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Liderança em equipe
Foto oficial			
do governo geral

Acaba de ser lançada pelo Escritório
de Comunicações da Casa Geral a foto
oficial do Superior Geral e seu Conselho, eleito durante o XXII Capítulo.
Está sendo enviada nesses dias, por
correio, às Unidades Administrativas.
O Ir. Ernesto Sánchez, superior geral,
propõe uma imagem coletiva com
todo o Conselho Geral como foto
oficial que as comunidades e instituições maristas expõem tradicionalmente em suas dependências.
“Com esta fotografia, quis sublinhar
a ideia de realizar uma liderança em
equipe. Creio profundamente que o
novo começo e a construção da família global nos pedem exercer cada vez
mais uma liderança colegiada”, disse
o Ir. Ernesto na sua recente carta enviada aos Provinciais.
A foto pode ser baixada, em boa qualidade, nesse link.

Administração Geral
• Os irmãos Ernesto Sánchez, Superior Geral, e João Carlos do Prado,
Conselheiro Geral, participarão do
Capítulo da Província dos Estados
Unidos, de 22 a 25 de março.
• Se reúnem em Singapura, de 23 a
25 de março, os seis participantes

do Projeto Lavalla200> que trabalham na Ásia.
Eles encontrarão os Irmãos Jeff
Crowe e Ángel Medina, que acompanham os membros do Projeto;
Chris Wills e Valdícer Fachi, da Cmi;
e Juan Castro, superior do Distrito
da Ásia.

www.champagnat.org

• No dia 13 de março, alguns irmãos
e colaboradores da Casa Geral participaram do funeral do Sr. Roberto
Clark, falecido repentinamente em
Roma. Ele foi Irmão Marista da Província da América Central e trabalhou
na Administração Geral como secretário pessoal do Ir. Seán Sammon.
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Reunião da Equipe de Educação Escolar
Região América Sul
Entre os dias 26 a 28 de fevereiro
de 2018 reuniu-se, em Brasília (DF),
a Equipe de Educação Escolar da
Região América Sul. Estiveram presentes no encontro Alessandra Maia
e Ir. Vanderlei Siqueira (Prov. Brasil
Centro-Sul); Nevil Leguizamón (Prov.
Cruz del Sur); Ir. Lúcio Gomes e Deysiane Pontes (Prov. Brasil Centro-Norte); Ernesto Reyes (Prov. Santa Maria
de Los Andes); Ir. Claudiano Tiecher
e Luciano Miraber (Província Marista
Brasil Sul-Amazônia); Ricardo Mariz
(UMBRASIL).
Na reunião foram retomadas as deliberações da reunião que aconteceu
em Santiago do Chile, em 2017, a
revisão do Plano Estratégico do Grupo de Educação e o alinhamento das
ações com as chamadas do XXII Capítulo Geral. Elaborou-se, em segui-

da, o escopo da ação de inteligência
para animar a Região e as estratégias
do Plano de Ação para 2018.
A Equipe tem clareza das potenciali-

dades e dos desafios da construção
de um modelo de atuação em Rede
na área de Educação na Região América Sul.

Serviços para a população vulnerável
Comissão Provincial de Solidariedade da América Central

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, a
nova Comissão Provincial de Solidariedade da América Central reuniu-se para elaborar conjuntamente
o Plano Estratégico da Comissão de

Solidariedade, a fim de prestar serviços a favor da população em condições de vulnerabilidade, especialmente favorecendo as crianças
e adolescentes.

Foram abordados os seguintes pontos: elaboração da nova estrutura da
Solidariedade Provincial
e do Plano Estratégico
do triênio 2018-2020,
levando em consideração os seguintes eixos:
Fundação Marista (Projetos de Desenvolvimento), Pastoral Solidária, Voluntariado a nível
provincial e internacional, Política de proteção
de menores e Direitos
de crianças, adolescentes e jovens.
A Província da América
Central inclui os países: Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa
Rica, Porto Rico e Cuba. A situação
de vulnerabilidade nessa região
exige dar respostas criativas aos
gritos de tantos seres humanos
necessitados.
20 de março de 2018
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Notícias breves
Contigo, Marcelino
O musical “Contigo, Marcelino”,
escrito perlo Ir. Tony Torreles e
dirigido pelo escritor, autor e diretor teatral Albert López Vivancos,
foi realizado em catalão. A letra e
música estão disponíveis no nosso site, no seguinte endereço: https://goo.gl/el3oiW .

Bolívia
No dia 17 de março, realizou-se
um encontro de oração com os catequistas de Cochabamba, na casa
do Noviciado da Região América
Sul. Participaram cerca de 60 catequistas.

Cuidado para a Alma
A Província da Austrália realizou há
poucos dias o primeiro de 8 retiros
com o título “Cuidado para a Alma”
(care for soul retreats). O primeiro
foi feito em Mittagong, com participantes de Marist Bulleen, Trinity
Auburn, Marist Canberra.

Maristas Málaga
O Colégio Maristas de Málaga, na
Espanha, foi premiado por suas estratégias de comunicação através
das redes sociais e se destacou na
categoria de melhor vídeo promocional. Essas condecorações foram
dadas em ocasião dos II Prêmios
Nacionais de Marketing Educativo.

Oferta de emprego
A FMSI está contratando, para o
seu escritório na Casa Geral, dois
funcionários: um responsável de
arrecadação de fundos e um encarregado administrativo. Eles
começarão o trabalho em meados
de abril. Detalhes da oferta podem ser vistos no site da fundação: https://fmsi.ngo.
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“A solidariedade faz parte do DNA				
do carisma marista”
O VI fórum social da província Ibérica			
reuniu 200 pessoas

No dia 24 de fevereiro aconteceu no
Colégio San José del Parque, em Madri, o VI Fórum Social “Às voltas com
o social, às voltas com o local”. Na
ocasião, todos foram convidados a
dar respostas aos apelos do Capítulo
Geral, a partir do marco da solidariedade, assim como a moverem-se com
esperança. Compareceram em torno
de 200 pessoas.
O encontro foi desenvolvido em
vários momentos. Em primeiro lugar, a colocação do Ir. Ismael González que por seu testemunho vital,
convidou a refletir sobre “Um novo
começo em clave de esperança”. Seguiu com o Ir. Álvaro Sepúlveda, da
FMSI, que falou sobre os direitos da
Infância e colocou claramente como
“a proteção dos direitos da infância
é um compromisso do nosso Instituto”. Em continuação, participou
o Ir. Eugenio Sanz, que trouxe aos
presentes a realidade de sua missão
em Bangladesh e aprofundou como
“a solidariedade faz parte do DNA
do carisma marista”.

Na parte da tarde, representantes das
obras sociais da Província (Rumanía,
Todo Avanza, Espiral, SED e Ausartzen) partilharam com os presentes
como é o dia-a-dia e como, no seu trabalho, se encarnam as características
próprias da pedagogia marista.
O encontro finalizou com a participação de Fran Fernández que, com suas
canções carregadas de esperança, interpelou os participantes a colocarem-se em caminho e enfrentar os desafios e as dificuldades com esperança.
Ao longo de todo o Fórum Social, as
crianças e os jovens estiveram bem
presentes. Foram eles que, com suas
perguntas, opiniões, reflexões e testemunhos recordaram que são precisamente eles que impulsionam nossa
missão.
Para os promotores dessa iniciativa,
as reflexões surgidas são uma ajuda e
uma inspiração para o planejamento
das ações que serão feitas nos próximos anos.
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Mundo Marista

Canadá
Maison Mariste de Sherbrooke

África do Sul: Voluntários do projeto
Three2six, Joanesburgo

Austrália: Equipe nacional da Pastoral da
Juventude Marista

Sri Lanka
Noviciado de Tudella

Filipinas: Postulantes em Davao com o Ir.
Lécio Heckler, formador em Timor Leste

Argentina
Profissão do Ir. Darío Melgar, Luján

Mova-se! O novo começo é agora
Semana Pastoral Marista da Província Brasil Centro-Norte
Em sintonia com a conjuntura atual,
com o XXII Capítulo Geral e com a
Igreja, a Semana Pastoral Marista
de 2018, de 5 a 9 de março, promovida pela Província Brasil Centro-Norte, convidou os participantes
a entrar na temática do “mova-se”,
celebrar a vida e fazer unidade
com todas as escolas e colégios
maristas que estiveram, entre os
dias 5 e 9 de março, no movimento
de comunicar a experiência com o
sagrado por meio dos projetos pastorais.
O mundo e suas realidades esperam dos Maristas de Champagnat
uma postura proativa, disponível
e corajosa para provocar alguns
movimentos de mudança. Diante
disso, a iniciativa provincial procura iluminar a oração, reflexão e
ação através do tema “Mova-se” e
o lema “O novo começo é agora”.

Convidando os participantes a serem profetas da esperança - vendo,
escutando e sentindo as necessidades da vida humana – dá-se iní-

cio a este novo tempo de evangelização, convidando ao movimento
para que seja construído o novo
começo, agora!
20 de março de 2018
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A guerra é minha infância destruída sob as ruínas e armazenada em uma caixa
Síria: Diário de Myriam
Myriam Rawick, filha de uma senhora que colabora com os Maristas Azuis,
cresceu em Jabal al Saydé, um bairro em Aleppo que não existe agora.
Ela escreveu um diário íntimo, como muitas garotas, entre novembro de 2011
e dezembro de 2016, altura em que ela encontra o jornalista Philippe Lobjois
e a quem ele o confia.
Esta é a revisão do livro "El dia de Myriam", publicado por Edelvives, pelo Ir.
Carlos Huidobro, secretário geral do Instituto Marista.
(Na foto: Myriam com sua família e o irmão Georges Sabe.)

"

"A guerra é minha
ta que treme, chora,
infância destruída
tem dores em seu
sob as ruínas e arestômago, se rePara mim havia
mazenada em uma
fugiam nos braços
caixa ... No meu
de sua mãe, correm
apenas medo,
caso, tudo o que
para dormir com
deixei da minha inela, levando a irmã
tristeza e angústia
fância é uma caixa
Joëlle, tem dores de
e memórias de uma
abatida". Esta afircabeça, cobrem-se
mação é a confisos ouvidos. Embora
vida anterior que
são de uma garota
seus pais não conde 13 anos, Myriam
nunca vou recuperar tam tudo, Myriam
Rawick, sobre sua
sente e sabe tudo.
infância entre 2011
Há uma tentativa
e 2017. Nada toca
desesperada
de
o coração do leitor
manter as lembranmais do que essas
ças de sua infância,
afirmações ditas por uma menina tentando esquecer o presente: "se
que vive por algum tempo na cidade eu fechar os olhos, ainda tenho o
de Aleppo. Eu nunca deveria ter vivi- cheiro de leite e flor de laranjeira".
do. É a perspetiva de uma guerra dos Assim, a memória de uma infância
olhos da menina que não conseguiu inteira é naquele pequeno símbolo
entender por que isso estava acon- da caixa de tudo o que ele queria e
tecendo ao redor dela.
viveu.
Existe uma sensibilidade que atrai a El Diario de MyriamSua família é
atenção. Incorpora no seu diário, talvez com o objetivo de agarrar os momentos que desapareceram e a lembrança das pessoas que moravam
em seu bairro: o padeiro, o sorveteiro, o florista, a cafeteria, as pessoas
com nome e sobrenome, lembrados
pelo que fizeram, pela generosidade,
simpatia e bondade. A sensibilidade
expressa atinge a descrição e o reconhecimento de perfumes, cheiros,
cores, sabores de tudo local, típico
da Aleppo de sempre e dos dias vividos em paz ", os olhos não eram
os únicos guardiões das minhas lembranças, e também eu poderia pensar nos meus dedos, ouvidos e nariz
", disse sua mãe.
A guerra e a destruição são vividas
não com o cérebro dela, mas com a
sensibilidade dela como uma garo-

"
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cristã maronitas. Viva simplesmente
seus sentimentos religiosos com as
formas como você os vê na sua família e nos grupos de catequese: dar
graças a Deus, pedir pelas pessoas
que encontro, relembrar os serviços religiosos, ajudando os outros e
participando no centro do Maristas
Azuis com o irmão Georges Sabe e
sua mãe, que colaboraram no Centro.
Myriam aprendeu a distinguir os
sons das bombas, das espingardas e
dos fuzis, o rumor dos aviões e o reconhecimento dos mísseis, a corrida
para escapar dos atiradores e passar
pelos pontos de controle do exército
e dos rebeldes, refugiando-se durante os bombardeamentos com os
vizinhos ou nos andares inferiores
dos edifícios ... Confessa que "sabe
o que é a guerra" e termina dizendo
"mas para mim havia apenas medo,
tristeza e angústia e memórias de
uma vida anterior que nunca vou recuperar" '
O valor da caixa abatida não tem
preço.

Notícias Maristas 516

Santos e jovens abençoados
Uma igreja santa é sempre uma Igreja jovem
A Congregação para as Causas dos
Santos acabou de publicar um livro sobre jovens já canonizados
ou beatificados , por Judith Borer e
Maurizio Tagliaferri (Libreria Editorial Vaticana, 86 páginas, 10 €).
O livro recolhe a lista de jovens
beatificados e canonizados na Igreja Católica.
O livro conta a vida de jovens,
adolescentes e até mesmo crianças fascinadas pela mensagem do
Evangelho que seguiram os passos
de Jesus e muitos derramaram o
sangue por Ele.
A lista dos nomes dos jovens que
mereceram a glória dos altares está
cheia de exemplos notáveis: Joana d'Arc (19 anos) canonizada em
1920, Luis Gonzaga (23), Teresa

de Lisieux (24), Francisco e Jacinta
Marto pastorzinhos de Fátima, ainda crianças, recentemente canonizados pelo papa Francisco.
Entre os Irmãos Maristas que morreram martirizados na perseguição
religiosa de 1936-1939 na Espanha, há vários deles com apenas 20
anos de idade.
As páginas deste livro mostram
como a santidade juvenil está presente em todos os tempos, em todos os continentes e fala todas as
línguas do mundo.
O livro pode ser um recurso maravilhoso para a Assembleia geral ordinária do Sínodo dos Bispos que
abordará o tema da juventude, fé e
discernimento vocacional.

Província Marista do Brasil Centro-Sul
Votos Perpétuos do Ir. Alison Furlan
No dia 10 de fevereiro de 2018, na
presença de familiares, grande número de Irmãos, formandos e amigos, uma belíssima cerimônia, regada de simbologias, selou a especial
consagração a Deus do Ir. Alison
para sempre na Família de Maria. O
serviço de animação vocacional da
Província desenvolveu uma semana
de atividades vocacionais na cidade e a comunidade provincial fez
um tríduo de orações. Presidida por
Dom Mário Marques, bispo diocesano, e auxiliada pelos Padres Paulo e
Rudnei, a celebração aconteceu na
Comunidade Paroquial de Santo Antonio, em Ponte Serrada, SC, cidade
natal do Ir. Alison.
O pedido aos Votos Perpétuos foi
fortemente motivado pela vivência,
formação e experiência de 4 meses
em Cochabamba, Bolívia. Para ele,
a vida consagrada é um constante
caminhar, uma história feita de buscas, de alegrias, encontros e de experiência do amor de Deus. VALE A
PENA SER IRMÃO MARISTA!

O Ir. Benê Oliveira, Provincial de Brasil Centro-Sul, recebeu, em nome do
Superior Geral, os votos do Ir. Alison.
Em seu pronunciamento destacou o
DOM da fraternidade, como especial característica da vocação de um
Religioso-Irmão, bem como a feli-

cidade de se doar à missão, de ser
apóstolo e educador das crianças e
jovens, de ser Irmão Marista – irmão
de Maria:chamado por Deus, sim,
mas escolhido de Maria e discípulo
amado do coração de São Marcelino
Champagnat!
20 de março de 2018
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Líderes para uma família global
Ir. Ben Consigli
Durante o Capítulo em Rionegro, os irmãos elegeram o Superior Geral e o seu
conselho. São os líderes do Instituto que nos próximos 8 anos colocarão em
prática o apelo proposto ao Instituto: “Caminhemos como Família Global”.
Convidamos os membros do Governo a se apresentarem e contarem como
tem sido o desafio dessa nova missão. Hoje apresentamos o texto escrito pelo
Ir. Ben Consigli, da Província dos Estados Unidos, eleito Conselheiro Geral.
Eu cresci em Queens, bairro da cidade de Nova York, o mais novo de três
filhos nascidos de pais da classe trabalhadora. Meu pai, originalmente
um policial, trabalhou no sistema de
tribunais da cidade por mais de 35
anos como funcionário do tribunal.
Minha mãe, originalmente uma funcionária, deixou de trabalhar para
criar seus filhos. Meu irmão mais velho, originalmente um vendedor de
bio-tecnologia, atualmente é professor de ciência e casado, com uma filha adulta. Meu outro irmão, que não
é casado, é um advogado da cidade
de Nova York e um secretário de direito de um juiz. Minha primeira experiência dos Irmãos Maristas foi na
escola secundária (Arcebispo Molloy
High School), e eles me impressionaram como professores extraordinários. Eles ajudaram a inflamar a
centelha do meu desejo de ser um
professor e trabalhar diretamente
com os jovens. Na universidade, me
especializei em História Americana com um segundo diploma em
Filosofia, enquanto ajudava com o
programa de retiro de estudantes
da minha escola. Meus diplomas
de pós-graduação são em História
não-ocidental e liderança / administração educacional. Ao longo de
meus anos como Irmão, tive a sorte
de ter feito apostolado em escolas
maristas nos Estados de Nova York,
Nova Jersey, Texas e Flórida, e trabalhei com uma grande variedade de
estudantes, tanto dentro como fora

da sala de aula. Eu também trabalhei
nos últimos 30 anos com crianças
surdas em nosso campo de verão em
Esopus, Nova York.
Como foi sua experiência em sua
eleição?
Devo admitir que fiquei admirado
pela minha eleição para o Conselho Geral. Havia muitas emoções
misturadas. Senti o enorme apoio
dos Irmãos no Capítulo, e sua confiança em mim ajudou a me sustentar nos primeiros dias após a
eleição. Enquanto experimentei
uma sensação de entusiasmo e antecipação da tarefa que nos fazia
como um novo Conselho, também
me tornava mais consciente das
minhas próprias limitações, minhas
dúvidas sobre minhas habilidades
para ajudar o Instituto a estabelecer um caminho para o futuro da
vida marista e missão nos próximos
oito anos. O que ficou claro foi sentir a revelação de Deus que eu não
estou sozinho, que Deus está comigo e com meus Irmãos do Conselho
Geral enquanto avançamos. Isso
me deu muita paz e confiança, ao
mesmo tempo que eu tente aprender outro idioma!
Como você está experimentando
sua nova vida na Casa Geral até
agora?
Como todas as transições, minha
transição dos Estados Unidos para
a Casa Geral em Roma teve seus

"altos e baixos". Deixando minha
comunidade, meu apostolado e
meus alunos na Flórida foi difícil,
mas ao mesmo tempo, fui recebido
calorosamente pelos Irmãos, leigos
e leigas aqui na Casa Geral. Com o
passar do tempo, estou me sentindo mais confortável com o ritmo da
vida aqui e aprendendo a navegar
minha vida em Roma. Ter o apoio
e o bom humor da comunidade do
Conselho Geral tornaram a transição mais autêntica e, de certa forma, divertida!
Considerando a reflexão do Capítulo Geral, o que você acha que
deve ser a linha de ação do Conselho para os próximos oito anos?
Como Conselho, começamos a refletir sobre o que os apelos do Capítulo Geral nos pedem para "ser"
e "fazer" como equipe de liderança. Estamos apenas começando
nosso mandato, e eu acredito que,
para a vitalidade de nossa vida e
missão maristas, somos chamados
a ser uma família global que reflete a misericórdia e o amor de Deus.
Qualquer coisa que possamos fazer
para fomentar ou nutrir isso nos
ajudará enquanto tentamos construir um "Novo LaValla" para hoje.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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