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FAMÍLIA MARISTA

PREPARATIVOS PRELIMINARES PARA O ENCONTRO
INTERNACIONAL DA JUVENTUDE MARISTA 2023 EM LISBOA

O

diálogo e a preparação para o Encontro Internacional da Juventude Marista
2023 continuam entre os quatro ramos da família marista. Com o objetivo de
dar continuidade a esta reunião como uma única família, a comissão composta por representantes dos quatro ramos tem realizado reuniões virtuais para definir
a proposta da reunião – por que, quem e quando -, que foi enviada aos conselhos
gerais da família Marista para a aprovação.

administração geral
■ Durante esta semana, na Casa Geral se concluem os preparativos para a Conferência Geral, com todos os provinciais do
Instituto, a ser realizada de 8 a 26 de março.
■ A Equipe do Programa Gier (Irmãos Tony Leon, Jose Miguel
Caballero, Ángel Medina e Lindley Sionosa) teve uma reunião
no domingo. O Programa Gier é para os irmãos que fizeram a
profissão perpétua nos últimos 5 anos. Será em junho de 2022,
na Casa Geral e em l’Hermitage.
■ Na segunda-feira, o Ir. Colin retornou à Província da Europa
Centro-Oeste. Ele foi o arquivista da Administração Geral desde
2014.
■ No mesmo dia, os irmãos Ángel Diego e Francis, diretores
do Secretariado de Solidariedade, reuniram-se com os 4 Ramos
da Família Marista para continuar trabalhando na Plataforma
Laudato Si’. No mesmo dia, participaram de um curso de sobre
a consciência ecológica, organizado pela UISG para formar
promotores em Justiça, Paz e Integridade da Criação.
■ Na terça-feira, o Ir. Valdícer (CMI) e Agnes, do Secretariado
dos Leigos, reuniram-se para organizar o Programa de Formação para Comunidades Internacionais.
■ No mesmo dia, os Irmãos Ángel Diego e Francis, do Secretariado de Solidariedade, participaram da reunião do Comitê
Executivo da Rede Marista Internacional de Solidariedade, para
implementar as indicações dadas pela 2ª Assembleia da Rede.
■ A Comissão Internacional da Nova Guia de Formação se
reuniu online na terça-feira para colher os frutos das reuniões
dos pequenos grupos. ■ Os irmãos Aureliano Garcia e Tony
Clark foram convidados para falar sobre as Novas Constitui-

ções e Regra de Vida, com o objetivo de orientar a comissão à
medida que avança na formulação da nova Guia.
■ Na quarta-feira, irmãos e leigos da Administração geral
participaram de uma oração em comum pela paz no mundo.
■ Também neste dia, o Secretariado Irmãos Hoje se reuniu
on-line com formadores de todo o Instituto para refletir sobre
o tema da vocação, em linha com a preparação do Ano das
Vocações Maristas.
■ Na quinta-feira, o Conselho Geral realizará sua reunião
ordinária do Conselho.
■ No mesmo dia, realizar-se-á a segunda reunião da Rede
Marista de Comunicadores, organizada pelo Departamento de
Comunicações, com a participação dos Conselheiros Sylvain e
João Carlos.
■ Na sexta-feira, os Irmãos Óscar, Conselheiro Geral, e
Valdícer, CMI, reunir-se-ão, na Casa Geral, com o Conselho
do Projeto Fratelli para discutir o seu acompanhamento e os
próximos passos.
■ Durante essa semana, o Secretariado de Educação e Evangelização, por meio dos seus diretores, Irmãos Carlos Alberto
e Mark, participa de diversos eventos: Comissão Africana de
Missão e comissão preparatória do Encontro de Jovens Maristas de 2022 (segunda-feira); projeto New Horizons e equipe de
pastoral de Arto Norte (terça-feira). Além disso encontrou vários
grupos ligados às escolas maristas: Santa María de los Andes,
Austrália, Compostela. O Secretariado reuniu-se também para
desenvolver diversos aspectos da plataforma Agorá da Rede de
Escolas.
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Os encontros com os demais ramos da família marista, realizados ao longo dos anos, sempre foram acolhidos com empatia por
todos os membros e, desta vez, eles se reencontrarão para compartilhar juntos as melhores experiências. Eventos semelhantes
foram realizados na França (2016) e na Guatemala (2019).
O encontro, entre outros objetivos, proporcionará a oportunidade de:
• Encorajar os jovens para a compreensão do dom precioso
que eles representam para Deus, para a Família Marista,
para a Igreja e para o mundo.
• Viver uma experiência internacional e intercultural, guiada
pelo espírito de Maria – o espírito marista.
• Construir com base na experiência vivida na Guatemala,
2019.
• Oferecer uma experiência de oração, e comunidade, de
família e de missão marista.
• Descobrir formas de aprofundar e viver o chamado pessoal

ao discipulado.
Compreender o que significa ser peregrino entre outros
peregrinos.
O ENCONTRO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE MARISTA
acontecerá alguns dias antes das atividades da Jornada
Mundial da Juventude em Lisboa (Portugal), confirmada pelo
Vaticano para os dias 1 e 8 de agosto de 2023.
•

O andamento e o desenvolvimento do evento serão progressivamente comunicados a todos os participantes do Instituto.
Estejam preparados e compartilhem a notícia com os jovens
que já estão esperando por essa boa notícia.
Os membros da comissão que preparam o encontro são: Irmã
Anne McCabe (Irmãs Maristas), Irmã Cristina Giustozzi (Irmãs
Maristas Missionárias), P. Juan Carlos Piña (Padres Maristas)
e os Irmãos Carlos Alberto Rojas e Mark Okolo Omede (Irmãos
Maristas).

QUE AS ARMAS SE CALEM!

Casa Ge ral

Bangladesh

Giugliano, Itália

Nestes dias, fomos abalados por algo trágico: a guerra. Muitas vezes rezamos para que não fosse empreendido este
caminho. E não deixamos de rezar, aliás, suplicamos a Deus com mais intensidade. (…)
Quem faz a guerra, quem provoca a guerra, esquece a humanidade. Não parte do povo, não olha para a vida concreta das pessoas, mas coloca acima de tudo os interesses de parte e de poder. Confia na lógica diabólica e perversa
das armas, que é a mais distante da vontade de Deus (…)
Com o coração dilacerado por quanto acontece na Ucrânia — e não esqueçamos as guerras noutras partes do
mundo, como no Iémen, na Síria, na Etiópia... — repito: que as armas se calem! Deus está com os pacificadores, não
com quem usa a violência.
Papa Francisco, 27 de fevereiro
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Pacífico
Os professores de Mulivai, Samoa,
tiveram uma apresentação sobre ser
Marista de Champagnat. As sessões
foram principalmente sobre o “Amor
ao trabalho” e o documento “Em torno
da mesma Mesa”. O objetivo das
apresentações foi o de permitir que
os professores tomassem a iniciativa
de organizar reuniões de grupo e
compartilhar, criando um sentimento
de pertença à Família Marista.

ESPANHA

A ONG SED APRESENTA SEU LIVRO
PARA A QUARESMA 2022

Compostela
No dia 9 de março, será realizado o
XIII Ciclo de Café-Colóquio do Instituto
de Estudos Maristas: “Obras Sociais
Maristas de Compostela”. O acesso é
gratuito (https://bit.ly/3sjgiIy). O IEM
é um Instituto Superior integrado à
Pontifícia Universidade de Salamanca,
através da Faculdade de Educação do
Edifício Luis Vives.

Ilhas Salomão
Como o país permanece isolado, foi
tomada a decisão de tornar Korobosea
(comunidade de Port Moresby) um
centro de formação temporário. Os
irmãos contataram os candidatos que
deixaram o programa de acompanhamento vocacional quando a COVID
começou. Seu plano é realizar um encontro vocacional nesse mês e então
iniciar o aspirantado, possivelmente
com cinco candidatos.

Brasil Centro-Sul
Durante o ano passado, a Província
promoveu várias atividades vocacionais nas quais participaram 54 jovens
e adultos. Neste link é possível acompanhar os jovens na formação inicial e
as atividades nas casas de formação.

P

or ocasião da Quaresma, como
em outros anos, a SED (Solidariedade, Educação e Desenvolvimento) lançou alguns materiais para
ajudar a sensibilizar nesse momento
especial dentro dos sentimentos da
Igreja e dos cristãos. Esses materiais
são: Livro da Quaresma 2022 e vídeos
semanais. O livro para a Quaresma
2022 intitula-se “Ouça: Plantemos as
bases, semeemos o futuro”. A publi-

cação, elaborada pela equipe da SED
(pessoas da equipe e outras próximas
à organização), contém reflexões para
cada dia, para uso pessoal ou para
grupos. Baixe o PDF.
Para complementar as reflexões, a
SED também disponibilizará ao público
vídeos semanais que serão publicados no domingo de cada semana da
Quaresma.

SED (SOLIDARIEDADE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO)

SED, ONG marista espanhola, trabalha principalmente na promoção do Direito à
Educação na
África e na América Latina, bem
como em alguns
países da Ásia
e da Europa.
Na Espanha,
atua na área de
Educação para o
Desenvolvimento
e a Advocacy.
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VATICANO

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA DE 2022

«Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido.
Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos» (Ga 6,9-10a)
Queridos irmãos e irmãs!
A Quaresma é um tempo favorável de renovação pessoal e
comunitária que nos conduz à Páscoa de Jesus Cristo morto
e ressuscitado. Aproveitemos o caminho quaresmal de 2022
para refletir sobre a exortação de São Paulo aos Gálatas: «Não
nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos
tempo (kairós), pratiquemos o bem para com todos» (Gal 6,
9-10a).
1. Sementeira e colheita
Neste trecho, o Apóstolo evoca a sementeira e a colheita,
uma imagem que Jesus muito prezava (cf. Mt 13). São Paulo
fala-nos dum kairós: um tempo propício para semear o bem
tendo em vista uma colheita. Qual poderá ser para nós este
tempo favorável? Certamente é a Quaresma, mas é-o também
a nossa inteira existência terrena, de que a Quaresma constitui de certa forma uma imagem [1]. Muitas vezes, na nossa
vida, prevalecem a ganância e a soberba, o anseio de possuir,
acumular e consumir, como se vê no homem insensato da
parábola evangélica, que considerava assegurada e feliz a sua
vida pela grande colheita acumulada nos seus celeiros (cf. Lc
12, 16-21). A Quaresma convida-nos à conversão, a mudar
mentalidade, de tal modo que a vida encontre a sua verdade e
beleza menos no possuir do que no doar, menos no acumular
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do que no semear o bem e partilhá-lo.
O primeiro agricultor é o próprio Deus, que generosamente
«continua a espalhar sementes de bem na humanidade» (Enc.
Fratelli tutti, 54). Durante a Quaresma, somos chamados a
responder ao dom de Deus, acolhendo a sua Palavra «viva e
eficaz» (Heb 4, 12). A escuta assídua da Palavra de Deus faz
maturar uma pronta docilidade à sua ação (cf. Tg 1, 19.21),
que torna fecunda a nossa vida. E se isto já é motivo para nos
alegrarmos, maior motivo ainda nos vem da chamada para
sermos «cooperadores de Deus» (1 Cor 3, 9), aproveitando o
tempo presente (cf. Ef 5, 16) para semearmos, também nós,
praticando o bem. Esta chamada para semear o bem deve ser
vista, não como um peso, mas como uma graça pela qual o
Criador nos quer ativamente unidos à sua fecunda magnanimidade.
E a colheita? Porventura não se faz toda a sementeira a pensar
na colheita? Certamente; o laço estreito entre a sementeira e a
colheita é reafirmado pelo próprio São Paulo, quando escreve:
«Quem pouco semeia, também pouco há de colher; mas quem
semeia com generosidade, com generosidade também colherá» (2 Cor 9, 6). Mas de que colheita se trata? Um primeiro
fruto do bem semeado, temo-lo em nós mesmos e nas nossas
relações diárias, incluindo os gestos mais insignificantes de
bondade. Em Deus, nenhum ato de amor, por mais pequeno
que seja, e nenhuma das nossas «generosas fadigas» se perde
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(cf. Exort. Evangelii gaudium, 279). Tal como a árvore se
reconhece pelos frutos (cf. Mt 7, 16.20), assim também a vida
repleta de obras boas é luminosa (cf. Mt 5, 14-16) e difunde
pelo mundo o perfume de Cristo (cf. 2 Cor 2, 15). Servir a
Deus, livres do pecado, faz maturar frutos de santificação para
a salvação de todos (cf. Rm 6, 22).
Na realidade, só nos é concedido ver uma pequena parte do
fruto daquilo que semeamos, pois, segundo o dito evangélico,
«um é o que semeia e outro o que ceifa» (Jo 4, 37). É precisamente semeando para o bem do próximo que participamos
na magnanimidade de Deus: constitui «grande nobreza ser
capaz de desencadear processos cujos frutos serão colhidos
por outros, com a esperança colocada na força secreta do bem
que se semeia» (Enc. Fratelli tutti, 196). Semear o bem para
os outros liberta-nos das lógicas mesquinhas do lucro pessoal
e confere à nossa atividade a respiração ampla da gratuidade,
inserindo-nos no horizonte maravilhoso dos desígnios benfazejos de Deus.
A Palavra de Deus alarga e eleva ainda mais a nossa perspetiva,
anunciando-nos que a colheita mais autêntica é a escatológica,
a do último dia, do dia sem ocaso. O fruto perfeito da nossa vida
e das nossas ações é o «fruto em ordem à vida eterna» (Jo 4,
36), que será o nosso «tesouro no céu» (Lc 18, 22; cf. 12, 33). O
próprio Jesus, para exprimir o mistério da sua morte e ressurreição, usa a imagem da semente que morre na terra e frutifica
(cf. Jo 12, 24); e São Paulo retoma-a para falar da ressurreição
do nosso corpo: «semeado corrutível, o corpo é ressuscitado
incorrutível; semeado na desonra, é ressuscitado na glória;
semeado na fraqueza, é ressuscitado cheio de força; semeado
corpo terreno, é ressuscitado corpo espiritual» (1 Cor 15, 42-44).
Esta esperança é a grande luz que Cristo ressuscitado traz ao
mundo: «Se nós temos esperança em Cristo apenas para esta
vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não!
Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram» (1 Cor 15, 19-20), para que quantos estiverem intimamente
unidos a Ele no amor, «por uma morte idêntica à Sua» (Rm 6, 5),
também estejam unidos à sua ressurreição para a vida eterna (cf.
Jo 5, 29): «então os justos resplandecerão como o sol, no reino
do seu Pai» (Mt 13, 43).
2. «Não nos cansemos de fazer o bem»
A ressurreição de Cristo anima as esperanças terrenas com
a «grande esperança» da vida eterna e introduz, já no tempo
presente, o germe da salvação (cf. Bento XVI, Spe salvi, 3;
7). Perante a amarga desilusão por tantos sonhos desfeitos,
a inquietação com os desafios a enfrentar, o desconsolo pela
pobreza de meios à disposição, a tentação é fechar-se num
egoísmo individualista e, à vista dos sofrimentos alheios,
refugiar-se na indiferença. Com efeito, mesmo os recursos
melhores conhecem limitações: «Até os adolescentes se cansam, se fatigam, e os jovens tropeçam e vacilam» (Is 40, 30).
Deus, porém, «dá forças ao cansado e enche de vigor o fraco.

(…) Aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças.
Têm asas como a águia, correm sem se cansar, marcham sem
desfalecer» (Is 40, 29.31). A Quaresma chama-nos a repor a
nossa fé e esperança no Senhor (cf. 1 Ped 1, 21), pois só com
o olhar fixo em Jesus Cristo ressuscitado (cf. Heb 12, 2) é que
podemos acolher a exortação do Apóstolo: «Não nos cansemos
de fazer o bem» (Gal 6, 9).
Não nos cansemos de rezar. Jesus ensinou que é necessário
«orar sempre, sem desfalecer» ( Lc 18, 1). Precisamos de
rezar, porque necessitamos de Deus. A ilusão de nos bastar
a nós mesmos é perigosa. Se a pandemia nos fez sentir de
perto a nossa fragilidade pessoal e social, permita-nos esta
Quaresma experimentar o conforto da fé em Deus, sem a qual
não poderemos subsistir (cf. Is 7, 9). No meio das tempestades
da história, encontramo-nos todos no mesmo barco, pelo que
ninguém se salva sozinho [2]; mas sobretudo ninguém se salva
sem Deus, porque só o mistério pascal de Jesus Cristo nos dá
a vitória sobre as vagas tenebrosas da morte. A fé não nos preserva das tribulações da vida, mas permite atravessá-las unidos
a Deus em Cristo, com a grande esperança que não desilude e
cujo penhor é o amor que Deus derramou nos nossos corações
por meio do Espírito Santo (cf. Rm 5, 1-5).
Não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. Possa o jejum corporal, a que nos chama a Quaresma, fortalecer o nosso
espírito para o combate contra o pecado. Não nos cansemos
de pedir perdão no sacramento da Penitência e Reconciliação,
sabendo que Deus nunca Se cansa de perdoar [3]. Não nos
cansemos de combater a concupiscência, fragilidade esta que
inclina para o egoísmo e todo o mal, encontrando no decurso
dos séculos vias diferentes para fazer precipitar o homem no
pecado (cf. Enc. Fratelli tutti, 166). Uma destas vias é a dependência dos meios de comunicação digitais, que empobrece as
relações humanas. A Quaresma é tempo propício para contrastar estas ciladas, cultivando ao contrário uma comunicação
humana mais integral (cf. ibid., 43), feita de «encontros reais»
(ibid., 50), face a face.
Não nos cansemos de fazer o bem, através duma operosa caridade para com o próximo. Durante esta Quaresma,
exercitemo-nos na prática da esmola, dando com alegria (cf. 2
Cor 9, 7). Deus, «que dá a semente ao semeador e o pão em
alimento» (2 Cor 9, 10), provê a cada um de nós os recursos
necessários para nos nutrirmos e ainda para sermos generosos
na prática do bem para com os outros. Se é verdade que toda a
nossa vida é tempo para semear o bem, aproveitemos de modo
particular esta Quaresma para cuidar de quem está próximo de
nós, para nos aproximarmos dos irmãos e irmãs que se encontram feridos na margem da estrada da vida (cf. Lc 10, 25-37).
A Quaresma é tempo propício para procurar, e não evitar, quem
passa necessidade; para chamar, e não ignorar, quem deseja
atenção e uma boa palavra; para visitar, e não abandonar,
quem sofre a solidão. Acolhamos o apelo a praticar o bem para
com todos, reservando tempo para amar os mais pequenos e
3 I MARÇO I 2022
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indefesos, os abandonados e desprezados, os discriminados e
marginalizados (cf. Enc. Fratelli tutti, 193).
3. «A seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido»
Cada ano, a Quaresma vem recordar-nos que «o bem, como
aliás o amor, a justiça e a solidariedade não se alcançam duma
vez para sempre; hão de ser conquistados cada dia» (ibid.,
11). Por conseguinte peçamos a Deus a constância paciente do agricultor (cf. Tg 5, 7), para não desistir na prática do
bem, um passo de cada vez. Quem cai, estenda a mão ao Pai
que nos levanta sempre. Quem se extraviou, enganado pelas
seduções do maligno, não demore a voltar para Deus, que «é
generoso em perdoar» (Is 55, 7). Neste tempo de conversão,
buscando apoio na graça divina e na comunhão da Igreja, não
nos cansemos de semear o bem. O jejum prepara o terreno, a

oração rega, a caridade fecunda-o. Na fé, temos a certeza de
que «a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido», e
obteremos, com o dom da perseverança, os bens prometidos
(cf. Heb 10, 36) para salvação nossa e do próximo (cf. 1 Tm 4,
16). Praticando o amor fraterno para com todos, estamos unidos a Cristo, que deu a sua vida por nós (cf. 2 Cor 5, 14-15),
e saboreamos desde já a alegria do Reino dos Céus, quando
Deus for «tudo em todos» (1 Cor 15, 28).
A Virgem Maria, em cujo ventre germinou o Salvador e que
guardava todas as coisas «ponderando-as no seu coração»
(Lc 2, 19), obtenha-nos o dom da paciência e acompanhe-nos
com a sua presença materna, para que este tempo de conversão dê frutos de salvação eterna.
Roma, em São João de Latrão, na Memória litúrgica do bispo
São Martinho, 11 de novembro de 2021.
Fuente : https://press.vatican.va

SECRETARIADO DE LEIGOS

CURSO INTERNACIONAL PARA LÍDERES E ANIMADORES
DA VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

D

urante os meses de janeiro e fevereiro, foram realizados os dois primeiros módulos do Curso Internacional
para Líderes e Animadores da Vocação Marista Laical,
promovido pelo Secretariado de Leigos do Instituto. O curso
está sendo realizado virtualmente e é a segunda edição, após
o realizado em Roma em 2015.
Os objetivos do curso são:
• Permitir que leigos e leigas assumam responsabilidades
de animação em processos de formação lacais em todos
os níveis (local, provincial e internacional).
• Incentivar a co-responsabilidade pelos processos de
leigos do Instituto, em harmonia com o Secretariado.
• Promover uma abordagem do pensamento teológico
atual da Igreja em relação ao laicado.
• Ajudar a aumentar a consciência do chamado a serem
místicos e profetas como animadores de leigos e leigas.
• Favorecer a compreensão e a experiência dos itinerários
espirituais para os processos vocacionais.
• Criar consciência e unidade internacional do laicado
marista.
Estão participando cerca de 45 pessoas (leigos e irmãos) das
regiões da África, Ásia e Europa. Terminarão este curso em
março. Entre março e junho, a mesma experiência formativa
será oferecida para as regiões Arco Norte, América Sul e
Oceania.

6

3 I MARÇO I 2022

A primeira semana do curso aconteceu nos dias 11, 12 e 13
de janeiro de 2022, e tratou o tema “Teologia dos leigos e a
vocação marista laical”. Envolveu uma abordagem do pensamento teológico da Igreja sobre os leigos, após a celebração
do Concílio Vaticano II, e um aprofundamento do caminho que
foi feito em nossa Família Carismática, inspirado pela reflexão
contida nos documentos ‘Em torno da mesma mesa’ e ‘Ser
Marista Leigo’. Foi dirigida por Ana Sarrate, da Província
Ibérica, e Manu Gómez, diretor adjunto do Secretariado dos
Leigos, da Província Mediterrânea.
Na segunda semana, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, houve um bloco sobre “Liderança e animação da vocação Marista
Laical”. Foi dirigida pelo Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário
Geral, Tony Clarke, leigo marista da Província da Austrália, e
Agnes Reyes, diretora adjunta do Secretariado dos Leigos, da
Província da Ásia Oriental (Filipinas).
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SOUTH ASIA

IR. KRISTOBUGE NICHOLAS FRANCIS FERNANDO
NOVO PROVINCIAL

O

Conselho Geral nomeou o Ir. Kristobuge
Nicholas Francis Fernando como Provincial
da Ásia do Sul por um período de três anos,
após consulta com os Irmãos.
O Ir. Nicholas substituirá o Ir. Mervyn Perera,
Provincial durante os últimos seis anos. Ele iniciará
seu mandato durante a celebração do Capítulo
Provincial, que será realizado de 3 a 6 de agosto
de 2022.
Na carta enviada aos Irmãos da Província, o Ir. Ernesto agradeceu ao Ir. Nicholas por aceitar o cargo
e recordou sua trajetória marista: “Sua espiritualidade, sua caminhada como irmão nas diversas
missões que lhe foram confiadas, particularmente
como formador num contexto internacional, seu
atual serviço como membro do Conselho Provincial e sua
experiência como Vice Provincial serão de grande ajuda
para você e seu futuro Conselho Provincial, as equipes de
animação que acompanharão a vida e a missão maristas na
Província”.

O Superior-Geral também agradeceu ao Ir. Mervyn Perera:
“Obrigado por seu empenho! Você viveu o serviço de liderança
em tempos muito difíceis e desafiadores, especialmente a atual
pandemia e seu impacto. Obrigado por todos os seus esforços”.

NICHOLAS FRANCIS FERNANDO
O Irmão Nicholas nasceu em 1956 em Kalaeliya, um bairro de Ja-ela, Sri Lanka. Ele fez seu juvenato em Our Lady’s Hermitage, Tudella (Sri Lanka) e seu noviciado em Walpola, Ragma, Sri Lanka. Fez sua primeira profissão em 15 de agosto de 1976.
Frequentou o estudo no período do escolasticado em Negombo e dois anos no Joseph Vaz College Wennappuwa, Sri Lanka. Fez
a profissão perpétua em 22 de dezembro de 1985.
Frequentou a faculdade no National Seminary Srilanka, filiado à Universidade Urbaniana de Roma. Participou do curso de 18
meses para a formação de formadores, de janeiro de 1990 a junho de 1991, em Castel Gandolfo e, depois, na Casa Geral em
Roma.
Na missão marista, trabalhou na Índia, em Tamil Nadu, de 1980 a 1983 e novamente de 2008 a 2010. Foi também formador
(de 1991 a 1992) no Noviciado Tomontaka, nas Filipinas. Foi mestre de noviços em Tudella, no Sri Lanka, durante três períodos: de 1992 a 1998, de 2006 a 2008 e de 2014 a 2020.
Suas experiências apostólicas também incluem o ensino no Maris Stella College Negombo, de 2000 a 2005, e o trabalho (de
2010 a 2014) com a comunidade tâmil do Sri Lanka, no empenho pela paz e reconciliação, após a guerra civil. Atualmente, ele
faz parte da equipe da casa de formação marista em Negombo, enquanto exerce o cargo de Vice Provincial.

3 I MARÇO I 2022

7

notícias maristas 718

CASA GERAL

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 3:
SAÚDE E BEM-ESTAR

O

Secretariado de
Solidariedade propõe,
nesse artigo, refletir sobre o Objetivo do
Desenvolvimento Sustentável número 3, “Saúde e
Bem-Estar”. Tal como os
restantes objetivos, pretende-se que seja alcançado
antes de 2030. Este objetivo
é claro quando diz: “garantir
a melhor saúde possível para
todos”, focando especialmente na saúde das pessoas
mais vulneráveis.
Nosso mundo, cada vez mais globalizado, nos impulsiona a
continuar a olhar para o “outro” com uma consciência cada
vez maior do que está acontecendo com nossos irmãos e
irmãs ao redor do planeta. A mídia torna mais fácil para nós
estarmos cada vez mais conectados, sabermos mais e melhor
o que está acontecendo além das fronteiras do nosso país,
além das fronteiras da nossa casa e do nosso trabalho.
Nos últimos dois anos vivenciamos e até sofremos as consequências de uma pandemia global. A doença, o medo do
contágio, a crise sanitária e econômica… revelaram-nos que
estamos todos interligados, fizeram-nos ver que dependemos
uns dos outros, lembraram-nos que somos todos irmãos, que
somos uma família global, que somos filhos do mesmo Deus.
Os dados dessa crise mundial foram e são alarmantes em
muitos aspectos. Mas também pudemos verificar como surgiram centenas de iniciativas para ajudar o próximo e como
foram desenvolvidas milhares de iniciativas institucionais e
governamentais, junto a homens e mulheres anônimos, com
o “simples” objetivo de “cuidar” uns dos outros.
No mundo marista vivemos de perto esta dupla situação: o
sofrimento causado pela pandemia e a realização de novos
projetos respondendo às necessidades emergentes. Podemos
dizer que, pouco a pouco, continuamos respondendo ao apelo
do XXII Capítulo Geral quando nos disse para “responder com
ousadia às necessidades emergentes”.
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Como maristas, somos chamados a dignificar “a igualdade
fundamental de todo o povo de Deus” (como também nos
disse o último Capítulo Geral), e isso se dá por meio de
ações concretas de cuidado com o próximo e de elementos
preventivos que promovam a saúde. Cuidar da doença, do
corpo e da mente, e disponibilizar recursos. Temos exemplos
preciosos de muitos Maristas de Champagnat que cuidaram
de seus irmãos na comunidade, seus parentes, pessoas
necessitadas ao seu redor durante a doença. Vimos, durante
esta pandemia, como a prevenção se tornou a nossa rotina
diária: lavar as mãos com frequência, utilizar álcool em gel,
usar máscaras, manter o distanciamento social… cuidar
da alimentação dos mais necessitados, fornecer meios de
acesso aos centros de saúde…
Somos chamados, hoje e sempre, para que a solidariedade não seja uma “imposição discursiva”, mas
uma preocupação real que começa no dia a dia e pelos
irmãos mais próximos, atitude que nos leva a uma ação
específica em resposta às necessidades concretas. Continuemos caminhando, como Família Global, sendo faróis
de esperança e respondendo com ousadia às necessidades emergentes do nosso tempo, às necessidades
de nossos irmãos e irmãs, especialmente daqueles que
mais sofrem, aqui e agora!
Ir. Ángel Diego – Secretariado de Solidariedade
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mundo marista
VENEZUELA: ESCOLA HERMANO ILDEFONSO,
MARACAIBO

GUATEMALA: REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL
DA REGIÃO ARCO NORTE

REMAR, COLOMBIA

LÍBANO: IR. AURELIANO, PROVINCIAL DO
MEDITERRÂNEA, VISITA O FRATELLI PROJECT
ACOMPANHADO PELOS IRMÃOS JARJOUR E JESUS

ESPANHA: MARCHA COMPOSTELA

AUSTRÁLIA: MARCELLIN COLLEGE, MELBOURNE

Irmão Francisco, primeiro Superior-geral do Instituto Marista

48.

A Eucaristia

O Ir. Francisco demonstrava um verdadeiro amor e respeito pela Eucaristia.
Pode-se dizer que ele tinha uma profunda intimidade com Jesus. Um exemplo disso era a maneira como animava e participava das celebrações do dia
de Corpus Christi.
Seria possível citar dezenas de testemunhos que falam de sua atitude ao
voltar da comunhão. Segundo o costume da época, era o único a comungar
todos os dias. Alguns comentaram depois:
“Nós gostávamos de observar o Ir. Francisco quando ele voltava da comunhão com um sorriso nos lábios. Ao ver o seu rosto iluminado, era como
estivesse possuído por um serafim. Chegando ao seu lugar, parecia um anjo
prostrado em oração diante da divina majestade e abrasado pelos impulsos
enviados para seu bem-amado Jesus, o qual ele tinha tido a imensa graça
de receber.” “Tão recolhido, acrescenta outro, que parecia estranho vê-lo
encontrar seu genuflexório”.
A capela é também o lugar onde devemos manifestar mais respeito, dizia
ele aos formandos. Não se corre em um lugar santo, e o imprudente que se
deixava surpreender em falta, não se livrava de ter que beijar o solo em reparação por sua falta de respeito. O Ir. Francisco não tolerava nenhum ruído,
nem a mais leve perturbação.
Outros episódios
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REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

ESTÁ ACONTECENDO EM CHAMPAGNAT GLOBAL
GLOBAL MARISTA CONSELHO DE ESTUDANTES
UMA INICIATIVA PARA EMPODERAR JOVENS MARISTAS NO NÍVEL INTERNACIONAL
No último dia 7 de fevereiro, Aisling Demaison, diretora
de Educação Marista da Província da Europa Centro-Oeste, e Javier Llamas, representante da Rede Marista
Global de Escolas, reuniram-se no Colégio Marista de
Dublin (Marian College) para continuar a promover iniciativas que a Rede Global Marista de Escolas está possibilitando à comunidade escolar marista internacional.
A Irlanda tem um interessante programa de liderança
para empoderar os estudantes maristas que vale a
pena compartilhar com outras regiões do mundo.
Se em sua escola você estiver interessado em fazer parte de
um grupo de jovens líderes estudantis com os quais promover
os valores maristas e se conectar com grupos semelhantes em
outros países do mundo, você pode participar do grupo liderado
por Aisling em Agorá: Marista Global Conselho de estudantes.
DIRETORES DE COLÉGIOS MARISTAS DA COLÔMBIA APROFUNDAM SEU CONHECIMENTO SOBRE A REDE GLOBAL
CHAMPAGNAT
A convite do Ir. Leonardo Yepes, a Rede Marista Global de
Escolas participou do encontro de Diretores dos Colégios da
Colômbia que aconteceu na última quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Foi um encontro muito propício para continuar
conhecendo o processo que está seguindo a Rede e aprofundar
sobre as oportunidades oferecidas a cada colégio.
O encontro destacou a importância de participar das atividades
que estão sendo organizadas em rede aberta: webinars, cursos...
e as atividades realizadas na plataforma Agorá para quem deseja
conhecer e interagir sobre temas de interesse comum.
CONVITES PARA PARTICIPAR DA AGORÁ
O grupo TERCEIRO EDUCADOR convida para sua reunião
de lançamento do grupo a todas as pessoas interessadas no
tema relacionado à criação de espaços de aprendizagem que

possibilitem o ser e o fazer no desenvolvimento integral dos
estudantes. O encontro (língua espanhola) acontecerá na quinta-feira, 10 de março, às 16h em Montevidéu, Uruguai (20h
em Roma, Itália).
Os interessados podem acessar o seguinte link:
ID da reunião: 896 8634 8487
Código de acesso: 236179
O grupo SEGURANÇA DIGITAL organiza uma conferência muito interessante intitulada: “Riscos digitais de crianças e jovens
e educação preventiva na escola e em casa”. A conferência
será ministrada por Rosa Pérez, diretora de Educação Digital da
consultora Gaptain (Espanha).
Conheceremos um estudo sobre o diagnóstico e o mapa digital
de escolas reais para ver como os alunos usam a tecnologia
e como ela determina suas relações sociais. Serão fornecidas
informações sobre o tipo de competências necessárias para
prevenir estes riscos digitais.
A conferência (em inglês e espanhol) será realizada na terça-feira, 15 de março, às 13h em Santiago do Chile, Chile (17h
em Roma, Itália).
Os interessados podem acessar o seguinte link:
ID da reunião: 818 1187 2815
Código de acesso: 996727

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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