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CANADÁ

IR. GASTON ROBERT NOMEADO
SUPERIOR DO DISTRITO DO CANADÁ

O

Ir. Ernesto Sánchez e o Conselho Geral nomearam, no
dia 25 de março, o Ir. Gaston Robert como primeiro
Superior do Distrito Marista do Canadá para um
primeiro mandato de 3 anos, a partir de agosto de 2021.
Antes da nomeação, foi feita uma sondagem entre os
Irmãos delegados da Província e foram igualmente consultados os 4 provinciais das províncias implicadas na passagem da Província do Canada para um novo Distrito (Canada,
Estados Unidos, México Central e México Occidental).

Na mesma ocasião, o Superior-Geral agradeceu ao serviço
realizado nos últimos anos pelo Ir. Gérar Bachand, provincial
do Canadá desde 2014: “Muito obrigado, Gérard, por sua
proximidade com as pessoas, por sua dedicação e disponi-

Na carta enviada aos irmãos da Província, o Ir. Ernesto,
Superior Geral, agradece ao Ir. Gaston por ter aceitado a nomeação: “Sua experiência internacional como
formador, como Conselheiro Geral e mais recentemente
como animador comunitário em comunidades de irmãos
idosos, sua capacidade de escuta e de organização, assim como sua espiritualidade marista… Tudo isso será
de grande ajuda para você na realização deste serviço
de liderança”.

administração geral
■ Na terça-feira se realizou a segunda etapa do encontro
da Área Vida Marista da Administração Geral, com a participação dos secretariados de Leigos e Irmãos Hoje, além
do Cmi, junto com a comissão Internacional Irmão Hoje e o
secretariado alargado de leigos. Também participaram os
conselheiros links, João Carlos, Sylvain e Óscar.
■ Os conselheiros-gerais, Irmãos Ken e João do Prado,
na terça-feira, participam de uma reunião em preparação
para o Capítulo provincial da América Central.
■ No mesmo dia, os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e
Ben, Conselheiro-Geral, se encontraram com o Secretariado de Educação e Evangelização para discutir sobre os
processos liderados por esse órgão.
■ Na quarta-feira se reúne a Comissão Internacional de
Missão Marista, sob a coordenação do Ir. Luis Carlos. A

equipe discute sobre os novos significados em ser “bons
cidadãos e virtuosos cristãos” na missão marista do
século XXI.
■ Na quarta-feira, o Secretariado de Educação e Evangelização se reunirá com o comitê executivo da Rede de
Instituições Maristas de Ensino Superior e também com a
equipe assessora da Pastoral Juvenil Marista.
■ Na quarta e quinta-feira, os conselheiros-gerais João
Carlos e Ben, junto com o Ir. Goyo, participarão da reunião
do Conselho Regional da Região marista da Europa.
■ Na quinta-feira, os conselheiros-gerais Josep María e Sylvain participaram da reunião do Conselho do Distrito da Asia.
■ Na quinta-feira, a Secretaria de Educação e Evangelização se reúne com a equipe executiva da Rede de Editoras
Maristas.
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bilidade para com os irmãos e leigos da Província”.
Após consulta aos Provinciais e Conselhos das Províncias
do Canadá, México Central, México Ocidental e Estados

Ir. Gaston Robert

O Ir. Gaston nasceu em Waterloo, Quebec, em 4 de novembro de 1947. Após os estudos primários e secundários
em uma escola dirigida pelos Irmãos Maristas, ingressou
no postulantado aos 18 anos de idade. Uma vez terminada
a formação como professor, exerceu sua profissão em um
colégio marista de Iberville, durante dez anos. Em seguida,
estudou no Instituto de Psicologia da Universidade Gregoriana durante 4 anos e, em 1990, foi um dos quatro formadores do primeiro curso de formação para futuros mestres
noviços sob a direção do Irmão Basilio Rueda.
Em 1993, no 19º Capítulo Geral, foi eleito Conselheiro Geral

CUBA

Unidos, o Conselho Geral, em 12 de junho de 2020, decidiu
que a Província do Canadá, a partir de 15 de agosto de
2021, se tornará um Distrito. Veja aqui outros detalhes.

por um mandato de oito anos. De volta ao Canadá, em
2001, trabalhou em um centro de acompanhamento espiritual em Montreal, dando cursos de antropologia espiritual.
De 2004 a 2008, animou grupos de espiritualidade francófona em Manziana e, depois, em Roma.
Regressando ao Canadá, retomou o acompanhamento e os
cursos até 2011. Naquele ano, foi nomeado responsável
pela comunidade dos irmãos idosos em Château-Richer, um
lugar localizado perto da cidade de Quebec.
Atualmente é encarregado da comunidade dos irmãos idosos da residência “Les Trois Violettes” em Iberville, função
assumida em 2019.

TESTEMUNHO DE MILTON DANIEL DE BEDIA IBARRA,
EX-ALUNO MARISTA DO COLÉGIO DE CAMAGÜEY

"A

s raízes maristas e a devoção a Maria são
muito fortes”, diz Milton Daniel, ex-aluno
marista do Colégio de Mamagüey, em Cuba,
da última turma que teve este colégio, em 1959/60.
“Aqueles de nós que estiveram na escola há vários
anos, isso permanece ali para sempre”, acrescenta.
Este testemunho foi recolhido por Rosa Schiaffino (Província Mediterrânea), membro do projeto
Lavalla200>. Depois de dois anos na comunidade
de Siracusa, Rosa foi designada para Holguín. Na
sua viagem para a nova comunidade, junto com o
Ir. Luis Sanz (Santa Maria de los Andes), passou
várias semanas na capital cubana, preparando os
documentos necessários para sua estada na ilha:
“Estou descobrindo a gentileza e a abertura do povo
cubano, e eu amo isso!” Durante este tempo, Rosa e
o Ir. Luis conheceram a Milton De Bedia.
Com uma memória invejável e um carinho que enche de
emoção, Milton narrou, com muitos detalhes, como era a vida
naquela escola que frequentou, com outros 600 alunos e um
bom número de Irmãos Maristas.
No vídeo abaixo está a homenagem feita por Rosa e Ir. Luis
a Milton aos ex-alunos maristas de Cuba e aos irmãos que estiveram lá e que ainda estão presentes na lembrança dos que
com eles se formaram.
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notícias breves

Brasil
A comunidade LaValla200> de
Tabatinga, Brasil, viveu a Semana
Santa em Ronda, uma localidade que
fica às margens do Rio Amazonas,
a cerca de 50 minutos de barco
da cidade colombiana de Leticia. A
experiência vivida pode ser lida no
boletim enviado semana passada pela
comunidade: https://champagnat.org/
mundo-marista/tabatinga-news-2-lavalla200/

PROVINCIA NORANDINA

PÁSCOA MARISTA

Cuba
Depois de várias semanas em La Havana, Rosa Schiaffino (Mediterránea)
e Ir. Luis (Santa María de los Andes)
finalmente puderam viajar para Holguín e foram acolhidos no dia 15 de
abril pelo Ir. Gaio (Brasil Centro-Sul),
completando assim a comunidade
LaValla200> da Região Arco Norte.

Australia
Durante o próximo mês de maio, a
Associação Marista de São Marcelino promove uma série marista de
reflexão: “Ave Maria – Reflexões
sobre os mistérios do rosário”. São
escritas pelo Ir. Mark O’Connor. Para
assistir aos episódios, é necessário se
inscrever nesse link

India
A comunidade de Talit, no ano acadêmico 2021, conta com 53 estudantes
no internato, que frequentam a escola
média. Oito professores estão trabalhando com os maristas, ajudando
no estudo dos alunos, dando aulas
extras durante 2 horas diárias. Num
encontro, há algumas semanas, foi
apresentado aos professores a política de proteção da criança e também
o estilo educativo marista.

O DNA da nossa esperança
De 31 de março a 4 de abril, a Província
Norandina celebrou a “Páscoa Marista
2021: o DNA de nossa Esperança”. Participantes de toda a Província (Colômbia,
Equador e Venezuela) viveram um encontro com Jesus através da experiência de
sua Paixão, Morte e Ressurreição.
A Escola Champagnat de Ibagué foi
testemunha de uma jornada quaresmal
onde, durante 40 dias antes da Páscoa,
os participantes se propuseram a assumir em plenitude a proposta de Nosso
Senhor. Foi uma oportunidade para viver
uma experiência de fé, para proporcionar
aos Maristas de Champagnat momentos
de reflexão pessoal e comunitária onde
foi possível encontrar o Deus da Vida e,
ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem de esperança a partir do encontro
com o Ressuscitado.
Apesar das condições de pandemia
e confinamento, havia 256 pessoas
registradas de toda a província: Irmãos
dos três países, um bom número de
membros leigos das diferentes fraternidades e os voluntários da pastoral infantil
e juvenil marista. Também participaram
outros maristas de outras latitudes, que

se conectaram através das diferentes
plataformas digitais utilizadas.
Organizados em 18 comunidades pascais, os participantes puderam assistir à
catequese do Tríduo Pascal, guiados pelo
Irmão José Miguel Caballero, pelo Pe.
Germán Medina e pelo Pe. Carlos Iván
Martínez, que propuseram as diferentes
reflexões em torno do fio condutor da
proposta de Jesus, como aquele que
nos convida a viver o serviço, a doação
generosa na cruz e a experiência de um
novo código genético para assumir a
ressurreição.
As celebrações centrais foram transmitidas ao vivo, através das redes sociais da
Província, com mais de duas mil visões
dos diferentes eventos. E vale a pena
destacar o acompanhamento presencial
de 43 pessoas convidadas que, seguindo todos os protocolos de segurança
impostos pela situação de pandemia,
acompanharam as celebrações todos os
dias, desde Ibagué.
Mesmo depois de vários dias da semana
santa, o impacto positivo que esta experiência deixou nos participantes é ainda
perceptível.
21 I ABRIL I 2021
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COLABORAÇÃO PARA A MISSÃO INTERNACIONAL

CMI LANÇA O GUIA PARA O VOLUNTÁRIO MARISTA

O

Departamento Colaboração para
a Missão Internacional (Cmi) da
Administração Geral acaba de lançar
o Guia para o Voluntário Marista. É um instrumento que explicita o entendimento da
Instituição Marista quando ao Voluntariado
Interprovincial, fornece informações básica
do caminho a ser percorrido pelo Voluntario
e esclarece as condições para sê-lo.
“O Guia se destina a todos os maristas:
Irmãos, Leigos, colaboradores, jovens,
estudantes… A todos os que, de uma
forma ou outra, têm uma conexão com o
mundo marista”, disse o Ir. Valdícer Fachi,
diretor do Cmi. “É importante que o maior
número possível de pessoas conheça e
tenha acesso a essa publicação. Alguns
serão multiplicadores das informações,
outros poderão, inclusive, ser voluntários doando um tempo

significativo de suas vidas ao serviço dos
outros, especialmente das crianças mais
necessitadas.”
O Voluntariado Marista é uma forma
eficaz para construir a cultura do encontro
entre nações e povos; é uma ferramenta
poderosa para partilhar conhecimentos, habilidades e valores, contribuindo
significativamente para a diminuição
da pobreza. Todas as partes envolvidas
(quem envia para a missão, quem recebe
e o próprio voluntário) estão conectados e
orientados, com funções e acordos bem
definidos.
Se tiver interesse no voluntariado marista
interprovincial, pode contatar o Coordenador Provincial do Voluntariado (CPV) ou
diretamente o Cmi (cmi@fms.it).
Baixar PDF: English |Español | Français | Português

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

5.

O Catecismo de Champagnat

O jovem Vigário Champagnat se preocupou especialmente com o
catecismo. Ele via nos jovens a esperança da Igreja. Na festa de
todos os santos, em 1816, ele anuncia o início das atividades. Jean-Marie, o terceiro dos filhos de Rivat, tinha então 11 anos de idade.
Ele não podia perder esta oportunidade de formação, que já devia
ter sido iniciada pelo coadjutor anterior. Após algumas semanas,
o Pe. Champagnat quis aumentar a participação das crianças que
frequentavam o catecismo: “Se você me trouxer um vizinho ou um
primo seu, eu lhe darei um santinho”. Jean-Marie, diante do apelo
diz: “posso trazer meu irmãozinho, mas ele tem apenas 8 anos”.
“Pode trazê-lo”, respondeu Champagnat “Veremos se ele pode
fazer a Primeira Comunhão antes dos outros”. E durante dois anos,
Gabriel acompanhou com dedicação o catecismo.
Seguindo aos princípios sulpicianos, aprendidos no seminário,
Champagnat ensinou o catecismo diante de dois grupos de ouvintes: meninos de um lado e meninas do outro. Gabriel certamente
prestou muita atenção no ensinamento do Pe. Champagnat e se esforçou para memorizar as orações. Como ele já
sabia ler, logo conheceria de cor o catecismo, como era exigido na época. Certamente, este foi o primeiro encontro de Gabriel Rivat com Marcelino Champagnat.
Leia os outros episodios: https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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mundo marista
CUBA: COMUNIDADE MONTAGNE DE HOLGUÍN

MADAGASCAR: FÓRUM SOBRE A VOCAÇÃO
MARISTA LAICAL

COSTA DO MARFIM: COMUNIDADE DE BOUAKÉ

ESPANHA: ANIMADORES MARISTAS DE HUELVA

BRASIL: LAVALLA200> TABATINGA

FILIPINAS: PALAWAN – ALUNOS COM SEUS PAIS E
PROFESSORES

NOVAS FRONTEIRAS

Realidades Emergentes: mensagem da Comissão
Internacional da Missão marista

A

Comissão Internacional, formada
por Irmãos e Leigos, assumiu a
tarefa de refletir sobre a centralidade da missão marista no mundo de
hoje. As mensagens já publicadas são:
“A pandemia e nossa missão marista”,
“A liderança e nossa missão marista” e
“A inovadora missão marista em nossas
obras educativas”. Hoje apresentamos a
4 mensagem: “Novas Fronteiras - Realidades Emergentes”.
A mensagem, escrita pelo Ir. Ken McDonald em nome da Comissão Internacional, foca a tarefa marista no mundo
de hoje, afirmando que “é fundamental mudar a vida das crianças e dos
jovens, em particular dos mais marginalizados da sociedade”. Dessa forma,

sublinha como “a intuição original
de Marcelino continua importante no
mundo de hoje”.
Ecoa ainda, na mensagem enviada ao
Instituto no dia 20 de abril, o incisivo
convite do Papa Francisco a ter compaixão dos marginalizados, especialmente
nesse tempo de pandemia, que exclui
tantas pessoas especialmente da educação: “É o tempo de comunidades que
olham nos olhos dos jovens decepcionados, que acolham os forasteiros e que
dão esperança aos desencantados. É
o tempo de comunidades que dialogam sem medo com quem tem ideias
diferentes.”
PDF: English | Español | Français |
Português
21 I ABRIL I 2021
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18 DE ABRIL

ANIVERSÁRIO DA CANONIZAÇÃO
DE SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT
Um coração sem fronteiras
Video | Fotos em FaceBook
No dia 18 de abril de 1999, São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto
dos Irmãos Maristas, foi canonizado no
Vaticano. “Caros jovens, vindos (…) para
manifestar a adesão ao espírito da educação ministrada pelo Padre Champagnat,
encorajo-vos a permanecer fiéis no caminho rumo a Deus que ele indicou”, disse
o Papa João Paulo II em seu discurso de
boas-vindas aos peregrinos de diferentes
partes do mundo que vieram a
Roma para a canonização do Pe.
Champagnat.
A família marista viveu a canonização como um momento especial,
sob o lema “Um coração sem
Fronteiras”. Para os Maristas de
Champagnat, a canonização doPe.
Champagnat significou “o reconhecimento oficial da Igreja de que
nosso fundador é um homem de
Deus, suscitado pelo Espírito Santo,
para conduzir à santidade todos os que seguem seus passos, faz
com que possa ser proposto como modelo de referência, para
a própria vida, como seguro intercessor junto a Deus”, disse,
naquela ocasião, o Ir. Gabriele Andreucci, postulador Geral.
O milagre do Pe. Champagnat
Marcelino subiu aos altares depois de ter tido reconhecido um
milagre: a cura inexplicável do Irmão Heriberto Weber. Em 1976
os médicos constataram que tinha “neoplasia primitiva desconhecida, com metástase nos pulmões” e declararam que era um
mal incurável.
Naquele momento, ao tomar conhecimento da notícia, os Irmãos
e alunos do Uruguai, lugar onde vivia o doente, iniciaram uma
novena para pedir a intercessão do Beato Marcelino Champagnat. Quando os devotos terminaram o período de oração, o
Irmão Heriberto recuperou suas forças e se sentiu muito melhor.
O milagre aconteceu em 26 de julho de 1976: os raios-X e os
exames médicos mostraram que a doença tinha desaparecido.
Diante do milagre, o Irmão Agustín Carazo postulou a causa em
1985. Em 26 de junho de 1997, os peritos médicos membros da
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Consulta consideraram que a doença do
Irmão Heriberto era uma “Grave infecção
pulmonar caracterizada por disseminação nodular bilateral com uma marcada
insuficiência respiratória no indivíduo com
gravíssima repercussão do estado geral”,
e concluiu que tal modalidade de cura era
cientificamente inexplicável.
Um ano depois, em 20 de fevereiro de 1998, a Comissão de
Teólogos da Congregação para as Causas dos Santos reconheceu a cura do Irmão Herberto Weber como preternatural
e a atribuiu à intercessão do Beato Marcelino Champagnat. A
Congregação expressou unanimemente, em 2 de Junho de
1998, que este era um verdadeiro milagre, e foi decretado como
tal pelo Papa João Paulo II em 3 de Julho de 1998.
Meses depois, o Pontífice determinou o dia 18 de abril de 1999
como a data da canonização de Marcelino Champagnat.
O Papa João Paulo II convida a agradecer a Deus
“Podemos dar graças pelos numerosos discípulos do Padre
Champagnat que viveram com fidelidade a sua missão (…)
A todos os fiéis presentes, assim como a todos os Irmãos
Maristas do mundo, às pessoas que trabalham com eles no
sector educativo e a todos os jovens que beneficiam do seu
apostolado, concedo do íntimo do coração a Bênção Apostólica”, disse o Papa, há 22 anos, na Praça de São Pedro,
ao canonizar o pai fundador dos Maristas: Beato e Santo,
Marcelino Champagnat.
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ESTADOS UNIDOS

Capítulo Provincial de Estados Unidos

U

urante o Capítulo Provincial dos
Estados Unidos,
realizado de 8 a 11 de
abril, o Ir. Dan O’Riordan assumiu o cargo
como novo Provincial,
substituindo o Ir. Patrick
McNamara. No encontro,
o Ir. Owen Ormsby foi
eleito como vice provincial
e os membros do Conselho Provincial são: Hank
Hammer, Dominick Pujia,
Todd Patenaude, Steve Schlitte e Seán Sammon.
O Ir. Dan agradeceu ao Ir. Patrick, Provincial desde 2015, por
seu trabalho durante seu mandato. Por sua vez, o Superior
Geral, Ir. Ernesto Sanchez, enviou uma vídeo-mensagem a
todos os Irmãos da Província e especialmente ao Ir. Patrick:
“Obrigado por sua contínua dedicação aos Irmãos e aos leigos
da Província, por sua capacidade de trabalhar em equipe, por
seu coração sem fronteiras”.
Os participantes do Capítulo definiram as prioridades do novo
Conselho Provincial e também apreciaram os relatórios apresentados ao Capítulo.
Estes são alguns dos tópicos discutidos:
• Abordou-se os resultados e análise da sondagem sobre os
desafios enfrentados pela Província dos EUA. Os temas abordados pelos diferentes grupos,
segmentados por idade, foram os
seguintes: missão, aposentadoria, saúde, vocações, formação
permanente, leigos, carisma
marista, espiritualidade e vida de
oração dos irmãos, evangelização, pastoral, vida comunitária,
arco norte. E outros pontos de
interesse, tais como a avaliação
das realizações e desafios à luz
da covid-19, e as novas estruturas de governo para promover a
vida e missão maristas.
• Foi apresentado um relatório
sobre o trabalho do Conselho de
Leigos que, apesar da Covid-19,

•

tem se reunido a cada 2 semanas. Esta equipe trabalha
com três comitês: formação, filiação e comunicação. Entre
as metas alcançadas, em janeiro de 2021, 56 pessoas
iniciaram o programa de formação e há 22 irmãos envolvidos, seja como participantes e/ou mentores. Outras
informações nesse link
Foi apresentado um relatório sobre os “Relacionamentos com Instituições Pastorais”. Durante os últimos seis
anos, líderes, membros do conselho escolar, professores
e funcionários foram convidados a participar de programas maristas de desenvolvimento profissional. Os Irmãos
compartilham o carisma nas escolas onde eles estão
presentes. Também conduzem sessões de formação e
participam do Programa Marista para Jovens e Adultos
maristas.
• Foi também apresentado um relatório sobre
os avanços e desafios da
comunidade de boas-vindas
de Austin, Texas, que acolhe
as pessoas que desejam
conhecer mais sobre a vida
marista. Mais informações
aqui.
• O tema da Promoção
Vocacional também esteve
em pauta, sublinhando a
necessidade de incrementar
o empenho e desenvolver
um plano vocacional que
abranja a juventude também
fora do âmbito escolar (ver o
documento).
21 I ABRIL I 2021
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CASA GERAL

ANDREA ROSSI, NOVO DIRETOR DA FMSI

N

o dia 12 de abril, Andrea Rossi tomou posse como
diretor da Fundação Marista para a Solidariedade
Internacional (FMSI). Ele foi indicado pelo Conselho de
Administração da fundação e nomeado pelo Conselho Geral.
Parte da equipe de FMSI desde 2019, era o responsável dos
projetos e de alianças estratégicas com diferentes entes (Head
of Strategic Partnerships & Projects).

O trabalho da Fundação se concentra na ajuda às crianças e
suas comunidades, na tentativa de melhorar a qualidade de
vida através da transformação social e do crescimento inclusivo favorecidos por projetos a largo prazo que visam incentivar a igualdade no acesso à educação de crianças e jovens
marginalizados.

Andrea substitui ao Ir. Ángel Diego García Otaola, que foi diretor
operativo durante o último ano.
A FMSI é uma fundação criada
pelo Instituto para desenvolver o
potencial das crianças mediante
projetos de educação e solidariedade. Reconhecida como ONG
pelo governo italiano, a FMSI
desde 2011 tem status consultivo especial junto ao Conselho
Econômico e Social (ECOSOC)
das Nações Unidas.
Andrea Rossi
Em 2006 concluiu a faculdade de Línguas e Comunicação
Internacional. No ano seguinte fez o mestrado em Gestão de
RH organizado pela Universidade Europeia de Roma e pela
Associação Italiana de Gestão de RH.
No início de sua atividade profissional, Andrea trabalhou
na empresa de treinamento da Telecom Itália, onde era
responsável pelo desenvolvimento de projetos internacionais. Posteriormente, dedicou-se a projetos financiados
pela União Europeia e a projetos de educação e cooperação
para o desenvolvimento, amadurecendo mais de 15 anos
de experiência nos campos da educação, desenvolvimento
sustentável e assistência técnica à administrações públicas,
fundações e empresas sem fins lucrativos na Itália e no
exterior.
No campo da gestão de projetos internacionais, Andrea
coordenou equipes de trabalho em mais de 100 projetos
que foram implementados em todo o mundo.
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Graças ao trabalho, ele visitou mais de 25 países, vivendo
no conjunto três anos no exterior (1 na Austrália, 1 na Alemanha, 1 na Romênia).
Seus hobbies são: música, astronomia, xadrez e padel.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ENERGIA RENOVÁVEL: O CAMINHO
A SEGUIR PARA SALVAR O CLIMA

R

eflexão do Secretariado de Solidariedade sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
A energia renovável é frequentemente
referida como “energia limpa” ou “energia verde”, porque é amiga do ambiente.
Suas fontes incluem energias solares,
geotérmicas, eólicas, de biomassa e
hidrelétricas. A energia renovável é considerada a energia do futuro porque não
causa poluição. O esforço para aproveitar
e promover energia limpa e acessível é
um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Organização das
Nações Unidas (7: Energia limpa e acessível). Este objetivo visa garantir o acesso à energia acessível,
confiável, sustentável e moderna para todos. Por meio dela, a
ONU visa o acesso universal à energia moderna; visa aumentar
a porcentagem global de energia renovável e dobrar a melhoria
na eficiência energética, promover o acesso à pesquisa, tecnologia e investimentos em energia limpa e expandir e atualizar
os serviços de energia para os países em desenvolvimento.
Especialistas em clima e energia apontaram que, embora o
aquecimento global tenha ocorrido ao longo dos séculos, o ritmo
do aquecimento está se acelerando e as atividades humanas,
particularmente a queima de carvão, petróleo e outros combustíveis fósseis, são a principal causa. Especialistas nas áreas
de energia e meio ambiente concordam que a necessidade de
transição para energias alternativas é urgente e que a melhor opção para mitigar as consequências potencialmente catastróficas
das mudanças climáticas é reduzir o uso de combustíveis fósseis
e acelerar a transição para formas renováveis de energia.
Embora a energia renovável seja muitas vezes considerada
uma nova tecnologia, o aproveitamento da energia da natureza
tem sido usado de muitas maneiras. A energia eólica impulsionou barcos para navegar nos mares e moinhos de vento para
moer grãos. Agora, a energia eólica gira as pás da turbina,
alimenta geradores elétricos e produz eletricidade. A energia
hidrelétrica é usada em muitos países para gerar eletricidade.
A energia solar é usada para aquecer casas e empresas, para
aquecer água ou dispositivos elétricos. As células solares feitas
de silício ou outros materiais transformam a luz solar diretamente em eletricidade. Os sistemas solares são usados para
gerar eletricidade por meio de painéis de telhado ou projetos

comunitários que abastecem bairros inteiros.
Defender a energia renovável ou usá-la em residências pode
acelerar a transição para uma energia limpa. Um futuro movido
a energia eólica, solar e outras fontes renováveis de energia
sustentável pode salvar vidas, além de reduzir as contas de
energia. Um futuro mais verde é possível, desde que ações
urgentes sejam tomadas pelos formuladores de políticas, líderes empresariais e outras partes interessadas. Os benefícios
ambientais e econômicos do uso de energia renovável incluem
a geração de energia que não produz gases de efeito estufa,
diversificação do fornecimento de energia e redução da dependência de combustíveis importados. Aumentar o fornecimento
de energia renovável substituiria as fontes de energia intensivas em carbono e reduziria significativamente o aquecimento
global e as mudanças climáticas, investindo em aparelhos com
eficiência energética.
Em sua encíclica, ‘Laudato Sí’, o Papa Francisco exorta as pessoas e as empresas a reduzirem o uso de combustíveis fósseis
e a procurarem substitutos nas energias renováveis para ajudar
a salvar o clima. Ele também exorta os países desenvolvidos a
ajudar os países pobres na mudança para a energia renovável.
Os consideráveis progressos realizados por alguns países na
promoção das energias renováveis estão longe de constituir
uma proporção significativa. Portanto, é urgente o desenvolvimento de políticas para que, nos próximos anos, a emissão de
dióxido de carbono e outros gases altamente poluentes possa
ser drasticamente reduzida.
Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade
21 I ABRIL I 2021
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IR. ÓSCAR MARTÍN, CONSELHEIRO GERAL

KINTSUGI - Mostrou-lhes suas feridas

U

ma coisa que não me disseram quando comecei meu trabalho como Provincial, e isso já faz
alguns anos, era que eu teria de acompanhar
muitos irmãos no hospital, durante suas crises, em
seus momentos de debilidade e, inclusive, em sua
morte (tive que me despedir de quarenta e oito irmãos
em seis anos). E tenho que reconhecer que essa foi
uma experiência muito difícil, que fez me sentir impotente e brotar lágrimas nos olhos mais de uma vez, e
para a qual eu nunca estive preparado.
Porém, ao mesmo tempo, foi um privilégio e uma
graça. Muitos dos nomes desses irmãos acredito que
me acompanharão em meu caminho para sempre,
especialmente aqueles cuja perda foi mais dolorosa,
como Miguel, César, Antonio, Agustín, Carmelo…
Compartilhar a dor, as feridas, o medo ou a despedida
de alguém é um exercício de presença, paciência,
compaixão, escuta e muita aprendizagem. E hoje dou
graças a Deus por esses encontros.
“Mostrou-lhes suas feridas”
Durante esses dias, ao reler os belos relatos pós-pascais, nos quais se repete sempre a pergunta
sobre a identidade do ressuscitado, meditava no
desejo de seus seguidores de demonstrar que aquela
pessoa com a qual se encontravam cara a cara era
realmente Jesus. E Jesus, querendo afastar qualquer
dúvida sobre quem Ele era realmente, “mostrou-lhes
suas feridas” (Jo 20,20), afastando, assim, qualquer
incredulidade.
A frase, “mostrou-lhes suas feridas”, reconheço que
me fez tremer, ao meditá-la, nesses dias. Que belo é este
paradoxo falando do ressuscitado triunfante! Jesus não lhes
mostrou primeiro seus milhares, ou sua força ou poderio. Não
os levou a um lugar piedoso e mágico, ou ao templo, senão
à realidade da Galileia. Não lhes demonstrou com argumentos racionais sua identidade… Somente “mostrou-lhes suas
feridas”.
Em tempos desconcertantes, sentindo-me vulnerável, esta
cena me provoca e me questiona. Eu, que sou uma pessoa de
caráter forte, com tendência a me mostrar seguro e decidido
(pelo menos “por fora”), sinto-me convidado, nesta etapa da
vida em que me encontro, a mostrar minhas feridas, a deixar
que outros vejam onde e em que sou fraco, a não ocultar
minhas falhas nem a esconder meus limites, como às vezes o
fiz. É aqui, mais do que em meu orgulho ou minha prepotência,
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onde se esconde (e onde se mostra) quem sou de verdade, a
minha real identidade. Que bela e sugestiva é, para expressar
nossa fragilidade atual, a imagem de um lar ou de uma casa
“sem paredes”, que é onde agora vivo e vivemos (sobre a
qual belamente escreveu, faz pouco tempo, um conhecido de
Valladolid, o biblista Víctor Herrero).
Sim, tenho feridas. Sim, tenho medo da Pandemia. Sim, rasgou-me o coração a perda de pessoas conhecidas. Sim, temi que
fosse contagiado. Sim, vivo preocupado com aqueles a quem
quero bem. Sim, minha fé não é tão forte para afrontar tudo isso.
Sim, nesse contexto se torna mais difícil a fraternidade. Sim,
me custa pedir ajuda e dizer “não estou bem”, “não entendo”,
“isso me dói”… E tenho que reconhecer que até me surpreendo
quando alguns dizem, em tempos assim: “estou muito bem”,
“tudo excelente”, “estou ótimo”. Porém, a mim, não!
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Hoje prefiro a Jesus que me “mostra suas feridas”.
Nele, humano e machucado, é que me sinto mais
compreendido.
Faz alguns anos que ouvi de Jon Sobrino, um teólogo jesuíta, vivendo em El Salvador, que dizia: não
esqueçamos que o ressuscitado é o crucificado…
porém, também o inverso, que o crucificado é o
ressuscitado. E não há outro lugar de encontro com
Deus que não seja com cada um dos crucificados,
esmagados, os sofredores da terra.
Por isso, ruminando durante
meses, me identifico mais
e mais com Champagnat,
que vai chorando recorrer à
Nossa Senhora da Piedade,
porque tinha medo de ver
sua fundação cambalear sem
vocações; com ele que se levanta da cama, ainda doente,
para encorajar seus irmãos;
com ele que se pergunta,
sentado junto ao Gier, se
aquilo era obra de Deus ou
se era melhor abandonar tudo; com ele que cai sem forças na
neve e levanta os olhos à procura de uma luz (que só brilhará
fora quando a fé a acender por dentro).
Custa-me deixar lavar os pés. E que os demais vejam minha
pobreza e limitações. Porém, mostrar as feridas é um convite
do ressuscitado. Porque, como disse sabiamente o Papa Francisco neste último domingo de Ramos, “Deus está conosco em
cada ferida, em cada medo”.
Kintsugi
Nesta perspectiva, fascinou-me a mensagem de um irmão
e amigo falando-me do “kinti”. Eu não o conhecia, e talvez
seja um ignorante, porque é uma arte centenária. Porém, na
perspectiva pascal, isso me soou algo novo e provocativo: é
uma técnica japonesa de reparação de vasos quebrados, que
consiste em unir as partes, refazer os recipientes com vários
componentes (incluindo alguns preciosos), de maneira que
as rachaduras fiquem à vista, porém, unidas artisticamente.
Assim, as falhas, as cicatrizes, se transformam nos elementos
mais bonitos da vasilha renovada. Não somente não as ocultam, senão que as revelam, embelezados com ouro.
Formosa arte, o kintsugi. Como eu gostaria de aplicá-la à minha
vida e às minhas rupturas. E aprender a olhar a todos com os

olhos desses artesãos japoneses que
veem as rupturas como uma graça e as
fraturas como uma ocasião de cura.
Era exatamente isso que propunha o
dominicano Timothy Radcliffe durante
um recente simpósio da Associação
São Marcelino Champagnat, na Austrália, quando nos fez um convite surpreendente: ser “jardineiros da vida”,
isto é, ajudar a curar, a superar fracassos, oferecer oxigênio
vital, com fazia o Deus encarnado, curador, libertador e sempre
próximo dos feridos e dos pobres.
Neste tempo pascal peço apenas uma coisa: ensina-me, Senhor, a mostrar minhas feridas, com a coragem transgressora
de quem se acercava de Ti cheios de temor e fracos (Nicodemos, a mulher com hemorragia, Zaqueu, a adúltera…) temerosos, porém capazes de desafiar o estabelecido e colocar-se
diante de ti e diante das pessoas, mostrando suas feridas, seus
medos ou sua dor. Dá-me e dá-nos, Senhor, a força da fraqueza. O sorriso de uma criança enferma. A provocação da irmã
Ann Um Twang, que desarmou os soldados de Myanmar ao
ajoelhar-se chorando. A sábia teologia da lentidão, de que fala
o mestre Tolentino. A profecia do pequeno. A força do esterco.
O ressuscitado mostrou-lhes e mostra-nos suas feridas. É ele!,
diziam ao reconhecê-lo. Este, quero ser eu.
Baixar PDF: English | Español | Français | Português
Aleluia, irmãos!
Kintsugi.
Ir. Óscar Martín Vicario, Conselheiro geral
Páscoa 2021
21 I ABRIL I 2021
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BRASIL

UMBRASIL E MCHFM PROMOVEM NOVENA
DE SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT

A

UMBRASIL, junto com o Movimento
Champagnat da Família Marista, está
promovendo uma novena em preparação para a festa de São Marcelino Champagnat, no próximo 6 de junho. O primeiro
encontro foi realizado no dia 6 de abril.
As novenas se realizarão todas as terças-feiras, concluindo-se em primeiro de junho. Por
causa da pandemia, a novena é realizada online. Cada encontro conta com uma temática
diferente sobre a vida do fundador; reflexões
sobre temas como amor e paixão, paciência e
bondade, coração de pai, amor sem medidas,
coração sem fronteiras, educação e amar, fortaleza e coragem
e a família marista global.
“É uma alegria estar juntos nessa novena. Eu queria rezar
especialmente pelos irmãos maristas do instituto inteiro.
Queria também rezar por aqueles jovens que estão pensando
em seguir os passos de Champagnat, que estão começando

sua caminhada nas etapas de formação, e também gostaria
de rezar por todos os membros do movimento Champagnat
da família marista”, disse o irmão Dario Bortolini, da Província
Brasil Centro-Sul, durante o primeiro encontro.
Para participar da novena, acesse este link: https://lkt.bio/
novena

Movimento Champagnat

O Movimento Champagnat da Família Marista nasceu no Capítulo Geral de 1985. A sua unidade fundamental é a “fraternidade”. A
fraternidade é uma pequena comunidade, cujos membros se reúnem
com regularidade, compartilham fé e vida num ambiente de família,
cultivando a vocação marista e crescendo em experiência de Deus e
compromisso com o mundo.
Nas três Províncias maristas do Brasil existem 89 fraternidades do
MChFM.

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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