à pandemia
Covid-19, nos permita
avançar juntos sentindo-nos cada vez mais
família marista global.
É com alegria que partilho com vocês a notícia
que acabamos de receber sobre a aprovação
das nossas Constituições
pelo Vaticano. A Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades
de Vida Apostólica (CIVCSVA), após um processo de estudo
e tendo recebido do Conselho Geral os ajustes feitos com
base nas observações recebidas, deu a sua aprovação oficial,
datada em 6 de junho, festa do nosso Fundador, São Marcelino
Champagnat.
Alegremo-nos como Instituto por esta importante notícia e
agradecemos ao Senhor por nos permitir ter um texto renovado
e atualizado que procura dar profundidade e maior significado
à nossa vida consagrada. Contamos com as Constituições
e Estatutos, e também o documento “Aonde Fores – Regra
da Vida dos Irmãos Maristas“. Este último foi publicado em

formato digital, em todas
as quatro línguas, no dia
2 de janeiro.
No ano de 2009, durante
a reflexão realizada durante o XXI Capítulo Geral,
os Capitulares falamos
da necessidade de uma
conversão do coração, em
vista de um mundo novo.
Queríamos uma revisão
aprofundada das nossas
Constituições e Estatutos, com uma grande
participação dos Irmãos,
buscando assim ajudar a
revitalizar nossa vocação.
O Capítulo recomendou,
então, a realização da revisão e a apresentação do
novo texto ao XXII Capítulo
Geral, em 2017.
Foi um processo de vários anos, no qual colaboramos a
maioria dos Irmãos. A partir de 2013, iniciamos a reflexão e as
conversas, sob a orientação de “Relatos do caminho ao redor
do fogo”. Posteriormente, tivemos a oportunidade de enviar
sugestões de alteração ao texto das Constituições e dos Estatutos. Houve muita participação e muitos contribuições foram
recebidas.
O XXII Capítulo Geral dedicou vários dias ao estudo e aprovação da proposta. Acolheu também a ideia de ter a Regra de
Vida como um documento inspirador que se integra e complementa as Constituições e Estatutos. Já temos o texto das
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Constituições aprovado
pela Santa Sé e os outros
dois documentos aprovados pelo XXII Capítulo
Geral. O mais importante,
no meio de tudo isto,
será perguntarmo-nos
se estamos cumprindo o
objetivo original: a necessidade de uma conversão
do coração, levando em
conta o mundo novo em
que estamos imersos e
a revitalização da nossa
vocação como Irmãos.
Gostaria de agradecer a todas as equipes que trabalharam no
tema das Constituições, Estatutos e Regra da Vida, ao longo
dos últimos anos.
1. A comissão de lançamento do processo (2013-2015)
formada pelos Irmãos Nicholas Fernando (South Asia), Diogéne Musine (Afrique Centre-Est), John Hazelman (District
of the Pacific), Patrick McNamara (USA), Deivis Fischer
(Brasil Sul-Amazônia), Juan Ignacio Fuentes (Cruz del Sur),
António Leal (Compostela, coordenação), Emili Turú (SG,
coordenação) e Joseph McKee (VG, coordenação).
2. A comissão de revisão e redação (2015-2017)
formada pelos Irmãos Josep Maria Soteras (coordenador), Tony John Clark (Australia), Eduardo Navarro de la
Torre (México Occidental), Albert Nzabonaliba (Afrique
Centre-Est), Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia),
Antonio Peralta (Santa María de los Andes) e António
Leal (Compostela) (2015). Este mesmo grupo produziu o
texto preliminar da Regra da Vida que foi apresentado ao
XXII Capítulo Geral.
3. O texto da Regra de Vida recebido pelo XXII Capítulo
Geral foi trabalhado pelos Irmãos Seán Sammon (USA),
Aureliano García Manzanal (Mediterránea) e Carlos Saúl
Corzo Uribe (Norandina), sob a coordenação do Irmão
Josep Maria Soteras (Conselho Geral).
4. A revisão dos textos das Constituições e dos Estatutos, após o Capítulo Geral, foi efetuada pelos irmãos
Jeffrey Crowe (Australia) e Robert Clark (USA) para inglês;
Óscar Martín (Conselho Geral) e Eduardo Navarro (México
Occidental) para o espanhol. Das revisões acima referidas,
os irmãos Emili Turú e Joseph McKee verificaram os textos
em inglês e em espanhol, a nível do conteúdo e da tradução. O Conselho Geral fez os ajustes da redação, bem
como os ajustamentos de conteúdo, após ter recebido as
observações da CIVCSVA.
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5. Os Irmãos que elaboraram as traduções foram:
Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia) e António Leal
(Compostela) para o português; os Irmãos Maurice Berquet
(L’Hermitage) e Josep Roura (L’Hermitage) para o francês;
a tradução e revisão do texto final em inglês foi realizada
pelos Irmãos Jeffrey Crowe (Austrália) e Joseph McKee
(West Central Europe). Agradecemos a todos eles e aos
seus respetivos colaboradores a sua valiosa contribuição.
Agradeço, de um modo particular, ao Ir. Josep Maria Soteras
(Conselheiro Geral) pelo serviço de coordenação e acompanhamento realizado a partir de 2015. Agradecemos o seu grande
empenho e dedicação. O meu agradecimento também ao Ir.
Juan Miguel Anaya (Mediterránea) pelos seus serviços como
assessor canônico do Instituto. Agradeço ao Conselho Geral
o tempo dedicado, nos últimos meses, ao estudo e à reflexão
para apresentar à CIVCSVA o texto final para sua aprovação.
Realizar-se-á a tradução das Constituições e dos Estatutos e,
nos próximos meses, poderemos oferecer o texto em formato
digital. Informá-los-ei a data em que estes documentos entram
em vigor. Aguardamos com expectativa a edição impressa
destes três documentos para o final deste ano, para que no
início de 2021 sejam recebidos nas comunidades. Agora,
é-nos apresentada a missão, particularmente a todos nós que
estamos ao serviço da liderança, de acompanhar a difusão,
estudo e vivência destes textos renovados.
Coloquemo-nos nas mãos de Maria, nossa Boa Mãe, pedindo-lhe que nos acompanhe e nos sustente em nosso caminho de
fidelidade ao Senhor nesta obra sua.
Fraternalmente
Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral
PDF: English | Español | Français | Português
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AUSTRÁLIA

O DISTRITO DA MELANÉSIA SERÁ INTEGRADO				
NA PROVÍNCIA DA AUSTRÁLIA

N

os últimos anos, os líderes das
Unidades Administrativas que
compõem a região da Oceânia
e a Administração Geral têm refletido
sobre a melhor forma de garantir a
vida e a missão maristas na região.
Após ulterior reflexão e diálogo, o
Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral,
comunicou a decisão do Conselho
Geral tomada em 12 de fevereiro de
2020: “A partir de 20 de Julho de
2020, o atual Distrito da Melanésia
(incluindo comunidades, casas e
obras apostólicas) deixará de ser
uma Unidade Administrativa e será
integrado na Província da Austrália.
Consequentemente, os Irmãos do atual Distrito tornar-se-ão
membros por direito da Província da Austrália”.
Para marcar a integração do Distrito com a Província da
Austrália, estava prevista, para este mês de julho de 2020, a
realização de uma assembleia com os Irmãos do Distrito da
Melanésia. Esta assembleia registaria formalmente a transferência das responsabilidades de liderança do Irmão Jean Marie
Batick, que acaba de completar o seu mandato como Superior
do Distrito, para o Irmão Peter Carroll, Provincial da Austrália.
Infelizmente, devido à atual crise provocada pela Covid-19 e às
restrições às viagens e reuniões internacionais, foi impossível
realizar a Assembleia prevista. Contudo, 20 de julho continua
sendo a data em que o atual Distrito da Melanésia passará a
fazer parte da Província da Austrália. Uma comemoração virtual
marcará esse evento.
Na sua carta aos Irmãos das duas Unidades Administrativas, o
Ir. Ernesto disse: “Gostaria de agradecer a vocês, Irmãos, por
acolherem esta iniciativa. Estou certo de que todos os Irmãos e
leigos maristas dos seis países – Austrália, Timor Leste, Papua
Nova Guiné, Vanuatu, Ilhas Salomão e Nova Caledónia – serão
enriquecidos por esta nova realidade, caminhando juntos como
uma só Província“.
A mudança estrutural responde às novas circunstâncias
É evidente que a mudança estrutural tem sido um tema
constante ao longo da história marista na Oceânia e tem sido
construída para responder às mudanças de circunstâncias. Ao
longo dos anos, tem havido reuniões regulares dentro da região

para partilhar ideias e recursos, especialmente em torno da
formação, e para estudar formas de aumentar a viabilidade e
vitalidade da vida marista na Oceânia. As realidades do nosso
mundo e do nosso Instituto têm exigido estas mudanças.
A vida e a missão dos Irmãos Maristas na Oceânia começaram
quando os Irmãos acompanharam os Sacerdotes Maristas no
Pacífico e na Nova Zelândia. Entre 1836 e 1859, um total de
trinta e sete “Irmãozinhos de Maria” foram enviados para a
região. A primeira comunidade de Irmãos Maristas foi mais tarde
estabelecida em Sidney, em 1872. Em 1874, nasce a primeira
comunidade de Irmãos em Noumea. A província da Nova Zelândia foi criada em 1917, e a província australiana foi dividida em
duas províncias – Melbourne e Sydney – em 1948. Desde antes
da Segunda Guerra Mundial, os maristas da região têm procurado formas de alimentar a vida marista na Melanésia. Em 1984,
nasceu o Distrito de PNGSI, e 20 anos mais tarde, criou-se o
Distrito da Melanésia. Cada mudança estrutural foi uma resposta
às realidades contemporâneas, para que a missão dos Irmãos
Maristas continuasse a ser vital nos anos seguintes.
Se por um lado existe uma certa amargura por causa de uma
situação que termina, por outro se destaca a esperança de
uma nova realidade de vida e missão maristas nesta região
do Instituto. A única coisa que realmente acaba é a “estrutura
canônica” do Distrito da Melanésia.
A vivência do carisma de Champagnat será reimaginada através desta integração mútua e da oração e reflexão contínua,
que culminou nesta nova realidade.
8 I JULHO I 2020
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AMÉRICA SUL

COMUNICADORES MARISTAS DE SETE PAÍSES
REFLETEM O FUTURO DA COMUNICAÇÃO

N

o dia 26 de junho, foi realizado o 1º Fórum Regional
de Comunicação, ao vivo, por meio da plataforma
Teams. O evento que teve como temática a fala do
Papa Francisco no 54º Dia Mundial das Comunicações
Sociais, “Para que possas contar e fixar na memória”,
contou com a participação de mais de 190 profissionais
de comunicação das unidades maristas da Argentina,
Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, países
que formam a Região Marista América Sur.
A programação contou com a abertura do Secretário
Executivo da Região, Ir. Alberto Aparício, que apresentou
o contexto de atuação regional e convidou os participantes
para uma reflexão lembrando da espiritualidade que permeia o
papel da comunicação na vida marista. “Como comunicadores,
somos construtores de sonhos”, fortaleceu. Na sequência,
o Superior Geral do Instituto Marista, Ir. Ernesto Sánchez,
abordou as conexões entre o conceito de família global e as
possibilidades para a comunicação durante o período sensível
pautado pela crise mundial do coronavírus. Ele retomou a linha
do tempo desde o início da pandemia, relatando as incertezas
e as boas práticas organizadas pela Casa Geral e pelo mundo
marista. Reforçou a sua solidariedade ao olhar o momento
passado atualmente em todos os países da Região.
Em tom afetivo e de proximidade, o Ir. Ernesto aprofundou a
sua fala lembrando da importância da comunicação, especialmente neste momento. “A comunicação está trazendo outras
formas de nos conectarmos com as pessoas”, disse. “Isso é
muito valioso e bonito”. Para encerrar a sua fala, ele recordou

uma das chamadas do XXII Capítulo Geral do Instituto Marista
que traz a ideia de construção de pontes. “A ponte tem função
de unir, conectar, deve ser sólida e receber manutenção para
resistir”, afirmou. “E assim que eu penso quando lembro de
vocês: a comunicação marista é essa ponte entre todos os
integrantes da missão”.
Um olhar para a comunicação marista pós pandemia
O segundo momento do fórum, contou com a participação
da Professora Doutora Cleusa Maria Andrade Scroferneker,
da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUCRS, Porto
Alegre, Brasil. Ela mostrou a potencialidade presente em uma
comunicação criadora de laços, fortalecedora de vínculos e
com a capacidade de conectar pessoas. “Qual comunicação
nos permite criar vínculos e estabelecer pontes?”, refletiu. A
partir desse olhar, ela lembrou três elementos que ajudam a
responder essa questão: o diálogo, o compartilhamento e o
amor. Confira o evento na íntegra.

Live sobre a vocação marista de Irmãos e Leigos

N

a quinta-feira, 9 de julho,
as 19 horas (horário de
Roma), o Instituto Marista
promove uma transmissão ao
vivo, em espanhol, sobre a vocação marista vivida por Irmãos e
Leigos, seguidores de Champagnat. O Ir. Ángel Medina, Diretor
do Secretariado Irmãos Hoje, e
Manu Gómez Cid, Codiretor do
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Secretariado de Leigos conversarão sobre o caminhar juntos,
como maristas, como una família
global carismática.
O encontro será transmitido ao
vivo pela plataforma Teams e
depois estará disponível no canal
YouTube do Instituto Marista.
Para assistir ao evento, entre nesse link: https://bit.ly/2YWk6AY
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mundo marista
ITÁLIA: CENTRO CIAO DA COMUNIDADE MARISTA
LAVALLA200> SIRACUSA

TIMOR LESTE: JOVENS ASPIRANTES À VIDA
MARISTA NO TIMOR LESTE

ÁFRICA DO SUL: LAVALLA200> ATLANTIS

ÍNDIA – OPERATION RAINBOW

AUSTRÁLIA: AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 70 ANOS
DE PRESENÇA MARISTA EM DRUMMOYNE

CASA GERAL: IRMÃOS MARISTAS, CANISIO E LINDLEY

BRASIL

PROVÍNCIA MARISTA BRASIL SUL-AMAZÔNIA ATENDE
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

A

atuação social da Província Marista Brasil Sul-Amazônia oportuniza
novas perspectivas de futuro a
crianças, adolescentes, jovens e adultos
em situação de vulnerabilidade. Durante
o período de pandemia, as necessidades
básicas das famílias moradoras dessas
regiões se tornam ainda mais urgentes.
Desta forma, foi lançada a campanha
Ação Comunidades que tem como objetivo promover a solidariedade por meio
de doações de alimentos, materiais de
higiene, máscaras, entre outros. Em
dois meses de arrecadações, mais de 5
mil famílias já foram beneficiadas.
A campanha segue acontecendo em
diferentes cidades do Rio Grande do Sul.
Para saber como ajudar, acesse o site e confira onde estão
localizados os pontos de coletas de doações, ou se preferir,

faça um depósito bancário destinando uma doação monetária
para a campanha.
8 I JULHO I 2020
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SÍRIA: Carta de Aleppo Nº 39

GUERRA, SANÇÕES, CORONA, CÉSAR,				
CRISE ECONÔMICA E O QUE MAIS?
1º de julho de 2020
O povo sírio não sabe mais a qual
santo recorrer. Os dramas se seguem,
não são parecidos, mas levam ao
mesmo resultado: o de continuar a
fazer sofrer o povo sírio, que apenas
pede para viver com dignidade, em
paz.
Comecemos pela guerra. Ela já dura
mais de nove anos. A guerra já
matou centenas de milhares de vidas
e dezenas de milhões de deslocados
internos e refugiados, forçou um
milhão de pessoas ao exílio, destruiu
a infraestrutura da Síria e arruinou um
país que já foi pacífico, seguro, estável e próspero.
O exército sírio e os jihadistas
Em fevereiro passado, o exército sírio lançou uma ofensiva para
libertar parte da província de Idlib, mantida pelos islâmicos
do grupo Al-Nosra. Em 16 de fevereiro, assumiu o controle
da estrada principal que liga Aleppo ao resto da Síria e que
estava em mãos de rebeldes desde 2013. Também libertou os
subúrbios ocidentais de Aleppo, que são ocupados por grupos
armados rebeldes desde 2012. Esses jihadistas continuaram
a bombardear Aleppo todos os dias, mesmo após a libertação
dos distritos orientais e a reunificação da cidade, há três anos.
Em 16 de fevereiro, os habitantes de Aleppo estavam jubilosos porque, depois de vários anos de guerra, eles finalmente
conseguiram dormir sem medo da queda de um morteiro e
também tomar essa estrada que liga Aleppo às outras cidades
da Síria e do Líbano. No dia seguinte, um avião civil pousou no
aeroporto de Aleppo pela primeira vez em oito anos.
Infelizmente, houve uma contraofensiva por grupos terroristas
apoiados pela aviação e os drones turcos. Eles recuperaram o
controle da estrada e de algumas áreas liberadas pelo exército
sírio. No início de março, as negociações entre a Rússia e a
Turquia levaram a um acordo de cessar-fogo. Os rebeldes se
retiraram da estrada e, desde então, não houve combates na
Síria. A situação está completamente suspensa. E com a crise
da Covid-19, os jovens não são mais chamados a prestar o
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serviço militar. Contudo, uma situação suspensa não é um
caso resolvido, já que a Síria ainda não liberou todo o seu
território: parte do noroeste e parte do nordeste são ilegalmente ocupadas pela Turquia, outra área do nordeste é ocupada
por milícias curdas apoiadas e armadas pelos americanos e,
finalmente, a província de Idlib, com seus terroristas, em sua
maior parte, estrangeiros.
A crise do coronavírus
Os habitantes de Aleppo comemoraram o avanço militar com
alegria e recuperaram a esperança de um futuro melhor após
nove anos de sofrimento e miséria. Mas eles mal tiveram
tempo de se alegrar e voltar à vida normal quando a crise do
coronavírus começou com todas as medidas preventivas adotadas pelas autoridades para impedir a propagação do vírus.
Exceto estabelecimentos de alimentos, farmácias e padarias,
tudo foi fechado: escolas, universidades, fábricas, oficinas,
lojas e todos os locais públicos; um toque de recolher foi introduzido das 18h às 06h no dia seguinte. Além disso, o confinamento incluiu a proibição de sair de sua cidade, mesmo para
ir para o campo e vilarejos na mesma região. Os sírios, em
geral, e os de Aleppo, em particular, seguiram as instruções
usando máscaras, evitando beijar (um costume generalizado
no Oriente) e usando soluções desinfetantes. Essas medidas
preventivas retardaram a propagação da epidemia; felizmente,
existem até agora apenas 293 casos confirmados da covid-19
e 9 mortes. Agora que a situação está mais ou menos sob
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controle, o isolamento foi suspenso;
universidades, fábricas e lojas retomaram suas atividades. Os exames
oficiais de diplomas e final do ensino
básico começaram em 21 de junho.
Por outro lado, essas medidas paralisaram a vida social e suspenderam
toda a atividade econômica que
lutava para recomeçar. A maioria dos
sírios, empobrecidos por nove anos
de guerra, não pode mais arcar com
suas despesas até o final do mês,
especialmente os diaristas, artesãos
e proprietários de pequenas empresas que dependem de sua renda
diária para viver e muitas vezes sobreviver; para não mencionar
os aposentados, os desempregados e os doentes que não
têm mais alguma fonte de renda. Todas as ONGs, na melhor
das hipóteses, diminuíram consideravelmente suas atividades
quando não as pararam completamente.
A economia não arranca
Arruinada por nove anos de guerra, estrangulada por sanções
europeias e americanas injustas e ilegais, a economia não
começa. As sanções poupam a assistência humanitária, mas
impedem o comércio e a importação de produtos, bloqueiam
todas as transações financeiras de todos os cidadãos sírios e
proíbem todos os projetos de reconstrução. Cinicamente, as
autoridades europeias afirmam que as sanções são direcionadas e visam apenas os que estão no poder e os aproveitadores
da guerra e não dizem respeito nem aos medicamentos, nem
aos equipamentos médicos ou produtos alimentares. Pura
hipocrisia; se as contas bancárias de todos os sírios estão
suspensas e um cidadão sírio, não importa quem, não pode
fazer transações financeiras, como transferências bancárias,
como se pode comprar os produtos isentos? Se você souber
de empresas ocidentais que concordam em nos fornecer
produtos livres, estamos interessados. E como muitos produtos são contrabandeados da Turquia ou do Líbano, eles são
vendidos a preços exorbitantes, empobrecendo a população e
enriquecendo os especuladores da guerra, que é o oposto aos
pretextos daqueles que decretaram as sanções. Como se isso
não bastasse, os americanos agravaram a situação pela nova
lei “César”, que impõe sanções a qualquer empresa do mundo
que faça negócios com a Síria.
Essas sanções constituem uma forma de punição coletiva
contra uma população civil. Isso é classificado como um crime
contra a humanidade pela convenção de Genebra. Elas têm o
efeito de causar sofrimento à população civil e não têm efeito
no final da guerra ou no avanço em direção a uma solução
política para o conflito.

A situação econômica é catastrófica. A inflação é galopante, o
preço dos produtos aumentou três vezes em 6 meses. Um euro
valia 60 libras sírias (LS) antes da guerra, era 1000 LS há 3
meses; acabou de chegar a 2500 LS. As pessoas, já empobrecidas pelos anos de guerra, depois de esgotarem suas escassas economias, não podem mais se dar ao luxo de terminar o
mês. Aqueles que ousaram empreender uma atividade comercial, industrial ou artesanal passam muita dificuldade porque
trabalham para nada e, muitas vezes, encerram seus negócios.
Os sírios estão cansados, desesperados e deprimidos.
E nós, Maristas Azuis, o que estamos fazendo neste
barco?
Tentamos, com os meios que temos, aliviar o sofrimento e
semear a esperança.
A oração, o discernimento e nossa capacidade de ser sensível
às angústias das pessoas e de ouvir seus apelos nos fez redescobrir que havia em Aleppo pessoas idosas, morando sozinhas,
sem ter mais família na Síria, algumas acamadas ou doentes
e que, por causa do confinamento, não tinham ninguém para
lhes trazer a comida. Então começamos um novo projeto no
início da crise da Covid-19, que chamamos de “Solidarité
Coeurona”. Nos últimos 3 meses, as senhoras Maristas Azuis
cozinham todas as manhãs uma refeição quente para 125
pessoas. Por volta das 13h, nossos jovens voluntários vão levar
nas casas dos beneficiários. Com a refeição, eles lhes dão pão,
fruta, presença e escuta. Descobrimos que, além da refeição
de que precisam, quão difícil é para esses idosos viverem
sozinhos e precisam sentir um calor humano, uma atenção
especial e ver um sorriso. É isso que nossos voluntários fazem.
Desde o início, esse projeto teve que ser limitado no tempo e
parar com o fim da pandemia. Durante semanas, visitamos
cada um desses idosos. Vimos dramas que nunca imaginamos;
viúvas ou viúvos de 80 a 95 anos que vivem sozinhos (ou com
filhos com deficiência) em condições desumanas, sem famílias,
8 I JULHO I 2020

7

notícias maristas 636
um microprojeto, e depois financiá-lo para que
nossos jovens possam ter meios de subsistência
e não mais depender da ajuda fornecida pelas
ONG’s. O projeto “Formação Profissional” consiste
em colocar os jovens em aprendizado com artesãos por um ano, para que eles aprendam uma
profissão e nós os apoiamos, então, financeiramente, de modo que eles se tornem seus próprios
patrões. É assim que atualmente temos 30 jovens
aprendendo a ser carpinteiro, eletricista, encanador, confeiteiro, reparador de celulares, mecânico,
costureira, etc.

sem apoio, às vezes acamados, principalmente doentes, que
não saem às ruas há anos, e cuja única ajuda é um vizinho ou
parente distante que passa de tempos em tempos. Eu penso
em F.A., 92 anos, que mora em um único quarto com seus três
filhos com transtorno psiquiátricos, com idades entre 55 e 70
anos. Penso na família YM: o marido de 90 anos acamado com
Alzheimer, a esposa de 85 anos com doença cardíaca, o filho
cego e a nora, a única pessoa capaz que deve cuidar de todos,
inclusive de seu filho autista. Penso em M.K., 90 anos, cega,
morando sozinha em seu apartamento.
Por isso, decidimos continuar o projeto desenvolvendo-o e
constituindo uma equipe especial para o 15º programa em
andamento dos Maristas Azuis.
Os projetos dos Maristas Azuis
Proibida a reunião de pessoas durante o confinamento, nós,
Maristas Azuis, tivemos que suspender temporariamente 10
de nossos 14 projetos: nossos dois projetos educacionais para
crianças de 3 a 6 anos de idade “Aprenda a crescer” e “Eu
quero aprender”; nosso projeto “Bambu” para o atendimento
de adolescentes; “Sementes” para o apoio psicológico de
crianças, adolescentes e adultos traumatizados pela guerra;
nosso programa “desenvolvimento da mulher”; nosso programa “corte e costura”, o projeto “Heartmade” da reciclagem de
sobras de tecidos para fazer peças exclusivas para mulheres;
o MIT, nosso centro de treinamento para adultos. Todos esses
projetos foram suspensos temporariamente. No entanto, com o
fim das medidas de contenção há 15 dias, todos esses programas foram retomados.
Quanto aos nossos dois projetos de desenvolvimento, “Micro-Projetos” e “Formação Profissional”, nós os continuamos,
apesar do confinamento. O programa de microprojetos consiste
em ensinar, durante 48h sessões (20 adultos por sessão), distribuídos por 3 semanas, as habilidades necessárias para abrir
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Apesar da Covid-19, também continuamos o
projeto “Goutte de Lait”, que distribui leite todos
os meses para 3000 crianças menores de 11
anos; bem como o programa de “hospedagem das famílias
deslocadas” e o programa médico para atendimento médico
aos mais pobres.
Quanto a nosso projeto “Colibri” para cuidar de um campo de
curdos deslocados, a 30 km de Aleppo, foram interrompidas
suas atividades pedagógicas e educacionais durante a crise da
Covid-19. No entanto, fomos ao acampamento para distribuir
os pacotes de alimentos e higiene e as fraldas para bebês; e
nossa equipe médica ia lá uma vez por semana para cuidar dos
doentes no campo e nos arredores. Agora todas as atividades
foram retomadas como antes.
Estamos cansados, fatigados e exaustos
Com todos os sírios que vivem na Síria, estamos cansados,
fatigados e exaustos. Também estamos revoltados com as
políticas ocidentais que permitem que a situação apodreça
sem tomar nenhuma iniciativa de diálogo com as autoridades
legítimas do país; indignado com as sanções impostas aos 17
milhões de sírios que vivem nos territórios sob o controle do
Estado; revoltados com a ocupação ilegal de 30% do território
de um Estado soberano, um dos 50 membros fundadores das
Nações Unidas, pelo exército turco e americano (que ocupa a
região dos poços de petróleo sírios, privando o Estado de recursos de grande necessidade); indignado com o apoio ilimitado dos governos turcos e ocidentais e das ONG’s internacionais
a terroristas islâmicos que ocupam a província de Idlib.
Às vezes pensamos em jogar a toalha e parar. No entanto,
quando pensamos que outros, agora mais do que nunca,
precisam de nossa presença, de nosso apoio e de nossa ajuda,
seguimos com mais vigor o caminho de solidariedade iniciado
há 9 anos. E deixamos o resto para a graça de Deus.
Aleppo, 1º de julho de 2020.
Dr Nabil Antaki – Pelos Maristas Azuis
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CASA GERAL

IR. BEN CONSIGLI, CONSELHEIRO GERAL,				
REFLETE SOBRE O MOMENTO HISTÓRICO DA PANDEMIA
“Não fiques desanimado pela fragilidade do mundo. Tudo se quebra. E tudo pode ser consertado. Não com o passar do tempo, como dizem, mas com a vontade. Então vai. Ama intencionalmente, com extravagância, sem condições. O mundo frágil
espera na escuridão a luz que tu és.” (L. R. Knost).
Momento de irremediável mudança
Desde o surgimento da pandemia do coronavírus, tem havido
uma sensação geral de que o mundo está em um momento
histórico, um momento em que acontece algo que nos leva
a dar um salto ou uma mudança irrevogável de direção. No
meu ponto de vista, o mundo está em uma encruzilhada e
uma escolha é preciso ser feita – mudar de um jeito ou de
outro. Continuar em frente, pelo mesmo caminho que levou
ao desastre atual, não é uma opção realista ou atraente. As
consequências da pandemia provocada pela COVID-19 são – e
serão – definidas por escolhas. Alguns sociólogos e analistas
políticos acreditam que as escolhas envolvem muito os países
e os protagonistas globais, mas a verdadeira mudança virá de
movimentos e pressões populares, de baixo para cima, e não
de diretrizes e acordos políticos, de cima para baixo.
Na medida em que o índice de infecções e mortes diminui em
algumas partes do globo e aumenta em outras e começamos
a fazer o balanço das perdas humanas, das consequências
emocionais, sociais e econômicas provocadas pela epidemia,
seremos confrontados com algumas grandes questões existenciais com as quais teremos de lidar e responder: Como povo,
vamos abraçar o nacionalismo, o isolacionismo, o egoísmo, o
fanatismo religioso e racial e o neofascismo puro e simples, ou
vamos escolher uma abordagem global mais humana, aberta

e compassiva que supõe o “estar no mesmo barco” do nosso
destino comum? As respostas virão das escolhas que fizermos
como família global.
Como nós maristas respondemos a esta situação?
Nossa história, como Instituto, tem sido cheia de novos começos e escolhas. Nossa Regra de Vida nos lembra que em
janeiro de 1817, quando Marcelino entrou
na casa de La Valla, pela primeira vez, com
dois rapazes sem instrução, ele escolheu
responder às necessidades de seu tempo
e lugar (Introdução a “Aonde fores: Regra
de Vida dos Irmãos Maristas”). Sua decisão
inicial de sair da casa paroquial e ir morar
com os Irmãos foi uma escolha que teve
um impacto profundo e duradouro não só
sobre os Irmãos da época de Marcelino,
mas sobre aqueles líderes maristas que o
seguiram e viram seu estilo de liderança
como um acompanhamento pessoal próximo
dos Irmãos confiados aos seus cuidados.
A escolha de Marcelino de construir l’Hermitage, quando tinha recursos limitados e
8 I JULHO I 2020
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poucas vocações, parece
hoje providencial, mas nos
anos 1820, por muitos foi
considerada uma escolha
insensata.
Muitas vezes, pessoas ou
situações determinaram
o caminho que o Instituto
percorreria e o destino
em que chegaríamos. Foi
o que aconteceu também
nos inícios do século XX,
quando foi promulgada na
França a lei de Separação
entre Igreja e Estado,
nossos irmãos, em todo o
país, se viram diante de um desafio semelhante, com escolhas
a fazer (Introdução a “Aonde fores: Regra de Vida dos Irmãos
Maristas”). Se nossos Irmãos na França tivessem escolhido
permanecer na educação e manter suas escolas, precisavam
ser plenamente laicizados (ou pelo menos laicizados pro forma). Se escolhessem permanecer como religiosos, tinham que
abandonar suas escolas e ir para o exílio, em outros países.
Nenhuma das opções dava segurança e nem garantia um
caminho aparentemente seguro para o futuro, mas a escolha
foi feita. Entre 1901 e 1905, quase 1.000 Irmãos deixaram a
França e foram inauguradas mais de 30 fundações na Europa, nas Américas, na Oceania e na África. No final, esta crise
histórica levou a uma reviravolta significativa na capacidade de
nosso Instituto de cumprir sua missão de tornar Jesus Cristo
conhecido e amado em novas terras, criando novas possibilidades.
Hoje, estamos mais uma vez diante de uma reviravolta histórica. Uma pandemia colocou diante de nós escolhas que temos
que fazer. Com uma crise econômica global iminente e a
perspectiva de centenas de milhões de trabalhadores perdendo
seus empregos, tornando-se ainda mais pobres, o potencial de
rebelião popular e uma atitude insular e tribal tomando conta
do sentimento público não devem ser subestimados, especialmente se a pandemia persiste. Uma simples e rápida leitura
das manchetes da mídia mundial já confirma essa preocupação. Em alguns lugares, o impulso para tal viragem em direção
ao isolamento e ao egocentrismo já foi posto em movimento
pela cultura populista e nacionalista dos últimos doze anos, que
cínicos líderes populistas, em vários países do mundo, estão
prontamente usando para solidificar sua base de poder.
Como cristãos, somos chamados a acreditar em um
mundo melhor
Nossa fé cristã nos convida a sermos cheios de esperança,
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nem “gentio nem judeu; servo ou livre”, mas um povo unido
pela nossa herança de Cristo, como filhos de Deus. Um mundo
melhor é possível, e o primeiro passo necessário para instaurá-lo é imaginar como deve ser esse mundo e qual deve ser a
nossa missão como povo de Deus. As crises com que enfrentamos agora nos convidam a repensar os fundamentos de
nossas vidas – trabalho, escola, economia, governo, família, fé
e comunidade – e a reimaginar o tipo de mundo em que gostaríamos de viver. Alguns que começaram a lidar com essas
questões, fizeram-no de forma bem estruturada, com importantes perguntas: o que significa viver em sociedade? Quais
são as nossas responsabilidades uns para com os outros? Será
que a humanidade pode sobreviver às mudanças climáticas?
Há também perguntas muito específicas: Como atender às
necessidades dos que têm fome, dos desempregados e dos
desabrigados que estão em meio a nós?
A pandemia e suas consequências exigem que nós, como
Instituto, repensemos tudo e que nos unamos para enfrentar
os desafios que surgiram. Quais são as maiores necessidades
da nossa comunidade? Como elas serão atendidas? Como
assegurar que os mais vulneráveis entre nós sejam visíveis e
ouvidos? Como queremos ou precisamos reformular nossas
prioridades, considerando as crises atuais? Como a pandemia
moldou nossa compreensão e capacidade de imaginar o que
queremos e o que precisamos à luz do Evangelho, do que é
possível e necessário? O que gostaríamos de substituir/mudar
em um mundo pós-pandêmico? O que é preciso deixar ir e o
que deve permanecer igual?
Caminhemos juntos como família carismática global
Não é suficiente para nós ponderarmos estas questões individualmente. Precisamos fazer isso juntos. Como Maristas,
temos os apelos do último Capítulo Geral para nos orientar,
enquanto contemplamos essas questões coletivamente. Os
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apelos valem hoje como valiam há três anos; a diferença será
a nossa resposta aos apelos. Não podemos voltar ao “normal”
anterior; precisamos moldar uma visão que vá além da “recuperação” desta pandemia.
Olhando para o XXII Capítulo Geral, pode ser fácil esquecer
que foi o primeiro Capítulo a ser realizado fora da Europa,
ampliando nossa visão do mundo a partir da perspectiva do
hemisfério sul. Os participantes formaram uma comunidade
rica e diversificada, reunida de todos os continentes, de todas
as Províncias e Distritos, Irmãos e Leigos Maristas. Nosso Capítulo foi enriquecido por alguns momentos e experiências muito
especiais: estivemos com aqueles que, durante aqueles dias
da assembleia, foram atingidos pela devastação de furacões,
terremotos e violência, e nos concentramos sobre realidades
cruciais e emergentes nas diversas partes do mundo onde
atuamos. Fomos desafiados a abandonar os velhos caminhos,
de conforto e segurança, e a responder com audácia às necessidades emergentes (XXII Capítulo Geral).
O Capítulo nos chamou a ser uma família carismática global,
um farol de esperança neste mundo turbulento, a ser o rosto e
as mãos da terna misericórdia de Jesus, a ser construtores de
pontes para caminhar com crianças e jovens marginalizados
pela vida, e a responder com audácia às necessidades emergentes (XXII Capítulo Geral). Estes apelos continuam a conter
implicações concretas para todas as dimensões de nossa vida
e missão.
O que Deus pede de nós, hoje?
Marcelino Champagnat também se comoveu com as necessidades e possibilidades do seu ambiente e escutou atentamente o Espírito, para descobrir o que Deus lhe pedia naquele
momento. Hoje, de maneira semelhante, somos desafiados

a responder a duas perguntas fundamentais em um mundo
devastado por uma pandemia:
• Quem Deus quer que sejamos neste mundo emergente?
• O que Deus quer que façamos neste mundo emergente?
Responder a essas duas perguntas nos ajudará a lidar com
uma infinidade de outras, como por exemplo: Como podemos
ser melhor uma família carismática global, quando as fronteiras
nacionais estão fechadas, quando o medo irracional do imigrante, do “outro”, se espalha de maneira desenfreada? Como
podemos ser faróis de luz e construtores de pontes em um
mundo dividido e, às vezes, violento? Como podemos caminhar
com aqueles à margem da vida, enquanto a margem continua
crescendo e a pobreza aumenta? Em um mundo que professa
o “eu primeiro” e coloca a culpa nos outros, como podemos ser
o rosto e as mãos da terna misericórdia de Deus?
Nossas respostas a estas perguntas influenciarão profundamente o desenvolvimento de quem somos e do que fazemos,
como maristas, durante os próximos anos. Como Knost tão
eloquentemente sublinha, não é o tempo, mas a intenção que
afeta a mudança. Dias, semanas e meses podem passar, mas
o que pretendemos fazer neste momento, no tempo que nos é
dado? A quem podemos inspirar, tocar ou ajudar com nossas
palavras ou ações?
Grandes mudanças acontecem quando muitas pequenas
mudanças são realizadas juntas. É aquele pequeno movimento
feito por uma pedrinha que lentamente se transforma em uma
onda. Então, precisamos decidir qual será nossa intenção,
nossa escolha, e devemos lembrar que “O mundo frágil espera
na escuridão a luz que tu és“.
Ir. Ben Consigli, Conselheiro Geral

ITÁLIA													

CARTA DOS PRESIDENTES DA UISG E USG
“Vamos cuidar uns dos outros como o Deus da salvação
cuida de nós“
Durante a reunião dos Conselhos Executivos da UISG
e da USG de 25 de maio de 2020, os participantes
sentiram a necessidade de partilhar com todos os/as
Superiores/as Gerais as suas preocupações, incertezas e
experiências, de manifestar a sua comunhão e de oferecer sugestões de discernimento neste tempo de grande
sofrimento para toda a humanidade.
Por isso, os Presidentes das duas Uniões, P. Arturo Sosa
y Irmã Jolanta Kafka, escreveram juntos uma carta que pode ser
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VATICANO

PE. PRASKIEWICZ SZCZEPAN SERÁ						
O RELATOR DA CAUSA DO IR. BASÍLIO RUEDA

A

pandemia do
coronavírus
afetou seriamente o ritmo de trabalho
da Congregação para
as Causas dos Santos. Desde meados
de fevereiro, quando
começamos a ter algumas notícias sobre a
pandemia, até meados
de junho, as visitas aos
escritórios da Congregação foram restritas
e o processo burocrático foi retardado.
Durante esse período
de pandemia, foi nomeado o Relator da Causa do Irmão Basilio
Rueda. Trata-se do Pe. Praśkiewicz Szczepan, O.C.D., da Polônia.
A causa de canonização do Irmão Basílio começou oficialmente
no Vaticano a partir do momento em que foi publicado o decreto
de validade do processo realizado pelo tribunal diocesano de
Guadalajara, em 20 de dezembro de 2019.
Outros tópicos da Postuladoria do Instituto
A Positio do Irmão Lycarion já está na gráfica para fazer as
cópias a serem entregues aos especialistas em História do
Vaticano. O Irmão Lycarion foi assassinado em 27 de julho de
1909, uma testemunha da escola cristã na “Semana Trágica de
Barcelona”.
Também foi divulgado o nome do novo Postulador Geral que me
substituirá a partir de outubro de 2020, quando terei completado
minhas primeiras 80 primaveras: será o Irmão Guillermo Villarreal, da Província do México Ocidental.

Congregação para as Causas dos Santos
Através do renovado site da Congregação, realizado para
comemorar os 50 anos de sua instituição como atual estrutura,
pode-se ver que continuou trabalhando, apesar desse tempo
de pandemia. Os decretos publicados em 26 de maio de 2020
tornaram públicos cinco milagres atribuídos à intercessão de
três sacerdotes (um dos quais era o Beato Charles de Foucauld) e duas monjas, o martírio de seis monges cistercienses
e um frade menor e as virtudes heroicas de um Servo de
Deus. E em 19 de junho, foram aprovados os decretos de um
milagre atribuído à intercessão de dois sacerdotes e um leigo,
o martírio de uma irmã professora e as virtudes heroicas de um
Servo de Deus.
Por outro lado, as celebrações de sete beatificações, já programadas entre maio e setembro, tiveram que ser adiadas.
Ir. Antonio Martínez Estaún, Postulador Geral

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website			
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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