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MChFM - Foro aberto
Processo de revitalização do Movimento
Champagnat da Família Marista

N

o mês de junho, uma comissão formada por pessoas do
Movimento Champagnat da
Família Marista de diversos países,
nos colocamos com entusiasmo, reflexão e muito carinho a imaginar um
processo de revitalização do mesmo.
Para esse programa foram muito valiosas as contribuições que tínhamos
recebido nos encontros regionais.
Esse processo toca a vida pessoal e
comunitária; por isso, tem a profundidade do mistério de Deus, presente
entre nós, durante esses anos.
Animamo-los a retomar sua história
e descobrir as luzes e sombras do
caminho feito, assim como discernir
em fraternidade como ser, cada dia,
mais criativos e mais fiéis ao Deus
da Vida.
CONVIDAMOS a utilizar, na página
web, o espaço que abrimos para
expressar-nos, para oferecer nossas
experiências em fraternidade ou em

grupo, para apresentar ideias e sugestões que visem a aprofundar o processo do Movimento Champagnat, as luzes e sombras que percebemos, mesmo alguma proposta
criativa... Que riqueza podermos partilhar o que vivemos!
Queremos que seja um meio de expressão, disponível a todos, sobre o Movimento
Champagnat, quer dele estejamos participando, quer não. A diversidade dos pontos
de vista é sempre uma riqueza.

Casa Geral
Os Irmãos Joe Mc Kee e Víctor Preciado se reuniram em L’Hermitage nos dias 24 e 25 de setembro com a equipe de acompanhamento dos “Lugares Maristas”.
Nos mesmos dias, o Ir. Ernesto Sánchez esteve com o grupo da Terceira Idade, de Manziana.
O Ir. João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da Missão, participa do encontro “Evangelizadores entre os Jovens”
para a região Europa, na casa de L’Hermitage, de 23 a 28.
O Ir. Michael De Waas realiza a visita do Timor Leste (Prov. de Melbourne) de 25 de setembro a 2 de outubro.
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Encontro nacional na Argentina
Fraternidades do Movimento Champagnat
da Família Marista

C

om a presença dos representantes de onze Fraternidades foi
promovido, em Luján, o Encontro Nacional das Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. Teve como objetivo lançar o processo de renovação das Fraternidades,
animado pelo Secretariado dos Leigos.
A reflexão foi direcionada à resposta a
ser dada ao chamado de renascimento
e de renovação, de novo sentido para
nossa identidade de membros das Fraternidades.

Depois de motivar-nos com os ícones
próprios da Igreja Mariana, na tardinha
de sexta-feira, na manhã de sábado,
Roberto Fleba ajudou a refletir sobre
nosso olhar de crianças e jovens de
hoje, partindo dos gestos de Jesus e
de S. Marcelino. Nesse momento, estabeleceu-se um rico intercâmbio entre
os fraternos, a partir de suas próprias
vivências. Pela tarde, o Ir. Juan Ignacio
Fuentes animou uma profunda reflexão sobre o sentido da vocação leiga,
partindo da oração pessoal do grupo;
sua colocação resultou numa importante sensibilização em torno dessa
dimensão essencial da identidade dos
fraternos. O sábado terminou com a
Eucaristia quando todas as vivências
do dia foram trazidas ao altar. Depois
do jantar, teve lugar a tradicional “noite
fraterna”.
No domingo de manhã, procuramos
projetar a caminhada das Fraternidades, face ao chamado à revitalização
da vida das Fraternidades do Movimento, atentos aos desafios do tempo
em que vivemos e encorajados pelo
impulso do XXI Capítulo geral: “Com
Maria, ide depressa para uma nova
terra...” Nessa altura, foi-lhes pedido
de expressar o ‘credo’ da Fraternidade.
Foi-lhes entregado o PROJETO DE VIDA

publicado na Circular do Ir. Charles Howard - O MOVIMENTO CHAMPAGNAT
DA VIDA MARISTA - como meio de
inspiração e sentido, tendo presente
que, para as Fraternidades da Província
‘Cruz del Sur’, é urgente reencontrar a
inspiração, o sonho original que marcou o início do Movimento.
As Fraternidades presentes: «Aguas
de Rosey» (Tigre); «Acordaos» (Colegio
Macnab Bernal); «Río de agua viva»
(Jujuy); «Huellas de Marcelino» (Dar-

regueira); Fraternidad «Champagnat»
(Zelaya-Pilar); Fraternidad “Violetas de
San Marcelino” (La Plata); Fraternidad
“Crecer en la fe” e “Marcelino Champagnat” (Rosario); Fraternidad "Nehuen
Lil" (Neuquén); «Resurrección» (La Inmaculada).
___________________
Os Irmãos Felipe Fuente; Demetrio
Espinosa e Joaquín Zamponi acompanharam seus fraternos.
Luján, 7, 8 e 9 de setembro de 2012.

Irmãos falecidos
18/09/2012: Basil Ward - New Zealand
16/09/2012: Glauco de Vilhena Almeida Santos - Brasil Centro-Norte
15/09/2012: Faustino Saraiva de
Abreu - Compostela
13/09/2012: Kevin (Lucian) Herlihy
- Sydney
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10/09/2012: Gabriel de la Iglesia Mediavilla - Mediterránea
09/09/2012: Martín López López L'Hermitage
01/09/2012: Jesús Gonzalez Torres México Central
23/08/2012: Teodoro Campo García Norandina
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Japão passa a pertencer à
Província East Asia
Comunidade Marista de Kobe

O

s Irmãos Maristas chegaram ao Japão, em Kobe, em 1951. Hoje, o Instituto conta com três Irmãos naquele país:
o Ir. Ramon Bereicua, o Ir. Bernard Yamaguchi e o Ir. Joseph Yoshida. A comunidade de Kobe pertence atualmente
à Província dos Estados Unidos. No ano passado os Irmãos que ali vivem pediram que a comunidade passasse a
pertencer à Província de East Asia. Esse pedido é fruto de um processo de discernimento que amadureceu a partir dos
contatos entre o Conselho da Província dos Estados Unidos e os conselheiros gerais responsáveis pela área, Ir. John Klein
e Ir. Michael De Waas.
Recentemente o pedido foi aceito pela Província East Asia e o Ir. Emili Turú comunicou ao Provincial dos Estados Unidos
que a mudança será efetiva a partir de 15 de outubro deste ano. Reproduzimos, abaixo, parte do texto do Ir. Ben Consigli,
Provincial da Província dos Estados Unidos, dirigido aos irmãos da Província sobre a missão Marista no Japão.
O território de missão japonesa tem
uma história muito interessante. Nos
anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, era evidente que a grande Província Marista da China Continental, com
um efetivo de mais de 200 Irmãos,
sendo metade deste número formado
por Irmãos chineses, teria chegado ao
fim, já que os comunistas assumiam o
controle do governo. Como resultado
das violentas perseguições instauradas
pelos comunistas na China Continental, em 1950 os Irmãos procuraram novos países de missão na Ásia. Irmãos
europeus que haviam passado muitos
anos na China procuraram naquele ano
refúgio na cidade de Kobe, no Japão.
Para manter a vida em comunidade
e para estender a influência Marista
junto à colônia de estrangeiros da cidade, eles abriram uma escola para o
aprendizado de Inglês. Em razão de um
currículo que tinha por base o sistema
educacional britânico, a escola recebeu o cobiçado diploma de Cambridge.
Em 1957, a pedido do Superior Geral,
três Irmãos dos Estados Unidos foram
ao Japão para começar a transição da
Escola Internacional Marista de Kobe
para a administração da Província dos
Estados Unidos. Os Irmãos Daniel Michael Sullivan e Patrick Francis Tyrell
foram designados para Tóquio para

estudar japonês, enquanto o Irmão
João Bento Laroche foi diretamente
para Kobe.
O sucesso da escola de ensino de Inglês em Kobe proporcionou aos Irmãos
a expansão de sua missão e, por isso,
eles fundaram o Colégio Marista de
ensino médio em Kumatoto, com método de ensino em língua japonesa. Em
1957, o Irmão Patrick Francis Tyrell foi
nomeado para supervisionar o projeto.
A escola iniciou suas atividades em 12
de abril de 1961 e continua até hoje.
Quando a província dos Estados Unidos foi dividida em 1959, a missão
japonesa foi confiada à Província de
Poughkeepsie, até que as duas Províncias foram novamente reunidas em
2003. Em 1995, um terremoto devastador destruiu grande parte da cidade
de Kobe. Os Irmãos começaram a
árdua tarefa de reconstruir a escola e
a residência. Hoje, a Escola Internacional dos Irmãos Maristas continua sua
missão como uma escola Católica e
Marista. Em 1998, os Irmãos se retiraram da escola Kumamoto e entregaram
a sua coordenação a um conselho de
administração Leiga.
Em 2012 três Irmãos ainda permanecem no Japão: o Ir. Ramon Bereicua,
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o Ir. Bernard Yamaguchi e o Ir. José
Yoshida. Eles já estão aposentados,
mas continuam a tornar Jesus Cristo
conhecido e amado do jeito de Maria
por meio de seu trabalho pastoral
nas paróquias locais. Nossas recentes
comemorações do 125º aniversário da
Província e da presença Marista nos
Estados Unidos nos interpelavam a
"Lembrar, Celebrar e Acreditar!" Com
isso em mente, nós recordamos com
grande orgulho e gratidão todos os
esforços de tantos Irmãos Maristas
e Leigos Maristas que, cheios de fé,
ajudaram a construir e consolidar a
Igreja no Japão ao longo desses mais
de 60 anos.
Nós celebramos as suas realizações
maravilhosas e os seus esforços incansáveis de tornar Jesus conhecido
e amado, e temos que acreditar que
continuaremos a ser fortalecidos e encorajados a viver o sonho Marista dado
a nós por São Marcelino, confiando,
como Maria, em abundantes bênçãos
de Deus.
A presença Marista no Japão vai continuar com essa reestruturação na Ásia
Marista.
_______________

Ir. Ben Consigli, Provincial da Província
dos Estados Unidos

Notícias Maristas

Ano V - Número 228

Haiti: Comunidade de Dame-Marie
Formação na Escola ‘Notre Dame de Fatima’

D

e 11 a 15 de setembro, os professores da Escola ‘Notre Dame
de Fatima’ tiveram formação
pedagógica. No fim do curso, expressaram sua satisfação pela valiosa partilha de experiências de trabalho, enquanto educadores maristas.
O reconhecimento dos professores do Fátima
Dizer obrigado é um gesto de amor e
de generosidade. É nessa óptica que
apresentamos nossa gratidão aos responsáveis pelo setor marista do Haiti
e, em particular, à comunidade marista
de ‘Dame-Marie’ que teve a ideia de
organizar uma semana de animação

pedagógica para os professores da escola nacional congregacionista ‘Notre Dame de Fatima’. Esta iniciativa se inscreve no quadro do bom trabalho a ser feito
em sala de aula, no ano acadêmico de 2012-1013. Esse curso de formação nos
traz não apenas novos conhecimentos, mas acresce recursos práticos que nos
vão facilitar a tarefa.
Fazemos também questão de agradecer sinceramente ao Ir. Manuel Franco Jáuregui por seu apoio com materiais didáticos que, finalmente, doou à escola. Por
esse grande apoio psicopedagógico, mais uma vez, um grande OBRIGADO.

Animação e vivência da
espiritualidade marista
Subcomissão da Espiritualidade Marista da América

D

ando continuidade à vivência
do seu plano bienal, que tem
por objetivo apoiar as Províncias, Distritos e Regiões da América na
animação e vivência da espiritualidade
marista em comunhão com o Apelo
Fundamental e os Horizontes do 21º
Capitulo Geral, esteve reunida em Lima, Peru, no período de 10 a 12/9,
a Subcomissão Interamericana da
Espiritualidade Marista.
Na ocasião, a Subcomissão discorreu sobre a seguinte pauta:
avaliação do encontro realizado
na Guatemala no período de 11
a 17/4 do corrente ano; retiros

da Província Norandina (tema, programação, equipe responsável); 18º
Encontro da Rede, a ser realizado no
Canadá no período de 18 a 24/5 de
2013 (tema, programação e equipe
responsável); e, ainda, definição do
logo e do hotsite da Rede, a serem
lançados em breve.

Toda a reunião foi conduzida dentro
de uma metodologia simples e muito
participativa, o que facilitou o andamento das atividades em um clima
de fraternidade e espírito de família,
assim como o desejou nosso pai fundador, São Marcelino Champagnat.
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Na alegria da celebração do santíssimo nome de Maria, festa titular da “Sociedade de Maria”, foi
encerrada a reunião. Que nossa
Boa Mãe e São Marcelino abençoem sempre essa rede e favoreçam a sua missão nos diversos
cantos de nossa América.

