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Roma, 31 de março de 2013.
Ressurreição do Senhor

Estimados animadores da II Assembleia Internacional da
Missão Marista,
Nesta data tão especial da ressureição do Senhor, tenho a alegria de dirigirme a cada um de vocês, em nome da Comissão Preparatória, para apresentar a II
Assembleia Internacional da Missão Marista (II AIMM). Ela acontecerá de 17 a 27
de setembro de 2014, na cidade de Nairóbi, no Quênia, África. É fruto do mandato do XXI Capítulo Geral para a organização de outra Assembleia Internacional
seguindo o espírito de Mendes. Este mandato foi acolhido pelo Governo Geral.
A Assembleia de Mendes foi um grande marco para todo o Instituto. Pela primeira vez, um grande número internacional de Irmãos, leigos e leigas reuniu-se,
em igualdade de condições, para juntos refletir sobre a vida e a missão marista.
Os ecos de Mendes foram recebidos pelo XXI Capitulo Geral e se traduziram em
expressões concretas nas diferentes realidades de nossa presença e missão.
Decorridos seis anos da realização da I Assembleia Internacional da Missão
Marista, convidamos a todas as Províncias e Distritos a colocar-se novamente
a caminho. Desta vez para a cidade de Nairóbi. Queremos sentir a riqueza e a
diversidade das culturas africanas que generosamente acolhem o carisma marista. Juntos, vamos estar “ao redor da fogueira” para partilhar a vida, os sonhos
e as esperanças da vida e missão marista em diferentes realidades do mundo.
O tema da Assembleia será “Maristas Novos em Missão”. Três eixos temáticos emanam do tema: “espiritualidade”, “vocação - nova relação” e “evangelização”. Eles serão o conteúdo de diálogo no caminho a Nairóbi e deles
derivarão outros elementos que serão contemplados na Assembleia. Também
teremos presente a celebração do bicentenário da fundação marista.
A Comissão Preparatória oferece um itinerário de preparação e vivência da II
AIMM. As fases Local e Provincial/Distrital fazem parte da etapa preparatória. Em
seguida, haverá a realização da Assembleia. Por fim, a Fase Regional como oportunidade para comunicar o vivido e dialogado durante a Assembleia de Nairóbi.
Estão convidadas a juntar-se “em torno à fogueira”, para juntas celebrar e
dialogar sobre a vida e missão marista, todas as pessoas que de uma forma ou
de outra partilham do carisma marista (jovens, Irmãos, leigos, leigas, amigos...).
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Para a organização das diferentes fases da Assembleia, a Comissão Preparatória coloca à disposição das Províncias e Distritos orientações y subsídios por
meio de pen drives e para download no site www.champagnat.org/nairobi/ . Além
desses subsídios, pode-se usar da criatividade local para animar o processo.
É muito importante que as Províncias e os Distritos tenham uma Comissão
ou grupo similar para animar todo o processo que inicia com esta comunicação.
Tal Comissão será a referência para as comunicações da Comissão Preparatória.
Estimados amigos e amigas, vamos juntos trilhar este caminho. Que o fogo
abrasador que faz arder nossos corações maristas anime-nos nesta caminhada
tão bonita e importante rumo a Nairóbi. Fazemos votos que esta experiência
seja muito fecunda para todas as Províncias e Distritos ao redor do mundo. Não
podemos perder uma ocasião tão grande e bonita de celebrarmos juntos e em
comunhão como uma grande comunidade internacional.
Maria, Marcelino e tantos Irmãos, leigos e leigas maristas que nos precederam estarão caminhando conosco.

Fraternalmente,

Ir. João Carlos do Prado
Comissão Preparatória
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1. Um convite para celebrar e construir juntos a vida e a missão Marista
O XXI Capítulo Geral, no horizonte da “nova relação entre irmãos e leigos,
buscando juntos maior vitalidade”, convida todo o Instituto a “organizar outra
Assembleia Internacional da Missão Marista, seguindo o espírito de Mendes”.
O mandato do Capítulo foi assumido pelo Superior Geral, junto com seu
Conselho, que constitui uma Comissão preparatória para levar adiante a organização e a realização da II Assembleia Internacional da Missão Marista (II
AIMM). Essa comissão é composta por: Sra. Alice Miesnik, Estados Unidos; Sra.
Mónica Linares, Cruz del Sur; Ir. Mark Omede, Nigéria; Sr. Frank Malloy, Austrália;
Sr. Manuel Gómez Cid. Mediterrânea; Ir. Paul Bhatti, Ásia do Sul; Ir. César Rojas,
Secretariado Irmãos Hoje; Ir. Javier Espinosa, Secretariado dos Leigos; e Ir. João
Carlos do Prado, Secretariado da Missão e coordenador da Comissão.

Uma assembleia internacional representa um momento privilegiado na vida
do Instituto, que oferece aos Irmãos e aos Leigos a oportunidade de partilhar,
celebrar, refletir e construir juntos. Em igualdade de condições. A vida e a missão Marista no presente e para o futuro, fiéis ao carisma. Apresenta-se como
oportunidade para fortalecer nossa dimensão internacional e intercultural a
serviço da infância e da juventude. A primeira assembleia realizou-se em Mendes em 2007 (Brasil) e teve como lema “Um coração, uma missão”.
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Viver e agir agora segundo o espírito de Mendes implica avançar um passo
adiante, descobrir novos horizontes de futuro e sonhar com “Maristas novos
em missão”. O XXI Capítulo Geral orientou todo o seu trabalho sob o signo da
novidade e nos propôs “com Maria, ide depressa a uma nova terra”. Era natural
que esse processo conduzisse a uma nova realidade que emerge e se apresenta com força em muitas partes do Instituto. A II Assembleia Internacional da
Missão Marista pretende explorar essa nova realidade. Isso nos desafia a uma
vida consagrada renovada que gere um novo modo de ser irmão em uma nova
relação de comunhão entre irmãos e leigos e com uma significativa presença
evangelizadora entre as crianças e os jovens.

2. Horizontes do caminho
1. Procurar e explorar caminhos para novas terras, estabelecendo uma relação
nova entre leigas, leigos e irmãos.
2. Fortalecer a espiritualidade de leigas, leigos e irmãos para acompanhar e
cuidar dos processos pessoais e institucionais no espírito da chamada do
XXI Capítulo Geral.
3. Deixar nos interpelar fortemente pela presença de Deus em nosso mundo e
especialmente pela vida das crianças e jovens pobres, respondendo a suas
vozes com a força do espírito Santo.
4. Partilhar e celebrar a vida que engendra um tempo novo para o carisma marista no horizonte do terceiro centenário do Instituto

3. Partilha em torno da fogueira
A proposta de reflexão que se realiza nesta Comissão preparatória gira em
torno de três eixos ou núcleos transversais a todo o processo que culminará
na II Assembleia Internacional da Missão Marista. Esses eixos são a Espiritualidade; a Vocação, no contexto da nova relação entre leigas, leigos e irmãos; e
a Evangelização. Esses três blocos estão divididos em subtemas que facilitarão
a reflexão e a construção do caminho.
Sugerimos trabalhar essas reflexões com liberdade, conectando com a sensibilidade e a cultura de cada experiência e realidade marista do mundo. A
organização de grupos e a sua diversidade ficarão a critério de cada comissão
local. Neles podem ser abordados todos os temas propostos ou apenas uma
seleção deles, embora acreditemos ser importante abordar os três grandes
eixos temáticos, inter-relacionados entre eles como aspectos inseparáveis da
vida e da missão marista.
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Muitos povos, especialmente de algumas culturas africanas nas quais a II
Assembleia da Missão vai se realizar, reúnem-se em torno da fogueira para
dialogar e celebrar a vida. A Comissão preparatória quer utilizar este sinal para
representar a maneira comunitária e familiar como os grupos se constituíram
para aprofundar o itinerário do processo preparatório da II Assembleia.

Para facilitar a partilha dos temas, propomos 12 reuniões para os grupos locais:
• Uma reunião de lançamento da II AIMM e organização dos grupos – reunião 0.
• Quatro reuniões sobre o tema Espiritualidade – reuniões 1, 2, 3 e 4.
• Quatro reuniões sobre o tema Vocação: Nova Relação – reuniões 5, 6, 7 e 8.
• Duas reuniões sobre o tema Evangelização – reuniões 9 e 10.
• Uma reunião de avaliação, celebração e informação – reunião 11.

A Comissão preparatória propõe que se trabalhe (no mínimo): a reunião 0,
para dar início ao processo; um dos temas do bloco de ‘Espiritualidade’; dois do
bloco ‘Vocação: nova relação’; um do bloco de ‘Evangelização’; e a reunião final
de avaliação e celebração (reunião 11).
Os três temas para o diálogo em grupos estão organizados da seguinte maneira:

Tema da Assembleia: MARISTAS NOVOS EM MISSÃO
Tema 0: Abertura e organização da vida do grupo

ESPIRITUALIDADE
Tema 1: O coração da missão que nos conduz a uma nova terra.
Tema 2: A caminho da conversão (uma espiritualidade que instiga a conversão das pessoas e estruturas).
Tema 3: O Espírito faz bater nossos corações em uníssono (uma espiritualidade enraizada no Deus de Jesus, encarnada nas realidades de nosso mundo,
alimentada na missão e vivida do jeito de Maria).
Tema 4: Na densidade do humano emerge a vida de Deus (uma espiritualidade aberta ao diálogo inter-religioso, a quem esteja em busca de sentido e conectado às novas sensibilidades dos jovens).
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VOCAÇÃO: NOVA RELAÇÃO
Tema 5: Você também é marista? (uma nova forma de ser marista: no surgimento de uma nova época para o carisma marista).
Tema 6: Deus nos deu de presente um coração marista (herdeiros do carisma marista: a vocação marista como memória do carisma; dom para acolher
e fazer crescer).
Tema 7: Captar a beleza do mistério de Deus, como Maria (profetas de comunhão: promotores do rosto mariano da Igreja).
Tema 8: Deus se revela a nós através dos outros (Ser marista com outros:
experimentar caminhos de vida marista de âmbito comunitário).

EVANGELIZAÇÃO
Tema 9: Irmãs e Irmãos para os jovens, ver a Cristo no outro (essência da
missão marista).
Tema 10: Chamados para ser luz do mundo e sal da terra (juntos na missão
com um novo coração em um mundo novo).
Avaliação/celebração/elaboração do relatório:
Tema 11: Contemplando o caminho percorrido como grupo local.

4. Convidados a partilhar a fogueira - Destinatários do processo preparatório
As fases local e Provincial/Distrital são destinadas a todas as pessoas envolvidas na vida e na missão marista.
Recomendações:
• Estimular a constituição de comissões ou equipes locais que sejam parte ativa
na divulgação dos conteúdos da assembleia durante as etapas de preparação.
• Incentivar a participação do maior número pessoas envolvidas na vida e na
missão marista, incluindo os jovens.

5. Metodologia do diálogo em torno da fogueira
No período de preparação até a II AIMM, a Comissão propõe uma dinâmica
participativa, seguindo o “método do diálogo fraterno” vivido no XXI Capítulo
Geral, aqui denominado “método do diálogo em torno da fogueira”. Esse método procura construir relações ao longo do processo de preparação e durante
a própria assembleia. Assim, serão oferecidas diversas oportunidades para a
escuta recíproca nos grupos, com o propósito de se criar um ambiente que
respeite a diversidade e internacionalidade.
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Essa proposta metodológica se complementa e adquire sentido na medida em que seja acompanhada de oração, interiorização e reflexão, a partir do
Evangelho, dos documentos maristas, das experiências pessoais e comunitárias e da escuta das vozes das crianças e dos jovens pobres.

6. Etapas de preparação da Assembleia
A) FASE LOCAL: ABRIL DE 2013 A ABRIL DE 2014
a. Definição
Essa fase compreende o estudo e aprofundamento dos temas propostos,
em âmbito pessoal e comunitário. A dinâmica se desenvolverá em pequenos
grupos formados por irmãos, leigas e leigos, jovens, outras pessoas das obras,
comunidades e movimentos (e.g., Movimento Champagnat, Pastoral Juvenil
Marista, Solidariedad etc.), além de outras presenças.
b. Horizontes do caminho
• Divulgar a proposta da II Assembleia Internacional da Missão Marista.
• Sensibilizar quanto à dimensão internacional do Instituto Marista.
• Suscitar, entre todos os participantes, um diálogo fraterno em torno da vida
e da missão marista.
• Selecionar os representantes para a Assembleia da Província/Distrito.
• Realizar uma experiência significativa de solidariedade com crianças e jovens pobres.
c. Avaliação, Informação e Celebração da fase local
Para finalizar esta primeira fase do processo, cada grupo local realizará uma
reunião para avaliar o que foi vivido, tirar conclusões e elaborar um informativo que será enviado ao responsável da Província/Distrito, concluindo-se esta
primeira etapa de preparação com uma celebração festiva.
O informativo deve ressaltar o caminho percorrido pelo grupo, a ação de
graças pela história e a vida recebidas, os novos frutos da vida marista que
brotaram nos últimos tempos e os caminhos a serem explorados para que alcancemos a nova terra sonhada pelo XXI Capítulo Geral.
Esse informativo pode ser elaborado no formato de carta, com a extensão
de até uma página, em estilo criativo (com audiovisual, desenhos, músicas...), como pôster, mural, oração ou outras expressões a critério de cada
grupo ou da Comissão.
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B) FASE PROVINCIAL/DISTRITAL: DE JANEIRO A MAIO DE 2014
a. Definição
Fase posterior à fase local e anterior à realização da II AIMM. Nesta etapa
será organizada uma Assembleia Provincial/Distrital ou evento semelhante de
que participam os representantes da fase local.
Cada Província/Distrito organiza esta fase conforme sua realidade.
b. Horizontes do caminho
• Partilhar e celebrar os processos vividos na Província/Distrito durante a preparação da Assembleia Internacional.
• Coordenar as comunicações da Província/Distrito para a Assembleia
Internacional.
• Propor nomes de irmãos, leigas e leigos para representar a Província/Distrito na Assembleia Internacional.
c. Orientações para o final da Fase Provincial/Distrital
Para o informativo desta fase preparatória à II AIMM, propomos a composição de uma frase baseando-se nas seguintes ideias: o germe da vida (o novo
que já está nascendo) e o desafio (o novo por vir) da vida e da missão marista
a serem explorados como Província ou Distrito.
O informativo deve ser enviado à Comissão Preparatória antes do dia 10 de
junho de 2014. A forma de comunicar e organizar esta fase fica a critério da
Unidade Administrativa.
A realização dessa Assembleia ou evento especial pode representar excelente oportunidade para se retomar e aprofundar os elementos fundamentais
da vida e da missão marista de cada Província ou Distrito.

7. A II Assembleia Internacional da Missão Marista: Nairóbi, Quênia, África
A.

Data: de 17 (quarta-feira) a 27 de setembro (sábado) de 2014
Chegada e acolhida: 16 de setembro
Abertura da Assembleia: manhã de 17 de setembro
Encerramento da Assembleia: 27 de setembro
Partida: 27 de setembro após as 17h ou no dia 28 de setembro (domingo)
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B.

Local de realização da Assembleia
Dimesse House of Spirituality
Dimesse Sisters
P.O. Box 24395-00502
Karen, Nairóbi, Quênia
Celular: 0724 939 871

C.

Locais de hospedagem
1. Dimesse House of Spirituality
2. Little Daughters of Saint Josep Spiritual Center
3. Eau Vive House

A distribuição dos participantes nessas Casas de Acolhida será organizada
pela Comissão preparatória.

D. Inscrições
A comissão Preparatória enviará aos responsáveis pelo processo de animação da II AIMM na Província/Distrito os procedimentos de inscrição e demais
orientações para os participantes até o mês de março de 2014.
Os nomes dos participantes da II AIMM de cada Província/Distrito deverão
ser enviados à Comissão Preparatória no mais tardar até o final de junho de
2014.

E.

Número de delegados por Província, Distrito e Região.

• Delegados por Província e Distrito: dois (2) participantes: um irmão e um
leigo ou leiga.
• Delegados por região (Ásia, Oceania, Europa, África, Arco Norte, Brasil e
Cone Sul)
1. Dois (2) leigos delegados por cada região: - Designados pelas Conferências regionais de Provinciais.
2. Dos (2) jovens delegados (de 18 a 25 anos) por cada região. - Designados pelas Conferências regionais de Provinciais.
• Alguns irmãos, leigos e membros de outros ramos maristas serão convidados pelo Governo Geral de modo a contemplar a diversidade das expressões maristas no mundo.
Guia da II Assembleia Internacional da Missão Marista
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F. Critérios a serem considerados na escolha ou designação dos delegados que participarão da II AIMM:
• Irmãos, leigos e jovens que participaram ativamente da fase local e da fase
Provincial/Distrital.
• Pessoas sugeridas pelas Assembleias ou eventos semelhantes de cada Província/Distrito.
• As indicações deverão ser confirmadas pelo Ir. Provincial ou Superior
de Distrito.
• Pessoas com capacidade para assumir no futuro compromissos de animação
para a difusão da mensagem da Assembleia para a Província/Distrito e Região.
• Pessoas que tiveram experiência significativa de solidariedade entre as
crianças e jovens pobres anteriormente à sua participação na II AIMM.

8. Fase Regional – Após a II AIMM
Uma das mediações mais eficazes para se transmitir a experiência da II AIMM
é a realização de assembleias ou eventos semelhantes de caráter regional que
contem com a participação de irmãos, leigos e jovens que participaram das
fases Local e Provincial/Distrital.
Esses encontros podem converter-se em magnífica oportunidade para comunicar as propostas e intuições decorrentes da II AIMM.
Cremos que tais eventos contribuirão sobremaneira para a vitalidade da
missão marista na região. Constituem expressões concretas que traduzem a dimensão internacional de nosso Instituto e, por isso, é fundamental o comprometimento de todos os responsáveis pela animação das Províncias e Distritos.
Os participantes da região, na Assembleia Internacional, terão a oportunidade de desenvolver propostas concretas para esta fase, podendo assim contribuir para a organização desses eventos.

9. Referências Regionais da Comissão Preparatória
Para esclarecimentos e apoio nas Fases Local, Provincial/Distrital e Regional,
os componentes da Comissão Preparatória servirão de referências para as Províncias e Distritos segundo sua região, a saber:
Oceania:
Sr. Frank Malloy, Austrália - frank.malloy@marists.org.au
Ásia:
Ir. Paul Bhatti, Ásia do Sul - psbhatti@hotmail.com
Guia da II Assembleia Internacional da Missão Marista
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Europa:
Sr. Manuel G. Cid, Mediterrânea -manueljesusgc@maristasmediterranea.com
África:
H. Mark Omede, Nigéria - omarkokolo@yahoo.com
Arco Norte:
Sra. Alice Miesnik, Estados Unidos - amiesnik@comcast.net
Cone Sul e Brasil:
Sra. Mónica Linares, Cruz del Sur - monilinares3@gmail.com

10. Informação e Comunicações
Para informação e comunicações a respeito da II Assembleia Internacional
da Missão Marista, contatar com Ir. João Carlos do Prado (jcprado@fms.it ),
coordenador da Comissão Preparatória.

O Mundo
De Eduardo Galeano (escritor uruguaio)

Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir
aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado, lá do alto, a
vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas.
- O mundo é isso - revelou. - Um montão de gente, um mar de fogueirinhas.
Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem
duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas e
fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe
o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos, fogos bobos, não alumiam nem queimam; mas outros incendeiam a vida com
tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem
chegar perto pega fogo.

Que Marcelino e Maria os acompanhem no itinerário para a II Assembleia
Internacional da Missão Marista.

Comissão Preparatória
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Logo da II Assembleia Internacional da Missão Marista
(AIMM)
A logo foi criada pela Província Marista do Rio Grande do Sul, no Brasil. A
Comissão agradece a participação de todas as pessoas e Unidades Administrativas que contribuíram com o envio de propostas.
O logo reúne vários símbolos de grande densidade significativa. Uma palavra sobre cada um deles pode ajudar-nos no caminho para Nairóbi, 2014.

O fogo

O primeiro símbolo que salta aos olhos é o fogo. A dimensão conotativa do
fogo é variada. Na tradição cristã é o símbolo do Espírito Santo. Mas é também,
por natureza, o símbolo do calor e da luz. Associado ao Espírito Santo convertese em símbolo de força missionária e apostólica. Não esqueçamos que o tema
da nossa Assembleia é “Maristas novos em missão”.
O fogo conduz-nos assim ao coração da missão, na força do Espírito de Deus.
Uma missão que deve irradiar no mundo o calor e a luz de Deus. Mas irradiar
com paixão. Um pouco como o profeta Jeremias que mesmo perante as dificuldades em proclamar a Palavra do Senhor não desiste porque ela “é dentro dele
como um fogo abrasador” (Jer 20, 9). Um fogo assim conduz-nos a todos e cada
um de nós a uma missão renovada onde nos tornamos apóstolos que irradiam
no mundo a luz de Deus. Como Jeremias, mesmo nas situações mais dramáticas, não podemos dizer não ao Senhor, porque afinal no fogo do seu Espírito
ele “nos seduz e nós nos deixamos seduzir” (Jer 20, 7). Demos então seguimento
ao desejo de Jesus tornando-nos “sacramentos da sua luz” acendendo, sem
medo, o fogo sobre a terra: “Vim trazer o fogo à terra e como gostaria que ele
fosse acendido” (Lc 12, 49).
Em muitas culturas o fogo simboliza lugar de encontro, de reunião onde a
história, a tradição são preservadas, o presente é celebrado e o futuro é planejado. Ele quer simbolizar a grande assembleia que se dará em torno da vida e
da missão marista.
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A árvore

No logo aparece ainda a árvore. A árvore torna-se símbolo de acolhimento e
de vida na sombra e nos frutos que nos oferece. A diversidade e a internacionalidade do mundo marista vão sentir-se acolhidas em solo africano. Um solo
onde o mundo marista também já tem raízes e raízes profundas.
Acolher alguém é entrar na sua história, conhecer o seu mundo, partilhar
as suas tradições, aderir aos seus projetos, em definitivo, amar a sua pessoa
para que ela se converta no sonho que o Senhor desenhou para ela. E viceversa: aquele que acolhe também se vai sentir enriquecido pela experiência
e pela vida partilhada daqueles que acolhe. Com toda a certeza é isso que vai
acontecer em Nairóbi. O mundo marista ali representado, vindo de todos os
quadrantes do universo vai sentir-se uma família acolhida debaixo desta “arvore africana” que na sombra dos seus ramos a todos deseja as boas-vindas. As
boas-vindas dadas no abraço amigo. Mas, sobretudo na confiança depositada
no Senhor de que esta árvore marista tão multifacetada há de produzir frutos
em abundância. A Assembleia será um momento de amizade, mas será antes de
tudo um ato de confiança no Senhor que acolhe e é acolhido no acolhimento
mútuo que vivermos entre nós. Temos direito a esperar esses frutos. O Senhor
não desilude a nossa confiança. Ainda aqui Jeremias nos conforta e nos dá uma
certeza quando vivemos nesta confiança que é acolhimento e espera. Ele fala
do justo. Mas podemos aplicar a mesma teologia ao mundo marista reunido em
Nairóbi: “É como a árvore plantada perto da água, a qual estende as raízes para a
corrente; não teme quando vem o calor, e a sua folhagem fica sempre verdejante.
Não a inquieta a seca de um ano e não deixará de dar fruto” (Jer 17, 8).
A árvore para a África simboliza o lar de sua cultura e sua espiritualidade.
Sob as árvores as crianças são iniciadas, é onde se estabelecem as uniões familiares, onde se refugiam os espíritos dos ancestrais. É um lugar de meditação,
um templo natural cuja grandeza acolhe a todos.
As árvores estão cheias do silêncio e das vozes da criação: da água, da terra,
dos animais, dos minerais... vozes de crianças, jovens, idosos, famílias que se
sentem acolhidas debaixo de seus ramos para o encontro, a reunião, a festa, a
vivência da espiritualidade, o descanso no caminho, o jogo, o trabalho, a arte...
as árvores são vitais para as culturas dos povos antigos de nossos continentes
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Jesus compara o Reino com uma árvore que nasce da semente de mostarda
e em cujos ramos os pássaros do céu vêm pousar. Árvore e Reino são lugares
onde todos entram e contribuem com sua vitalidade.

La línea del horizonte

Desde la inspiración de nuestros orígenes y hacia el tercer centenario
de vida marista, desde este compromiso de fidelidad creativa y caminando
hacia lo nuevo, vislumbramos un horizonte que nos impulsa y nos orienta
en nuestra misión.

Chama azul

Rodeando a chama central de maior porte, encontramos duas chamas menores, de cor azulada. Associamos o azul ao céu e a Maria.

A Assembleia pode ser um momento privilegiado para responder ao apelo do
Capítulo para com “Maria ir depressa a uma nova terra” que não é propriamente
novo, mas pode ser constantemente renovado. Maristas novos em missão.
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