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CASA GERAL

O SECRETARIADO DOS LEIGOS MARISTAS FALA SOBRE
APRENDIZAGENS E DESAFIOS DA CRISE SANITÁRIA

N

o vídeo que apresentamos abaixo, os
membros do Secretariado de Leigos
nos contam como têm vivido essa
experiência particular de crise sanitária
provocada pela COVID-19. “Uma lição
que tenho experimentato tem a ver com a
percepção de quão frágeis somos como
pessoas. Uma fragilidade que o próprio
Champagnat experimentou. E a relevância
que outros têm: a família, os amigos que
são capazes de ti acompanhar”, conta Raúl
Amaya, diretor do Secretariado.
Ana Saborío, da América Central, como
desafio, diz que “neste tempo crucial,
precisamos fomentar, como maristas, redes
e interconexões globais entre todos os
maristas do mundo para cuidar uns dos outros”.
Participam do vídeo todos os membros do Secretariado, diretores
(Raúl Amaya – Santa María de los Andes, Agnes Reyes – East

Asia, Pep Buetas – L’Hermitage, Manuel Gómez Cid – Mediterránea) e membros do Secretariado ampliado (João Luis Fedel –
Brasil Centro-Sul, Carole Wark – Austrália, Ana Saborío – América Central e Ir. Elias Iwu – Nigéria).

administração geral
■ Na segunda-feira, 31 de agosto, o Conselho Geral começou sua tradicional sessão plenária de setembro. Durante esta
primeira semana, o Conselho Geral reflete e conversa sobre o
acompanhamento das Unidades Administrativas e Regiões na
situação de pandemia que vive o mundo atualmente. Durante
alguns dias revisa as traduções das Constituições, em vistas
da sua publicação, proximamente. Fará também um “Conselho Regular”.
■ O Ir. Francis Lukong, do Distrito West Africa, chegou na
Casa Geral há alguns dias e, desde primeiro de setembro,
assumiu o cargo di Diretor Adjunto do Secretariado de Solidariedade.
■ Na semana passada, regressou à Diocese de Tabasco, no

México, o Pe. Renzo Arévalo, capelão na Administração Geral.
Será substituído, a partir de 22 de setembro, pelo Pe. Ananda
Raj, da Diocese de Asansol, Índia. Continua como capelão o
Pe. Ricardo Morales, também da diocese de Tabasco. P
Os sacerdotes oferecem serviços como capelães, enquanto
estudam nas Pontifícias Universidades de Roma, e são membros da comunidade da Casa Geral.
■ Em agosto, Pep Buetas, da Província de l’Hermitage,
terminou seu serviço no Secretariado de Leigos como Diretor
Adjunto, cargo que ocupava desde 2013. A partir de primeiro
de setembro, Manu Gómez Cid, da Província Mediterránea,
assume esse cargo, ao lado de Raúl Amaya (diretor do secretariado) e Agnes Reyes (diretora adjunta).
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BRASIL

RESPOSTA SOLIDÁRIA DA PROVÍNCIA					
BRASIL SUL-AMAZÔNIA CONTRA A PANDEMIA

A

pandemia evidenciou o
quanto o mundo ainda
sofre com as desigualdades sociais. No Brasil muitas
famílias perderam suas fontes
de renda e estão vivendo em
situação de vulnerabilidade. Na
Província Brasil-Sul Amazônia, assim como em outras
Unidades Administrativas do
Instituto, formou-se, logo nos
primeiros dias de isolamento
social, uma grande corrente
de solidariedade, que ganhou
ainda mais força com o passar
dos meses. Foram diversas
frentes de atuação, que se
concretizaram nos espaços de
missão para beneficiar milhares de pessoas em diferentes cidades do Rio Grande do Sul, em Brasília e na região amazônica,
territórios com obras da Província Brasil Sul-Amazônia.
Escolas organizaram drive-thrus para a arrecadação de mantimentos, Centro Sociais produziram máscaras e pães e distribuíram para as comunidades locais, Fraternidades do Movimento
Champagnat da Família Marista realizaram campanhas sociais
em suas paróquias, entre tantas outras ações voluntárias que
surgiram entre nossos colaboradores, educadores, estudantes,
familiares e Leigos.
“Ação comunidades”
Organizada pela Gerência Social dos Colégios e Unidades Sociais
da Província organizou o projeto, a iniciativa tem como objetivo
arrecadar doações para beneficiar mais de cinco mil famílias
assistidas pelos Maristas. As doações de alimentos, materiais de
higiene, cobertores e agasalhos são feitas em pontos de coleta
espalhados em nossas Unidades. Além de mantimentos, as doações em dinheiro feitas na conta da Ação Comunidades também
estão sendo revertidas em chips de celular para oportunizar
acesso à internet aos estudantes das escolas sociais da Rede
Marista.
Arte solidária
As campanhas também contaram com os talentos artísticos de
nossos colaboradores, estudantes, educandos e parceiros. Durante esse período, foram realizadas diversas lives artísticas com
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apresentações musicais, com o objetivo de arrecadar doações
para os mais necessitados. Já no Centro Social Marista Mário
Quintana, a campanha Arte Solidária encontrou na venda de
obras artísticas uma forma de beneficiar as famílias atendidas na
Unidade. Ao todo, foram vendidos 95 quadros produzidos pelos
educandos com material reciclado. O valor arrecadado é doado
para as famílias que estão sem esse recurso em suas casas.
PUC
Na Universidade, além da adesão a diferentes campanhas
solidárias, também foram produzidos equipamentos de proteção
individual nos laboratórios do Tecnopuc. Esses foram destinados
para profissionais da área da saúde e educadores que estão à
frente de suas atividades de forma presencial durante o período
da pandemia.
Amazônia
Na região amazônica, entre tantas iniciativas, destaca-se o envio
de materiais de proteção por via fluvial para a comunidade da
Foz do Tapauá, o acompanhamento da realidade dos povos
indígenas em situação urbana de Manaus e a confecção de
máscaras para serem distribuídas a grupos em situação de risco.
Além disso, a Província também aderiu à campanha A Amazônia
Precisa de Você coordenada pela Rede Eclesial Pan-Amazônica
(REPAM) e pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM).
Encontra mais informações neste link
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notícias breves

México Central
A professora Ana Gabriela Aguirre
Franco tomou posse como Reitora da Universidad Marista de la
Ciudad de México. O Ir. Provincial,
José Sánchez, presente no evento,
agradeceu ao Ir. Aldape por seu
testemunho e trabalho valoroso à
frente da Instituição.

EQUIPE DE GESTÃO DO KIRIBATI

Arco N orte
Os Irmãos de votos temporários
da Região realizaram um encontro virtual onde compartilharam
experiências atuais de formação
e missão. Atualmente, na Região
do Arco Norte, existem mais de
30 Irmãos com votos temporários, alguns vivendo em casas de
formação, outros em comunidades
apostólicas.

H aiti
Em 15 de agosto, festa patronal do
Instituto, cinco noviços da Província do México Ocidental iniciaram
seu noviciado em Jérémie, Haiti:
Fredlet Nicolas Jean, Ismick Louis,
Pierre Bealy Jean, Johnson Louis
e Claudel Faustin. No Noviciado
eles serão acompanhados pelos
irmãos Antonio Cavazos, Mestre
de Noviços, Rafael Alvarez e José
Contreras Landeros.

Austrália
A equipe Marist Formation, que
fornece formação para a Missão
e Vida aos membros da Associação Marista Australiana de São
Marcelino Champagnat, inaugurou uma nova série de Podcasts
denominada “Viajando em direção
à liberdade: um desejo de Deus
e de plenitude em nossas vidas”.
Convida a juntar-se a eles enquanto conversam com os maristas de
toda a Austrália. Você pode acessar os episódios nesse link https://
buff.ly/3gqV0je

A

Equipe de Gestão do Kiribati está
dando início ao seu novo mandato
de dois anos de corresponsabilidade pela futura Missão Marista Champagnat em Kiribati. No passado dia 15
de agosto, durante a Festa do Dia da
Assunção, a Equipe reunida recebeu a
bênção dos Maristas de Champagnat.
Durante o encontro, a Equipe de Gestão
compartilhou suas prioridades mais
imediatas de ação, que incluem o planejamento de um Retiro Ecológico em meados de setembro para a própria Equipe,
e convidou os principais professores da
escola St. Louis e das pré-escolas.
Outra prioridade é dar uma resposta

urgente para um número crescente de
jovens afetados por problemas de abuso
de substâncias químicas, como drogas e
álcool. Felizmente, para ambas as prioridades, o grupo tem a disponibilidade de
algumas pessoas locais competentes e
profissionalmente treinadas.
O segundo retiro para estudantes da escola St. Louis, afetados por problemas de
abuso de substâncias, foi realizado em
La Valla, no fim de semana de 22 a 23
de agosto. O irmão Tainga, com o diretor
da escola de St. Louis e outros animadores convidados organizaram este retiro.
Planos para um Workshop de Proteção à
Criança também estão em andamento.

No dia 8 de
setembro, festa
da Natividade de
Nossa Senhora,
o Superior Geral,
Ir. Ernesto, divulga
para todo o Instituto
a sua primeira
Circular
2 I SETEMBRO I 2020
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AUSTRÁLIA

ESTUDANTES AUSTRALIANOS AJUDAM OS NOVIÇOS A
DESENVOLVER SUAS HABILIDADES NA LÍNGUA INGLESA

P

or meio da Bridge Builders, um programa australiano de
apoio à colaboração e ao voluntariado maristas, foi estabelecida uma colaboração entre estudantes da 11ª série da
Marist High School de Parramatta, Austrália, e noviços maristas
do Noviciado Internacional de Tudella, no Sri Lanka, onde os
alunos acompanham os noviços, ajudando-os a desenvolver suas
habilidades de linguagem formal e informal em inglês.
Mark e Samuel, da Marist High School de Parramatta, estão
conduzindo o programa de inglês por meio do ZOOM. Eles obtêm
os créditos em um programa chamado Missão Marista / Voluntariado Ativo. O programa tem dois componentes alinhados: um
curso inovador de Fé em Ação RE (Missão Marista); um curso
de certificado de formação profissional (VET) que permite aos
estudantes obter títulos reconhecidos nacionalmente no nível de
certificado.
O voluntariado físico agora não é possível nestes tempos de
Covid-19, daí o desenvolvimento desse programa de voluntariado
virtual.

Os noviços de Tudella vêm da Província da Austrália (Timor Leste
e Melanésia), da Província do Sul da Ásia (Paquistão, Índia e Sri
Lanka) e do Distrito da Ásia (Vietnã, Bangladesh, Camboja e China). Todos eles precisam desenvolver suas habilidades em inglês
em nível formal, obtendo uma boa pontuação no IELTS, o International English Language Testing System, para poder frequentar
mais tarde cursos de nível superior nas Filipinas. Eles também
precisam se sentir à vontade na conversação em inglês, pois têm
diferentes línguas maternas e precisam de um idioma comum
na comunidade. O Ir. Nghi é originário do Vietnã e concordou em
estar na vanguarda desse programa-piloto

NOVA ZELÂNDIA

PROGRAMA ANUAL DE FORMAÇÃO			
“CHAMPAGNAT-IN-THE-PACIFIC”

N

os dias de 9 a 12 de agosto,
aconteceu em Long Bay, o
Champagnat-in-the-Pacific 2020,
um programa de formação para aqueles
que trabalham em escolas ou pastoral
maristas da Nova Zelândia.
Foram 17 participantes de 11 escolas ou
pastorais. O curso foi facilitado pelo Sr.
Dan Dungey (Coordenador de Parcerias
Lay) e o Ir. Doug Dawick.
O programa de retiro de três dias
abordou a espiritualidade e a pedagogia
da educação marista na tradição de São
Marcelina Champagnat.
A presença de um grande grupo de
Irmãos residentes em Auckland foi calorosamente sentida por todos os participantes. Além disso, ter o irmão Terence
de Fiji presente foi muito apropriado,
considerando que ele foi fundamental
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para lançar este programa há mais de
uma década.
Infelizmente, o último dia foi considerado
curto, devido ao anúncio dado à noite de
que Auckland estaria se movendo para
o Nível de Alerta 3 ao meio-dia do dia

seguinte, por causa do COVID-19.
Muitos comentários positivos foram compartilhados. A jornada está apenas começando,
conforme coletivamente os participantes
procurem novas maneiras de manter vivo o
sonho do fundador no século 21.
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mundo marista
MÉXICO: MARISTAS DE GUADALAJARA

AUSTRÁLIA: GRUPO DA ASSOCIAÇÃO MARISTA
EM FORBES

PORTUGAL: MARCHA – VOUZELA

CASA GERAL: SUPERIOR GERAL E SECRETÁRIO DO
INSTITUTO, IRMÃOS ERNESTO E CARLOS

SRI LANKA: ÚLTIMO DIA DE AULAS NO MARIS
STELLA COLLEGE

HAITI: INÍCIO DO NOVICIADO EM JÉRÉMIE

CONSELHO DE LEIGOS MARISTAS DOS ESTADOS UNIDOS

O

Conselho de Leigos Maristas dos
Estados Unidos tem se reunido
regularmente desde 19 de maio
através do Zoom. Os membros se
dividiram em comissões e trabalharam
arduamente em várias tarefas, na
esperança de que algumas iniciativas
concretas estejam prontas para começar no outono.
Lindsay Irwin é a presidente do conselho, auxiliada por Richard Karsten e
Maureen Hagan. O número de formulários de manifestação de interesse
preenchido aumentou em 15 membros
desde o início do verão.
Adam Wouk preside a comissão de comunicações. Junto com
Matt Fallon, Earline Tweedie e Richard, a comissão está estudando diferentes maneiras de alcançar membros ativos e potenciais,
de ficar em contato com atividades e programas e de manter
todos conectados e informados.

Ellen Salmi VanCleef preside a comissão de formação que também inclui Earline Tweedie, o Irmão Ken Hogan e o Irmão Owen
Ormsby. Eles trabalharam muito no conteúdo dos programas
para as próximas experiências de formação.
Em suma, esse é um grupo de trabalho incansável com ideias
estimulantes e uma visão criativa de como podemos seguir em
frente e “tornar Jesus conhecido e amado”.
2 I SETEMBRO I 2020
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PAPA FRANCISCO DOA RESPIRADORES PARA				
O HOSPITAL DA PROVÍNCIA BRASIL SUL-AMAZÔNIA

O

6

Hospital São Lucas da Pontifícia
Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), da Província Brasil Sul-Amazônia, recebeu um
reforço do Vaticano para o combate à
Covid-19. No dia 27 de agosto, Antonio
Guizzetti, representante enviado pelo
Papa Francisco, esteve no complexo
hospitalar para formalizar a doação de
quatro respiradores e um aparelho de
ultrassom utilizado para exames de
captação de imagens de tecidos ou
fluxos sanguíneos.

te é conduzido o estudo da testagem da
vacina contra o coronavírus.

Antonio Guizzetti foi recebido, em Porto
Alegre, pelo arcebispo metropolitano,
Dom Jaime Spengler, pelo reitor da
PUCRS, Irmão Evilázio Teixeira, e pelo
diretor-geral do Hospital, Leandro Firme.
Durante a visita, o grupo visitou as dependências do Hospital, onde atualmen-

Segundo o reitor da PUCRS, Irmão
Evilázio Teixeira, “este ato de solidariedade da Igreja, bem como todo
apoio recebido de nosso arcebispo e
chanceler de nossa Universidade, Dom
Jaime Spengler, é fundamental para
que sigamos fortalecidos e atuantes na
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Os equipamentos doados serão direcionados para a UTI que acolhe exclusivamente os pacientes com Covid-19. Para
ajudar no atendimento à doença na
Região Metropolitana, o Hospital vem
ampliando gradativamente a sua oferta
de leitos para pacientes contaminados
com o coronavírus. Atualmente, 46 leitos estão disponíveis na UTI Covid-19 e
outras 104 unidades para a Enfermaria.

nossa missão de cuidado e promoção à
vida”. Para o diretor-geral do Hospital,
Leandro Firme, a doação é uma importante soma aos esforços da instituição.
Segundo comunicado enviado pelo
Vaticano, a motivação do pontífice com
o programa de auxílio busca “encontrar
os meios necessários para salvar e
curar muitas vidas humanas”, sobretudo em países como o Brasil, que
majoritariamente sofre por causa da
emergência epidemiológica da Covid-19.
O hospital recebeu também 18 ventiladores de terapia intensiva Draeger
e 6 aparelhos de ultrassom portáteis
Fuji foram enviados ao Brasil graças ao
compromisso da Hope Onlus Association.
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UM MARISTA LEIGO JUNTOU-SE POR 3 MESES À
COMUNIDADE LA VALLA HERMITAGE, EM MITTAGONG
Um dos sonhos para a Comunidade La Valla Hermitage em Mittagong, Austrália, é que os maristas leigos se juntem aos irmãos na
residência e se envolvam na vida da comunidade. Uma pessoa pode optar por se juntar à comunidade por apenas uma semana ou
por até três meses. Esse tempo vivido na casa pode ser uma oportunidade de enriquecimento, uma maneira de aproveitar algum
tempo sabático, algum tempo longe para oração e reflexão, um período de discernimento, ou talvez, querendo apenas experimentar algum tempo vivendo em uma comunidade marista. Nos últimos três meses, o jovem marista, Filipe Gama e Silva, fez exatamente isso. Nas imagens, Filipe está com irmãos que compõem a comunidade: Ian McCombie, Robert O’Connor e Bill Sullivan.
O que se segue é um breve resumo de sua estadia de três meses com os irmãos da comunidade de La Valla, com perguntas
feitas pelo Ir. Bill Sullivan.
O que o levou a querer estar com os
Irmãos na comunidade LaValla?
Filipe: Para mim sempre houve uma
sensação de querer experimentar como
seria a vida vivendo em uma comunidade com irmãos. Por algum tempo o Ir.
Bill e eu estivemos conversando sobre
essa opção, mas eu não estava pronto
para dar o salto. Talvez fosse o Espírito
trabalhando em mim, mas com o início
do COVID-19, combinado com o início
do “trabalho de casa”, senti que esse
era o momento certo.
O que você gostou em sua estadia
com os irmãos?
Filipe: A coisa que eu mais gostei foi
simplesmente compartilhar a vida comunitária com os irmãos Bill, Ian e Bob.
Ao final de um longo dia de trabalho,
compartilhar o jantar e brincar com os
Irmãos sempre foi o ponto alto do meu
dia. Dizem que ser irmão significa ser
“irmão” um para o outro. Embora eu
tenha ouvido isso inúmeras vezes, acho
que não entendi o seu significado até o
meu tempo aqui. Eu realmente amei a
natureza acolhedora da comunidade e o
fato de que eles fizeram me sentir como
se eu fosse um “irmão” para eles.
A outra coisa que eu honestamente valorizei e gostei foi a oração da comunidade
todos os dias. Para mim, havia algo diferente e especial sobre reunir-se em comunidade para orar. Embora eu possa ter
sido sempre o último a chegar, os Irmãos

nunca me chamaram à atenção por isso!
Suspeito que estavam rindo secretamente
quando me ouviam correndo em direção
à capela na esperança de diminuir alguns
segundos do meu atraso.
O que você achou desafiador?
Filipe: Embora eu realmente gostasse
da companhia dos irmãos, o afastamento de Mittagong (por causa do
confinamento COVID-19) significava que,
às vezes, eu sentia falta de estar perto
de pessoas próximas da minha idade.
Às vezes achei desafiador encontrar o
equilíbrio entre meus compromissos de
trabalho e o envolvimento pleno com
a comunidade, ao mesmo tempo em
que utilizava o tempo e o espaço para
reflexão, discernimento e oração.
O que você teria feito diferente?
Filipe: Não tenho certeza, pois não tive

tempo de refletir sobre minha experiência aqui. Uma coisa que eu sei, porém,
é que equilibrar os compromissos de
trabalho, juntamente com a tentativa
de estar totalmente comprometido com
a comunidade, meu próprio tempo
espiritual e a missão aqui foi desafiador.
Acho que se eu fizesse de novo, em um
mundo ideal, eu não estaria trabalhando
de segunda a sexta.
Como você sentiu o tempo de oração com a comunidade?
Filipe: O tempo de oração com a comunidade foi um dos meus destaques. Eu
não sei exatamente o que era, mas havia
algo diferente em unir-me em oração.
Que três palavras você usaria para
resumir sua estadia na comunidade
de La Valla?
Filipe: Acolhedor, motivante e divertido.
2 I SETEMBRO I 2020
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IR. FABIEN: QUATRO ANOS DE ESTUDOS					
E VIDA EM COMUNIDADE NA CASA GERAL
Depois de quatro anos estudando Psicologia na Universidade Gregoriana em Roma, o irmão Fabien Bulaimu Poyo, regressou à sua
Província – África Centro-Leste – em meados de julho. Ele será formador no noviciado de Save, em Ruanda. Segue um pequeno
testemunho de vida desse tempo vivido na comunidade da Casa geral.

C

heguei à Itália em junho de 2016,
para estudar Psicologia (licenciatura) na Universidade Gregoriana.
Agora, em julho de 2020, quando deixo
a comunidade, invade-me uma mistura
de várias emoções.
Sou muito grato por haver encontrado
nesta comunidade um espaço onde me
senti livre para expressar minhas capacidades e habilidades; onde vivi como
irmão entre os irmãos.
Essa experiência, com suas belezas e
desafios, ajudaram-me a
ampliar minha visão e vivência maristas. Regresso
à minha Província levando
um conhecimento mais
amplo e uma nova forma
de viver como irmão.
Aprendi muito da interculturalidade, da fraternidade
e dos desafios vividos
nesta casa. Criei muitos
laços e ganhei muitos
amigos. Estive em contato
com muitos irmãos, leigos
e colaboradores de diferentes partes do mundo
marista. Além disso, a comunidade foi
um grande apoio na minha caminhada
acadêmica, que era um desafio. Sobre o
fato de viver como marista, esta comunidade foi uma segunda universidade para
mim.
Agradeço à minha Província e à Casa
geral por haver-me proporcionado esta
oportunidade tão especial em meu
trajeto formativo como irmão. Também
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desejo partilhar minha alegria por haver
concluído meus estudos com êxito, dado
que essa experiência acadêmica enriqueceu meu crescimento pessoal, profissional, interpessoal e espiritual. Estou
muito feliz e agradecido. Minha estadia
aqui, na cidade de São Pedro, foi uma
experiência de abertura à universalidade
e à eclesialidade. Esses quatro anos na
Casa geral foram quatro anos de estudos
e quatro anos de vida em comunidade.

Agora que
retorno, por um
lado fico um
tanto triste por
ter que deixar
este lugar que foi
verdadeiramente
um lar para mim;
porém, por outro,
sinto-me feliz e
entusiasmado
pela missão que me espera em minha
Província.
Desejo que outros jovens irmãos tenham
a mesma oportunidade de viver o que eu
vivi nesta casa. Permanecerei unido à
esta comunidade com o coração sempre
agradecido.
Muito obrigado e, adeus!
Ir. Fabien Bulaimu Poyo, fms
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PERU

VOLUNTARIADO MARISTA NO LAR MARCELINO
CHAMPAGNAT, EM PUERTO MALDONADO

E

ste é o testemunho
de Zoila Flor De la
Roca Prado, voluntária
peruana, da Província de
Santa Maria de Los Andes.
Ela está no Hogar Marcelino
Champagnat em Puerto
Maldonado, Peru, vivendo
em comunidade com os
Irmãos, voluntários leigos e
missionários. A casa acolhe
jovens nativos de diferentes
etnias que estão estudando
na escola secundária da
cidade. Zoila descreve sua
experiência durante a Pandemia provocada pela COVID-19,
alguns projetos que os maristas desenvolveram com os jovens,
a vida comunitária e a Semana Santa.
Sou Zoila e estou na casa dos Irmãos Maristas em Tambopata,
Madre de Dios, na selva peruana.
Aqui, eles dão abrigo a jovens nativos de diferentes etnias que
vêm para a cidade para estudar no nível secundário. Este ano,
entrei nesta missão e compartilho minha vida comunitária com
o Ir. Jesús, Doris (que está aqui por um tempo) e dois missionários espanhóis, Isidoro e Ángel.
Este ano, estava quase tudo pronto para receber os meninos
que vêm de sua comunidade para começar seus estudos,
quando ouvimos a notícia: “quarentena, ninguém pode sair de
casa por causa do aparecimento de um vírus muito contagioso…”.
Tudo mudou, planos, tudo. Surgiu a incerteza. Os meninos
não viriam mais, não poderiam viajar, sair ou entrar em sua
comunidade. O que fazer?
Foi preciso mudar sua mentalidade, aprender a trabalhar como
comunidade nas diferentes tarefas que lhes foram atribuídas.
Descobrir que havia muito a fazer e – o mais bonito – dar
importância, redescobrir, valorizar o pequeno, o grande que
se faz: limpar, cortar, comprar, pagar, cantar, pôr a mesa,
cozinhar…
E o coronavírus me deu uma lição, visto que tive que fazer uma
quarentena. Quinze dias no meu quarto, sozinha: como não
aprender, nessas circunstâncias, o valor da comunidade. O Ir.
Jesús e Doris, me ajudando em tudo, com o risco de contágio
(deve-se notar que eles são pessoas maiores), e como eles
dividiram as tarefas. Isso me fez lembrar de nosso Senhor que

disse: “MINHA FAMÍLIA É QUEM FAZ A VONTADE DO MEU
PAI”. Lições aprendidas na casa que fazem você redescobrir o
valor daquele que está ao seu lado.
Neste tempo, foi e é o valor da disponibilidade a coisa mais
importante que descobri, o serviço de cada um dos membros
da comunidade a fim de ir adiante. A preocupação do Irmão
Jesus, apoiando a todos nós para realizar e completar diferentes projetos.
Embora nossos jovens estejam em suas comunidades, foram
apoiados graças a uma comunicação contínua com seus professores e pais. Foram-lhes enviados informações e deveres.
Também alimentos, livros e materiais para o estudo. Estamos
provendo para que possam realizar seus estudos à distância e
assim não percam o ano escolar.
Toda a comunidade participou ativamente da oração do rosário, no Vicariato, que transmitimos via facebook.
Este ano, vivemos a Semana Santa de uma maneira diferente,
com outras pessoas, sem sair de casa, colocando murais relacionados a cada um dos dias do tríduo (quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo de Páscoa) nas portas da casa, a fim
de ajudar as pessoas a vivê-la. Também procuramos pessoas
com dificuldades financeiras a fim de apoiá-las emocionalmente e materialmente. Também partilhamos pequenos presentes,
como bolos e outras coisas feitas em casa com um abrigo para
crianças abandonadas.
Agora continua a incerteza, os casos positivos, as mortes, mas
também a alegria, a esperança de que trabalhando juntos (em
casa) podemos fazer muitas coisas pelos outros.
Zoila Flor De la Roca Prado – Puerto Maldonado, Peru
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ste número 38 dos Cadernos
Maristas é o trabalho de uma nova
equipa encarregada do património,
nomeada pelo Conselho Geral para o
período 2019-2021, cujo animador é a
partir de agora o Ir. Antonio Ramalho. A
nova equipa tem ex-membros (irmãos
André Lanfrey, Michael Green, Patricio
Pino, Colin Chalmers, Allan De Castro) e
novos membros (irmão Vincent de Paul
Kouassi, da África Ocidental, irmão M.
Dyogenes, do Brasil, e Irmão Omar Pea,
da Guatemala). O trabalho foi realizado
em estreita colaboração com o Serviço
de Publicações, dirigido pelo Sr. Luiz
Da Rosa, responsável pelas traduções e
encarregado de todo o trabalho técnico
de layout e publicação.
Ao publicar este número 38, a equipa
quer mostrar a sua preocupação em
manter a continuidade relativamente aos
tempos passados; no entanto, não exclui
formas complementares de expressão.
A maioria dos Cadernos Maristas do
passado já aparece no site. Esta revista,
traduzida em quatro línguas, é publicada
só uma vez por ano e contém artigos
bastante curtos, enquanto o site Champagnat.org oferece espaço para investigações que ainda não foram publicadas
ou traduzidas, como é o caso de vários
artigos ou obras mais desenvolvidos, em
particular dos irmãos Antonio Martínez
Estaún e André Lanfrey.
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É verdade que esses trabalhos têm a
desvantagem de estar na língua do seu
autor, mas a tradução automática já
permite, e sem dúvida permitirá cada
vez mais, que aqueles que não dominam
esse idioma possam chegar ao conhecimento do conteúdo de maneira aceitável.
Portanto, parece-nos que nos próximos
anos essa complementariedade, agora
inicial, deverá ser refinada entre os dois
modos de divulgação: o site pode servir,
por exemplo, como banco de dados dos
Cadernos Maristas, os quais publicariam
as contribuições consideradas mais
interessantes, possivelmente atualizadas
pelo próprio autor.

Este número 38 é, portanto, um número
de transição em vários sentidos: marca a
transição de uma equipe editorial para outra e inicia o projeto de melhorar o modo
de divulgação. Ao contrário de alguns
números anteriores, não se escolheu
um tema especial, embora dois artigos
que tratam da história das Constituições
estejam indiretamente relacionados.
Parece-nos que a principal contribuição
deste número 38 é a descoberta, pelo Sr.
Eric Perrin, de uma nova carta do Padre
Champagnat, que lança uma luz única sobre as circunstâncias e o meio ambiente
que reinavam quando ele começou a sua
obra em L’Hermitage nos anos 1825-27.

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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