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Novidades

Documento de referência para a Pastoral 
Juvenil Marista (PJM)

O documento “Evangelizadores entre 
os jovens” foi entregue a todo o 
Instituto Marista nos meses de ju-

lho e agosto de 2011. Ele visa favorecer a 
realização da Pastoral Juvenil Marista (PJM) 
em todas as Províncias e Distritos do Insti-
tuto e colocar a evangelização no coração 
da missão marista.

Em janeiro de 2007, o Conselho Geral criou 
uma Comissão Internacional para preparar 
um documento de referência para o Ins-
tituto Marista, voltado à Pastoral Juvenil 
Marista, de modo que pudesse servir de 
base para seu desenvolvimento posterior 
nos diferentes Continentes ou Províncias/
Distritos. A Comissão foi coordenada pe-
lo Ir. Emili Turu e composta pelo Ir. Mi-
chael Schmalzl (Europa Centro-Oeste); Sr. 
Paul Salmon (Melbourne); Ir. Ifeanyi Ste-
phen Mbaegbu (Nigéria); Ir. Ramon Rúbies 
(L’Hermitage); Ir. Rommel Ocasiones (Filipi-
nas); Sr. Fabiano Incerti (Brasil Centro-Sul); 
Ir. Raúl Goitea (Cruz del Sur). Da parte da 
Administração Geral participaram também 
Ir. Juan Miguel Anaya, da Comissão da 
Missão, e Ir. Ernesto Sánchez, enquanto 
foi diretor do Secretariado das Vocações. 
A Comissão reuniu-se pela primeira vez em 
agosto de 2007 e, posteriormente, em ou-
tras duas ocasiões, em março e dezembro 
de 2008. 

Como “documento de referência”, ele é 
de caráter geral, amplo e de orientação. 
É suficientemente claro e explícito acerca 
de nossa compreensão e experiência no 
Instituto sobre o que significa a PJM. Ao 

mesmo tempo, possui linhas e linguagem 
que podem ter validade e aplicação uni-
versal. Servirá de base às Províncias com 
pouca ou nenhuma experiência em PJM. 
Ao mesmo tempo possibilitará a revisão, 
revitalização e fortalecimento da PJM nas 
Províncias e Distritos com experiência.

Os principais destinatários do documen-
to são as pessoas, adultas ou jovens, 
com algum grau de responsabilidade nas 
atividades da PJM, em cada uma das Uni-
dades administrativas. Ele poderá ser um 
excelente instrumento para a formação 
de multiplicadores e lideranças em PJM. 
Mesmo assim, recomenda-se o estudo do 
documento a todos os Irmãos, comunida-
des religiosas e leigos comprometidos com 
a missão marista.

Pastoral Juvenil MaristaO Documento está 
organizado em seis capítulos que procu-
ram assegurar os elementos de base para 
a realização da PJM.
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1. O mundo dos jovens 
e os dons que ofere-
cem ao nosso mun-
do e à Igreja: “Vamos 
onde os jovens es-
tão”, capítulo 1.

2. O marco doutrinal da 
PJM: “Não posso ver 
um jovem sem dizer-
-lhe quanto Jesus o 
ama”, capítulo 2.

3. A definição e as ca-
racterísticas da PJM: 
“L’Hermitage, nossa 
casa comum”, capí-
tulo 3.

4. Opções pedagógico-pastorais e me-
todológicas da PJM: “Se o Senhor 
não constrói a casa…”, capítulo 4.

5. A visão e as esperanças dos jovens 
da PJM: “Bons cristãos e virtuosos 
cidadãos”, capítulo 5.

6. Redes, estruturas e promoção de 

conexões internacionais: “Um cora-
ção sem fronteiras”, capítulo 6.

O processo de aplicação do documen-
to foi desenvolvido por outra Comis-
são Internacional de PJM constituída 
pelo Sr. Carlos Ulises Centeno Ló-

pez – México Occidental; 
Ir. Luiz André da Silva 
Pereira - Brasil Centro-
-Norte; Ir. Ramon Rubies 
– L`Hermitage; Irmão 
Rommell Ocasiones – 
Ásia do Leste; Ir. Ifeanyi 
Mbaegbu – Nigéria; Sra. 
Simone Boyd – Melbour-
ne; Ir. João Carlos do 
Prado – Secretariado da 
Missão, coordenador. O 
processo terá início em 
outubro de 2011 e a fi-
nalização no segundo se-
mestre de 2013, quando 

se vislumbra a possibilidade de todas 
as Províncias e Distritos poderem im-
plantar seu processo de PJM.

Você pode baixar o PDF e outros mate-
rias inerentes ao documento no nosso 
site.

Pastoral Juvenil Marista
Estratégias para a aplicação do Documento 
“Evangelizadores entre os Jovens”

O XXI Capítulo geral reafirma a 
carta de Mendes dizendo que 
“a evangelização é o centro e a 

prioridade de nossas atividades apos-
tólicas, anunciando a Jesus Cristo e sua 
mensagem”. Nesse sentido, o Instituto 
Marista está oferecendo a todas as Pro-
víncias e Distritos o Documento “Evan-
gelizadores entre os jovens” elaborado 
por uma Comissão Internacional de 
Pastoral Juvenil Marista (PJM), sob a 
coordenação do Ir. Emili Turú. Este 
Documento já foi enviado às Unidades 
Administrativas (UAs).

Para desenvolver uma proposta para a 
aplicação do Documento foi aprova-
da pelo Conselho geral a petição do 
Secretariado da Missão para a cons-
tituição de uma nova Comissão Inter-
nacional da PJM. A Comissão foi assim 

constituída: Sr. Carlos Ulises Centeno 
López – México Occidental; Ir. Luiz 
André da Silva Pereira - Brasil Centro 
Norte; Ir. Ramon Rubies – L`Hermitage; 
Irmão Rommell Ocasiones – Ásia do 
Leste; Ir. Ifeanyi Mbaegbu – Nigéria; 
Sra. Simone Boyd – Melbourne; Ir. João 
Carlos do Prado – Secretariado da Mis-
são, coordenador.

A Comissão reuniu-se em Roma no pe-
ríodo de 1º a 5 de agosto de 2011 onde 
dedicou-se ao estudo do documento 
e ao desenvolvimento de estratégias 
para sua aplicação em todas as UAs. 
Houve muito cuidado e preocupação 
em considerar a diversidade cultural de 
cada região do Instituto. Foi consenso 
dos participantes que o Documento 
traz um novo marco para a evangeliza-
ção marista e uma proposta concreta 

e profética de PJM que poderá ser apli-
cada em todas as UAs de acordo com 
a sua realidade.

As estratégias desenvolvidas pela Co-
missão Internacional da PJM são: 

a) Processo para estudo e aplica-
ção do Documento. Este processo 
consiste em quatro etapas – estudo, 
desenvolvimento ou revisão do proces-
so de PJM da UA, à luz do Documento 
Internacional da PJM , formação de 
lideranças/multiplicadores e aplicação. 

b) Programação de Encontros Re-
gionais para estudo e apoio à aplica-
ção do Documento. A Comissão orga-
nizou a programação de um encontro 
regional para cada Continente para 
estudo e aplicação do Documento. Os 

comissão internacional de Pastoral Juvenil Marista 2007
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O Instituto de liderança marista 
Estados Unidos: Nossa vocação de educadores maristas

encontros terão a duração de quatro 
dias e meio e acontecerão no primeiro 
semestre de 2012 conforme calendário 
a ser publicado. Serão convidados para 
participar Irmãos, leigos, leigas e jo-
vens responsáveis pela PJM da Unidade 
Administrativa ou que poderão assumir 
essa função. 

c) Desenvolvimento de subsídios. 
Para apoiar o processo de estudo e de 
aplicação do documento e os encon-
tros regionais, foram desenvolvidas vá-
rias propostas de subsídios que serão 
encaminhadas às UAs e também serão 
disponibilizados no nosso site.  A pro-
posta do processo e programação dos 
encontros regionais serão enviadas às 
UA no mês de outubro de 2011. 

O Documento “Evangelizadores en-
tre os jovens” quer ser um apoio à 
nossa missão evangelizadora junto às 
crianças e jovens. Somos convidados 

Entre os dias 24 a 27 de julho de 
2011, houve uma sessão do ‘Ins-
tituto de liderança marista’, na 

casa de retiros San Alfonso, situada em 
Long Brach, New Jersey. Participaram 
cerca de 50 administradores maristas, 
diretores maristas dos Estados de New 
York, New Jersey, Massachussetes, Te-
xas, Florida e Illinois; houve também 
diretores de escolas e formadores da 
Alemanha e da Irlanda para refletir 
sobre nossa vocação marista de edu-
cadores e para desfrutar da satisfação 
de encontrar-se. O conferencista mais 
importante foi o Ir. Seán Sammon. Ele 
apresentou o tema: “A identidade e as 
características do líder marista”. Ou-
tras apresentações ou temas estavam 
incluídos no programa:
•	QUEM É MARISTA? – Pelo Irmão 

Hank Hammer (Marist HS - Chicago) 
e Vince Andiorio (Coordenador da 
Evangelização marista)

•	RECRUTAMENTO  E  FORMAÇÃO  DA 
EQUIPE - Larry Tucker (Marist  HS - 
Chicago) & Alice Miesnick (Marista 
- Bayonne).

•	A DISCUSSÃO SOBRE A POLÍTICA 
E OS CONTEXTOS CULTURAIS, Paul 
Meany (Marian College, Dublin).

•	O ROSTO MARIAL DA EDUCAÇÃO - 
Irmão Richard Van Houten, (Diretor 
da Marist Education, USA).

•	QUATRO ANOS DA HERANÇA DO 
CURRICULUM MARISTA - Jeanne 
Burns (Central Catholic HS, Lawren-
ce, MA).

•	NOSSA VOCAÇÃO COMUM: UM 
PROCESSO EM MARCHA – Irmão Se-
án Sammon & Irmão Dan O’Riordan 

(Codiretor das vocações, Província 
dos EE.UU.).

•	VISÃO DE FUTURO – Irmão Ben Con-
sigli, Provincial.

•	FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA CON-
TINUADA – DISCUSSÃO EM GRUPO.

Como parte da proposta de formação 
continuada, na Província, o ‘Instituto 
de liderança marista’ é um programa 
profissional e completo de formação 
para líderes, para os responsáveis ma-
ristas em toda a Província dos Estados 
Unidos. Esse programa foi organizado 
para cuidar da formação marista da-
queles que agora assumem, ou assu-
mirão no futuro, o papel da liderança, 
no apostolado da educação, entre os 
Irmãos Maristas, na Província dos Es-
tados Unidos.

comissão internacional de Pastoral Juvenil Marista 2011

a responder à proposta de PJM ne-
le apresentada com muita abertura e 
generosidade de coração e de acordo 
com a realidade da UA. Muito pode-

mos fazer pelas crianças e jovens e 
com elas. Os jovens contam com nossa 
confiança, apoio e espaço para o seu 
protagonismo.
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Congresso Marista de Educação
Centenário da presença marista no Chile

Em julho, com a presença dos 
professores da rede de colégios 
maristas do Chile, e alguns con-

vidados da Espanha, Peru e Bolívia, 
realizou-se este grande encontro, pro-
movido no Instituto Alonso de Ercilla, 
de Santiago. A família marista chilena 
continua a celebrar o Centenário de 
sua presença no país.

Durante a manhã do primeiro dia, 
8 de julho, foram chegando os par-
ticipantes do I Congresso Marista 
de Educação. Foi um primeiro mo-
mento de encontro e de partilha, 
como família marista, neste Cen-
tenário. A abertura foi realizada de 
tarde e contou com a participação 
do subsecretário de Educação do 
Chile, Fernando Rojas, o qual decla-
rou: “A qualidade da educação não 
é suficiente, e a equidade é ainda 
mais deficiente”. Por isso, felicitou a 
Congregação marista por reunir-se a 

refletir depois de 100 anos de histó-
ria, no Chile.

A primeira conferência do Congresso 
esteve aos cuidados do Ir. Jesús Bayo, 
de nossa Província ‘Santa María de los 
Andes’. Agora presta serviços ao pro-
grama da Missão ad gentes, e vive sua 
vocação marista em Cuba. Abordou o 
tema: “Celebrando a memória histórica 
dos 100 anos da presença marista, no 
Chile.”.

O programa do dia 9 de julho, sábado, 
começou com intervenção do Irmão 
João Carlos do Prado, que esteve no 
Congresso como conferencista e de-
legado pessoal do Ir. Superior geral, Ir. 
Emili Turú. Sua intervenção chamava-
-se: “Educadores/as maristas evangeli-
zando a partir da educação”.

Com a presença de representantes dos 
Centros de Alunos dos vários colégios 

maristas - muitos dos quais também 
participaram do Congresso Juvenil em 
La Serena – realizou-se a exposição 
“Evangelizar a partir da educação dos 
jovens e das culturas juvenis”, ao en-
cargo de Raúl Zarzuri, sociólogo e pro-
fessor da Universidade Alberto Hurtado.

A programação da tarde começou com 
a apresentação de Maria Alicia Halcar-
tegaray, doutora em educação, com o 
tema “A aliança escola-família evangeli-
zando a partir da educação”. Concluin-
do a jornada, os presentes acolheram 
as palavras do Padre Fernando Mon-
tes, da sociedade de Jesus, na pales-
tra “Qualidade e identidade da escola 
católica”. “Desafios e propostas da 
Educação no século XXI” foi a última 
conferência, neste grande Congresso 
Marista de Educação. Foi pronunciada 
por José Joaquín Brunner, professor 
titular e pesquisador da Universidade 
Diego Portales.

Candidatos à vida marista
Sri Lanka - Noviciado Marista de Tudela

Nos dias 26 a 28 de agosto, 
tivemos um acampamento 
para aqueles que desejam 

ser candidatos ao noviciado ma-
rista. Vieram dez jovens de nossas 
diversas escolas. Os Irmãos estão 
muito contentes com a respos-
ta dos jovens. Os Irmãos Godfrey, 
Chamara, Lazare e Joseph Peiris 
compunham a equipe, além de 
outros Irmãos que ajudaram no 
acampamento. O Ir. Shanti, Pro-
vincial, passou um tempo com os 

candidatos e disse-lhes palavras de 
encorajamento.

O Pe. Nihal Rodrigo, atualmente di-
retor do Colégio Christ King, aberto 
pelos Irmãos em 1943, presidiu a 
preparação da Eucaristia dos dois 
dias. Na homilia do segundo dia, ele 
lembrou que fora abençoado e aju-
dado por S. Marcelino. E acrescentou 
que, cada vez que encontram alguma 
dificuldade na escola, ele, o Rev. 
Sister e o corpo de professores acen-

dem uma lâmpada diante da imagem 
do Pe. Champagnat e pedem sua 
intercessão. As orações sempre têm 
sido atendidas. Depois encorajou os 
moços a procurarem os Irmãos e a 
seguirem sua orientação. Durante o 
encontro, houve várias conferências, 
atividades, tempos de meditação e 
filmes para fazer compreender aos 
jovens o nosso estilo de vida. Tudo 
terminou com uma refeição familiar, 
antes de deixarem, alegres, o lugar 
da experiência.


