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Rumo ao EIJM rio 2013
Encontro Internacional de Jovens Maristas

O

Festival Internacional de Jovens Maristas começou em
Sydney (2008). Em 2011, foi a
vez de Madrid realizar o evento, porém alterando o nome para Encontro
Internacional de Jovens Maristas (EIJM). Agora estamos nos preparando
para o próximo EIJM, que representa a presença juvenil, reunida no
país sede da Jornada Mundial da
Juventude, de ser sinal da jovialidade
de Deus, celebrando a vida, dando
respostas concretas no que tange à
evangelização e a escutar o que Ele
quer de nós como Maristas de Champagnat neste mundo globalizado.
Estamos próximos de mais um importante momento para a Juventude
Marista: participar do Encontro Internacional de Jovens Maristas (EIJM
RIO 2013) e da Jornada Mundial da
Juventude (JMJ). Esse encontro quer
propiciar o resgate da caminhada
feita nos eventos anteriores (Sydney
e Madrid), colaborar com o Instituto
Marista a dar respostas ao apelo do
XXI Capítulo Geral, cuidando da pe-

renidade e do sonho de Marcelino Champagnat.
O EIJM RIO 2013 antecederá a Jornada Mundial da Juventude e acontecerá de 17 a 21
de julho, no Colégio Marista São José – Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. O tema do EIJM
RIO 2013 é “CHANGE: faça a diferença!” e o lema “Ide e fazei discípulos entre todas
as nações” (Mt 28,19). Desde já acreditamos na importância da preparação dos jovens
que virão para este Encontro e para a Jornada Mundial da Juventude.
A União Marista do Brasil – UMBRASIL, representada pelas três Províncias e pelo Distrito da Amazônia, com o apoio do Secretariado de Missão (Roma), coordena os processos referentes à organização do Encontro Internacional de Jovens Maristas e trabalha com alegria junto à Comissão Organizadora do EIJM RIO 2013 para realizar um
excelente encontro. Seguem algumas informações acerca do EIJM RIO 2013 e da JMJ:
* EIJM RIO 2013: de 17 a 21 de julho de 2013. Serão destinadas 12 vagas por Província

Casa Geral
O Conselho Geral terminou a própria sessão plenária no último dia 29 de junho. A partir de então, o Ir. Superior Geral e
seus conselheiros começaram as viagens para diferentes partes do mundo, para continuar com seu trabalho de animação
ou tirar uns dias de retiro ou descanso com a própria família.
Os Conselheiros Josep Maria Soteras e Eugène Kabanguka, juntamente com o Diretor do Secretariado Irmãos Hoje, Ir.
César Rojas, durante esta semana realizam uma reunião com os Irmãos encarregados da formação permanente que se realiza
em El Escorial e Manziana. O objetivo do encontro é de analisar o caminho percorrido e propor novos projetos.
Os Irmãos que prestam serviços na Administração Geral começam a viajar, seja para retiros que para descanso, visto que
na Europa os meses de julho e agosto representam o período típico de férias.
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ou Distrito, sendo 10 vagas para jovens e 2 para responsáveis para acompanhar os participantes do encontro. No
mesmo período acontecerá o Encontro de Jovens dos Padres, Irmãs Maristas e Irmãs Maristas Missionárias em outro
Colégio Marista na cidade do Rio de Janeiro. O último dia
dos dois encontros será realizado de forma conjunta.

* Solicitamos às Províncias que não façam a inscrição dos
peregrinos diretamente no site da JMJ RIO 2013. Aguardem
o envio das informações quanto à inscrição dos peregrinos
maristas. É importante que se tenha um responsável pelo
grupo que virá para a JMJ. O site da JMJ é: www.rio2013.
com nos idiomas Português, Espanhol e Inglês. Logo serão
enviadas as informações para as inscrições das delegações
maristas.

* As inscrições para o EIJM deverão ser realizadas pelo
responsável do trabalho com a juventude marista da Província (no mês de agosto as informações e critérios para a
inscrição estarão disponíveis em www.champagnat.org, na
seção Rio 2013).

* Para dúvidas e consultas a respeito da Programação
Marista e da JMJ 2013, favor entrar em contato com a UMBRASIL, Sr. João Carlos de Paula, pelo e-mail change2013@
umbrasil.org.br.

* Encontro dos 4 Ramos Maristas:no dia 22 de julho, acontecerá o Encontro dos 4 Ramos Maristas (Irmãos, Irmãs,
Irmãs Maristas Missionárias e Padres).

* As informações sobre o EIJM RIO 2013 serão divulgadas
em breve: site, logomarca oficial e redes sociais.

* Jornada Mundial da Juventude: de 23 a 28 de julho.Propomos a participação de toda a Juventude Marista em três
grandes momentos estratégicos durante a JMJ: Missa de
abertura, Vigília e Missa de encerramento.

Que esta mensagem chegue aos jovens do mundo marista
e que eles, nas suas realidades, estejam motivados a continuar sua missão.
Que Marcelino Champagnat nos inspire a seguirmos com a
juventude, cuidando da vida, promovendo e defendendo Direitos e contribuindo para o rosto mariano da Igreja. Vamos
juntos fazer da preparação, rumo ao EIJM RIO 2013 e a JMJ,
um jeito de ressoar o CHANGE: faça a diferença!

* Festival Internacional Marista:será no dia 26 de julho, no
final do dia, no Colégio Marista São José. Será um importante momento de confraternização dos jovens maristas
participantes da JMJ Rio 2013.
* Os demais momentos relativos à programação da JMJ
serão de responsabilidade de cada delegação marista participando do Encontro. As delegações maristas serão hospedadas no Colégio Marista São José.

_________________
União Marista do Brasil – UMBRASIL
Secretariado da Missão
Logo e outras informações - www.champagnat.org
Facebook: http://www.facebook.com/2013change
YouTube: http://www.youtube.com/user/2013change

Presença marista na Alemanha
Encontro da Família Marista em Cham

C

ada dois anos, o tradicional Encontro de Pentecostes
dos Maristas da Alemanha é realizado no Colégio Marista de Cham. Os alunos, os antigos alunos e os Irmãos
encontraram-se, neste ano, para viver alguns dias ricos de
amizade na fé e em torno do tema: “Depressa com Maria e
Marcelino”.
Frank Aumeier, presidente da Associação dos Amigos do
Colégio Marista de Cham, também professor, e o capelão do
estabelecimento, Johann Stauner, foram os responsáveis pelos
preparativos. Com a presença dos Ex-alunos de ZELE, Bélgica,
esse encontro teve um caráter internacional.
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Espaço Champagnat
na igreja de Marlhes, França
Inauguração do novo espaço São Marcelino Champagnat

U

ma igreja dedicada a São Saturnino, mas colocada sob a proteção do novo santo do lugar,
em 1999, quando é criada a paróquia
S. Marcelino, no Pilat. Uma igreja que
acaba de celebrar cem anos de sua
consagração, em 1911... Um púlpito
e bancos completam um século de
existência, instalados que foram em
1912. Um espaço Champagnat, na entrada da igreja, se tornou pequeno
para acolher os grupos, sempre mais
numerosos, vindos do mundo inteiro e
que gostam de visitar esse lugar antes
de ir ao Rosey... Uma pintura que data
da primeira metade do século XX, mas
um tanto escondida na capela do Santíssimo Sacramento...
Eis as circunstâncias que levaram o
comitê da comuna, em acordo com a
equipe de animação da paróquia e a
comissão diocesana de arte sacra, a
pensar num novo espaço Champagnat,
maior e mais acolhedor, em que se
encontrem reunidos os três elementos:
estátua, quadro e vitral.
* A estátua de granito, talhada pelo
escultor Pierre Brun, representando
Marcelino surgindo da rocha;
* Um quadro de Champagnatpintado
sobre tecido, restaurado e valorizado;
* O vitral do artista Balmet representando Marcelino Champagnat em visita
a uma escola.

A iluminação recentemente instalada e a parede de fundo renovada permitem
realçar e valorizar as cores.
3 de junho - Inauguração
A igreja de Marlhes encheu-se, rapidamente, na hora da missa matinal de domingo. Paroquianos provenientes de diferentes comunidades e membros da
comunidade dos Irmãos Maristas não quiseram perder a inauguração do novo
espaço dedicado a S. Marcelino Champagnat. No começo da celebração, os
fiéis que produziram os vitrais entraram em procissão e depositaram seu
material ao pé da estátua de granito
que representa Marcelino. O Ir. Lucien
Brosse apresentou a história da igreja
que completara um século, no ano
passado; a história do espaço Champagnat desde 1955, e ainda, o projeto
de adaptação do novo espaço.

* Atrás dos bancos do coro, como fundo, 7 vitrais foram pintados por conterrâneos de toda idade; evocam, em
quatro línguas, as pequenas virtudes
que Marcelino soube praticar: humildade, simplicidade, modéstia, generosidade, trabalho, acolhimento, humor.

No nosso site você pode ler outros
detalhes do projeto e também uma
breve história da imagem de Marcelino,
representada aqui ao lado, presente na
Igreja de Marlhes.
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Assembleia de Juventude 2012
Província Marista do Brasil Centro-Sul

E

de evangelização juvenil proposto pela Instituição
Marista. "Comissão não é status, é serviço", foi o lema
que impactou sobre as atividades realizadas durante o
final de semana. Utilizando-se do exemplo máximo de
São Marcelino Champagnat,
evidenciou-se que um membro da Comissão Provincial
tem por ideal o equilíbrio
entre sensibilidade, planejamento e ação; deve estar disponível para ouvir os desafios
da juventude das Unidades e
estar ciente de sua missão
consultiva, propositiva e representativa. São muitas responsabilidades, destacando-se o compromisso com a
causa juvenil e com o carisma Marista.

ntre os dias 15 e 17 de junho, 96 adolescentes e
jovens da Pastoral Juvenil Marista (PJM) da Província Marista do Brasil
Centro-Sul reuniram-se, em
Curitiba, para a Assembleia
de Juventude. Essas pessoas, representando os quase
4.000 participantes da PJM da
Rede de Colégios, Unidades
Educacionais/Sociais, Educação Profissionalizante, Casa
de Formação e Universidade, tiveram a oportunidade
de debater, discutir desafios,
proposições para a PJM e,
também, exercer a cidadania
elegendo a nova Comissão
Provincial da Juventude: órgão formado por jovens
que atua, ao lado do Setor de Pastoral, no processo

35 anos do movimento REMAR
Colombia - Assumir o projeto de Jesus:
amar e servir, norte de nossa bússola

E

m 2012 o movimento REMAR
completa 35 anos. Desde que
a primeira caravela iniciou sua
travessia, em Ipiales (Colômbia) centenas de jovens aceitaram o grande
desafio de assumir o projeto de Jesus
para descobrir que amar e servir são o
norte de nossa bússola, cooperando
na construção da missão da Igreja
e tornando realidade o sonho de
Marcelino Champagnat.
O acompanhamento dos jovens é
grande oportunidade para conhecer as realidades deles, compreender sua linguagem e seus desejos, além de transmitir o projeto

com perspectiva cristã, proposto pelo
movimento. Essa tarefa resulta num
desafio, pois, em cada experiência
proposta encontra-se a forma adequada para descobrir, no cotidiano de
cada integrante, a presença do Deus
de Jesus Cristo. Este é um processo
que pretende responder às perguntas

e necessidades de jovens com grande
quantidade de opções e alternativas
de vida, em seu dia a dia, acompanhado da metodologia e da espiritualidade própria do movimento. Disso
resulta que o trabalho dos timoneiros,
animadores, acompanhantes e remeiros (jovens) seja uma resposta ao chamado de Maria (Estrela do mar),
de Marcelino (o Velho Lobo do
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mar) e Jesus (Amigo e Grande Timoneiro), para continuar a consDirector técnico:
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