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CHANGE – FAçA A diFErENçA

Encontro Internacional de Jovens Maristas e 
Jornada Mundial da Juventude - Rio de Janeiro

AdmiNistrAção GErAl
O Conselho geral vive a última semana desta sessão plenária. Entre outros temas, dedicou tempo a uma reflexão, junto 

com o Secretariado Irmãos hoje, sobre a pastoral das vocações e sobre a formação inicial e permanente; continuou a dis-
cussão sobre o projeto de novos modelos de animação e governo; atualizou o calendário de atividades do Conselho para 
os próximos meses e concluirá com uma série de acordos de princípio e decisões referentes aos vários assuntos tratados 
durante as cinco semanas.

De 4 a 10 de julho reúne-se na Casa geral a Comissão Internacional “Irmãos hoje”, com Irmãos vindos de todas as regiões 
do Instituto.

No dia 1º de julho o Irmão Pedro Sánchez terminou o seu período como Secretário geral e retornou à Espanha, para as-
sumir nova missão. Permanecerá em contato com a equipe da Secretaria geral para assegurar a transição.

Está tudo pronto para o III En-
contro Internacional de Jovens 
Maristas (EIJM) , que começará 

no dia 17 de julho, no Rio de Janeiro, 
e terminará no dia 21. Organizado 
pela União Marista do Brasil e pelo 
Secretariado da Missão, o encontro, 
seguindo o que aconteceu em Sid-
nei (2008) e Madri (2011), acolherá 
representantes das diferentes Uni-
dades administrativas do Instituto 
marista, no Colégio Marista São José.

25 Províncias e Distritos estarão re-
presentados, com 187 jovens ins-
critos, vindos de 40 países dos 5 
continentes. 45 voluntários do Brasil 
ajudarão na organização e desen-
volvimento do evento, que contará 
também com a participação de 12 
pessoas do Governo geral, Provin-
ciais e outros convidados. Os 17 
membros da Comissão organizadora 
também estarão presentes. O total 

de participantes será de 261 pessoas.
No dia 22 de julho acontecerá um encontro conjunto entre os jovens dos quatro ramos 
Maristas: Irmãos Maristas, Padres Maristas, Irmãs Maristas e Irmãs Missionárias Maris-
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Austrália
Inaugurado um centro de educação 
profissional juvenil em Balcktown

tas. Todos os 4 Superiores/as Gerais 
Maristas estarão presentes com os 381 
participantes.

No dia 20 de julho também acontecerá 

o encontro de todos os Irmãos pre-
sentes no EIJM com o Ir. Emili Turú e 
membros do Conselho Geral.

Depois do EIJM terá lugar a Jornada 

Mundial da Juventude, de 23 a 28 de 
julho,  tendo como tema “Ide e fa-
zei discípulos entre todas as nações!” 
(Mt 28, 19). Desse evento participarão 
1.100 jovens maristas.

Dia 17: Acolhida e Celebração de abertura
* Acolhida durante o dia
* Fala dos Irmãos e Jovens

Dia 18: Fazer a diferença!
* Pequenas Comunidades
* Painel
* Celebração

Dia 19: Vivência, testemunho e missão.
* Passeio
* Missão na Comunidade (12 Entidades)

Dia 20: Conhecimento, partilha e aprendizado.
* Fala e bate-papo (Ir. Emili e Conselho geral)

* Diálogos Juvenis (oficinas)
* Festa das Culturas
* Encontro dos Irmãos Maristas (Comunidade da Tijuca)

Dia 21: Fala, Jovem!
* Apelos da Juventude Marista e conclusões do EIJM

Dia 22: Família Marista (4 ramos)
* Encontro dos 4 Ramos Maristas
* Acolhida dos peregrinos Maristas para a JMJ
* Confraternização

http://2013change.org/

Abaixo você encontra o programa completo do EIJM.

Foi inaugurado em Blakctown, na 
Austrália, pelo ministro da educa-
ção do país, Peter Garret, mais um 

Centro Juvenil Marista de atenção ao 
Desenvolvimento de Competências. O 
centro acolhe jovens em dificuldades, 
proporcionando-lhes formação profis-
sional, treinamento e  colocação em 
um emprego.

O centro se dedica exclusivamente a 
jovens que deixaram a escola antes de 
completar os estudos, que se encon-
tram perdidos, orientando-lhes a voltar 
aos estudos, seja na escola ou através 
de uma formação alternativa.

Através de uma variedade de progra-
mas formativos ligados às ofertas de 

trabalho da zona, o Centro Marista de 
atenção aos jovens pretende colocar, 
cada ano, mais de 100 jovens dentro 
de um emprego instável.

A intenção é abrir outros centros em 
áreas de maior necessidade na Aus-
trália. Um centro já foi aberto, no ano 
passado, em Melbourne.

http://2013change.org/


3

4 de julho de 2013 Notícias Maristas

ProvíNCiA dos EstAdos UNidos

Ano das Vocações Maristas

No dia 16 de junho, foi aberto o Ano das Vocações 
Maristas nos Estados Unidos, com uma manifestação 
chamada “Foundation Stones” (Pedras da fundação), 

uma semana de convivência na comunidade Esopus, em No-
va Iorque, dedicada a alunos maristas do país que desejavam 
conhecer mais a fundo o carisma marista.

A semana contou com conferências em vários tópicos, 
incluindo a Espiritualidade Apostólica Marista, a internacio-
nalidade, a vida em comunidade, trabalhos manuais, oração 
pessoal, explicação sobre os votos e a vida marista hoje, 
além da história marista e do percurso de formação marista.

O encontro foi dedicado aos estudantes interessados em ex-
plorar a vida marista e foi uma chance única para viver, rezar 
e trabalhar juntos em vários serviços dentro da comunidade 
de Esopus.

O Ir. Emili Turú, Superior Geral, participou através de uma 
mensagem enviada aos participantes do encontro.

O ano das vocações maristas será concluído com um encontro no Marist College, em maio de 2014.

ProvíNCiA mAristA NorANdiNA
Reunião da Comissão Provincial de leigos Maristas

Guiados por um espírito de famí-
lia, os membros da Comissão 
Provincial dos Leigos maristas 

(Claudia Rojas, María Torres, Moisés 
Beltrán e Ir. Pau Fornells) se reuniram 
em Bogotá, na Colômbia, entre os dias 
13 e 17 de junho. Esses foram os 3 
pontos da agenda do encontro:

1. II Assembleia Internacional da 
Missão Marista

Trabalhando em conjunto com os Ir. 
Carlos Alberto Rojas e Wilson Torres, 

foi assumida a preparação e vivência 
da AIMM na Província. Foi concordado 
um plano que compreende uma fase 
local, uma fase nacional e uma fase 
provincial, que englobe a participação 
do maior número possível de Irmãos e 
leigos. Elemento fundamental será a 
celebração do processo em cada reali-
dade local marista.

2. Experiência provincial de forma-
ção conjunta

A Comissão provincial dos Lei-

gos, contando com a presença de 
membros da equipe nacional da 
Colômbia dos leigos, colocou em 
marcha a preparação imediata da 
experiência de formação conjunta, 
que acontecerá de 29 de setembro 
a 4 de outubro deste ano, em Los 
Teques, na Venezuela. Esta experi-
ência, na qual participarão Irmãos 
e leigos delegados de cada um dos 
3 países da Província, abre o cami-
nho para que, seja em 2014 que em 
2015, cada país se comprometa a 
realizar experiências símiles.
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No último dia  8 de junho, a 
comunidade de Mont Cham-
pagnat reuniu-se com famí-

lias, amigos e coirmãos em uma ce-
lebração litúrgica em honra aos onze 
irmãos e ao capelão, padre marista, 
de Château-Richer,

Com essa cerimônia se pretendeu 
honrar os seguintes jubilares:

Ir. Laurent Potvin, 75 anos
Ir. Fernand Rheault, 70 anos
Ir. Wilfrid Breton, 70 anos
Ir. Armand Laflamme, 70 anos
Ir. Bertrand Beauregard, 60 anos
Ir. Jean-Paul Fortin, 60 anos
Ir. Léonard Ouellet, 60 anos
Ir. Gaétan Fecteau, 60 anos
Ir. Gérard Lamontagne, 60 anos
Ir. Léopold Truchon, 60 anos
Ir. Jean-Paul Salvas, 60 anos
Pe. Raymond-Marie Moreau, 60 
anos

No início dos anos 1940, Char-
les Trenet compôs uma canção, 
com ares nostálgicos, intitulada: 
“O que resta?”. Era uma visão de 
seu passado. O que resta...da-
queles dias maravilhosos?” Uma 
foto? Uma antiga foto do tempo 
de juventude? Afinal, o que resta 
daqueles “dias maravilhosos” de 

nossos jubilares? Muito mais do que 
uma recordação ou uma foto antiga. 
Resta o testemunho de fidelidade, 

constância e perseverança. Valores 
fundamentados em seu compromis-
so assumido no seguimento de Cris-

to pobre, casto e obediente, há 
60, 70,75 anos. Permanecem 
também aqueles e aquelas, jo-
vens ou não tão jovens, cuja 
vida cristã e profissional con-
tinua a dar frutos com sabor 
de Evangelho, graças à relação 
com nossos jubilares.
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ProvíNCiA do CANAdá
Festas jubilares em Château-Richer

3. Revisão do caminho do laicado 
marista na Província

Os dois últimos dias foram dedicados 
à partilha, à avaliação e projetação 
da missão específica da Comissão, 
colocando em comum a caminhada 
de cada um dos países em relação a 
esta questão, buscando impulsionar 
os planos de trabalho de cada país e, 
principalmente, fortalecer os processo 
que geram vida em cada comunidade 
local.


