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O DISTRITO MARISTA DA ÁFRICA OCIDENTAL
SERÁ UMA NOVA PROVÍNCIA EM 2021

N

o dia 21 de novembro, os Irmãos Cyprian Bankakuu
Gandeebo, Superior do Distrito da África Ocidental, e
Juan Carlos Fuertes Marí, Provincial de Mediterrânea,
anunciaram que no dia 9 de novembro o Irmão Superior Geral
e seu Conselho aprovaram que o Distrito da África Ocidental
se torna uma nova Província a partir de agosto de 2021,
quando se realizará o primeiro Capítulo Provincial.

•
•

o crescimento sustentável e a progressiva autonomia em
relação à economia;
o alto nível de autonomia na animação e governo do
Distrito.

As duas Unidades Administrativas criaram então uma equipe

No último Capítulo do Distrito, em agosto de 2018 em Gana,
o Provincial da Mediterrânea, Ir. Juan Carlos, e seu Vice-Provincial, Ir. Aureliano García Manzanal, informaram aos
membros do Capítulo sobre a decisão do Conselho Provincial
de iniciar um processo para o Distrito se tornar uma Província. Estas foram as razões dessa decisão, entre outras:
•
•

o número de Irmãos, de comunidades e de obras tem
aumentado em todos esses anos;
a idade média dos Irmãos fala de uma unidade administrativa jovem (em torno de 39 anos);

administração geral
■ O Ir. Ernesto, Superior-Geral, de segunda a quinta-feira,
participa de um programa de formação chamado “liderança
em discernimento”.
■ Na segunda-feira, os Conselheiros-Gerais Sylvain e Josep
Maria participaram do encontro com o MAPAC Board.
■ O Secretariado de Leigos realiza uma série de reuniões com
as equipes provinciais de Leigos: Brasil Sul-Amazônia e Brasil
Centro-Sul (terça-feira); Compostela e Região Arco Norte (quarta-feira); México Occidental (quinta-feira); Norandina (sexta-feira).
■ Na terça-feira, os Conselheiros-Gerais Ben, Ken e Sylvain,
com o Vigário-Geral Luis Carlos, participaram de um encontro
com os líderes de Asia e Oceania.
■ Na quarta-feira, chegou na Casa Geral o Ir. Gregorio Linacero, da Provincia América Central, nomeado pelo Conselho
Geral como Assistente do Economato Geral e Gerente dos

Projetos do Plano Estratégico da Administração Geral.
■ Na quarta-feira, reuniu-se a Comissão Internacional da
Missão Marista, que conta com a participação dos Irmãos Luis
Carlos, Ben, Ken (Conselho Geral) e Beto e Mark (Secretariado
da Educação e Evangelização).
■ Ainda na quarta-feira, representantes das Províncias de
Compostela e América Central se reuniram com os conselheiros-gerais João Carlos, Ken e Ben para discutir sobre o futuro
da vida e missão maristas em Honduras.
■ O Comitê Ad Hoc da Rede Global de Escolas Maristas
também se encontrou na quarta-feira, com a participação dos
Irmãos Luis Carlos, Ben, Beto e Mark.
■ Na quinta-feira, os Irmãos João Carlos e Sylvain participarão da reunião quinzenal do Secretariado de Leigos, com
Raúl, Manu e Agnes.
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de coordenação composta por alguns membros dos dois conselhos. Essa equipe projetou um processo de discernimento
que envolveu todas as comunidades do Distrito. Também está
sendo elaborado um acordo para continuar a colaboração
entre as duas futuras Províncias.
O material recolhido durante o processo de consulta servirá
para preparar a Assembleia que se realizará em 2021 e que
será a etapa anterior ao Capítulo Provincial de agosto.
Distrito da África Ocidental
Foi criado em 2000 e é formado por Irmãos dos Camarões,
Chade, Gana, Costa do Marfim e Libéria. O atual Superior de

Distrito é o Irmão Cipriano Gandeebo, depois dos Irmãos José
Antonio Ruiz Abeijón, Sylvain Yao e Francis Lukong.
O Distrito conta com 83 Irmãos: 61 na profissão perpétua
e 22 na profissão temporária. E também tem 8 noviços e 8
postulantes.
Existem atualmente 10 escolas (infantil, primária e secundária) e 11 Comunidades. Sua missão está voltada para a
educação crianças e jovens.
Carta do Superior da Província Mediterránea e do Superior do
Distrito: English | Español | Français | Italiano

CMI

MENSAGEM AO VOLUNTARIADO MARISTA

A

todos aqueles que, de alguma
forma, estão envolvidos no Voluntariado Marista.

Estamos muito felizes por vos escrever
esta mensagem, em ocasião do 35º
aniversário do Dia Internacional do
Voluntário.
Em 1985, com a resolução 40/212, as
Nações Unidas instituíram o Dia Internacional do Voluntário para celebrar, reconhecer e valorizar o trabalho, o tempo e
a disponibilidade dos voluntários em todo
o mundo.
Aproveitamos esta oportunidade para
expressar o nosso mais profundo
agradecimento a todos, Irmãos e
leigos, homens e mulheres, de qualquer idade e origem, que participam ou
participaram em iniciativas de voluntariado a todos os níveis
do Instituto Marista: a nível interprovincial ou provincial, em
escolas, universidades, centros sociais, comunidades ou
qualquer outra obra marista, assim como em instituições
que colaboram com o Instituto Marista, seja a nível eclesial
ou civil. Obrigado também a todos aqueles que, apesar da
pandemia, não desistiram do serviço como voluntários e
encontraram formas criativas, seguras e generosas de oferecer livremente o seu tempo e energia em favor dos mais
necessitados.
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Por outro lado, agradecemos também
àqueles que coordenam e acompanham os voluntários: os Coordenadores
Provinciais do Voluntariado – CPVs, os
tutores, os responsáveis pelo trabalho
pastoral, os formadores, as comunidades
de acolhida, as famílias e todos aqueles
que acolheram e criaram espaços para a
vida e missão dos voluntários
Nesse tempo complexo e desafiante, de
incerteza e medo, bem como de mudanças inexoráveis nas nossas sociedades,
amadurece a consciência de que o
mundo precisa cada vez mais de pessoas dispostas a tornar-se voluntárias, a
viver com gratidão e em solidariedade e
a colaborar na construção da cultura do
encontro.
Motivados pela mensagem do Papa
Francisco, de 27 de março: “Ninguém se salva sozinho”, nós
somos convidados a continuar a viver a fraternidade em serviço
e esperamos que os desafios e necessidades do mundo de hoje
encontrem pessoas motivadas para serem voluntárias, vivendo
o Carisma Marista na cultura do encontro, tornando-se “Faróis
de Esperança” e criando “Lares de Luz”.
Fraternalmente,
Departamento Colaboração para a Missão Internacional (CMI)
Voluntariado marista
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SÍRIA

NABIL ANTAKI RECEBE O PRÊMIO “VOLUNTÁRIO DO SUL”

O

Dr. Nabil Antaki, dos
Maristas Azuis de Aleppo, na Síria, recebeu o
prêmio “Voluntário do Sul” na
27ª edição do Prêmio Internacional de Voluntariado da
FOCSIV, em 5 de dezembro,
por ocasião do Dia Internacional do Voluntário.
A motivação para o prêmio foi
assim anunciada: “Para Nabil,
por não ter traído primeiro de
tudo o homem e seu próprio
Juramento de Hipócrates, por amor à terra e ao povo sírio, por
ser sempre fiel à sua missão de salvar vidas e trazer esperança
através do testemunho vivo de sua vida e generosidade. Para
Nabil o valor da esperança“.
Durante a cerimônia de premiação on-line, o Dr. Nabil expressou seu agradecimento pelo prêmio e disse: “Considero isso
como um reconhecimento ao maravilhoso trabalho realizado
pelos 150 voluntários da Associação Maristas Azuis. Desde
o início da guerra, junto com meus colaboradores, tentamos
ajudar as pessoas mais vulneráveis, ajudá-las a viver, colocar
um sorriso no rosto das crianças, levar esperança aos idosos
e semear a paz na região. Não somos uma associação caritativa, somos uma associação de solidariedade. Queremos viver
com os pobres e os deslocados para aliviar seu sofrimento e
para desenvolver a humanidade e a esperança. Este é nosso
objetivo: semear esperança. ajudar as pessoas a viver e a
permanecer em seu país.” No final de sua participação, Nabil
agradeceu à FMSI e aos Irmãos Maristas pelo seu apoio. Veja
aqui a cerimônia de premiação.

profissional muito prometedora, ele fundou, em 1986, com sua
esposa Leyla e o Irmão marista Georges Sabé, a associação “O
Ouvido de Deus”, um projeto que o envolveria com as pessoas
mais necessitadas de sua cidade. Em 2012, com a guerra, “O
Ouvido de Deus” se tornou “Maristas Azuis”. Atualmente esse
grupo de Aleppo, Síria, tem 150 voluntários que trabalham ajudando os deslocados e refugiados, promovendo e incentivando
programas de assistência e serviços de saúde, promoção de
empregos, projetos educacionais e sociais, e também distribuindo cestas de alimentos, kits de higiene, refeições e ainda
visita às pessoas mais vulneráveis.

A candidatura do Dr. Nabil foi apresentada pela Fundação
Marista de Solidariedade Internacional (FMSI), uma ONG da
Administração Geral, que faz parte da FOCSIV, uma federação
de organizações cristãs de serviço de voluntário internacional,
composta por 87 organizações.
Todos os anos, durante o Dia do Voluntário, a FOCSIV promove
o Prêmio Internacional de Voluntariado. Este ano, juntamente
com o Dr. Nabil, outras 5 pessoas foram premiadas (veja a lista
aqui).
Nabil Antaki “Voluntário do Sul”
Nabil Antaki é um médico. Paralelamente a uma carreira
9 I DEZEMBRO I 2020
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TIMOR LESTE

A COVID-19 CRIA NOVAS REALIDADES PARA
A FORMAÇÃO INICIAL MARISTA NO TIMOR LESTE

D

evido ao bloqueio causado pela pandemia do COVID-19,
18 candidatos à vida religiosa marista não puderam seguir
os passos normais do seu programa de formação. Dez
deles teriam que ir para o postulado nas Filipinas, e oito para o
noviciado no Sri Lanka, mas agora estão em Baucau, seguindo a
formação junto com os aspirantes. Por isso, a casa de formação,
além de dirigir o programa de aspirantado, realiza também o
programa de postulantado de primeiro ano e um programa de
“pré-noviciado”.
São cinco Irmãos na casa de formação, dois do Brasil (João Baptista – Brasil Centro-Sul – e Lécio Heckler – Brasil Sul-Amazônia)
e três da Austrália (Robert Spearen, Greg McDonald e Matthew
Green).
Além dos 18 jovens mencionados, o Timor Leste conta com 10
irmãos em profissão temporária em processo de formação inicial
nas Filipinas.
A Cerimônia de entrada no Postulantado
No dia 18 de novembro foram formalmente aceitos os oito novos
postulantes: Domingos Gomes, Dedimo Soares, Octoviano Correia, Simão Mendonça Maia, Edgar da Costa Salgueiro, Francisco
da Costa Filipe, Rubén Belo de Oliveira, Manecas dos Santos.
Juntando-se a eles para renovar o compromisso permanente
com a formação estiveram os atuais postulantes Ronaldo da
Costa e Mário Soares, também retidos no Timor Leste, sem
condições de retornar a Davao para continuar a segunda etapa
da formação de postulantes.

Cerimônia para o Pré-Noviciado
No dia 19 de outubro, os 8 candidatos que concluíram o Postulantado foram recebidos no programa de “pré-noviciado” durante
uma simples celebração.
Irmãos Escolásticos
Pertencentes ao grupo de 10 Irmãos do país em formação inicial,
os irmãos Jacinto e Melquiano voltaram do MAPAC para o Timor
Leste para iniciar seus estudos profissionais no ICFP. Eles foram
inseridos na segunda Comunidade Marista do Timor, em Tirilolo
– Baucau. Enquanto aguardam o início dos estudos em 2021,
Jacinto e Melquiano desenvolvem um programa de pastoral de 8
semanas com o pároco no Distrito de Lautém.

Primeiras Profissões na América Latina
No dia da Imaculada, fizeram a sua Primeira profissão no Instituto os Irmãos Ricardo Alfredo Mundo Dueñas, em El Salvador
(live: https://www.facebook.com/MaristasAC/videos/663891470906100), e Kevin Quezada, do Equador, no Noviciado de
Medellín (Live: https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/videos/187359609776722). Na Província Brasil Centro-Sul,
no dia 9, a primeira profissão foi feita pelos Irmãos Bruno Marcondes, Carlos Henrique de Oliveira e Nathan dos Santos (Live:
https://bit.ly/2KWttfw)
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mundo marista
URUGUAY: MARISTAS SAN LUIS – PANDO

LÍBANO: COLLÈGE MARISTE CHAMPVILLE

BRASIL: MCHFM - FRATERNIDADE MÃE DE DEUS,
DE TAGUATINGA

MADAGASCAR: JÓVENES MARISTAS DE
MADAGASCAR (JMM) – ANTSIRANANA

SAMOA: MELCHOR NOWELLE COMENZÓ SU
SEGUNDO AÑO COMO NOVICIO MARISTA

BANGLADESH: MARIST GIASNOGOR –
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

MARISTAS DA ÁSIA PROMOVEM ENCONTRO
SOBRE A CIRCULAR “LARES DE LUZ”

E

m celebração no contexto da preparação para
o Natal, irmãos e leigos
maristas da Ásia promoveram uma jornada de oração,
compartilhando histórias de
fé e criando laços como uma
única Família Marista.
No dia 29 de novembro,
primeiro domingo do Advento,
cerca de 79 maristas de Champagnat participaram do “Retiro
Virtual” com o tema “Anseio por luz”. Irmãos e leigos do Distrito
Marista da Ásia, das Províncias de East Asia e South Asia se
uniram em oração e reflexão baseadas na Circular do Ir. Ernesto, “Lares de Luz“.
Uma equipe de irmãos e leigos composta pelos Irmãos Lindley

Sionosa, Nicholas Fernando, Alfedo Herrera e Allan de Castro;
pelos líderes leigos Elma Rafil, Marjorie Rañeses e Agnes Reyes
preparou também as reflexões semanais de Advento com a
esperança de aprofundar mais o espírito de família, nutrindo a
espiritualidade dos Maristas Champagnat na Ásia e promovendo uma jornada significativa de saudade profunda do nascimento de Jesus.
9 I DEZEMBRO I 2020
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IR. BEN CONSIGLI

IRMÃOS: CRESCENDO EM IDADE, GRAÇA E SABEDORIA

E

m uma Conferência de Superiores Maiores nos
Estados Unidos, o Padre Myles Sheehan, um
ex-provincial jesuíta e médico, compartilhou
suas ideias sobre os homens religiosos envelhecendo com vitalidade e propósito. Ele compartilhou algumas lições na arte de viver bem enquanto envelhecemos. Vamos encarar: até os membros mais jovens
das congregações estão envelhecendo! Ao refletir
sobre sua apresentação, pensei que a maior parte
do que ele disse repercutiria em qualquer irmão, independentemente de sua idade. Eu compartilho com
você algumas de suas “lições” mais importantes.
Mantenha uma vida de oração ativa
A oração nos leva a buscar a vontade de Deus em
nossas vidas e a buscar a melhor forma de cumprir essa
vontade. Oramos pelos outros, oramos para adorar a Deus,
louvá-lo, ouvi-lo e agradecê-lo pelos muitos presentes que
recebemos em nossas vidas. Com o tempo, nossa espiritualidade muda; o que era devoção ou útil quando éramos
mais jovens pode não mais nos satisfazer agora. À medida
que envelhecemos, podemos continuar a aprender a orar, a
construir uma consciência da presença de Deus em nossas
vidas, e isso pode levar a uma melhor compreensão de nós
mesmos e de nosso Deus. Um retiro anual, direção espiritual
e leitura espiritual podem aprimorar esses entendimentos.
Quando oramos, somos mais capazes de praticar a paciência em nossas comunidades, evitar o julgamento e ser mais
generosos – algumas das qualidades que São Marcelino
nos pediu que considerássemos como preciosas. Nunca é
tarde demais para tomar consciência dos dons de Deus ou
responder a eles. Arranjar tempo para oração pessoal – seja
por quinze minutos ou uma hora por dia nos dá a oportunidade de fazer exatamente isso. Arranjo tempo para Deus em
minha vida?
Reconheça que tudo o que temos é um “presente” de
Deus
Quando eu era Provincial, encorajei os Irmãos a reconhecerem que tudo o que temos, incluindo coisas que se tornaram
“dados” de nossa vida diária (casa, assistência médica,
acesso a carros e viagens, finanças, independência, etc.) ,
é realmente “presente” e não temos realmente “direito” a
nada. Infelizmente, às vezes agimos como se tivéssemos
direito a tudo! Em nosso processo de envelhecimento,
frequentemente haverá a necessidade de abrir mão de
algumas dessas coisas que podemos considerar certas. Isso
pode ser muito doloroso. A espiritualidade do envelhecimen-

6

9 I DEZEMBRO I 2020

to pede que continuemos a ver nossas vidas como um dom
e nos desafia a não nos vermos com direito ao que Deus ou
nossos Irmãos nos deram (ou o que podemos querer que
eles nos deem!). É um chamado para sermos generosos
com nosso “tempo, tesouro e talentos”. Podemos querer nos
perguntar se estamos ficando mais generosos à medida que
envelhecemos, ou nos vemos com direito a muitas coisas
que queremos ou precisamos. Acho que cada um de nós
pode se lembrar de alguns Irmãos mais velhos que continuaram a vida inteira sendo homens generosos – que bênção
isso é para cada um de nós. Apresento algumas questões
para ponderar: Aceito o fato de que minhas necessidades
humanas legítimas são secundárias em relação aos objetivos
e necessidades gerais da comunidade e de sua missão?
Esse fato é evidente na maneira como vivo, oro e compartilho minha vida?
Mantenha o senso de humor
Em sua Circular, Lares de Luz, o irmão Ernesto Sanchez nos
lembra que “nosso espírito de família é um dos pontos fortes
do Instituto. Esse espírito não está limitado por línguas ou
culturas e é um verdadeiro tesouro sentir-nos acolhido em
um ambiente familiar: a atenção pessoal; uma atmosfera de
confiança; tempo compartilhado generosamente; senso de
humor. Este espírito nos ajuda a construir lares de luz onde
cuidamos da vida uns dos outros.”
Em Companheiros Maravilhosos, o irmão Seán Sammon fala
do humor como ingrediente chave para uma sólida vida comunitária e pessoal. “O senso de humor entre nós é necessário para dar vida às nossas comunidades. Alguns de nós
se levam muito a sério; não têm a capacidade de rir de si
mesmos. Como esperamos superar as dificuldades da vida
ou solavancos na estrada?” O humor nos ajuda a repensar
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o significado de alguns eventos que ocorreram em nossas
vidas e diminui o efeito das frustrações e reversões que
fazem parte do dia a dia de todos. Seán prossegue, dizendo
que “... nosso estilo de vida é para fazer as pessoas felizes,
não no sentido de hilaridade, mas no profundo sentimento
de contentamento experimentado por pessoas que têm
significado e propósito em suas vidas”. Marcelino considerava a alegria e o otimismo marcas de uma vocação religiosa.
“Aquele que está alegre e contente”, afirmou ele, “demonstra simplesmente por sua disposição que ama seu estado de
vida e é feliz nele”. Não consigo pensar em nenhum anúncio
vocacional melhor para a vida religiosa.
Servir de maneira que lhe dê alegria e apoie a missão
e a comunidade
Como religiosos apóstolos, somos chamados a uma vida de
serviço. Isso não termina quando não estamos mais num
serviço pastoral ativo. Como cristãos, somos convidados a
entrar no mistério pascal e a viver a morte e a ressurreição
de Jesus em nossa vida cotidiana, em qualquer posição ou
circunstância em que nos encontremos. Eventualmente,
nossos níveis de energia e nossas habilidades físicas podem
diminuir, mas devemos continuar a estar presentes para os
jovens em nosso meio de diferentes maneiras que abordem
nossas realidades atuais. O irmão Ernesto nos lembra que
“talvez nosso melhor serviço seja simplesmente ajudá-los
(crianças e jovens) a buscar e encontrar ‘sentido’” em suas
vidas.
“Estarmos presentes” em nossas comunidades maristas é
também outra forma de servirmos uns aos outros. O irmão
Ernesto afirma que em nossas comunidades “temos o
privilégio de ter irmãos mais velhos, homens de grande experiência e fiel compromisso. Como podemos cuidar melhor
deles e lucrar com sua sabedoria e experiência? Cuidando
de cada um, mostrando nosso respeito e apreço por quem
eles são... Oferecendo nosso tempo e a qualidade de nossa
presença”.
Esta “pastoral da presença” é um enorme presente que
podemos oferecer uns aos outros e aos jovens que encontramos.
Busque perdão e reconciliação
O perdão envolve uma escolha e uma decisão. Manter a
raiva pode nos paralisar, pode nos corroer e pode controlar
nossas próprias vidas. Como Seán aponta em Maravilhosos
companheiros, “o perdão envolve um processo em que optamos por não permitir que a dor que sofremos atrapalhe a
continuidade do nosso relacionamento e decidimos responder a quem nos feriu em vez de nos agarrarmos à dor”.
Nossa Regra de Vida nos diz que, “Tendo experimentado o
perdão incondicional de Deus, aprendemos a perdoar uns

aos outros” setenta vezes sete “(Mt 18:22). Na verdade,
devemos aprender a perdoar uns aos outros quantas vezes
forem necessárias. Da mesma forma, ajudamos uns aos outros quando damos e recebemos conselhos fraternos. Desta
forma, evitamos criticar os outros ou falar pelas costas.
Para que o conselho fraterno seja útil, no entanto, você deve
escolher cuidadosamente o seu tempo para falar e fazê-lo
de maneira sensível”. (RV #49)
Existem poucas situações de sofrimento na vida em que
apenas uma das partes é a culpada. Devemos admitir que
também contribuímos para a dor. Devemos levar algum
tempo para refletir sobre as feridas do passado em nossas
vidas e sobre as feridas que causamos a outras pessoas. Há
eventos passados em
 sua/minha vida que precisam de cura
ou um relacionamento que exige conserto? Existem passos
que podem ser dados para iniciar o processo de perdão e
reconciliação?
Faça check-ups médicos regulares
Devemos todos ir ao médico pelo menos uma vez por ano
para fazer nosso exame anual, a menos que tenhamos
doenças que exijam visitas mais frequentes. Isso ajudará
nosso médico a cuidar de nossa saúde. Há um milhão de
razões para consultar nosso médico regularmente; uma
das razões nem sempre discutidas diz respeito à saúde e
ao efeito na comunidade. Precisamos perceber que nossa
saúde (ou a falta dela) tem um impacto em nossas comunidades. Todos devem ter uma atitude ativa em relação à sua
saúde. Ao decidir como queremos viver esses anos em relação à comunidade e cuidando da nossa saúde e bem-estar,
podemos fazer mudanças positivas que beneficiam a nós
mesmos e àqueles com quem vivemos. Cada um de nós
pode seguir algumas regras ou lições simples: manter nossa
mente ativa, nosso corpo em forma e nosso relacionamento
com Deus e os outros saudáveis.
Envelhecer – uma arte!
Sabemos que o início do envelhecimento pode ser tão
gradual que muitas vezes ficamos surpresos ao descobrir
que um dia ele está totalmente sobre nós. As mudanças nos
sentidos, aparência, reflexos e resistência física são inegáveis – e raramente bem-vindas – e, ainda assim, envelhecer
pode trazer bênçãos surpreendentes. A idade concentra
não apenas a mente, mas as energias do corpo, o que pode
levar a novas fontes de criatividade, percepção e intensidade espiritual. Envelhecer pode nos ensinar lições valiosas.
Envelhecer não é uma doença, mas uma arte – e quem praticá-la bem, isso pode trazer recompensas extraordinárias.
Ir. Ben Consigli, Conselheiro-Geral – Novembro de 2020
9 I DEZEMBRO I 2020
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CHADE

FMSI COLABORA COM PROJETOS
PARA COMBATER A COVID-19 EM KOUMRA

O

s Irmãos Maristas do Chade, do Distrito da África
Ocidental, juntamente com a FMSI, lançaram dois
projetos para combater à COVID-19 na cidade de
Koumra, ajudando aos alunos das escolas maristas e às
pessoas mais necessitadas.
O governo local, nesta situação de pandemia, realizou
campanhas de conscientização e distribuiu materiais de
proteção, mas aqueles que vivem nas áreas rurais não
tiveram acesso a tal ajuda e nem dispõem de recursos
econômicos.
O projeto, que foi financiado pela “Fondation Missions
Maristes” do Canada inclui dois tipos de intervenções.
1. intervenção nas escolas
Esta iniciativa procura proteger a saúde de 4.748 alunos das
nove escolas secundárias de Koumra que retomaram as atividades escolares. Este projeto inclui a compra de kits de higiene
e proteção dessas escolas durante a pandemia.
2. intervenção comunitária
O projeto procura ajudar as famílias mais pobres, pessoas vulneráveis ou pessoas com deficiências que não têm a possibilidade econômica de adquirir materiais de proteção e desinfecção. Até agora, 1300 pessoas foram beneficiadas.
Esta intervenção também inclui treinamento sobre a COVID-19

para líderes, para que eles possam conscientizar e sensibilizar
suas comunidades sobre a propagação do vírus e como cuidar
de si mesmos. Os líderes comunitários também são responsáveis por identificar as pessoas necessitadas para que possam
ajudá-las.
Chade: contexto atual em que os maristas estão trabalhando
Nos últimos meses, a COVID-19 se espalhou por 16 das 23
províncias do Chade. O governo local realizou campanhas de
conscientização e distribuiu materiais de proteção, mas as
muitas pessoas que vivem em áreas rurais não tiveram acesso
à ajuda e não têm recursos econômicos. Diante desta situação,
a FMSI e os Irmãos Maristas presentes no Chade lançaram este
projeto de solidariedade.

FÓRUM REGIONAL ARCO NORTE
“Um novo presente, um futuro melhor”
Em 26 e 27 de outubro, aconteceu o primeiro Fórum Regional
do Arco Norte, com a presença de mais de 100 irmãos e leigos
de todas as Províncias que fazem parte da Região (Canadá,
Estados Unidos, México Central, Ocidental, América Central e
Norandina), assim como de membros da
Região América Sul e do Governo Geral
de Roma. Houve também conferências
magistrais por parte do Ir. Emili Turú e da
irmã Liliana Franco, presidente da CLAR.
“Como Arco Norte, buscamos o ideal de
nos reconhecermos como Região, orientando o trabalho conjunto que fazemos
para finalmente alcançar a transição
esperada. Como Maria em Caná (Jo 2,5),
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‘Fazei como ele vos disser'”, pediu o Ir. Hipólito (Provincial de
América Central) a todos os presentes, enfatizando a missão
que confiada a todos pelo XXII Capítulo Geral.
Nesse link, do site da Região Arco Norte, pode ler uma síntese
completa dos dois dias de atividades, em espanhol.
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notícias breves

Europa Centro-Leste
O Conselho da Missão da Província,
em 28 de novembro, em colaboração
com o Instituto Kinharvie, organizou
uma reunião interativa on-line para
irmãos e leigos maristas. O Irmão
Tony Leon, da Austrália, assessorou
o seminário, que teve como tema
“O Poder da Vulnerabilidade - Uma
Aventura de Encontro”. O encontro
contou com cerca de 50 participantes.

MÉXICO

OS “GRUPOS ESPECIAIS MARISTAS”
CELEBRAM 30 ANOS DE VIDA

Samoa
Em 22 de novembro, Melchor
Nowelle iniciou seu segundo ano
como noviço na congregação. Os
irmãos de Mulivai celebraram a
ocasião com uma liturgia preparada
por seu mestre, o Ir. Afaese. Nowelle
continua seu noviciado em Samoa
até que viagens e mais discernimento tornem possível o percurso normal
de formação.

Brasil Centro-Norte
Uma das etapas da Escola Vocacional acontecerá de 18-23 de janeiro
de 2021, via Zoom. Promovida pelo
Setor de Vida Consagrada e Laicato
da Província, em parceria com a
Conferência dos Religiosos do Brasil
e Universidade Católica de Brasília, é
o único projeto-escola sobre Animação Vocacional no Brasil, e conta
anualmente, com a participação
de cerca de 50 diferentes congregações. Veja detalhes nesse link:
https://bit.ly/36LseZb

Estados Unidos
Mais de 50 Irmãos e Leigos participaram, no último final de semana,
do retiro de advento promovido pela
Província. Está também disponível
um conjunto de reflexões, em inglês,
sobre a caminhada de Advento
com Maria, a Boa Mãe: https://bit.
ly/36IGYrI

O

programa “Grupos Especiais
Maristas” (GEM) foi fundado em
1990, como resposta dos Maristas
do México à necessidade de atenção
educacional para crianças, adolescentes
e jovens com deficiência intelectual em
Iztapalapa, uma área pobre da Cidade do
México, na Província do México Central.
E este ano o GEM comemora 30 anos de
educação e inclusão social. O programa
procura proporcionar cuidado e inclusão
àquelas crianças e adolescentes que não
foram capazes de desenvolver suas habilidades ao máximo e possam se sentirem
plenamente amados e aceitos dentro de
um ambiente escolar.

crescimento pessoal e a independência
das pessoas com deficiência intelectual,
reconhece sua dignidade, respeita suas
diferenças e lhes proporciona espaços
de aceitação e socialização com seus
coetâneos.

Em três décadas de existência, o modelo
educacional marista foi replicado em outras realidades e atualmente existem 16
escolas maristas que acolhem o GEM. Há
uma média de 32 grupos desde a escola
primária até o ensino médio e profissionalizante, tanto em áreas urbanas como
rurais.

Por ocasião do 30º aniversário e do Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, as
Províncias do México Central e do México
Ocidental produziram um vídeo que reúne os testemunhos dos estudantes que
fazem parte do GEM. Você pode assistir
ao vídeo nesse link

O programa GEM é dirigido a adolescentes e jovens com síndrome de Down,
autismo, imaturidade cerebral, entre
outros, que são atendidos de maneira especial pelo método GEM que, em termos
de desenvolvimento, procura garantir o

As duas Províncias Maristas do México
também lançaram a campanha “Ninguém fica de fora” que promove vários
eventos de conscientização e inclusão
social entre pais e professores nas
escolas.

Através de ambientes escolares apropriados, o modelo dos Grupos Especiais
Maristas proporciona a seus alunos uma
“educação para a vida” e promove a
inclusão social. Sua proposta educacional está de acordo com a Declaração dos
Direitos Humanos e a Convenção sobre
os Direitos das Pessoas Portadoras de
Deficiência.
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NIGÉRIA

SEMINÁRIO PARA LÍDERES COMUNITÁRIOS

N

os dias 13 e 14 de novembro, foi realizado uma
sessão de formação para
líderes comunitários da Província
da Nigéria, na casa provincial dos
Irmãos Maristas em Iva-Valley-Enugu.
A seminário foi o seguimento de
um encontro parecido, para líderes
comunitários, realizado em 2019
em Kigali, Ruanda.
O seminário foi assessorado pelos
irmãos Samuel Okebaram e Ir. Nathaniel Odo, que participaram
do encontro de Kigali. O encontro concentrou-se em três temas: construção de uma comunidade (construtores de pontes),
liderança serviçal e proteção de crianças e adultos vulneráveis.
O Provincial da Nigéria, Irmão Vincent Abadom, deu as boas-vindas aos participantes e os encorajou a colocar em prática
os resultados do encontro na animação de suas diferentes
comunidades.
Eis aqui alguns pontos salientes do seminário:
• Os líderes comunitários são construtores de pontes.
• Um líder comunitário deve ser um bom ouvinte. Ele ou ela
deve fomentar e construir a confiança entre os membros.
• Nossa comunidade e nosso apostolado são inseparáveis.
Ambos são integrados.
• Os irmãos são chamados a viver como uma família.
• Devemos escutar os apelos do XXII Capítulo Geral e viver
como uma Família Carismática Global.
• Os líderes comunitários são convidados a viver e praticar a
liderança serviçal.
• Os líderes comunitários devem ser transparentes na comunicação, abertos e disponíveis a todos os membros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nossa organização e estruturas devem ser flexíveis.
O mundo precisa de líderes que se comprometam a servir
aos outros e a viver dando exemplo.
Como líderes, devemos aliviar a pobreza, o ódio, a violência e a destruição ecológica.
Os líderes comunitários devem usar o diálogo, perdão e
amizade para resolver as questões.
Os líderes comunitários devem envolver os membros na
gestão da comunidade.
Devem iluminar os outros para mostrar-lhes o caminho
para Cristo.
Encontrar energia na fraqueza da Irmandade, tal como
tolerá-la e compreendê-la.
Os líderes comunitários devem fazer de sua comunidade
um lar.
Compartilhar refeições em conjunto. Usar a hora das refeições para construir laços como comunidade.
Os maristas devem proteger as crianças e os adultos
vulneráveis.

A oficina terminou com um apelo lançado aos líderes comunitários para implementar o que se ouviu em suas diferentes
comunidades.

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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