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MARISTAS AZUIS

Carta de Alepo 44: tanto por nada!

O

mundo nunca viu um derramamento de solidariedade tão grande como
o mostrado em relação ao povo
ucraniano. Estados, especialmente
no Ocidente, associações internacionais, agências da ONU, ONGs
e indivíduos agiram com rapidez
e extrema generosidade para aliviar o sofrimento dos refugiados,
dos deslocados e dos feridos. Eles
foram encorajados pelos correspondentes da mídia no local que,
desde os primeiros dias do conflito, relataram que estavam encontrando “pessoas como nós, que
se vestem como nós, que vivem
em cidades que se parecem com
as nossas…”. Como se o alívio do

sofrimento dependesse de tais critérios. Sem entrar em polêmica política,
podemos dizer que esta guerra poderia ter sido evitada.
Poderia também ter sido evitada a guerra no Afeganistão, que terminou com
deplorável retirada das tropas americanas após causar centenas de milhares de mortos e custar milhares de bilhões de dólares. “Tanto por nada”,
disse um colunista!
Igualmente poderia ter sido evitada o desastre que começou na Síria há mais

administração geral
■ De 16 a 19 de agosto, em Phnom Penh, no Camboja, acontece o Capítulo do Distrito da Ásia. Do conselho geral participam os irmãos Ernesto Sánchez,
Superior-Geral, Josep Maria e Sylvain, ConselheirosGerais. Antes do Capítulo, 10 de agosto, os irmãos
do Conselho-Geral, junto com o superior do Distrito,
Ir. Canisio Jose Willrich, tiveram a oportunidade de se
encontrarem com os jovens irmãos do Distrito. Eles
também participaram do retiro anual (11-13 de agosto).
■ Na terça-feira, Francisco Javier Llamas, Project
Manager da Rede Global Marista de Escolas, participou de uma reunião sobre programas de internacionalização com o Colégio Ipanema, de Brasil SulAmazônia.

■ Os Irmãos Óscar Martín, Conselheiro-Geral, e Valdícer Fachi, diretor de CMI, até meados dessa semana
visitaram a comunidade LaValla200> de Holguín, em
Cuba.
■ Durante esta semana, o Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, tem trabalhado com os diretores do Secretariado
de Educação e Evangelização, Irmãos Carlos Alberto
e Mark, definindo algumas linhas de ação para os diferentes projetos protagonizados pelo Secretariado.
■ No sábado, os Irmãos Carlos Alberto e Mark, Sec.
Educação e Evangelização, têm encontro com os animadores da PJM da Nigéria e do Distrito do Pacífico.
■ No próximo final de semana, o Ir. Ernesto visitará a
comunidade de Pailin e no dia 24 de agosto visitará a
escola Lavalla, em Phnom Penh, no Camboja.
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de 11 anos e ainda não terminou. A guerra e as sanções
arruinaram o país e empobreceram a população. Este
foi, sem dúvida, o verdadeiro objetivo da guerra aqui. Ela
causou a morte de 500.000 pessoas e o sofrimento de
centenas de milhares de feridos e amputados. Isso fez
com que 5 milhões de pessoas fugissem para os países
vizinhos, 1 milhão migrassem para o Ocidente e 8 milhões deixassem suas casas.Três guerras que poderiam
e deveriam ter sido evitadas.
Por trás dos falsos álibis e dos pretextos falaciosos para
o lançamento dessas guerras, existem razões geopolíticas não declaradas e inaceitáveis, um maquiavélico
condenável e um cinismo vergonhoso.

Nem guerra e nem paz
Há vários anos quase não há combate na Síria, mas
este estado de “nem guerra, nem paz” é insustentável.
A guerra destruiu, mas a ausência de paz impede a
reconstrução e a reconciliação; e como alguém disse:
“os conflitos congelados, que muitas vezes são conflitos insolúveis, acabam inexoravelmente retornando”.
A situação econômica na Síria é catastrófica: 82% da
população vive abaixo da linha de pobreza, 60% não
tem garantias de alimentação, a taxa de desemprego
é impressionante, a inflação é galopante, a maioria das
famílias não consegue pagar as contas, a moeda nacional perdeu 90% de seu valor e os preços aumentam
diariamente. A escassez agrava a pobreza graças ao
racionamento de pão, gasolina, eletricidade e muitas
necessidades básicas.
Diante deste agravamento do sofrimento de nossos
concidadãos, a missão dos Maristas Azuis é ainda
mais indispensável. Somos apoiados por muitas associações internacionais e por muitos amigos. Somos
gratos a eles. Graças ao seu apoio moral e financeiro,
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somos capazes de manter todos os nossos projetos de
ajuda e assistência e todos os nossos programas educacionais e de desenvolvimento.
Ainda há muitas famílias deslocadas dentro da cidade
de Alepo. Continuamos a distribuir 832 cestas básicas
mensais para as famílias mais vulneráveis e a pagar o
aluguel para 200 famílias que ainda não puderam voltar
para suas casas.
Cento e cinquenta pessoas são beneficiadas, a cada
mês, com o nosso programa médico para pagar cirurgias, receitas para doenças crônicas ou exames muito
caros.
Nosso projeto “Gota de Leite” continua a fornecer a
3.000 crianças e bebês, todo mês, o leite que eles precisam para crescer. Nosso projeto “Pão Compartilhado”
fornece uma refeição quente diária para 230 idosos
com mais de 80 anos que vivem sozinhos e não têm
ninguém para apoiá-los.

Combate à migração
Queremos que os jovens permaneçam na Síria e não
migrem. O país e a sociedade precisam deles. Entristece-nos saber que milhares de médicos sírios migraram
para a Alemanha e a França. Ontem, recebi uma mensagem de um amigo e colega, um gastroenterologista
e endoscopista, que me informou que havia emigrado
para a França há alguns meses. Isso mesmo ele tendo
uma boa reputação, muito competente, com trabalho
garantido. Sendo questionando por mim, ele respondeu que havia pensado sobre o futuro de seus filhos. E
sim, por causa da guerra, a Síria perdeu sua elite, todos
aqueles acadêmicos, engenheiros, cientistas da computação e médicos, que estudaram e foram treinados
gratuitamente nas universidades sírias, que poderiam
ter participado na reconstrução do país, mas que agora
estão instalados nos países do Golfo ou na Europa; estes países que se beneficiam gratuitamente desta mãode-obra qualificada treinada aqui, mas que hipocrita-
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Notícias breves

Cruz del Sur
A Província inaugurou, na última
terça-feira, através de um encontro online, um processo de escuta intitulado “ReConocerNos”,
colocando em prática uma recomendação do último capítulo
provincial que convidou a convocar irmãos, leigas e leigos a
construir juntos o Projeto de Vida
e Missão dos Maristas de Champagnat da Província. O processo
terminará no Tempo Pascoal de
2023.

Brasil Centro-Sul
Foi promovido, em 10 de agosto, um encontro de formação
para líderes maristas sobre o
tema da Animação Vocacional.
O encontro contou com a participação do Ir. Márcio Costa, da
Província Marista Brasil CentroNorte, que detalhou o conceito
de vocação, citou seus diferentes tipos e comentou sobre
o itinerário vocacional. Os integrantes puderam debater sobre
como seria possível realizar, nos
centros maristas, ações concretas de Animação Vocacional.

Estados Unidos
Jovens de nove escolas maristas da Província, durante o segundo acampamento anual de
liderança marista, em Indiana,
foram formados para liderar retiros no próximo ano letivo para
todos os alunos calouros em
suas respectivas escolas, com
base nos cinco pilares maristas.

mente reclamam desta imigração,
mesmo que seja essencial para sua
economia ou seu bem-estar.
Neste verão, muitos sírios que haviam deixado o país para se estabelecer em outro lugar retornaram à
Síria para passar suas “férias”. Eles
vieram para inspecionar suas casas
que haviam deixado com pressa,
para colocar seus assuntos em ordem e para completar as formalidades administrativas. Infelizmente,
eles partirão novamente e poucos
retornam definitivamente.
Para que nossos jovens fiquem, eles
precisam ter um emprego. É por isso
que três de nossos programas são
projetados para atingir este objetivo.
Nosso Centro Marista de Treinamento (MIT) treina adultos e os capacita
a adquirir habilidades em diferentes
áreas.
O programa Microprojetos financia
pequenos projetos, desde que sejam
viáveis e sustentáveis. Em 6 anos,
financiamos mais de 200 iniciativas.
Infelizmente, apesar do treinamento
oferecido aos candidatos e do acompanhamento dado pelos mentores
maristas azuis, o sucesso desses
microprojetos não é evidente. A crise
econômica, a inflação e o alto custo
dos aluguéis e produtos fazem com
que algumas iniciativas que pareciam poder ter sucesso fracassem.
Por outro lado, houve muitas boas
realizações e sucessos; estou pensando em T.J., que abriu uma oficina
para mecânicos de automóveis, em
A.B., que fabrica escadas pequenas e escadotes, em S.A. e A.C.,
que agora têm uma barbearia. O
Papa Francisco, em sua intenção de
oração de agosto, enquanto elogiava
a coragem, criatividade e esforços
dos pequenos empresários, pediu
para rezar por eles para que “possam encontrar os meios para conti-

nuar sua atividade, a serviço das
comunidades onde vivem”.
Quanto ao programa de Formação
Profissional, ele permite que nossos
jovens trabalhem como aprendizes
com profissionais para aprender
uma profissão. Vinte já completaram seu treinamento e outros 20
estão em processo de aprendizagem. O jovem R.E. aprendeu, em
1 ano (quando sua aprendizagem
deveria durar 18 meses), como reparar e manter telefones celulares;
seu chefe nos disse que não tinha
mais nada a ensinar e que agora
ele pode ser patrão de si mesmo e
voar com suas próprias asas.
(...)
Esperança pela paz
Após 11 anos de sofrimento, drama, migração e privação, temos
dificuldade de viver e difundir
nosso lema marista: “Semeando
Esperança”. No entanto, nós precisamos tanto; as pessoas ao nosso
redor precisam disso. Ainda não
vemos o fim do túnel. As grandes
potências têm outras coisas com
que se preocupar e a questão síria não é mais uma prioridade para
elas. A Síria se tornou “um país
esquecido”. Quanto às potências
regionais, elas utilizam o conflito sírio para fortalecer seus interesses
na região. Felizmente, alguns países árabes e outros países foram
além do raciocínio maniqueísta de
que há bons de um lado e maus
do outro, e restabeleceram suas
relações com a Síria. Esperemos
que os países ocidentais façam o
mesmo e que um diálogo comece
como um prelúdio para a resolução
do conflito e para a paz.
____________
Síria, 10 de agosto de 2022
Dr. Nabil Antaki, em nome dos Maristas Azuis
18 I AGOSTO I 2022
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SOLEMNIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

Festa patronal do Instituto

N

o dia 15 de agosto, o Instituto, junto com a Igreja, celebrou a festa da Assunção de Maria, festa patronal (Const.
50.3). Para Marcelino Champagnat, Maria, a Boa Mãe, foi sua inspiração constante. E foi no dia da Assunção
que ele começou seu sagrado ministério.

Na obra “Vida do Padre Champagnat“, pp. 313-315 podemos ler que Marcelino Champagnat “Fiel ao compromisso de se dirigir sempre a Jesus por Maria, ao deixar
o seminário maior após receber as ordens sacras, subiu
a Four¬vières para consagrar seu ministério à Mãe do
Senhor. E toda vez que precisava voltar a Lião, ia renovar
a consagração e o projeto aos pés de Maria, no santuário de Fourvières. Nomeado coadjutor em La Valia, viajou

num sábado e quis iniciar o ministério sacerdotal no dia
da Assunção, para que Maria lhe abençoasse as primícias e as apresentasse pessoalmente ao Divino Filho.
Assim procedeu a vida inteira, oferecendo e confiando à
Virgem Maria todos os projetos e obras. Nada começava
sem antes ter demoradamente pedido que ela abençoasse tudo.

IR. ERNESTO, SUPERIOR-GERAL

celebramos o caminho de fé de Maria

Na solenidade de Nossa Senhora da Assunção, 15 de agosto,
celebramos com alegria a caminhada de fé e esperança de
Maria. Ela continua a ser a nossa
inspiração, como o foi desde as
origens do nosso Instituto, e tem
sido para a Igreja desde o seu
início. A própria vida de Jesus
foi marcada pela proximidade e
ternura de sua mãe, Maria, bem
como pelo seu espírito de fé,
abertura e disponibilidade para
com Deus.
Nesse dia, juntamo-nos ao Magnificat que Ela canta eternamente: “A minha alma engrandece ao
Senhor e o meu espírito exulta
em Deus, meu Salvador, porque
olhou para a humildade de sua
serva…" (Lc 1,46-48).
O Papa Francisco, durante a
Audiência realizada no final da
Conferência Geral, referindo-se
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a Maria, disse-nos:
Marcelino Champagnat, “guiado
pelo exemplo da Virgem Maria, a
‘Boa Mãe’, como costumava dizer:
Maria era uma pequena mulher de
uma aldeia periférica, mas o seu
coração olhava além, tinha o horizonte do Reino de Deus, permanecia aberta. E isto transparece
no Magnificat, onde o desígnio de
salvação de Deus ressoa através
da voz da sua humilde serva. O
que há de mais belo, mais eficaz do
que o Magnificat para educar uma
jovem, um jovem, a abrir-se a Deus
e ao seu plano de amor? O Magnificat contém uma visão da vida e
da história; é uma escola de fé e de
oração, que liberta do fechamento
em nós próprios e de todo o espiritualismo, mostrando-nos a alegria
de acreditar, de esperar e de amar
segundo o Evangelho de Cristo”.
A celebração do dia 15, festa patronal do Instituto (Const. 50.3), é uma

bela ocasião para contemplar o
coração de Maria e ver o quanto
nosso coração se abre, com humildade, à presença de Deus e
aos seus contínuos apelos: tentar reconhecer e deixar de lado
os apegos do nosso ego, que
frequentemente nos espreitam,
para dar lugar a Ele; ir além dos
nossos medos e inseguranças,
para nos lançar generosamente
ao serviço daqueles que mais
necessitam; reler e meditar
no coração (cf. Lc 2,19) as situações e os desafios que nos
são apresentados no contexto
atual, procurando responder
com profecia e esperança.
Ela nos inspira e nos acompanha
nessa caminhada.
______________
Ir. Ernesto Sánchez
Superior-Geral
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mundo marista
CUBA: COMUNIDADE DE HOLGUÍN
COM OS IRMÃOS ÓSCAR E FACHI

MEDITERRÁNEA: IR. ALBERTO
VIZCAYA RENOVA SEUS VOTOS

AUSTRÁLIA: 25 ANOS DO MARIST
COLLEGE EMERALD

REP. D. DEL CONGO: ASSAMBELIA DE
IRMÃOS EM KISANGANI

FRANÇA: PARTICIPANTES DO
PROGRAMA “MENTORS” EM
FOURVIÈRE

VENEZUELA: 70º ANIVERSÁRIO DO
COLÉGIO CHAMPAGNAT EM CARACAS

DISTRITO MARISTA DA ÁSIA

Encontro de jovens irmãos

1

6 jovens Irmãos de votos temporários do Distrito Marista da Ásia reuniram-se, no dia 10 de agosto, no Centro
Pastoral da Diocese de Phnom Penh, em Camboja, com o Ir. Canísio José Willrich (Superior do Distrito), o Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa e o Ir. Josep Maria Soteras (conselheiros-gerais) e o Irmão Juan Castro (observador).
Os jovens irmãos, vindos do Vietnã, China, Bangladesh, Índia, Camboja e Tailândia, reuniram-se sob o tema “Rostos
da Esperança”, de acordo com o tema do Capítulo MDA, que acontece de 16 a 19 de agosto. No encontro, cada
irmão foi convidado a compartilhar sua vida comunitária e seu ministério (ler mais).
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AMÉRICA CENTRAL

Encontro sobre a espiritualidade de São Marcelino

1

20 pessoas, entre leigos e irmãos da Provincia de
América Central, participaram no dia 17 de julho
da segunda formação Marista “Oásis” deste ano,
realizada virtualmente, com o tema “A noite do Espírito:
o abandono ou o fracasso de um fundador ”.
A formação organizada pelos membros das comissões
do laicato e Vida dos Irmãos teve como objetivo percorrer e compreender a espiritualidade de Marcelino
Champagnat, e descobrir suas lutas, seus triunfos, seus
fracassos, a fundação e a conversão contínua.
Com este tema, a Província completa os 5 temas propostos como parte da formação em Carisma Marista. O
conteúdo “ficou a cargo do Ir. Manuel Mesonero, conhecido por seus livros sobre a espiritualidade de São Marcelino Champagnat e suas pesquisas sobre o carisma
marista”, mencionou o Ir. Rodrigo Cuesta, encarregado
da formação.
“Agradecemos ao Ir. Manuel Mesonero e a todos aque-

les que, com fidelidade e carinho,
estiveram nestes
cinco encontros
que nos permitiram percorrer e
recolher algo do
espírito do nosso
Fundador, desde
as suas origens
familiares e origens do mesmo carisma até ao seu
abandono total em Deus. Os sentimentos que os participantes expressaram nos falam de satisfação, de novidade, de profundidade no caminho Marista. Ajudou a
maioria deles a se sentirem mais maristas, mais comprometidos, com o desejo de continuar bebendo deste
rico carisma que Marcelino nos legou. E isso tocou seus
corações e os encheu de alegria e paz. Há um caminho
a percorrer para cada um dos participantes. No final, o
sentimento geral é de gratidão”, disse o Irmão Rodrigo,
ao concluir o encontro

EAST CENTRAL AFRICA

Primeiras profissões em Save, Ruanda

N

o dia 2 de agosto, três irmãos fizeram a primeira
profissão no Instituto, depois de terminar a etapa de formação do noviciado, em Save, Ruanda.
Os novos irmãos, todos da Província East Central África,
são: Blaise Niyonzima (Rwanda), Emmanuel Ndayambaje (Rwanda) e Jean Claude Kokomungu (Rep. Dem.
Congo). Além desses novos irmãos, três outros noviços
terminaram o primeiro ano de formação, dois de Ruanda e um do Magadascar, e nesse período realizam um
período de experiência comunitária, antes de iniciar o
segundo ano, em 28 de setembro próximo. Essa data
marcará o ingresso no noviciado de 12 noviços que iniciarão o primeiro ano.
O noviciado de Save é uma casa de formação das províncias de Madagascar e de East Central África. A equipe de formação é composta pelos Irmãos Fabien Bulaimu Poyo (RDC), Jean Luc Randriatahina (Madagascar) e
Louis De Gonzague Karambizi (Ruanda).
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REGIÃO AMÉRICA SUL

Encontro da Rede de Economato da Região

O

s ecônomos provinciais que
fazem parte da Rede de
Economato da Região América Sul se encontraram entre os dias
26 e 29 de julho, no Centro Marista
Champagnat, em Curitiba, na Província Brasil Centro-Sul, com o propósito de partilhar os desafios, boas práticas e oportunidades de sinergia.
O Ecônomo Geral do Instituto, Ir.
Jorge Gaio, também participou
do evento, e salientou que essa
aproximação entre as Províncias
é importante para a vitalidade das
obras. Ele mencionou também que
“Precisamos olhar para o futuro
e começar a planejá-lo hoje, pois
logo esse futuro chega e nós precisamos estar preparados. Uma
atuação em rede soma esforços
nos pontos estratégicos econômicos e financeiros que irão garantir
a sustentabilidade da Missão”. Da
mesma forma, o Ecônomo também
lembrou as prioridades elencadas
durante a última Conferência dos
Provinciais – em março, em Roma –
que poderão servir como norte para
os trabalhos da Rede de Economato da América Sul.
Durante o evento, os ecônomos
das Províncias – reunidos de maneira presencial após dois anos –
apresentaram um resumo de sua
atuação. E dividiram seus desafios
e iniciativas que podem ser replicadas a nível de rede.

jamento para a Rede de Economato da América Sul.
Para o Ir. Délcio Balestrin, Ecônomo da Província Marista Brasil Centro-Sul,
a participação do Ecônomo Geral do Instituto foi fundamental. “Nós agradecemos a transparência com que dados importantes sobre a atuação global
Marista nos foram apresentados. Isso é importante para termos subsídios em
tomadas de decisões e planejamentos”. Ademais, o Irmão sugeriu que os
temas tratados no encontro da Rede sejam compartilhados com os Conselhos Provinciais. “Isso irá garantir um alinhamento e que todo o planejamento
e execução de projetos e iniciativas façam sentidos para todos”, salientou.
A sugestão foi endossada pelo Secretário da Região América-Sul, Leonardo
Soares. “A Rede tem um papel essencial de fazer chegar todo esse trabalho
que é articulado em grupo nas unidades e obras. É uma maneira de fazer
ecoar em todas as instâncias as articulações que estão sendo realizadas,
atuando no presente para transformar o futuro”, disse.

Encaminhamentos do Encontro
Ao fim do Encontro, a Rede de Economato da Região América Sul elencou
próximos passos para a atuação em rede, como a priorização, finalização,
inclusão de projetos, bem como seus desdobramentos, acompanhamento
de inciativas e indicadores, além de encaminhar as agendas para os anos de
2023 e 2024. Um segundo encontro da Rede já está marcado para acontecer
virtualmente em novembro de 2022.

Como boa parte dos representantes das Províncias assumiu recentemente a função de Ecônomo – a
partir dos Capítulos Provinciais –,
a reunião em Curitiba, certamente,
marca um novo momento de plane18 I AGOSTO I 2022
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REDE DA PASTORAL JUVENIL MARISTA

Encontro da Comissão Ad Hoc da rede PJM

A

primeira reunião da
comissão Ad Hoc da
Rede de Pastoral Juvenil Marista aconteceu no dia
13 de julho de 2022 via zoom.
O Conselho Geral nomeou
esta Comissão para apoiar o
Secretariado de Educação e
Evangelização no lançamento
da Rede Global a serviço da
missão evangelizadora do Instituto.
O encontro foi uma oportunidade para os membros se conhecerem e se escutarem mutuamente, compartilhando suas
experiências de vida Marista e
da missão com as crianças e
os jovens.
O Diretor do Secretariado, Ir.
Carlos Alberto Rojas, deu as
boas-vindas aos participantes
e explicou os antecedentes
da tarefa atribuída à comissão pelo Conselho Geral. Ele
enfatizou que os membros da
equipe trarão experiências e

conhecimentos na área para enriquecer
a pastoral juvenil global.
A presença do Ir. Ben Consigli, membro do Conselho Geral e responsável
pelo Secretariado, agregou valor ao encontro. Em suas palavras, apresentou à
Comissão o caminho que começa com
a convocação do Capítulo Geral para a
formação de redes e também destacou a
importância da tarefa da Comissão para
a formação da rede de pastoral juvenil
marista. Ele agradeceu aos membros
por sua disposição e disponibilidade
em fazer parte de uma equipe Ad Hoc
para estudar a questão da construção
de uma rede global de PJM. Os membros também foram lembrados do apelo
do XXII Capítulo Geral: “Acompanhar as
crianças e os jovens que vivem marginalizados na vida”.
A equipe, depois de ouvir a palestra,
falou sobre os vários temas que ajudarão seu trabalho na preparação para
o lançamento da Rede de Pastoral Juvenil Marista. O espírito de família que
se vivenciou neste primeiro encontro
serviu de motivação para a continuida-

de da agenda do próximo encontro.
O Secretariado de Educação e
Evangelização compartilhou o documento do levantamento mundial
da PJM com os membros da comissão que devem refletir sobre algumas questões pertinentes para o
próximo encontro.
Eles se encontrarão novamente em
breve para continuar compartilhando a melhor forma de construir a
rede global de PJM.

Membros do Comitê Ad Hoc: Ir. Euclides Nangolo, África Austral – África; Ir. Daniel Martin, América Central
– Arco Norte; Sr. Wilter Friales, Ásia Oriental – Ásia; Sr. Fernando Ocana Rus, Mediterrânea – Europa; Sr. Edwin Baker, Austrália – Oceania; Sra. Laura Miño, Santa María de los Andes – América Sul; Ir. Miguel F Ribeiro
CIMM – Brasil; Secretariado de E&E, Casa Geral.

MÉXICO OCIDENTAL

Missão entre os índios de Tarahumara

S

eguindo os ensinamentos de Marcelino Champagnat de “educar e amar”, os Maristas da Província do México Ocidental promovem a missão entre as crianças e jovens indígenas da comunidade Tarahumara, em
Chihuahua, México. Os Irmãos Maristas chegaram à Serra Tarahumara em 1961 para cuidar de um internato
para crianças nativas da escola primária. E desde então, promovem a educação e o apoio às crianças e jovens do
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lugar por meio de sua presença, do voluntariado e do trabalho de leigos maristas, como María Marcelina Bustillos
Romero, professora Tarahumara, responsável pelo Internato Marista. A seguir, apresentamos uma parte de seu
testemunho que nos fala de sua vocação Marista.
Marcelino acompanhou minha vida
Conheci os Irmãos Maristas graças ao meu avô materno
que se chamava Juan Bautista Romero, que narrou que
“ele conheceu novos amigos em 1976”. A princípio, quando os Irmãos chegaram a Norogachi não foram aceitos
nem bem recebidos pelos Rarámuri, porque antes eles
não queriam
os
mestiços.
E, nessa
época,
meu avô
era Siríame (Governador
tradicional
indígena
de
sua
comunidade). Os
Irmãos se
apresentaram às autoridades
e compartilharam o trabalho que queriam fazer: levar a
palavra de Deus, ajudar os doentes, ensinar para que
as pessoas aprendessem a ler e a escrever. Por isso,
meu avô começou a lhes dar a oportunidade de realizarem suas atividades e, ao povo Rarámuri, convidou-os a
deixá-los trabalhar e ver como eles o faziam.
Quando criança, fui aluna dos religiosos e religiosas
de Norogachi. Lembro-me do Ir. Agustín Navarro, como
meu professor na quinta série, e do Ir. Joaquín Barba
na sexta série, com quem aprendi mais sobre aquele
Marcelino, especialmente o serviço. Isso foi o que os
primeiros amigos maristas disseram ao meu avô e então compreendi a origem do meu nome (Marcelina), em
homenagem aos primeiros maristas que deram a vida
servindo em Tarahumara e, com a ajuda do meu avô,
serviram a comunidade.
Em 2010 fui eleita Governadora Indígena, a autoridade
máxima que chamamos de Siríame. Um dos culpados

foi o irmão Carlos Preciado, que sempre me dizia: “seria
bom se você servisse e ajudasse sua comunidade, como
Siríame, a ser grande”. Ele sempre me dava conselhos e
me animava a fazer as coisas da melhor maneira, já que
fui a primeira mulher no comando dos Tarahumara. Com
o passar do tempo, foi o próprio Irmão Carlos que me
convidou para ajudar e acompanhar os jovens quando
entreguei
o cargo
de Governadora
Indígena.
Eu
não
estava
preparada para
ajudar os
jovens,
porque
havia estudado
enfermagem,
não como
professora. Entretanto, vendo a necessidade do meu povo me
levou a aceitar e começar a trabalhar como encarregada do Internato com os Maristas. Isso é algo do que
Marcelino acompanhou a minha vida. Mas, para mim o
mais importante é que os Irmãos continuem tendo experiências como as de Marcelino para estar perto dos
jovens, para poder acompanhá-los porque precisam
deles, especialmente com os internatos e as escolas
que tanto fazem bem na Serra por meio da Educação.
Para mim é muito importante resgatar toda a coragem
e o trabalho que Marcelino fez pois, apesar de não ser
Rarámuri, sua vida e seu coração são muito parecidos.
Ele era pobre como nós, serviu o seu povo no campo,
tinha fé em Deus e um grande amor a Maria, Nossa Boa
Mãe, que o moveram a guiar os jovens.
Hoje, mais do que nunca, devemos continuar semeando
e lutando como Maristas por uma Serra sem violência,
em paz e com muita esperança de que, a partir da educação, possamos fazê-lo. Leia o depoimento completo
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BRASIL MARISTA

Semana Vocacional 2022

E

m sintonia com o Ano das Vocações Maristas e com o Mês Vocacional no Brasil, que se celebra todo ano
em agosto, os irmãos e leigos das 3 províncias Maristas do país começaram a Semana Vocacional Marista
2022. Este ano o tema será: “Maristas de Champagnat: Comprometidos com o cuidado da vida!” e o lema da
semana è: “Ousemos cuidar da vida!”. A Semana Vocacional é inspirada nas palavras do Evangelho: “Eu vim para
que todos tenham vida e vida em abundância” (Jo. 10,10).

Semana Vocacional promovida pelos maristas do Brasil é um tempo fecundo para fortalecer a Cultura Vocacional junto aos Irmãos, leigas, leigos, colaboradores,
Unidades e Comunidades Maristas. A sugestão é que
cada Unidade Marista realize suas atividades durante
uma semana, iniciando ou terminando no terceiro domingo do mês, data dentro do mês das vocações tradicionalmente dedicada à vocação da Vida Consagrada.
A semana tem o intuito de unir esforços, motivar a integração e a sinergia entre as três Províncias do Brasil,
continuando a missão em torno ao tema vocacional.
Esses são os objetivos específicos da Semana Vocacional 2022:
• Sensibilizar as unidades e comunidades maristas
para a construção da cultura vocacional;
• Tornar visível a vocação e a presença dos Irmãos e
Leigos Maristas junto aos jovens, para incentivá-los
na elaboração de seu projeto de vida;
• Divulgar a vocação do religioso Irmão, despertando os jovens para a participação e engajamento
nos grupos vocacionais maristas;
• Animar a vocação de Irmãos, formandos, leigas e
leigos Maristas, para que se comprometam no despertar e no acompanhamento vocacional;

•

Mobilizar as unidades Maristas em vista de uma reflexão vocacional, fortalecendo a interface entre o
trabalho pedagógico e a pastoral.

Live Formativa Semana vocacional (YouTube)

IRMÃOS DO PÓS-NOVICIADO

III reunião na Região América Sul

D

e 13 a 24 de julho, a Região da América do Sul realizou a terceira reunião do Pós-Noviciado do processo
formativo que procura acompanhar os jovens Irmãos com votos temporários. O itinerário foi realizado na
cidade de Belo Horizonte, Brasil, e contou com a presença de 26 irmãos provenientes do Brasil, Peru, Argentina, Bolívia e Paraguai.
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O processo de formação começou em 2020 e compreende três itinerários que respondem aos eixos propostos no plano de formação inicial da Região: consagração, fraternidade e missão.
No terceiro encontro, que teve como tema “Missão
Marista”, os participantes tiveram a oportunidade de
aprofundar o carisma marista a partir de sua missão de
“Tornar Jesus Cristo conhecido e amado”, mostrando
ao mundo o rosto de Jesus-irmão. Durante a atividade foi possível conhecer a presença marista em Belo
Horizonte e suas riquezas culturais; houve um espaço
de oração e de interioridade através da Regra de Vida
orientada pelo Irmão Isidro Azpeleta. Houve também
uma oficina sobre a Missão da Igreja em saída, liderada
pela teóloga Tania Mayer; e, acima de tudo, houve uma
intensa experiência de partilha comunitária.

ram eleitos os dois jovens irmãos que formarão a nova
equipe que acompanhará a próxima experiência. Que
Jesus, Maria, nossa Boa Mãe e o Padre Champagnat
continuem a guiar o caminho da Região para cuidar e
gerar a vida marista.
Fotos do encontro

Dia 23 de julho, foi realizada a síntese da experiência.
Um momento de oração que convidou os jovens Irmãos
a refletir sobre o que eles levavam no coração para continuar a promover sua vocação nos lugares de missão
e os motivou a sonhar com os próximos encontros. A
partilha comunitária destacou a experiência de fraternidade baseada no cuidado com os outros, as reuniões,
os passeios comunitários e os diálogos informais, pois
permitiram que eles se conhecessem e, ao mesmo tempo, conhecer a riqueza pessoal e cultural de cada um;
também consideraram importantes os momentos de espiritualidade das orações e celebrações.
O terceiro encontro foi concluído com muita alegria e
alguns desafios para os participantes, que estão ansiosos para a próxima etapa no Peru. No evento, fo18 I AGOSTO I 2022
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Assembleia de Missão do México Occidental

C

erca de 40 irmãos da Província Marista do México Ocidental participaram da Assembleia de Irmãos, realizada na Casa de Encontros Maristas, Encarnación de Díaz, em Jalisco, de 24 a 25 de julho. Os Irmãos João
Carlos do Prado e Ken McDonald, Conselheiros-Gerais, estiveram presentes no encontro.

O diálogo e as reflexões giraram em torno de “Redescobrir a paixão que nos leva a ser irmãos hoje”, tema relacionado ao Ano das Vocações Maristas, que convida à cultura vocacional nos diversos contextos em que as comunidades maristas se desenvolvem. Entre outros temas, também foram abordados: Vida Comunitária, Animação
Vocacional, Missão do Irmão e Ser Irmão Marista hoje, integrados à nova realidade atual.

No encontro, os irmãos compartilharam seus trabalhos
em equipe, e apresentaram os projetos que estão realizando.
Por sua vez, o Ir. Luis Enrique Rodríguez Santana, Provincial do México Ocidental, disse que “estamos convencidos de que somos os guardiões de um carisma
que queremos manter vivo. Estamos convencidos de
que ainda existem jovens com o desejo de gastar a vida
seguindo o caminho que traçou nosso fundador”.
Da mesma forma, o Ir. Jean Mance Louis-Jeune destacou que “este reencontro nos torna mais irmãos, compartilhando nosso ser Irmão, aproximando-nos da realidade deste ano vivido, tornando-nos mais familiares a
partir de nosso caminho fraterno”.
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O Irmão David Castillo, que renovou os votos durante
o evento, expressou que “reconhecemos a importância
de cuidar da própria vocação, por isso sugerimos espaços de acompanhamento, formação e recreação durante o ano. Temos o convite para acompanhar e cuidar
das Vocações”.
Concluída a Assembleia, os capitulares, irmãos e leigos do México Ocidental se reuniram e realizaram as
sessões do segundo período do XX Capítulo Provincial.
Posteriormente, nos dias 27 e 28 de julho, os Irmãos
Maristas do México Ocidental reuniram-se com os Irmãos do México Central, para participarem juntos do
Conselho Interprovincial, realizado na Casa de Descanso Maristas, em Tepoztlán, Morelos.
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PASTORAL JUVENIL MARISTA

Encontro dos coordenadores provinciais

N

o dia 19 de julho passado, aconteceu um histórico
encontro, via Zoom, dos Coordenadores de Pastoral Juvenil Marista e Evangelização de todas as
Províncias e Distritos do Instituto.
O encontro foi organizado pelo Secretariado de Educação
e Evangelização, e foi dividido em duas sessões: pela
manhã (no horário de Roma), para os participantes da
África, Ásia e Oceania; à tarde, uma segunda sessão no
mesmo dia para os participantes da América do Sul, Arco
Norte e Europa.
O encontro teve como objetivo continuar o intercâmbio
sobre a construção da Rede Global de Pastoral Juvenil
Marista centrada em três questões chave:
1. Quais são tuas expectativas e sentimentos com respeito a uma Rede Global de PJM?
2. Como imaginas que a tua pertença a uma Rede Global de PJM poderá ajudar em teu trabalho?
3. Como acreditas que a Rede Global de PJM deve funcionar? Para quem?
As expectativas e sentimentos expressados nas duas sessões mostraram que os coordenadores estão entusiasma-

dos e esperam que a Rede proporcione um espaço para
construir pontes e conexões entre os jovens e entre os
coordenadores, ajude a construir família global e apoie
a abertura à diversidade, seja uma oportunidade para visibilizar esta importante área de missão para partilhar do
local ao global, e criar entusiasmo com a possibilidade de
criar novos horizontes, construir novos caminhos e conhecer como se faz a PJM em outros lugares.
Pertencer a esse tipo de Rede ajudará o Instituto de mui-
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tas maneiras. Os coordenadores disseram, por exemplo,
que ela permitirá uma conexão com “algo maior”, permitindo uma visão mais ampla que proporcionará maior
motivação e estímulo, fomentará a partilha de recursos,
programas e pessoal, e será um lugar para que os jovens
e os coordenadores se encontrem.
Além disso, a Rede poderá oferecer uma plataforma
para compartilhar as melhores práticas maristas, ser uma
oportunidade para colocar em destaque o que significa
PJM e ser um espaço para mostrar que a pastoral é uma
experiência enriquecedora. Poder-se-á contar com contribuições e intercâmbios de outras regiões que enriquecerão a experiência, inclusive se poderá desenvolver um
curso de formação marista nessa linha da PJM, que ofereça o Certificado nesta área. Esse curso teria como objetivo capacitar os coordenadores dentro dos princípios da
PJM, mais do que em conteúdos.
Para os jovens, a Rede lhes oferecerá a possibilidade
de pertencer a uma comunidade Marista ampla e global,
para enriquecer seus processos de crescimento ali onde
se encontram (por exemplo, para os jovens imigrantes).

Partilhar recursos e experiências de maneira autônoma a
partir de contatos com outros coordenadores de pastoral
(autoconvocar-se e não esperar apenas as reuniões gerais).
Quanto ao funcionamento da Rede, e sobre a quem deveria destinar-se, a opinião geral dos coordenadores é que
deve destinar-se tantos aos jovens como aos coordenadores, provavelmente em áreas separadas, uma vez que
daria uma voz especial aos jovens.
Foi mencionado claramente que, mesmo sendo a plataforma muito útil, os participantes teriam que buscar outras
formas de participação, uma vez que a conexão em alguns lugares poderá ser difícil. Além disso, outras redes,
como por exemplo, Champagnat Global (Rede de escolas), deveriam estar interconectadas com esta nova Rede
para se criar sinergias.
Foram também partilhadas informações sobre o Encontro
Internacional de Jovens Maristas, a acontecer em Lisboa –
2023, e que terá como nome “ INTO THE DEEP”.

Novo Conselho do Distrito Marista de Asia: Irmãos Jiji Dhasan, Paco García,
Canísio Willrich (Superior do Distrito), Juan Castro, Cong Nguyen e George Valle.

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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