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ALEMANHA

NOVOS VOLUNTÁRIOS NA COMUNIDADE JUVENIL
INTERNACIONAL MARISTA
Apesar de todas as restrições devido ao período de pandemia, mais dois voluntários se juntaram à comunidade juvenil internacional marista (YMCC) em Mindelheim. São eles: Samuel Rojas, da Bolívia (Província de Santa Maria de los Andes) e Samantha
Sansone, dos Estados Unidos.
Samuel Rojas
Samuel Rojas iniciou seu serviço voluntário
no dia 15 de fevereiro. Ele é voluntário na
nova Casa da Juventude Marista Jugendhaus, perto do Gabinete e da Escola
Marista. A chegada de Samuel faz parte
do desejo da Alemanha de se abrir para o
resto do mundo marista com o sistema de
voluntariado Cmi (Colaboração para a Missão Internacional). Samuel, mora na casa
do YMCC junto com dois jovens.
Depois de tanto tempo de espera, ele se
sente feliz e vai percebendo, passo a passo,
que seu sonho de fazer um serviço voluntário se torna realidade.

administração geral
■ No domingo passado, junto com a comunidade da Administração Geral, o Ir. Ernesto, Superior-Geral, festejou
seu 60º. aniversário.
■ Nesta semana, o Conselho Geral encerra as sessões
plenárias do mês de fevereiro. Tratará dos seguintes
temas: orçamento 2021, nomeações, calendário e fará
acordos de princípio sobre os temas refletidos nas semanas anteriores e realizará um Conselho Regular. De
quinta a sábado, a comunidade do Conselho Geral fará
um retiro em Nemi para concluir as sessões plenárias.
■ Na segunda-feira, os Irmãos Ben, Conselheiro-Geral,
e Libardo, Ecônomo-Geral, participaram da reunião do
Conselho de Assuntos Econômicos.
■ Durante essa semana, o Secretariado de Educação

e Evangelização se encontra com os links das Unidades
Administrativas do Projeto “levante-se, fale & participe”,
lançado em 2019 para empoderar crianças e jovens nas
realidades de missão marista.
■ O Secretariado de Solidariedade, na quarta-feira,
reúne-se com um grupo dos 4 ramos da Família Marista
que reflete sobre a Laudato Si’. Na quinta, o secretariado
encontra com uma equipe que está refletindo sobre a
Rede de Solidariedade do Instituto
■ O Secretariado Irmãos Hoje durante essa semana se
encontra com a Comunidade de Manziana, com parte
da equipe que está trabalhando na revisão da Guia de
Formação e ainda com a Comissão Internacional Irmãos
Hoje.
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Samantha Sansone
Samantha está prestando serviço voluntário
em um asilo de idosos em Mindelheim.
Ela já se adaptou muito bem e participa
ativamente das atividades maristas que
estão acontecendo.
Em dezembro de 2020, candidatou-se ao
voluntariado em Mindelheim e à acomodação na Comunidade Jovem Marista Cmi.

Estando na Irlanda por um ano, ela entrou
em contato com os maristas e, ao se
mudar para a Alemanha, ela entrou em
contato com o irmão Michael Schmalzl e a
equipe alemã do Cmi.
Impressionado com sua personalidade muito positiva, o YMCC decidiu apoiá-la para
encontrar um lugar voluntário e ofereceu-lhe acomodação na casa.

Outras comunidades juvenis maristas internacionais encontram-se em Melbourne (Austrália), Johannesburgo (África do Sul),
Montreal, Quebec, Sherbrooke e Drummondville (Canadá), Esopus (Estados Unidos) e na Cidade do México, na Casa Provincial
do México Central.
Você, marista leigo ou irmão, quer ser voluntário marista? Contata o coordenador de voluntários da sua Província ou o Departamento Cmi através desse correio cmi@fms.it

PORTUGAL

PROVÍNCIA DE COMPOSTELA TRABALHA PARA
DESPERTAR UMA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

A

Província de Compostela inaugurou uma Ecoludoteca em Cascais, Portugal. O projeto visa sensibilizar a
comunidade para o cuidado da casa comum e está em
consonância com os propósitos fundamentais da Fundação
Champagnat e com o V apelo do XXII Capítulo Geral, que pede
aos Maristas: “despertar em nós e ao nosso redor uma consciência ecológica”.
A Ecoludoteca busca criar consciência sobre a importância do
reaproveitamento e reciclagem de materiais para reduzir o desperdício e a poluição do meio ambiente. E, ao mesmo tempo,
quer ser um espaço onde as crianças possam brincar, aprender e compartilhar por meio de metodologias criativas, como os
jogos, as artes, a leitura, a interpretação de histórias, etc.
Após a inauguração, no dia 2 de dezembro de 2020, várias
crianças e jovens da comunidade decidiram aderir ao espaço e
participar das atividades. E em pouco tempo, os responsáveis 
pela brinquedoteca puderam perceber que era necessário um
espaço lúdico neste bairro. E diante da situação de pandemia,
o centro Marista adaptou e criou ferramentas que permitem
aos usuários continuar usando os serviços.
A Província de Compostela espera, por um lado, que a Ecoludoteca seja vista como um espaço livre; por outro, que seja
um espaço de aprendizagem e crescimento pessoal e social,
verdadeiramente transformador e de pertencimento à comu-
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nidade. Por isso, com o apoio de vários voluntários, os educadores planejam criar várias atividades, como apoio ao estudo,
oficinas de informática, pintura, dança e promoção da leitura,
entre outras.
O espaço marista também observou a necessidade de um
momento dirigido às mulheres do bairro, em que elas possam
se comunicar, nos conhecer melhor e criar laços mais fortes.
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REFLEXÃO DO IR. BEN CONSIGLI, CONSELHEIRO-GERAL

QUARESMA: COMO MARCELINO,
SEJAMOS TALENTOSOS NAS RELAÇÕES HUMANAS

A

o começarmos esta Quaresma,
quero compartilhar com vocês
algumas ideias do livro do Padre
Ronald Rolheiser, Fogo Sagrado: Uma
Visão para uma Maturidade Humana e
Cristã Mais Profunda. Alguns anos atrás,
usei este livro como parte de meu retiro
anual no sopé das montanhas de Tucson
e no belo deserto de Sonora, no Estado
americano do Arizona. O deserto é um
lugar seco, empoeirado e desolado, mas
pode oferecer um lugar de reflexão e
contemplação interior para encontrar
nossa relação com Deus. O deserto
pode ser um cenário ideal para uma vida
interior renovada e aprofundada, mas
também pode ser fatal. O deserto exige
decisões, escolhas, e temos que tomar
as decisões certas ou nossas vidas
correm perigo. No deserto, somos reduzidos ao essencial. É um lugar onde não
podemos nos esconder de nós mesmos.
Segundo os Padres e Madres de nossa
Igreja, o deserto é também o lugar de
maior proximidade com Deus. O deserto,
neste sentido bíblico e espiritual, nunca é
um lugar para ficar. É uma situação pela
qual você deve passar... entrar e sair. A
Quaresma, de certa forma, é como um
deserto – cheio de “poeira e cinzas”. É

apropriado, então, que nossa jornada
quaresmal anual com Deus comece na
quarta-feira de cinzas.
A Quaresma pode ser para cada um
de nós um momento em que fazemos
um maior esforço para sermos guiados
por Deus. A Quaresma nos convida ao
deserto para examinar nossas próprias
vidas e nos chama a voltar para Deus:
“Pois agora – oráculo de Javé – voltem
para mim de todo o coração, fazendo
jejum, chorando, lamentando. Rasguem
seus corações, e não suas roupas! Voltem para Yahweh, o Deus de vocês, pois
ele é piedade e compaixão, lento para a
cólera e cheio de amor, e se arrepende
das ameaças.” (Joel 2: 12-13)
Ao refletir sobre aqueles tempos de
retiro, percebo que o deserto sempre teve
muito a me ensinar. Ele me chama para
simplificar minha vida, tanto nos aspectos
materiais, quanto da minha espiritualidade. Percebi mais profundamente o que
Rolheiser chama de “as três frases” que
deveriam estar em nosso vocabulário
espiritual pessoal: Obrigado! Obrigado!
Obrigado! Às vezes, porém, muitos de nós
podemos achar difícil ser gratos.

No entanto, é a partir dessa postura
de gratidão por tudo o que nosso Deus
nos concedeu que Rolheiser oferece
dez maneiras de simplificar nossa vida
espiritual. Aqui estão elas em suas
próprias palavras. Eu continuo a considerá-las úteis – e desafiadoras – para meu
próprio caminho espiritual:
• Viva com gratidão e agradeça ao
seu Criador, desfrutando sua vida.
“A verdadeira tarefa da vida é
reconhecer isso, reconhecer que
tudo é uma dádiva e que precisamos
agradecer continuamente por todas
as coisas que na vida consideramos
garantidas, reconhecendo sempre que ninguém tem a obrigação
de cuidar de nós. Nosso nível de
maturidade e capacidade de gerar é
sinônimo de nosso nível de gratidão
– e as pessoas maduras aproveitam
suas vidas.” E vê tudo o que receberam como presente, não direito.
• Esteja disposto a carregar mais e
mais complexidades da vida com
empatia. “Somos maduros quando
nossa própria inquietação não é
mais o centro de nossas vidas.” O
mundo não gira em torno de nós,
mas em torno de todos nós.
24 I FEVEREIRO I 2021
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Transforme o ciúme, a raiva, a
amargura e o ódio em vez de
devolvê-los na mesma medida.
“Olhe para Maria nos Evangelhos.
Ela é um paradigma nisso: ela para
e reflete; ou seja, ela pode suportar
a tensão ao invés de criar mais
tensão.” De acordo com Rolheiser,
em essência, foi o que Maria fez ao
pé da cruz: “Ela não podia parar a
crucificação (há momentos em que
chega a hora da escuridão), porém
podia impedir parte do ódio, amargura, ciúme, crueldade, e a raiva
que a crucificação causava. E ela
ajudou a deter essa amargura recusando-se a devolvê-la da mesma
maneira, transformando-a, em vez
de transmiti-la, engolindo em seco e
(literalmente) engolindo a amargura
em vez de devolvê-la, como todos
estavam fazendo”. Como faço para
transformar ciúme, raiva, amargura?
Posso fazê-lo por meio da oração,
do diálogo honesto e do acompanhamento com o outro.
Deixe que o sofrimento amoleça
seu coração ao invés de endurecer
sua alma. Na cruz, “Jesus teve de
escolher: morro na amargura ou no
amor? Eu morro na dureza de coração ou com uma alma amorosa? Eu
morro no ressentimento ou perdoando? (…) Sabemos qual o caminho
que Ele escolheu. Sua humilhação o
levou até as profundezas, mas eram
profundezas de empatia, amor e
perdão. Diante de nossa aniquilação
e morte terrenas, escolheremos
deixar-nos levar e morrer com um
coração frio ou preferimos fazê-lo
com uma alma calorosa?”
Perdoe aqueles que lhe machucaram, seus próprios pecados, a
injustiça de sua vida e a Deus por
não haver lhe resgatado. “Talvez o
verdadeiro perdão só possa ser de
origem divina, a intervenção de uma
graça especial dentro de nós. Há
apenas um imperativo moral antes
de morrermos: não morrer uma
24 I FEVEREIRO I 2021
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pessoa infeliz e amargurada.”
Abençoe mais e amaldiçoe menos! “Somos pessoas maduras
quando nos definimos por aquilo
que defendemos e não pelo que
enfrentamos… a suprema glória
da maturidade e do discipulado é
a capacidade e a disposição de
abençoar os demais, especialmente
os jovens.”
Viva numa sobriedade mais radical.
“A maturidade não significa que
sejamos perfeitos ou irrepreensíveis, mas que sejamos honestos. A
sobriedade, em última análise, não
tem a ver com álcool ou alguma droga. É uma questão de honestidade e
transparência.”
Reze de maneira afetiva e liturgicamente. “O combustível de que
precisamos para obter recursos
para nossa jornada na vida não está
na força de nossa própria força de
vontade, mas na graça e na comunidade. A maturidade e a capacidade
de gerar não podem ser sustentadas
apenas pela força de vontade. Precisamos de ajuda do além, e essa
ajuda é encontrada na oração.” Esta
“ajuda do além” também pode ser
encontrada nos momentos de retiro,
no acompanhamento espiritual e
em quem pode nos oferecer apoio
psicológico e orientação profissional.
Que seu abraço seja amplo! “Um
verdadeiro coração católico tem
lugar para todos.”
Fique onde você deveria estar e
deixe Deus providenciar o resto.
“Só podemos fazer o nosso melhor,

qualquer que seja o nosso lugar
na vida, onde quer que estejamos,
quaisquer que sejam os nossos limites, quaisquer que sejam as nossas
deficiências e confiar que isso é o
suficiente, que se morrermos em
nosso posto, honestos, cumprindo
nosso dever, Deus fará o resto.”
Em muitos aspectos, esta foi a jornada espiritual que Marcelino viveu.
A gratidão encheu sua vida. Em algumas
de suas correspondências e nas reminiscências de quem o conheceu bem,
vemos Marcelino calmo, sereno, aberto,
constante, orante e corajoso. Consciente de suas próprias limitações, ele era
dotado de uma profunda inteligência no
sentido prático e estava extremamente
confiante em suas convicções. Marcelino
sempre desejou que a qualidade que definiria seus “Pequenos Irmãos de Maria”
fosse a simplicidade e, em muitos aspectos, essa qualidade caracterizou Marcelino. Para Marcelino, a simplicidade era
a franqueza no relacionamento com os
outros, o entusiasmo pelo trabalho que
realizava e uma confiança descomplicada
em Maria e em seu Deus. Ele compartilhou esta qualidade com seus Irmãos,
que ele esperava que se tornassem
como uma família, e para uma família
prosperar, o perdão foi uma marca que
ele deixou para seus Irmãos: “Que seja
dito dos Pequenos Irmãos de Maria como
foi dito dos primeiros cristãos: ‘Vejam
como eles se amam!”
Por causa de sua simplicidade, Marcelino tinha um verdadeiro talento para as

notícias maristas 666

notícias breves

Brasil Centro-Sul
O Canal Farol 1817 participa da
preparação da Páscoa através de
quatro episódios especiais de seu
podcast. O primeiro deles foi lançado na sexta-feira passada, abordando a mística de todos os dias. Saiba
mais em http://bit.ly/3pxpVPx

East Asia
Os líderes leigos tiveram uma reunião
inicial com o Ir. Graham Neist, da
Austrália, em 15 de fevereiro. O objetivo da referida reunião era realizar a
proposta de ter uma formação intensiva de líderes leigos duas vezes por
mês, a partir deste mês de março.

Asia-Oceania Novitiate
O Noviciado Internacional/Inter-Regional de Tamontaka, Filipinas,
iniciará em 13 de abril, com 14
noviços do primeiro ano (Vietnã,
Bangladesh, Camboja) e 1 noviço
do segundo ano (Vietnã). A equipe
de formação é composta pelos
Irmãos Pepito Mahong (Mestre de
Noviços), Paco Garcia (Mestre de
Noviços do Noviciado de Tudella,
Sri Lanka), Teodulo Fernandez e
Wenceslao Paterno.

Itália
No dia 22, em uma emboscada, foi
assassinado o embaixador da Itália
na Rep. Democrática do Congo,
Attanasio Luca. Foi aluno marista,
tendo frequentado o Colégio Marista
de Cesano Maderno. Attanasio tinha
43 anos e vivia seu cristianismo
através de atividades de solidariedade que promovia junto com a
esposa e as 3 filhas. O ataque ao
comboio do Programa Alimentar
Mundial matou outras duas pessoas e foi realizado per rebeldes
na região fronteiriça entre Congo,
Uganda e Ruanda.

relações humanas; ele estava sempre
disposto a carregar mais e mais complexidades da vida com empatia, especialmente enquanto ajudava a formar seus
Irmãos. Seu bom senso e sua compaixão
fizeram dele um confessor popular ao
longo de sua vida. Ele foi capaz de se
comunicar com eficácia e facilmente
estabelecia empatia com os outros. No
entanto, sabemos por nossa história marista que Marcelino não era um homem
para escrever tratados espirituais, mas
um homem de determinação e ação, um
homem de coração e afeto. Sua ênfase
estava no coração e nos relacionamentos
– tanto com Deus, quanto com as pessoas. Foi e é a chave de nossa herança
espiritual e de nossa pedagogia marista.
Foi com esse coração e afeto pelos
jovens da França rural e por aqueles
que depois se dedicariam a ensinar que
Marcelino conseguiu fazer o que muitos
julgavam impossível. Essas qualidades de
Marcelino – “seu caráter aberto, amigável
e atencioso, sua afabilidade despretensiosa, uma franqueza e impressão de
bondade” – permitiram-lhe fazer grandes
coisas e viver uma vida simples, cheia
de alegria e centrada no Evangelho de
Jesus.
Os cristãos têm usado o período de
penitência, que chamamos de Quaresma, para se preparar para o sofrimento,
morte e ressurreição de Jesus na Páscoa. Durante a Quaresma, é tradicional
jejuar, orar e praticar a abnegação. Mas
guardar a Quaresma também envolve
assumir coisas que nos ajudam a focar
em Deus, em outras palavras, assumir
aquelas coisas com as quais podemos
nos “deleitar”. O autor, professor e pastor
americano William Arthur Ward oferece o
seguinte:
Jejuar – Festejar
• Jejue de julgar os outros; Banqueteie-se no Cristo habitando neles.
• Jejue da ênfase nas diferenças; Festeje
na unidade da vida.
• Jejue da escuridão aparente; Festeje na

realidade da luz.
• Jejue dos pensamentos de doença;
Banqueteie-se com o poder de cura de
Deus.
• Jejue das palavras que poluem; Delicie-se com frases que purificam.
• Jejue do descontentamento; Banqueteie-se com a gratidão.
• Jejue da raiva; Deleite-se com a
paciência.
• Jejue do pessimismo; Deleite-se com
o otimismo.
• Jejue da preocupação; Festeje com a
ordem divina.
• Jejue de reclamar; Deleite-se com a
apreciação.
• Jejue da negatividade; Festeje com
afirmativas.
• Jejue das pressões implacáveis; Festeje na oração incessante.
• Jejue da hostilidade; Banqueteie-se
com a não resistência.
• Jejue do amargor; Festeje no perdão.
• Jejue da preocupação consigo mesmo; Banqueteie-se na compaixão pelos
outros.
• Jejue da ansiedade pessoal; Festeje
com a verdade eterna.
• Jejue do desânimo; Festeje na esperança.
• Jejue de fatos que deprimem; Banqueteie-se com verdades que elevam.
• Jejue da letargia; Festeje no entusiasmo.
• Jejue dos pensamentos que enfraquecem; Festeje com promessas que
inspiram.
• Jejue das sombras de tristeza; Banqueteie-se à luz do sol da serenidade.
• Jejue da fofoca ociosa; Banqueteie-se
com um silêncio proposital.
• Jejue de problemas que oprimem;
Festeje na oração que fortalece.
Que esta Quaresma seja para nós um
momento de recomeçar o caminho de
simplificação da nossa vida para que
possamos ser preenchidos com o amor
que Deus tem por cada um de nós.
Ir. Ben Consigli – Conselheiro Geral
Casa Geral, Roma – fevereiro de 2021
24 I FEVEREIRO I 2021

5

notícias maristas 666

AUSTRÁLIA

O MANDATO DO IRMÃO PETER CARROLL,
PROVINCIAL, FOI PRORROGADO

N

o Capítulo Geral de Rionegro, Colômbia,
em 2017, houve um desejo profundo de
agir como uma família marista global e
carismática e, ao fazê-lo, estar aberta para ir
além das fronteiras geográficas. Por isso, as
Uniões Administrativas que compõem a região
da Oceania sentiram-se desafiadas a ir além
das antigas zonas de conforto e de segurança,
e a responder com autenticidade ao chamado
de ser faróis de esperança e construtores de
pontes neste mundo turbulento.
Em 2018-19, os líderes da região contrataram
um Consultor de Gestão de Mudanças, Sr. Peter Cranko, para
auxiliar no processo de determinação de um caminho a seguir
para a Oceania. Esse processo resultou em um workshop de
representantes da Austrália, Melanésia e do Pacífico em março
de 2020. Na conclusão desse workshop, foi unanimemente
acordado que uma nova província na Oceania fosse estabelecida. Os Conselhos da Província da Austrália e dos Distritos da
Melanésia e do Pacífico aceitaram por unanimidade essa recomendação e, portanto, solicitaram formalmente que o Conselho
Geral aprovasse o plano de mudança para uma única província
para a região. Em 12 de setembro de 2020, o Conselho Geral
aprovou este pedido e endossou os planos para a mudança
para uma unidade administrativa única para a Oceania até o
final de 2022.
Província da Austrália
A partir de então, o Conselho Geral começou a refletir sobre
o processo de reestruturação e o cronograma proposto para
a criação da nova Província na região da Oceania, consultou
o Irmão Peter Carroll, Provincial da Província da Austrália, e
pediu conselho e aprovação do Vaticano quanto ao que seria
útil para a região à medida que avançava nesse processo.
Com esse discernimento e reflexão em mãos, o Irmão Ernesto
Sanchez e seu Conselho decidiram prorrogar o mandato do
Irmão Peter como Provincial por quatorze (14) meses, até 31
de dezembro de 2022. Ao fazer isso, o Conselho considerou
que esse tempo adicional permitiria que o processo de reestruturação que tanto o Distrito do Pacífico quanto a Província da
Austrália empreenderam, continuasse sem problemas, com os
líderes atuais – Irmão John Hazelman, do Distrito do Pacífico, e
Irmão Peter – liderando os esforços para estabelecer uma nova
Província até o final de 2022. Isso também permitiria ao Irmão
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Peter continuar a acompanhar a recente integração do antigo
Distrito da Melanésia à Província e a um novo futuro.
Distrito do Pacífico e Província da Austrália rumo a um
futuro cheio de esperança
Os desafios de se mover para o desconhecido e o novo são
muitos. Sabemos que o contexto, a cultura, o pensamento
e as formas de viver e fazer as coisas são em cada país da
região muito diferentes. Essa grande diversidade se reflete na
vida marista (comunidade, apostolado e governança) e nas
diferentes estruturas civis e sistemas jurídicos de cada um dos
dez países que constituem a região. O que é comum é que
cada país tem sua própria mistura única de mudança, incerteza, complexidade, possibilidades otimistas, nossas tradições
maristas e fé em Deus. O Conselho-Geral acredita que os
Irmãos Peter e John, junto com seus respectivos conselhos e
os vários grupos de trabalho e comitês envolvidos no processo
de reestruturação conduzirão a região para um futuro cheio de
esperança.
Os efeitos de qualquer mudança são sentidos para acima,
para abaixo e ao redor de nosso Instituto. Essa mudança pode ser vista como positiva ou negativa, excitante ou
desmoralizante, vital ou desnecessária, fácil ou difícil – mas
geralmente uma combinação de tudo isso. A liderança consistente fornece a motivação para a mudança e acompanha
essa mudança em direção a um futuro preferido. A extensão
do mandato do Irmão Peter, como Provincial na Austrália, em
conjunto com a liderança permanente do Irmão John, no Pacífico, permitirá esse acompanhamento, fortalecendo o senso
de urgência e importância sobre o novo ao qual a região da
Oceania é chamada.
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mundo marista
COLÔMBIA: NOVICIADO MARISTA “LA VALLA” –
CELEBRAÇÃO DO INÍCIO DO PROJETO COMUNITÁRIO

SÍRIA: MARISTAS DE ALEPO

CASA GERAL: ANIVERSÁRIO DO SUPERIORGERAL, IR. ERNESTO

GUATEMALA: QUARTA-FEIRA DE CINZAS NA CASA
PROVINCIAL DE AMÉRICA CENTRAL

ESPANHA: GUADALAJARA

ÁFRICA DO SUL: COMUNIDADE
LAVALLA200>ATLANTIS NA REYGERSDAL
PRIMARY SCHOOL

CANADÁ

WORKSHOP VIRTUAL SOBRE A CIRCULAR “LARES DE LUZ”

O

s Maristas do Canadá estão organizando um encontro virtual que
realizar-se-á no dia 27 de fevereiro
(das 9h30 às 11h30, horário do Canadá). O
encontro será um espaço para compartilhar
a experiência de Maria tendo como pano de
fundo a Circular “Lares de Luz” do Irmão
Ernesto, Superior Geral.
O encontro está aberto a todos os irmãos e
leigos que desejam aprofundar o conteúdo
da Circular com outros maristas de Champagnat. É também uma oportunidade de
unir em rede as comunidades francófonas
de todo o Instituto.
Para participar da reunião você deve se inscrever até o dia
24 de fevereiro. Um link Zoom será enviado a você assim
que você tiver feito a inscrição. Siga esse link para realizar
sua inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/regis-

ter/tZcpcOqvrD0jE9H9G2cV23lPEo1e_od4BoEe
O Ir. Réal Sauvageau será o animador do encontro virtual.
Esta é a segunda reunião de uma série que será oferecida
ao longo do ano.
24 I FEVEREIRO I 2021
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LÍBANO

PROJETO FRATELLI E MANOS UNIDAS,
JUNTOS PARA COMBATER A FOME NO MUNDO

"M

ais de
250
mil
crianças não vão à
escola no Líbano.
Estou convencido
de que a educação
salva vidas, cura
feridas e é garantia
de um futuro melhor e de paz”, disse o Irmão Miguel
Cubeles, integrante
do Projeto Fratelli,
ao falar sobre a situação das crianças
e jovens refugiados
no país, em um
vídeo publicado pela Manos Unidas.
Referindo-se ao tipo de ajuda que o Projeto
Fratelli oferece às pessoas, o Ir. Miquel lembra que muitos desses refugiados não têm
direitos básicos como moradia e educação.
“A guerra continua na Síria e, ao mesmo
tempo, o Líbano está passando por uma
crise política, social e econômica e, como em
outros países, também pela crise de saúde
causada pela Covid-19.”
“O Projeto Fratelli, com a ajuda de Manos
Unidas e outras organizações, se compromete a garantir, por
meio de programas socioeducativos, a promoção, proteção e
defesa das crianças e jovens”, disse o Irmão Miquel (L’Hermitage Province).
Luta contra a pobreza, a fome e a desigualdade
O Projeto Fratelli e Manos Unidas continuam juntos para ajudar
os mais necessitados e lutar contra a pobreza. Esse ano, o
tema central da campanha Manos Unidas é “Sensibilizar a sociedade para a luta contra a pobreza, a fome e a desigualdade
e, principalmente, nas causas que as produzem e nas estruturas injustas que as perpetuam”.
De acordo com os dados coletados pela Manos Unidas, mais
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de 2 bilhões de pessoas não têm alimentos suficientes, 3
bilhões vivem abaixo do limiar da pobreza, sem água potável e
sem luz. E, 6 bilhões de pessoas não têm a cobertura de saúde
necessária. Para Manos Unidas, “a grave situação que vivemos
obriga-nos a reforçar o nosso compromisso, pois a fome no
mundo nada mais é do que um reflexo da desigualdade que
existe”.
Projeto Fratelli
O Projeto Fratelli, no Líbano, é uma iniciativa dos Irmãos
Maristas e De La Salle, que acolhe e oferece atendimento psicossocial a crianças e jovens refugiados, especialmente sírios.
O país atende atualmente quase 1,5 milhão de refugiados (https://champagnat.org/es/mision-marista/proyecto-fratelli/).
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SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

20 DE FEVEREIRO – DIA MUNDIAL DA JUSTIÇA SOCIAL

A

cada ano, desde
2007, no dia 20 de
fevereiro, recorda-se o Dia Mundial da
Justiça Social. Este ano,
com muito mais motivos,
todos os Maristas estão
sendo chamados a celebrar este dia em nossas
casas e comunidade, em
nossas escolas e obras
sociais, através dos
meios sociais, diante dos
governos e instituições.
Ao falar de justiça social
estamos falando de
respeito, de igualde de
direitos para todo ser
humano. Isso implica o acesso a bens e serviços básicos que
ajudem o desenvolvimento pleno de cada pessoa dentro da
sociedade em que vive. Educação, saúde, bem-estar, direitos
humanos… Assim, a defesa ativa da justiça social implica
trabalhar pelo bem comum da sociedade na qual cada de
nós, Maristas, vivemos. Significa partir dos direitos humanos
fundamentais, vividos e conquistados, individualmente e
como sociedade em seu conjunto.
Em um mundo cada vez mais globalizado, nosso papel
individual e como instituição tem maior relevância. Minhas
ações concretas, os compromissos com minha realidade
específica, se veem apoiadas pelos esforços de outras pessoas particulares, de outras organizações e instituições. Por
isso, estamos sendo chamados a “construir pontes” que nos
aproximem, que nos permitam sair ao encontro do outro, que
nos ajudem a entender e apreciar a diferença.
A Igreja Católica, já no século XIX, levanta a voz em favor
do bem-estar de todos, segundo o momento histórico e de
acordo com as diferentes cultuaras e situações. Vários documentos eclesiais marcaram o pensamento da Igreja nesse
sentido, desde Rerum Novarum, em 1891, até nossos dias,
com Fratelli Tutti. Nos encontramos com a Doutrina social
da Igreja. O Papa João Paulo II nos recorda, em Sollicitudo
Rei Socialis (47), que “a justiça social só pode ser alcançada
respeitando a dignidade transcendente do homem. Porém,
este não é o único nem o principal motivo. O que está em

jogo é a dignidade da pessoa humana, cuja defesa e promoção nos foram confiadas pelo Criador, em cada conjuntura da
história”.
Na última encíclica do Papa Francisco encontramos numerosas referências à “justiça social”, partindo de uma visão
inclusiva, fruto da “inalienável dignidade humana… a partir
de uma ética global de solidariedade e cooperação a serviço
de um futuro plasmado pela interdependência e a corresponsabilidade entre toda a família humana” (127). Para isso
convidados todos os seres humanos, particularmente os seguidores de Cristo, com um estilo Marista, que marca nosso
modo de viver esses valores.
Uma justiça social que implica a relação de trabalho, que
inclui o acesso à educação e à saúde, que promove a distribuição justa dos recursos econômicos, que se encontra em
plena sintonia com os Direitos Humanos, e que também está
em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos como meta de cumprimento para 2030.
Igreja e sociedade “gritam” em favor de uma maior Justiça
Social em todos os níveis. Igualdade de direitos, de gênero,
de raça, de crenças religiosas, de cultura… Não deveríamos,
nós, Maristas, colocar o melhor de nós mesmos e de nossa
Instituição para nos unirmos a este clamor universal?
Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado de Solidariedade
24 I FEVEREIRO I 2021
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ESPANHA

A PROVÍNCIA DE COMPOSTELA REALIZA
SUA PRIMEIRA ASSEMBLEIA DE LEIGOS

S

essenta leigos e leigas, representantes dos
diferentes grupos que compõem a Província Marista Compostela, participaram da
Assembleia Provincial de Leigos Maristas, que se
realizou virtualmente nos dias 13 e 14 de fevereiro. Este encontro foi a fase final do processo de
reflexão sobre o Laicato, que teve início em setembro, sob o tema: “Tenho um Coração Marista”.
Durante a mesa redonda, Manuel Gómez, diretor
adjunto do Secretariado de Leigos do Instituto,
Irmão Tomás Briongos, Provincial de Compostela,
e Eladio Diaz, Coordenador Provincial da Equipe
de Leigos Maristas, falaram sobre a história, a
realidade e as linhas de futuro dos leigos Maristas
em Compostela e em nível global.
Seguindo as contribuições de 243 leigos e leigas da Província,
que desde o ano passado trabalharam em torno do tema para
definir o papel do laicato Marista na Província, os participantes
desta assembleia abordaram em grupos os 4 eixos da vida laical:
• Vocação: Como construir quem sou e o caminho que quero em minha vida marista? Propostas daquilo que queremos fazer/cuidar para alimentar novas vocações.
• Missão: “As respostas externas às necessidades que
percebo no meu entorno a partir da minha sensibilidade
profunda, minha vontade de tomar decisões, as certezas
que me mantêm e os laços profundos no meu fazer”.
• Espiritualidade: “Nos perguntamos sobre o sentido de
nossa existência: Quem sou eu? Para quê vivo? O que
posso fazer para melhorar a minha própria vida? A quem
pertenço? Por quem sou responsável? Perguntas como
estas habitam nossa mente e coração”.
• Fraternidade: “Os Maristas, entendemos como comunidade ou grupo vivendo um espaço privilegiado de crescimento humano, cristão e marista; espeço par partilhar vida e
crescer juntos; espaço onde a experiência de Deus pode

tornar-se mais significativa”.
No segundo dia, a equipe de Vida Marista, através do seu
Coordenador, o Ir. Lisardo Garcia, apresentou o Itinerário de
Vida Marista que está sendo construído, além das reflexões
sobre o vínculo leigo ao Carisma.
As 3 principais prioridades apoiadas pela Assembleia,
foram:
• Acompanhar as pessoas que querem viver a espiritualidade marista.
• Reunir experiências de partilha de vida (espiritualidade,
fraternidade) das comunidades de Irmãos coincidindo com
festas ou momentos litúrgicos significativos.
• Promover o desenvolvimento das pessoas a partir do cuidado: descobrindo os talentos, as motivações existentes
em cada educador: lideranças ocultas, gosto pelo trabalho
em equipe, acompanhamento de casos especiais que
envolvam uma capacidade de escuta superior à média.
Depois de dois dias intensos, a Assembleia foi concluída com
uma missa e a celebração dos participantes que partilharam
suas opiniões e o sentimento de ser parte da Família Marista.

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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