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CASA GERAL

NOMEAÇÕES PARA O SECRETARIADO DE LEIGOS

O

Secretariado de Leigos é um órgão da
Administração Geral do Instituto Marista
que anima a vocação laical marista em
sintonia com as Unidades Administrativas. Está
formado pelo diretor, Raúl Amaya (Santa María
de los Andes) e dois diretores-adjuntos, Manu
(Mediterrânea) e Agnes (East Asia). Acompanham sua missão uma equipe mais ampla, dita
“Secretariado Ampliado”, atualmente formada
por João Luis Fedel (Brasil Centro-Sul), Carole
Wark (Austrália), Ana Saborío (América Central)
e Ir. Elias Iwu (Nigéria).
Recentemente, o Superior Geral e seu Conselho fez nomeações relativas a essa equipe.
O diretor do Secretariado, Raúl, começa o
segundo período de serviço de 3 anos em
janeiro de 2021. Na mesma data, Ana e Ir.
Elias começam o segundo período de serviço no Secretariado
Ampliado. Marcos José Broc, da Província Brasil Sul-Amazônia, começará seu primeiro termo no Secretariado Ampliado,
substituindo João Luis Fedel. Manu e Agnes continuam sua

missão como diretores-adjuntos e também Carole, como
integrante do Secretariado Ampliado.
Conheça cada um dos membros da equipe através desse link:
http://bit.ly/37kw5g4

administração geral
■ De 14 a 17 de dezembro, Agnes Reyes, do Secretariado
de leigos, coordena um webinar sobre a vocação dos leigos
e a comunhão e corresponsabilidade Irmãos-Leigos com os
postulantes do MDA.
■ De segunda a sexta-feira dessa semana, os Irmãos Sylvain
e Óscar, Conselheiros-Gerais, animam um retiro para um
grupo de maristas da Província Brasil Centro-Sul.
■ Na segunda-feira, o Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, e os
Conselheiros-Gerais Ken e Ben se reuniram para preparar o
próximo encontro da Comissão da Missão Marista.
■ No mesmo dia, o Conselho de Assuntos Econômicos, do
qual participam os Irmãos Libardo e Goyo (economato geral),
e o Ir. Ben, se reuniu para analisar o orçamento da Administração Geral para o ano de 2021.
■ Na terça-feira, os conselheiros links com a Província West

Central Europe, Irmãos João Carlos e Ben, participaram de
um encontro com os Irmãos da Província para tratar do futuro
da vida e missão maristas.
■ Na quarta-feira o Conselho Geral realiza a reunião do
“Conselho Regular”.
■ O Comitê Ad Hoc para a criação da Rede de Escolas Maristas se reúne na quarta (espanhol) e na sexta-feira (inglês).
Participam os Irmãos Luis Carlos, Ben (Conselho Geral); Mark
e Beto (Secretariado de Educação e Evangelização).
■ Na quinta-feira acontece a reunião do Secretariado Alargado dos Leigos. Os Irmãos João Carlos e Sylvain acompanham
o Secretariado.
■ Na sexta-feira, os Irmãos Sylvain e Josep Maria, conselheiros-gerais, participam do encontro do Conselho do Distrito da
Ásia.
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ITALIA

ENCONTRO ANUAL DO GRUPO “TUTTI FRATELLI”

A

pesar da pandemia e
de todas as restrições que a acompanham, irmãos de diferentes
congregações presentes
em Roma, se reuniram no
sábado dia 28 de novembro, para a reunião anual de
Tutti Fratelli. As discussões
foram feitas online, pela
primeira vez que se teve
um encontro assim desde
2010, que foi o primeiro
encontro.
Este encontro anual é
uma oportunidade para o
intercâmbio de experiências
e a promoção de iniciativas
comuns. É também uma
celebração da fraternidade
e uma oportunidade para
aprofundar o significado da
vocação de irmão hoje.
Treze Superiores gerais, entre eles o Ir. Ernesto Sanchez, Superior
do Instituto Marista, horaram com sua presença o encontro. Também participaram dezessete irmãos maristas.
O grupo Tutti Fratelli, que organiza este encontro anual, está
formado por representantes de diferentes congregações de
irmãos em roma. O Secretariado de Irmãos Hoje da Administração geral do Instituto colabora com este grupo. Desde
sua fundação, há dez anos, já foram realizados dois cursos
intercongragacionais de formação permanente.
O encontro
Cerca de oitenta irmãos, de mais ou menos treze congregações, estavam conectados para a sessão de duas horas, com o
tema: “Ecologia Integral, Laudato Si e Coronavirus”. A plataforma virtual também tornou possível a participação de vários
irmãos fora da Itália, como Austrália, México, Estados Unidos,
Índia, apenas para mencionar alguns.
O tema foi elaborado por dois apresentadores: Dom Roberto
Cherubini, da Comunidade de Santo Egídio, e o Ir. Alberto
Parise, missionário comboniano.
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Dom Roberto compartilhou sua experiência sobre a pastoral
com os sem teto das ruas de Roma, um trabalho que se tornou
mais difícil e significativo em razão da pandemia. Destacou
que a fraternidade é o elemento primário no encontro com os
pobres, e a importância da proximidade física com eles quando
for prático e possível.
Por sua vez, o Ir. Alberto, comboniano, falou de “Ecologia integral em tempo de pandemia”, destacando o desafio de “viver
o Laudato Si globalmente”. Em seguida apresentou algumas
ideias de como as congregações de irmãos podem responder a
esse apelo do Papa Francisco.
Depois das apresentações, os participantes foram distribuídos
em “salas” para partilhar as reflexões.
Ainda que o tempo tenha sido limitado, a partilha muito extremamente rica. De volta ao plenário, os participantes ouviram
alguns ecos dos pequenos grupos.
O encontro foi concluído com uma oração inspirada em Laudato Si.
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notícias breves

Fiji
Os Irmãos Ieremia e Ienraku são
dois Irmãos do Kiribati que fizeram
recentemente a primeira profissão
no Instituto. Por causa da pandemia,
não podem ir para Filipinas, no MAPAC, para a formação do Pós-Noviciado. Estão fazendo esse percurso
na comunidade de Suva, com os
Irmãos Kees e Fergus, e frequentam
a University of the South Pacific.

SÍRIA

CARTAS DE ALEPO

México Occidental
O Irmão Jesús Hernández, atual
Vice-Provincial, a partir do próximo
ano será formador no Noviciado
Interprovincial de Medellín, Colômbia.
Por isso, a partir de janeiro de 2021,
o Ir. Luis Roberto González será o
novo vice-provincial.

Noviciado de Cochabamba
Seis noviços da Região América Sul
concluíram os dois anos de noviciado
na Bolívia. Três da província Brasil
Centro-Sul, como já noticiado, fizeram a primeira profissão no dia 09
de dezembro. No dia 12, fizeram a
primeira profissão os Irmãos Donavan Farias Machado (Porto Alegre
– Brasil Sul-Amazônia) e Jefferson
Bonomo (Belo Horizonte – Brasil
Centro-Norte). Gilber Galarza Pérez,
da Província Santa María de los Andes, professará no dia 2 de janeiro,
em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.

África Austral
Em 5 de dezembro, os seguintes irmãos fizeram sua primeira profissão:
James Masikiya, Cornelio Mulambiki,
Eulalio Celestino, Thokozani Aubrick
e Evance Masangano. Na mesma
ocasião, o irmão Dias Gemusse, fez
sua profissão perpétua.

"L

es lettres d’Alep” é seu título
original em francês, publicado
pela Éditions L’Harmattan em
março de 2018. Em outubro de 2020,
a versão italiana foi publicada com o
título “Lettere da Aleppo” pela L’Harmattan Italia. Na Espanha, Ediciones
Khaf, do Grupo Editorial Luis Vives,
publicou nesse mesmo ano a versão
em espanhol com o título: “Cartas de
Alepo”.
Os autores são o médico Nabil Antaki
e o Irmão Georges Sabé, ambos de
Alepo.
Essa correspondência intensa é a
crônica apaixonada de dois personagens
que optaram por viver em uma cidade
em más condições, Alepo, enfrentando a guerra civil síria com as armas
da solidariedade e da fraternidade.
Seus depoimentos permitem ao leitor
acompanhar, quase ao vivo, o doloroso
cotidiano de uma população que luta em
um conflito que perturba sua existência
há muitos anos.
Julho 2012
Depois de um ano e meio de guerra feroz
na Síria, o país está destruído; metade
de Alepo, a segunda cidade da Síria, e
sua capital econômica, foi invadida por
rebeldes, causando o deslocamento de
centenas de milhares de pessoas e o

êxodo de muitos mais. Os autores Nabil
e Ir. Georges decidiram permanecer na
cidade e, durante os anos seguintes da
guerra, escreveram, com mais ou menos
regularidade, cartas dirigidas a seus
amigos.
As cartas
Nessas cartas, os autores esboçam um
quadro da situação e narram o sofrimento
dos deslocados, a miséria dos pobres, a
angústia dos habitantes e a atrocidade
da guerra; eles também descrevem suas
respostas a essas tragédias: por meio da
compaixão, do apoio, da solidariedade e
da entrega de si mesmo por meio de sua
associação “Os Maristas Azuis”. Este livro
pretende ser um testemunho de solidariedade, um ato de fé, uma mensagem
de esperança e um hino de amor.
16 I DEZEMBRO I 2020
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LAVALLA200>

RODRIGO GRIS CASTRO: COLECIONANDO HISTÓRIAS
Rodrigo Gris Castro, da Província do México Ocidental, participou por três anos do Projeto LaValla200>. Ele esteve na comunidade
Mount Druitt, Sydney, Austrália, de abril de 2017 a maio de 2020, com sua esposa, Argelia Hernández Mendoza. Nesta entrevista,
Rodrigo compartilha alguns dos elementos que mais marcaram e que foram significativos nesse tempo de experiência.

Quais foram as motivações de deixar tudo
para participar de uma
comunidade internacional e intercultural?
Sair da nossa zona de
conforto com a ajuda da
celebração que antecedeu
o bicentenário marista.
“Um novo começo, 200
anos”. O convite para criar
novas comunidades mistas
no Instituto. Uma grande
motivação foi a carta do
Irmão Emili Turú: “A Dança
da Missão”, e o momento de responder à pergunta: o que você faria se não tivesse
medo?
Conte brevemente o que mais lhe marcou na vida de
comunidade
Compartilhar a nossa vocação, viver com alegria, juntos como
família, leigos e irmãos religiosos. Colaborar juntos no trabalho
do dia a dia. Compartilhar a riqueza do nosso ser, a riqueza da
nossa vocação particular. Fazer orações comunitárias, ajudar
na cozinha e compartilhar a comida. É importante compartilhar
momentos de alegria, de solidariedade. É importante compartilhar nossa cultura.
E na missão da comunidade?
É importante viver na periferia da cidade. Conhecer a realidade e trabalhar na missão com a ajuda da comunidade
LaValla200>. Realizar a missão juntos, em equipe. Atingir um
resultado positivo em nossa missão com crianças e jovens em
situações vulneráveis. Trabalhar em equipe com a paróquia
local e também com a diocese. Apoiar na missão marista da
Província da Austrália. Envolvermo-nos com as atividades dos
jovens maristas e com a Associação Marista. Ajudar na educação das crianças das comunidades aborígenes, ser solidários
com as mulheres e suas famílias aborígenes. Estamos vivendo
um novo começo marista. Vivemos com a alegria do Evangelho.
Somos cúmplices do Espírito. Todos juntos leigos e irmãos em
torno da mesma mesa.
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Qual é a imagem que você considera mais significativa
nessa experiência?
Trabalhar na periferia de Mount Druitt, com crianças e jovens
vulneráveis. Em particular com as famílias aborígenes. Compartilhar o alimento com as mulheres aborígenes. Celebrar a
vida de uma família marista. Celebrar o encontro, o esforço,
o trabalho, celebrar a vida e celebrar cada oportunidade com
a alegria do Evangelho. Somos uma grande família marista
internacional. Compartilhamos o mesmo carisma, o mesmo
espírito.
Quais foram os maiores desafios nesse tempo?
Viver na periferia não é fácil. A interculturalidade é interessante
quando enfrentamos algo diferente, novo, desconhecido. O
idioma é outro obstáculo. O acompanhamento para os leigos,
para mulheres é um desafio. Necessitamos de mais acompanhamento, em particular para os leigos Maristas.
O que gostaria de dizer aos Irmãos e leigos maristas que
desejam participar das Comunidades Lavalla200> ou de
outro projeto internacional / intercultural do Instituto?
O que você faria se não tivesse medo? Bem-vindo à família
LaValla200>. Obrigado por ouvir a voz do Espírito em seu
coração. Com alegria, você pode compartilhar a vida na missão
internacional. Busque primeiro o reino de Deus e tudo o mais
virá por acréscimo.
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mundo marista
COREIA DO SUL: IRMÃOS DA COMUNIDADE DO
EDUCATION CENTER E DA CASA DO SETOR

AUSTRÁLIA: A COMUNIDADE MARISTA DE
BURWOOD

MÉXICO: CENTRO INFANTIL Y JUVENIL MARISTA
(CIJMA) – ZAPOPAN, JALISCO

COLÔMBIA: NOVICIADO DE MEDELLÍN

BRASIL: MARISTAS NA ILHA GRANDE DOS
MARINHEIROS: AJUDA AS FAMÍLIAS

ÍNDIA: OPERATION RAINBOW – CONSTRUÇÃO DE
UM ABRIGO PARA FAMÍLIA VIVENDO COM AIDS

NIGÉRIA

NOVE POSTULANTES COMEÇAM O POSTULANDADO EM ORLU

N

ove postulantes da Província da
Nigéria foram oficialmente recebidos no Postulado pelo Superior
Provincial, Ir. Vincent Abadom, no dia 8
de dezembro, Solenidade da Imaculada
Conceição, no Centro de Formação
Marista, em Orlu, Estado de Imo, na
Nigéria.
Os nove postulantes do primeiro ano
seguirão a formação com os cinco postulantes do segundo ano.
Os nomes dos postulantes são: Chinedu
Victor, Enyia Anthony, Ireozor Johnbosco,
Obasi Benjamin, Odo Samson, Okafor Felix, Onwuzuruigbo
William, Tyokusu Samuel e Ukaefu James.
Os Irmãos presentes agradeceram a Deus pelos dons preciosos

dos nove jovens à Província e os recomendaram a Maria, a Boa
Mãe, pela proteção maternal. O Provincial e seu Conselho e a
equipe de formação foram agradecidos pelo apoio que dão às
vocações maristas
16 I DEZEMBRO I 2020

5

notícias maristas 657

12 DE DEZEMBRO

DIA INTERNACIONAL
DA COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE

U

ma dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) fala sobre
trabalhar pela saúde de todos
os seres humanos, em todos
os países do mundo. As Nações Unidas aprovaram, em
2017, o estabelecimento do
Dia Internacional da Cobertura Universal da Saúde como
um elemento básico para o
desenvolvimento dos povos.
Um dia que veio para apoiar
o trabalho que já havia sido
desenvolvido nos anos anteriores para lutar pelo acesso à
saúde de qualidade.
Nós, os maristas de Champagnat, também queremos
crescer em consciência a este respeito. Alguns poderiam argumentar que a saúde não é nosso foco e que,
portanto, este assunto é um pouco distante. Porém,
além de termos atividades também nesse campo, como
maristas estamos trabalhando para que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos, especialmente
aquelas que se encontram em uma situação de maior
vulnerabilidade. Trabalhar pelos direitos inclui trabalhar
pelo acesso a cuidados de saúde de qualidade. A saúde, assim como a educação, é uma necessidade básica
das pessoas.
Se trabalhamos para que as pessoas possam se desenvolver, para que a riqueza e o bem-estar de todos
possam ser aumentados, estamos trabalhando pela
saúde. Trabalhar para o desenvolvimento de diferentes
sociedades significa trabalhar por sistemas de educação
e saúde de qualidade que sejam acessíveis a todos.
Vivemos numa época em que nos tornamos particularmente conscientes, a nível global, da necessidade
de trabalhar e proteger a saúde. A Covid-19 nos fez
descobrir nossa vulnerabilidade, e a importância de ter
sistemas de saúde de qualidade.
Muitos de nossos trabalhos educacionais permanecem
fechados por causa da crise de saúde que estamos
atravessando. Muitos outros trabalhos estão abertos e
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tiveram que desenvolver protocolos especiais de saúde a
fim de cuidar da saúde de crianças e adultos. Ajudemo-nos mutuamente a tomar consciência deste bem básico
que é a saúde, do que deveria ser um bem universal e
acessível, como poder contar com centros de saúde e
medicamentos.
O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, faz várias
referências à importância do cuidado com a saúde e do
fortalecimento dos sistemas de saúde. Não podemos
permitir, como sociedade, que o acesso a cuidados de
saúde de qualidade esteja disponível apenas para alguns.
O Papa nos lembra como este tempo de pandemia nos
permitiu enfatizar a importância de ter um sistema de
saúde de qualidade, a importância de ter profissionais de
saúde bem preparados.
Aproveitemos estes Dias Internacionais propostos pelas
Nações Unidas para crescer em consciência e ação.
Vamos ajudar nossos alunos a estarem mais conscientes
das necessidades do nosso mundo. Nós, Maristas de
Champagnat, também podemos fazer nossa parte para
mudar o mundo, para que os direitos básicos não sejam
violados, para que os países e governos favoreçam leis
que promovam o bem de todos os seus cidadãos. Sejamos “uma memória profética da dignidade e da igualdade
fundamental de todo o povo de Deus”.
Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado de Solidariedade
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CMI ENCONTRA OS COORDENADORES PROVINCIAIS DO
VOLUNTARIADO MARISTAUNIVERSAL

O

ma dos Objetivos de Desenvolvimento Sustent
Departamento de Colaboração para a Missão
Internacional (Cmi) encerrou, no dia 30 de novembro, o primeiro ciclo de encontros com os Coordenadores
Provinciais de Voluntários (CPVs) das 5 Regiões Maristas:
Ásia e Oceania (3 de novembro de 2020), Arco Norte (5
de novembro de 2020), América Sul (9 de novembro de
2020), África (26 de novembro de 2020) e Europa (30 de
novembro de 2020). Nos encontros, realizados via Zoom,
participaram os membros do Cmi e dos CPVs de cada
Região, incluindo os delegados regionais do Conselho de
Administração da Rede de Voluntariado e outras pessoas
com funções estratégicas para o voluntariado.

Lista de participantes por Região:
• Região Ásia e Oceania: Ir. Chris Wills (Delegado Regional e CPV Prov. Austrália), Ir. Edgar Ceriales (CPV
Prov. East Asia), Ir. Francis Attah (Distrito Marista da
Ásia – MDA).
•

Região Arco Norte: Ir. Fernando Luis Alberto Lopez
(Delegado Regional e CPV México Ocidental), Ir. Owen
Ormsby (CPV Prov. USA), Pedro Chimeno (CPV Canadá), Ir. Orlando Escobar (CPV Norandina), Maryury
Morales (presença estratégica Norandina), María del
Socorro (Coco) Alvarez Noriega (CPV México Central),
Ir. Daniel Martín De Paz (CPV América Central).

O tema principal dos encontros foi o voluntariado a partir
da realidade de cada região e, ao mesmo tempo, o voluntariado interprovincial.

•

Região América Sul: Alvanei Finamor (Delegado
Regional e CPV Brasil Centro-Norte), Renato Estevão
Biasi (CPV Brasil Sul-Amazônia), Bruno Manoel Socher
(CPV Brasil Centro-Sul), Mónica Linares (CPV Cruz del
Sur), Ir. Juan Manuel Garcia (CPV Santa María de los
Andes), Mauricio Siñaniz (presença estratégica Santa
María de los Andes).

•

Região África: Daniela Goeieman (Delegada Regional
e CPV Southern Africa), Ir. Teo Grageda (CPV PACE), Ir.
Viateur Nsabagasani (CPV PACE – Ruanda), H. Njakatiana Herinala Randriarivony (CPV Madagascar), Ir. Br
John Kusi-Mensah (CPV Distrito Oeste da África).

•

Região Europa: Ir. Juan Pablo Hernández Castillo
(Delegado Regional e CPV Mediterrânea), Ana Belén
Salas (CPV Compostela), Renate Hacker (CPV Europa
Centro Oeste), Ir. Pau Tristany (CPV ad interim L’Hermitage), Ir. Antonio Tejedor Mingo (CPV Ibérica).

Após um momento de oração, os CPVs de cada
região compartilharam o seguinte:
• Comunicação sobre a situação atual do voluntariado
em cada unidade administrativa
• Informações sobre os principais desafios durante a
Pandemia
• Depoimentos sobre a criatividade e algumas iniciativas de voluntariado em nível local e internacional,
onde o voluntariado continua o seu trabalho
• Reflexões e opiniões sobre o trabalho realizado.
Antes de encerrar os encontros virtuais, foram levantadas
propostas e ideias sobre como continuar e preparar o
futuro do Voluntariado Marista em cada Região e no Instituto, a partir das questões e desafios do presente.
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DIREITOS HUMANOS E A PANDEMIA DA COVID-19:
UM CABO DE GUERRA

O

s direitos humanos são os direitos e liberdades de
todos os seres humanos independentemente de
sua etnia, religião, gênero, língua, opinião política e
origem nacional ou social. Eles foram elaborados por representantes de todas as regiões do mundo e declarados
em 10 de dezembro de 1948, em Paris, pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em resposta às atrocidades da
Segunda Guerra Mundial, reconhecendo sua proteção
como sendo a base para a liberdade, justiça e paz.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é relembrada anualmente pela comunidade internacional, em 10 de
dezembro, para comemorar sua adoção pela Assembleia
Geral da ONU. O tema escolhido para a comemoração
deste ano é “Recuperar Melhor –
Defender os Direitos Humanos”,
que visa chamar a atenção do
mundo para o impacto da pandemia provocada pela COVID-19
sobre os direitos humanos e aumentar a consciência da humanidade compartilhada, da solidariedade global e da necessidade de
ação coletiva e encorajar atitudes
e práticas humanas na luta contra
a pandemia.
De acordo com os expertos, a doença respiratória responsável pela pandemia da COVID-19 foi identificada pela
primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, China. A
doença é causada pelo “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), que se transmite saindo,
através de minúsculas gotas, da boca ou nariz de uma
pessoa infectada, quando ela tosse, espirra, fala, canta ou
respira forte. Essas gotas liberadas pela pessoa positiva
entram na boca, no nariz ou nos olhos de qualquer pessoa
em contato próximo.
O impacto da pandemia da COVID-19 é sem precedentes.
O número de mortes e perda de meios de subsistência
são enormes. Com pouca ou nenhuma renda durante os
períodos de lockdowns, milhões de trabalhadores não
conseguem alimentar suas famílias. O fechamento de
fronteiras e as medidas de confinamento impedem aos
agricultores de acessar os mercados e os trabalhadores
agrícolas de recolher suas colheitas. Isto tem graves
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consequências para o sistema alimentar e as cadeias de
abastecimento. A saúde pública, a educação e o mercado
de trabalho também são afetados.
Covid e Direitos Humanos
A questão dos direitos humanos na crise da COVID para a
maioria das pessoas nos países desenvolvidos é formulada como direitos pessoais versus o bem comum. Mas, por
outro lado, há muitas outras questões de direitos humanos
que enfrentam atualmente os mais vulneráveis de nossas
sociedades: pobreza e desemprego, fechamento de escolas, centros de refugiados lotados, deslocados internos e
acampamentos de migrantes, bem como os sem-teto ou
residentes em favelas onde a falta de acesso à água limpa
e saneamento são questões
fundamentais, são um desafio
aos direitos humanos.
Para nós, maristas, esta época
da pandemia justifica nosso
esforço de construir pontes e
uma família global para facilitar
nossa resposta às necessidades emergentes. A campanha
do Fundo Global da Família Marista
para Emergências Humanitárias
é nossa plataforma global de solidariedade e apoio para
ajudar os vulneráveis nas regiões do mundo atingidas pela
crise.
O que precisamos saber sobre a pandemia da COVID-19
não e refere apenas ao número de mortes e à perda de
meios de subsistência. O Papa Francisco, em Laudato
Si e Fratelli Tutti, acredita que a pandemia é um impulso
importante para a aspiração mundial à fraternidade e
solidariedade universal como passos fundamentais para
um futuro melhor; uma oportunidade para uma mudança
sistêmica real. Ele está convencido de que a pandemia
expôs nossa vulnerabilidade apenas para desmascarar as
falsas certezas em torno das quais construímos nossos
projetos, hábitos e prioridades, e nos oferece uma nova
visão da sociedade na qual os direitos humanos e a dignidade sejam respeitados.
Ir. Francis Lukong
Diretor adjunto do Secretariado de Solidariedade
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REGIÃO EUROPA MARISTA

O

Conselho da
Região Europa
Marista (EMR
– em inglês – Europe
Marist Region) esteve
reunido pela segunda
uma vez, nos dias 04
e 05 de novembro,
com o objetivo de
continuar tomando decisões e dar forma à estrutura da região
marista, que compreende as Províncias Ibérica, Europa Centro-Oeste, Compostela, l’Hermitage e Mediterrânea.
Comunicação regional
Durante a reunião foi abordado o tema do modelo de comunicação para a Região e a elaboração de um Marco Regional
de Comunicação, que impulsione o trabalho comum, gere
sinergias e iniciativas comuns entre as cinco Províncias. Para
isso, será criada uma equipe de comunicação. Esta equipe
será composta por uma pessoa de cada Província, e um
coordenador.
Em sintonia com o tema, foi decidido que haja um calendário
único para toda a Região que inclua todas as ações formativas,
reuniões e qualquer outra atividade aprovada pelo Conselho regional. Além disso, ficou acordado que a publicação “Maristas
Século XXI”, em papel, termine em 2021, depois de sete anos
de vida. Foi aprovada a criação de um portal digital de comunicação a partir do ano 2021-2022.
Nomeações e Conselho regional
O Conselho regional está formado pelos irmãos provinciais
Tomás Briongos (Compostela – presidente), Moisés Alonso (Ibérica), Pere Ferré (L’Hermitage), Juan Carlos Fuertes
(Mediterránea) y Robert Thunus (Europa Centro-Oeste). E o Ir.
Teodorino Aller, como Secretário regional.
Participam também os Conselheiros gerais de enlace para a
Europa, os Irmãos João Carlos do Prado e Bem Consigli.
A equipe de coordenação e acompanhamento da Região estará

formada pelo Ir. Andreu P. Sánchez, D. Ángel Prieto, o Ir.
Teodorino Aller, e o secretário de missão. Até o mês de junho,
o Ir. Nicolás García será o enlace para formação inicial com o
Secretariado Irmãos Hoje.
Em relação à Comunidade de Siracusa, Regina Biasibetti será a
pessoa de referência entre a comunidade e a Região/Província.
Foi nomeado como representante canônico para a Diocese o
Ir. Giorgio Banaudi, e como coordenador do apostolado, o Ir.
Ricardo Gómez.
Imma Amadeo Gurí (L’Hermitage) foi nomeada coordenadora da
equipe de comunicação, por um ano.
Encontro com os Secretariados de Roma
Na segunda sessão de trabalhos, no dia 05 de novembro passado, a equipe realizou um encontro por videoconferência com
o Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral, e os diferentes Secretariados da Administração geral, com os seguintes objetivos:
•
•

Estreitar laços entre a Região da Europa e a Administração
geral;
Partilhar com a Administração geral algumas prioridades
globais e específicas para a Europa.

Comunicado 1: Español | Français | English
Anexo com o organograma regional: Español | Français |
English

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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