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“Change – Faça a diFerença”
Encontro Internacional de Jovens Maristas
Rio de Janeiro, 17 - 22 de julho de 2013

administração geral
Os Irmãos Emili Turú, Joe Mc Kee, Mike De Waas e Ernesto Sánchez participaram em l’Hermitage da reunião da Comissão 

preparatória da Conferência geral, dias 20 a 22 de maio.
Os Irmãos Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho regressaram à casa geral no sábado dia 18, depois de um mês de visita à 

Província Mediterrânea.
Por sua vez, os Irs. Eugène Kabanguka e Josep Maria Soteras voltaram a Roma na noite do dia 20, depois de mais de um 

mês de visitas e encontros no Brasil e Cone Sul.
O Ir. Javier Espinosa, do Secretariado dos Leigos, participa no Canadá, de 18 a 24 de maio, do Encontro da Rede de Es-

piritualidade Marista da América, com o tema: “A conversão a uma nova relação irmãos e leigos”.
Os Irmãos. João Carlos do Prado do Secretariado da Missão e Jim Jolley, reúnem-se em Nairóbi, de 21 a 25 de maio, com 

a Comissão de Formação de Diretores da África.

Começa a contagem regressiva 
para o maior evento do Ins-
tituto Marista voltado para 

a juventude. É o Encontro Interna-
cional de Jovens Maristas, que será 
realizado, de 17 a 22 de julho, no 
Colégio Marista São José – Tijuca, 
no Rio de Janeiro, pouco antes da 
Jornada Mundial da Juventude.

O tema do encontro é CHANGE: 
faça a diferença!, e o lema, em 
comunhão com a Jornada Mundial 
da Juventude, Ide e fazei discípulos 
entre todas as nações. São espera-
dos para o encontro, cerca de 300 
jovens Maristas, dos cinco conti-
nentes. Cada Província e Distrito 
tem 12 vagas.

Todos os jovens são convidados a 
participar das mobilizações para o 
encontro que estão acontecendo na 

Unidades Administrativas do Instituto.
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 perenidade e do sonho de Marcelino Champagnat.

Para mais informações, acesse a página do CHANGE: http://2013change.org

http://2013change.org
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Para a renovação das nossas 
Comunidades

Comissão Europeia de Irmãos Hoje

No sábado, 4 de maio 
reuniu-se em Barcelona, 
a Comissão Europeia Ir-

mãos Hoje, coordenada pelo 
Ir. António Leal (Compostela). 
Havia um Irmão representando 
cada uma das províncias: Ir. 
Juan Carlos Fuertes (Mediter-
rânea), Carlos Garcia (Ibérica), 
Maurice Taildeman (Europa 
Centro-Oriental), Jean-Pierre 
Destombes (Hermitage); acom-
panharam a reunião o Ir. Cesar 
Rojas, diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje, e o Ir. Antonio Aragón, 
que tudo providenciou para a tradu-
ção ao longo desse encontro.

Foi uma boa oportunidade para 
que o Ir. César pudesse por de pé 
as principais diretrizes do Secreta-
riado Irmãos Hoje e seus efeitos no 

caminhar do nosso processo como 
comissão. Assim mesmo tivemos 
a oportunidade de debater o novo 
rumo e sentido que a Comissão 
entreviu, a riqueza da partilha das 
diversas iniciativas que estão ocor-
rendo em nível de províncias e ain-
da de ir gerando algumas propostas 

que envolvam um número sig-
nificativo de Irmãos.

Sentimos que essa é uma boa 
oportunidade para a Comis-
são, no sentido de aprofundar 
a reflexão sobre o significado 
de ser Irmão na Europa de ho-
je e começar a tomar medidas 
para a renovação a que todos 
são chamados, renovação es-
sa a ser traduzida numa nova 
vida comunitária, que acolha 
os apelos deixados pelo  XXI 

Capítulo Geral.

Esperamos desenvolver, ao longo 
do novo ano, algumas atividades 
que serão comunicadas, oportu-
namente, aos Irmãos e comuni-
dades.

distrito da melanésia

Comunidade de Formação de Laumanasa, Ilhas Salomão

Fechamos nossa comunidade 
de Wewak em 2012. Saímos de 
Wewak, que costumava atender 

nossos aspirantes do primeiro ano 
e postulantes, mas estamos agora 
em Laumanasa, nas Ilhas Salomão. 
Isso significa que, neste ano, temos 
os dois anos de formação inicial em 
uma única casa.

O segundo ano começou em feve-
reiro e, em 17 de março, o programa 

do primeiro ano começou com uma 
semana de orientação. O segundo 
ano do postulado está recebendo 
aulas na NAC e terá sua própria se-
mana de acompanhamento.

Durante o primeiro semestre, os 
primeiros anos terão suas aulas em 
Laumanasa sobre Vida e Espiritu-
alidade Marista e sua semana de 
acompanhamento. Receberão tam-
bém alguns cursos selecionados na 

NAC no segundo semestre. Haverá 
também a oportunidade para os 
jovens terem algum envolvimento 
apostólico, todas as semanas e uma 
experiência apostólica intensiva, 
durante o ano em diferentes comu-
nidades Maristas.

Temos nove jovens conosco. Um do 
segundo ano e oito aspirantes. O 
programa de aspirantes continuará 
por três meses — março, abril e 
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Conselho geral PartiCiPa da 
Formação dos irmãos

Itinerário Formativo de Preparação para a 
Profissão Perpétua (Bolívia)

No final do mês de abril o Ir. Emili 
Turú esteve com os Irmãos da 
América Latina, em preparação 

para a Profissão Perpétua, em Cocha-
bamba. O Superior geral escolheu co-
mo tema da sua apresentação “o novo 
jeito de ser Irmão”.

Na primeira semana de maio os jovens 
Irmãos contaram com a presença dos 
Irmãos Josep Maria Soteras e Eugène 
Kabanguka, conselheiros gerais que 
acompanham aquela região geográfica.

O II Itinerário Formativo de Preparação 
para a Profissão Perpétua está sendo 
realizado em Cochabamba, na Bolívia, 
de 05 de março a 29 de junho. O grupo 
está reunido para a convivência comu-
nitária, com palestras, momentos de 
retiro e missão no interior do país.

O encontro tem ainda como propostas 

ser experiência de desenvolvimento 
pessoal, de fortalecimento da identida-
de Marista, ações solidárias e oração.

Estão entre os participantes represen-

tantes das Províncias Brasil Centro-
-Norte, Brasil Centro-Sul, Rio Grande 
do Sul, Norandina e América Central.

maio. Os jovens que desenvolverem 
vivência do Carisma Marista serão 
aceitos no postulado em junho.

Três Irmãos constituem a equipe 
de formação. Ir. Jean Marie é o 
animador da comunidade e diretor 
de formação responsável pelos do 
primeiro ano. Ir. Ken Lasin é o dire-
tor assistente de formação e está 
encarregado do segundo ano. Ele é 
também o tesoureiro da comunida-
de. Ir. Clement é o Promotor Voca-
cional Marista do Distrito.

A formação é elemento muito im-
portante na vida do Distrito e do 

Instituto Marista. Portanto, esta-
mos todos convidados e chamados 
para o trabalho de formação da-
queles que demonstram interesse 
em nosso estilo de vida. Seja nas 
escolas, nas obras com os jovens, 

em comunidades, somos chamados 
a encorajar as vocações por nosso 
testemunho de vida como Irmãos e 
Leigos Maristas.
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Queridos irmãos e leigos maris-
tas. Saudações de Manziana 
onde prossegue o nosso pro-

grama de formação contínua, em es-
pírito de fraternidade. Em comunhão 
com a Igreja que celebra o Ano da Fé, 
a nossa comunidade realizou de 25 a 
27 de abril uma peregrinação a Assis. 
Foi uma oportunidade para nós, de 
nos deixarmos interpelar pela pessoa 
de São Francisco de Assis, juntando-
-nos aos milhares de peregrinos pro-
vindos de todos os lados.

Depois deste tempo forte em Assis, 
o Irmão César Rojas do Secretaria-
do “Irmãos Hoje”, com convicção 
e entusiasmo, lembrou-nos que a 
nossa Vocação de Irmão Religioso 
deve sempre manter o seu encanto 
e o seu lugar, hoje, na missão que a 
Igreja tem. A sua presença durante 
dois dias em Manziana reacendeu 
em nós o apelo do 21º CG que nos 
convida a ser testemunhos autênti-
cos de uma "nova vida consagrada 
enraizada firmemente no Evangelho, 
que promove uma nova forma de ser 
irmão".

Ana Sarrate, do Secretariado dos Lei-
gos Maristas, soube tocar os nossos 
corações com a sua pessoa e 
suas convicções maristas. A sua 
presença tornou mais explícita a 
necessidade de uma colabora-
ção entre Irmãos e Leigos Maris-
tas nos nossos diferentes locais 
de missão.

O Irmão José Maria Ferre, co-

mo bom mestre espiritual, partilhou 
connosco momentos significativos 
durante os quais a nossa Boa Mãe 
teve que renovar o seu Fiat. Ele, sem-
pre na linha do 21º CG, lembrou-nos 
que a nossa caminhada com Maria, 
pressupõe o nosso compromisso de 
oferecer uma presença que espelhe 
um rosto mariano de uma Igreja mais 
próxima dos jovens e das pessoas do 
mundo do nosso tempo.

A nossa estada em Manziana é para 
nós uma ocasião especial de reno-
vação e de abertura à graça de Deus 
que nos revitaliza cada dia em vista 
de vida religiosa Marista mais autên-
tica.

O nosso Obrigado à Equipe de For-
mação, os Irmãos Barry, Antonio, 
Anthony e o Pe. Neil pela sua forma 
de ser e de transmitir os seus conhe-

cimentos na arte do acompa-
nhamento.

Estamos unidos com todos vo-
cês, Irmãos e Leigos Maristas, 
que nos acompanham com a sua 
oração.
_______
Yao Sylvain
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Curso de renovação Para irmãos
de meia-idade em manziana
A nossa peregrinação na fé

"Dando-nos o nome de Maria, o Padre Champagnat quis que vivêssemos do seu espírito.  
Convencido de que ela tudo fez entre nós, chamava-a Recurso Habitual e Primeira Superiora" 
(Constituições e Estatutos 4).


