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A cAminho dA JornAdA mundiAl dA 
Juventude no rio de JAneiro - 2013
Ide e fazei que todas as nações se tornem discípulas

cAsA GerAl
A Casa Geral, nesta semana, está quase vazia. Os irmãos que trabalham na Administração Geral gozam de um período de 

convivência fraterna visitando o norte da Itália.
Voltaram as suas Províncias os Irmãos Marcelo de Brito (serviços de informática) e Aloisio Kuhn (tradutor). Ambos conti-

nuam, da Argentina e do Brasil, prestando serviços à Casa Geral.
Estiveram reunidos em Roma os Irmãos Giovanni Bigotto (Madagascar), ex postulador geral, e Luis Jorge Flores Aceves 

(México Ocidental), atual postulador geral. O Irmão Luis Jorge se transferirá definitivamente para Roma nos próximos meses, 
depois de terminar os compromissos na sua Província.

Continuam as visitas dos conselheiros gerais nas Províncias de Melbourne, África Austral e Canadá.

A Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) foi criada pelo Papa João 
Paulo II, na metade da década 

de 80 com o objetivo de aproximar 
jovens do mundo inteiro e incentivar 
laços de amizade entre povos de 
diferentes culturas. Na programação, 
ocorrem missas, orações, palestras, 
apresentações musicais e danças, 
além de uma grande vigília, quando 
o Papa vai ao encontro dos jovens.

A JMJ teve a sua primeira edição em 
1986, em Roma, que voltou a sediar 
o encontro em 2000. Outras dez ci-
dades já receberam o evento: Buenos 
Aires, na Argentina (1987); Santiago 
de Compostela, na Espanha (1989); 
Czestochowa, na Polônia (1991); 
Denver, nos Estados Unidos (1993); 
Manila, nas Filipinas (1995); Paris, na 
França (1997); Toronto, no Canadá 
(2002); Colônia, na Alemanha (2005); 
Sidney, na Austrália (2008); e Madri, 
na Espanha (2011).

De 23 a 29 de julho de 2013, a Jornada Mundial da Juventude será celebrada no Rio de 
Janeiro, no Brasil. No período de 16 a 21 de julho de 2013 será celebrado o Encontro 
Internacional de Jovens Maristas e, no dia 22, o Encontro Internacional de Jovens do 
quatro ramos maristas. Todos os eventos acontecem no Rio de Janeiro.
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experiênciAs de pAstorAl Juvenil

México: Assembleia Nacional da 'Cidade Nova Marista'

Nos dias 9, 10 e 11 de março no Instituto Queretano 
"San Javier" realizou-se a Assembleia Nacional da 
'Cidade Nova Marista' para a segunda e a terceira 

classes da secundária. Num ambiente de alegria, disposi-
ção e entusiasmo se encontraram de cerca de 300 jovens 
de diferentes escolas: Instituto Hildalguense, Instituto de 
Toluca, no México, Colégio Manuel Concha, Pedro Martínez 
Vázquez College, Instituto de Querétaro, Instituto Morelos, 
Colégio Jacona, Instituto Potosino e a participação espe-
cial dos jovens do Centro 
Universitário do México. To-
dos convivemos um fim de 
semana estudando o tema 
"ConVocação Marista".

No estádio Marcelino 
Champagnat fizemos uma 
feira de jogos que exigiu 
muito esforço, trabalho em 
equipe e solidariedade. Es-
sa feira tinha como objetivo 
fortalecer a responsabilida-
de pessoal, a comunicação 
aberta e honesta, a supe-
ração e participação, como 
valores que encorajam esse 
grupo de jovens do ensino 
médio.

Partilhamos entre nós os 
desafios da vida. Depois es-
tivemos em contato com diferentes realidades sociais. Isso 
permitiu aos jovens um encontro de solidariedade onde 
estiveram presentes o sorriso de uma criança, o rosto e a 
experiência do ancião e o testemunho de todos aqueles 
que fazem da catequese um apostolado.

À tarde, o espírito marista percorreu as ruas dessa bela 
cidade colonial. O porte das bandeiras e os diferentes 
cânticos atraíram a atenção das pessoas, convidando-as a 
participar nas diferentes atividades do rali. A essas pessoas 
que nos viam dávamos um sorriso, um abraço ou um gesto 
que incentivava a viver a vida e a partilhar a esperança de 
um mundo melhor.

Este ano, convidamos a sociedade de Querétaro a parti-
cipar no painel de expressão Marista, onde se falava de 
ecologia, dos direitos da criança e da paz no México. Tudo 
isso resultou numa experiência única na qual os adultos 

convidavam os jovens a: lutar para salvar o mundo, respei-
tar a dignidade das pessoas pobres e alimentar a esperança 
de que em breve o México vai viver em paz.

Após a Assembléia, todos reconheceram o trabalho e o 
serviço da equipe dos pais que sempre apoiaram com mui-
to carinho a preparação dos alimentos. Ao mesmo tempo 
agradecemos o trabalho dos coordenadores locais e dos 
assessores e cidadãos que completaram o seu período de 

cooperação.

De 15 a 18 de 
março, no Cam-
po Marista de 
Azufres, Michi-
gan, foi realiza-
do o 'Acampa-
mento Nacio-
nal Amigos em 
Marcha' que 
nessa ocasião 
teve como lema 
a frase seguin-
te: "México um 
país que cons-
trói um projeto 
comum". Nesse 
acampamento 
se destacou o 
trabalho de tan-
tos mexicanos 

que deram um testemunho de serviço e de amor ao país. 
Podemos citar: Francisco I. Madero, Frida Kahlo, Lorena 
Ochoa, Octavio Paz, José Maria Morelos, Mario Molina, 
Javier Sicilia, Samuel Ruiz, Lazaro Cardenas, José Alfredo 
Jimenez, Maria Gutierrez e José Vasconcelos.

Através de jogos, temas e dinâmicas, refletimos sobre 
o valor da pátria e sobre a importância de reconhecer o 
que ela nos deu. Incentivamos entre os amigos o amor à 
pátria, ao lugar onde nasceram, cresceram e, sobretudo, 
o compromisso para com o país que os viu crescer. Essa 
gente, então, se identificou com sua história, sua cultura, 
tradições, língua e valores. Como compromisso querem ser 
mais sensíveis à realidade e aos problemas que o nosso 
povo atravessa.

Esse acampamento permitiu-nos estar em contato direto 
com a natureza e, ao mesmo tempo, refletir e descobrir o 
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presençA mAristA nA ÍndiA

Exposição catequética no colégio marista, Tamilnadu

FMSI - Direitos Humanos
Anunciando a segunda rodada da Revisão Periódica Universal 

Começa em maio a segunda rodada da Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos do Conselho da ONU 
(Genebra, Suíça). Todos os 193 Estados-membros participaram na primeira rodada, incluindo o Sudão do Sul, o 
país mais recente a aderir à ONU. A Revisão Periódica Universal é um processo que envolve uma revisão dos re-

gistros de direitos humanos de todos os Estados-membros da ONU e realizado a cada quatro anos e meio, fornecendo 
um mapeamento completo da situação dos direitos humanos em todo o mundo. Durante a segunda rodada, os Estados 
divulgarão relatórios sobre os progressos na implementação das recomendações feitas após a primeira avaliação. Em 
outras palavras - segundo muitos - este será o "momento da verdade". A segunda rodada da Revisão Periódica Universal 
(UPR)  inaugurará uma fase importante para o trabalho da FMSI. Na verdade, o UPR é a principal ferramenta utilizada 
por FMSI em Genebra para defender os Direitos da Criança juntamente com seus parceiros. Mais especificamente, FMSI 
pode trabalhar com pessoas em seu próprio país na preparação de candidaturas ao UPR.

cuidado que devemos ter para não destruí-la.

No instituto Sahuayense, Colégio Jacona, Instituto México 
de Toluca, no Colégio Pedro Martínez Vázquez e no Institu-
to Hidalguense os Irmãos e os leigos, os pais, os alunos e 
ex-alunos tiveram a oportunidade de viver uma experiência 
de um fim de semana, em que partilharam a alegria de se 
sentirem uma só família.

Foi um fim-de-semana para partilhar, aprender e compro-
meter-se consigo e com as possibilidades únicas que a vida 
oferece. Foi também um tempo para sentir a importância 
de sentir-se amado, chamado e enviado. Foi um tempo para 
sentir o próprio protagonismo e o convite a cantar: "AMI-
GOS PONHAMO-NOS A CAMINHO; SUBAMOS A MONTA-
NHA COM ALEGRIA E ENTUSIASMO. ASSIM, JUNTOS, CHE-
GAREMOS A AMAR JESUS NO ESTILO DE   CHAMPAGNAT .

A exposição catequética teve lugar de 17 a 19 
de março na Escola Secundária Superior Ma-
rista em P. Udayapatti, Karur. Foi organizada 

pelos estudantes do colégio, coordenados pelos 
Irmãos Jeyaraj e Johnson.

Verdadeiramente uma  experiência maravilhosa que 
fascinou os estudantes, professores e também os 
pais. Todos apreciaram a iniciativa e o trabalho dos 
estudantes.
Algumas das atrações da exposição foram o retrato 
de João Paulo II, a vida de Champagnat e de seus 
Irmãos no mundo, várias coisas e símbolos que se 
usam na Igreja católica desde seu princípio, etc… 
Uma exposição que teve grande êxito e que chamou 
a atenção das pessoas dos mais  diferentes grupos.
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provÍnciA cruz do sul

Profissão Perpétua do Ir. Jorge Arraztoa

No dia 17 de março reuniu-se 
em Los Teques (Venezuela) a 
equipe de formação inicial 

e permanente, composta pelos 
Irmãos John Arrieta, Jesús Alonso 
e Francisco Javier Pérez. Foi um 
dia de  intenso trabalho e partilha 
fraterna. Foi também uma ocasião 
para renovar o nosso espírito de 
família.

O trabalho e a reflexão tiveram o se-
guinte desenvolvimento:  

1) Oração inicial 2) Revisão e ajuste do 
plano operativo da equipe de acordo 

com o que foi realizado pela 
comissão. 3)  Reflexão sobre a 
formação na Província 4) O Pos-
tulado 5) O Pós-noviciado 6) No-
vo modo de ser Irmão nos nossos 
contextos 7) Proposta para o en-
contro dos formadores do Arco 
Norte 8) Avaliação do encontro.
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No sábado, 17 de março, no 
Colégio A Imaculada, o Ir. Jor-
ge Arraztoa fez sua profissão 

perpétua na vida marista. Numa tarde 
muito aprazível, fomo-nos congregan-
do, Leigos e Irmãos, vindos de Rosá-
rio, Cipoletti, Jujuy, Luján, Merlo, Tigre, 
Uruguay, Mar del Plata, La Plata...e  
muitos da própria cidade de Buenos 
Aires.

A celebração transcorreu num clima 
muito profundo, simples e fraterno. 
Momentos comovedores foram a pro-
fissão para toda vida do Ir. Jorge e as 
renovações de votos dos Irmãos Maxi 
Berone e Carly Urrutia. 

A missa foi presidida pelo Padre Raúl 
Melgarejo que sempre nos acompanha 
com muita qualidade em todos os en-
contros maristas.

O Ir. Horácio, Provincial, felicitou os 
Irmãos que professaram, agradeceu a 
suas famílias e a todos os presentes. 

Reconheceu nesse acontecimento um claro sinal de esperança para a Província.
Após os cumprimentos de todos, dirigimo-nos ao novo Salão do Colégio onde 
continuamos a celebração dessa grande festa.

provÍnciA norAndinA

Encontro da equipe de formação inicial e permanente


