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CHANGE: fAçA A difErENçA!
Encontro Internacional de Jovens Maristas
Rio de Janeiro - 17 a 22 de julho 2013

AdmiNistrAção GErAl

O Irmão Emili Turú, de 28 a 31 de julho, participa da Conferência Anual das Escolas Maristas da Austrália, que terá como 
tema “Deu-nos o nome de Maria”.

Os Irmãos César Rojas e João Carlos do Prado participam, no Rio de Janeiro, da JMJ.
O Ir. Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração Missionária Internacional, se encontra em Bangladesh, onde visita 

a comunidade de Dhaka.
No Paraguai, o Ir. Javier Espinosa participa, até dia 26, da reunião da comissão americana de leigos.

Uma festa de cores, ritmos e 
muita alegria marcou a aber-
tura oficial do Encontro In-

ternacional de Jovens Maristas (EIJM 
– 2013), realizada, nesta quarta-feira 
(17/07), no Colégio Marista São Jo-
sé – Tijuca, no Rio de Janeiro/RJ. O 
tema do evento é “Change: faça a 
diferença!”, e o lema, em comunhão 
com a Jornada Mundial da Juventude, 
“Ide e fazei discípulos entre todas as 
nações” (Mt 28, 19). O evento reúne, 
aproximadamente, 300 participantes 
de 25 Províncias maristas dos cinco 
continentes, entre eles, mais de 200 
jovens de 40 países e convidados de 
instituições parceiras.

As juventudes maristas da África, 
Ásia, Europa, América e Oceania, 
foram acolhidas pelo conselheiro ge-
ral do Instituto Marista, Ir. Ernesto 
Sánchez, representando o Superior 
geral Ir. Emili Turú, e pelo Superior da 
Província Marista Brasil Centro-Norte 
(PMBCN), Ir. Wellington Medeiros, 
que falou em nome do Conselho su-

perior da União Marista do Brasil (UMBRASIL) e das Províncias Maristas do Rio Gran-
de do Sul (PMRS) e Centro-Sul (PMBCS) e do Distrito Marista da Amazônia (DMA). 
“O nosso objetivo aqui, durante esses dias, é despertar, cultivar o nosso sentimento 
de mudança por um mundo mais justo e solidário”, destacou Ir. Wellington Medeiros. 
“Nesta noite o coração de Champagnat bate forte com a união de 40 países onde 
está o Marista”, completou o Ir. Ernesto Sánchez.

Na abertura, a internacionalidade marista esteve materializada nas apresentações 
culturais. O espetáculo de dança “Sonho de um Camponês” retratou a história do 
fundador do Instituto Marista, São Marcelino Champagnat, desde a revolução fran-
cesa até a chegada dos primeiros Irmãos marista ao Brasil, em 1897. Para mostrar as 
belezas do Brasil e a diversidade cultural do país anfitrião, houve apresentações de 
capoeira, frevo, carnaval e o festival folclórico de Parintins.
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18-19 de julho: Vida e missão juvenil

Participaram da abertura, pelo Insti-
tuto Marista, os Irmãos do Conselho 
Geral John Klein, Antonio Ramalho, 
Michael De Waas, o diretor do Secre-
tariado da Missão Ir. João do Prado, o 
diretor do Secretariado Irmãos Hoje Ir. 
Cesar Rojas, o provincial da Província 
Mediterrânea Ir. Antonio Giménez. Pela 
PMBCN, o animador da Comunidade 
Marista da Tijuca Ir. Claudino Falchet-
to, a diretora do Instituto Marista de 
Solidariedade (IMS) Shirlei Aparecida, 
o diretor da Casa da Acolhida Alex 
Alves, o diretor do Colégio Marista São 
José – Tijuca Edson Leite, o diretor do 
Colégio Marista – Barra Ir. Pedro Jadir 
Melo, e a ex-aluna marista Fernanda 
Tolomei.

Também compareceram os represen-
tantes da Associação Nacional das 
Escolas Católicas (ANEC), do Conselho 
Estadual de Juventude do estado, da 
Associação São Martinho, da Funda-
ção São Joaquim, da Associação de 
Pais Maristas, da Diretoria de Recreio 
e Anciões, da Associação de Antigos 
Alunos Maristas do RJ, da Internacio-
nal Paper, do Grupo Educart (Instituto 
Tocando em Você), do Hospital São 
Francisco.

A programação do encontro contou 
com painéis, conferências, momen-
tos de oração, visitas a comunidades 
locais e ao Cristo Redentor. Além dos 
participantes EIJM, mais de mil jovens 

maristas são esperados para a JMJ, 
entre os dias 23 a 28 de julho. Du-
rante o dia, os voluntários junto com 
a equipe de apoio, recepcionaram os 
peregrinos.

Tenda Vocacional

Durante os intervalos do EIJM, os jo-
vens são convidados a participar da 
Tenda Vocacional, montada na quadra 
do Colégio. O espaço também foi 
aberto oficialmente nesta quarta-feira 
(17/07), para proporcionar aos jovens, 
de maneira interativa, a oportunida-
de de entenderem a importância e o 
significado de ser um animador voca-
cional.

No início do dia 18, quinta-feira, de-
pois da oração da manhã o Ir. Emili Turú 
saudou  a todos os jovens  e demais 
presentes, lamentando não poder ter 
estado na abertura do encontro devido 
a problemas de conexão aérea na via-
gem. Este dia  centrou-se na “Jovem co-
munidade”. Os grupos foram formados 
ao acaso; assim cada grupo, misturava 
culturas, países e línguas. Buscou-se em 
primeiro lugar a identificação do grupo, 
para buscar depois  em que consiste 
o “fazer a diferença”. Algum desafio 
mais significativo para a juventude de 
hoje, no modo como vive a sua fé, foi 

registrado. Esse desafio foi apresentado 
durante a oração da noite que consistiu 
numa celebração da “luz”, apresentando 
Jesus “luz” do mundo e de nossas vidas.

No dia seguinte, muito cedo,  todos 
acordaram para ir ao encontro de Cris-
to Redentor, com os braços abertos, 
no morro do Corcovado. E de tarde, o 
encontro com Jesus, através das obras 
sociais em favor dos pobres, alguns 
deles vivendo nas  “favelas”. À noite a 
celebração centrou-se na memória dos 
nossos Mártires, a nos apelos à Juven-
tude Marista.
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20 - 21 de julho: Serviço - silêncio - sororidade
Dia 20, sábado, começou com uma oração em torno de 
Maria, com imagens de vários cantos do mundo, através de 
estandartes representando uma imagem de Nossa Senhora 
venerada no país. Tudo se deu no pátio central do Colégio 
São José – Rio de Janeiro. Estávamos todos ao redor. A ora-
ção continuou, depois, no ginásio.

Na manhã de sá-
bado, a comuni-
cação foi feita do 
Conselho Geral 
para os jovens 
participantes. Co-
meçou o Ir. Emili 
Turu com a apre-
sentação: "Mís-
tica e Profetismo 
Juvenil". O tema 
foi traduzido em 
três palavras que 
começam com 
"s": Serviço, silên-
cio e sororidade. 
Somos chamados 
a viver a vocação 
da Igreja do ser-
viço, a Igreja do 
avental. Somos chamados a dar valor ao silêncio: por 
outras palavras olharmos para nós para não vivermos em 
superficialidade mas sim em profundidade. Somos também 
chamados a viver a sororidade e a  fraternidade  que por si 
são evangelizadores.

Em seguida, o Ir. John Klein, Conselheiro Geral apresentou 
os "Desafios e perspectivas para o futuro." Tema que tocou 
vários pontos de reflexão para todos. Entre eles: Ser es-
pecialistas na evangelização e na defesa e promoção dos 
direitos das crianças e jovens; internacionalidade eficaz; 
comunhão de Irmãos e Leigos; comunidade internacional, 
espiritualidade, Pastoral Juvenil Marista; solidariedade com 
os pobres, nova eclesialidade; nova organização do Institu-
to Marista e vocação marista.

Depois houve um espaço para jovens e presentes na reu-
nião fazerem perguntas ou expressar preocupações aos 
membros do Conselho Geral presentes.

Na parte da tarde, depois de um evento esportivo entre 
os voluntários e os jovens da reunião, diversos seminários 
foram apresentados aos participantes que escolheram de 

forma livre. Entre 
eles: Espirituali-
dade Marista, a 
cultura de bem-
-estar, sustentabi-
lidade, juventude 
- Coração solidá-
rio, participação 
e protagonismo 
juvenil, pasto-
ral da juventude: 
construir pontes, 
projeto de vida : 
cultivar sonhos, 
jovem realidade 
teológica ...

O dia terminou 
com a celebração 
da Missa do do-

mingo;  todos os irmãos presentes se reuniram para com-
partilhar o jantar.

Domingo, 21 de julho, começou iluminado pelo episódio 
evangélico do encontro da mulher samaritana com Jesus. 
Em seguida, se reuniram num primeiro momento por pro-
víncia, e depois por região; os participantes discutiram um 
ou vários apelos que os jovens fazem ao Instituto ou à sua 
região. Estes apelos foram dados ao Ir. Emili e participados 
a todos. O dia terminou com a missa focada na mensagem 
do Evangelho: "Façam  de modo que todos os povos sejam 
meus discípulos." E antes do jantar houve uma homenagem 
de agradecimento a todos os setores que tornaram possível 
este grande encontro de jovens maristas de vários cantos 
do mundo.

22 de julho: jovens dos 4 ramos maristas

Na segunda-feira 22 de julho, 
houve o histórico primeiro encon-
tro entre jovens dos quatro ramos 
maristas no colégio São José do Rio 
de Janeiro. Após a oração foram 
apresentados os quatro Superiores 
gerais:  Irmãs Jane, Superiora Geral 

das Irmãs Maristas, Georgeanne, Su-
periora Geral das Irmãs Missionárias 
Maristas, P. John Hannan, Superior 
Geral dos Padres Maristas e Irmão 
Emili Turú, Superior Geral dos Irmãos 
Maristas. Em seguida, grupos de jo-
vens tiveram durante o dia várias 

vezes, a possibilidade de partilhar 
a sua pertença ao mundo marista. 
No final da manhã, os jovens que 
quiseram expressaram suas próprias 
experiências Maristas através de al-
gum testemunho pessoal, através do 
teatro, canto ou dança.
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Se você quiser saber o 
que a Família Marista 
tem a dizer aos jovens 

de hoje... observe Maria:

Onde ela está? Que está 
fazendo?
Ela está em Nazaré… em 
silêncio, simplicidade, con-
templação.  Maria está no 
meio do seu povo, conver-
sando com as pessoas, ale-
grando-se e chorando com 
elas, mas, acima de tudo, 
ouvindo-as enquanto medi-
ta a Palavra de Deus.

A Família Marista diz pra 
você:
•	 Guarde contato com o seu inte-

rior, com o seu mundo e com a 
vida - como ela o fazia!

•	 Busque Jesus no presépio, na cruz 
e no altar – seguindo seu exemplo!

•	 Seja alegre, criativo, corajoso e 
compassivo – como ela o foi!

•	 Medite a Palavra de Deus em silên-
cio e com simplicidade, na oração 
e interioridade – Maria maravilha-
-se com o amor de Deus por ela.

Ela está ao pé da Cruz... Ela pro-
clama sua crença na missão de Jesus 
estando ali com Ele.

Ela é testemunha do coração 
aberto e amoroso de Deus. É 
capaz de viver sua vulnerabilida-
de em suas obras com corajosa 
humildade, estando junto dos 
que sofrem!
•	 Foi aqui que nascemos, como 

o povo Mariano de Deus.
•	 É aqui que, hoje, caminhamos 

com os ‘crucificados’ – ousa-

dos, confiantes e em movimento 
– como Maria!

Ela está em Pentecostes… Ela 
proclama sua mensagem estando ali 
com os Apóstolos.

•	 Como ela, corra o risco de ser in-
flamado pelo fogo do Espírito!

Ela vive em profunda relação 
com Deus. Busque discernira ação 
de Deus no mundo ao seu redor… “E 
Deus amou tanto o mundo…”

•	 Seja otimista com relação à vida, 
fique atento ao que está nascendo 
e acredite em suas possibilidades!

•	 Permaneça na luta, 
corra o risco do “fracasso” e 
prepare-se para recomeçar.
•	 Continue a construir 
a Igreja de hoje, criando co-
munidades maristas com-
prometidas.

Como nossos Fundadores 
e Fundadoras, Champag-
nat, Chavoin, Colin, Perro-
ton e pioneiras, caminha-
mos com e no meio do 
povo, acolhendo a todos, 
amigos dos pobres, dos es-
quecidos, dos sem poder, 
dos marginalizados. Maris-
tas, somos ‘instrumentos 
de misericórdia’ para os 

empobrecidos, os feridos, os exclu-
ídos da educação e os das periferias.

Maria sustentou a Igreja nos seus pri-
mórdios e assim continuará fazendo 
até o final dos tempos.
•	 Como povo Mariano, colaboremos 

com todas as pessoas que procu-
ram transformar a sociedade!

•	 Somos convocados a nos com-
prometer apaixonadamente com 
a obra de Maria – em todo e 
qualquer lugar, e com sentido de 
urgência.

Como Família Marista, nós o/a con-
vidamos a responder ao forte apelo 

para renovar nossa Igreja, imi-
tando a fidelidade de Maria, 
e inspirados em sua fortaleza, 
‘glorificar o Senhor’ como ela 
o fez.
______________
Georgeanne Donovan smsm, John 
Hannan sm, Jane Frances O'Carroll 
sm, Emili Turú fms
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Mensagem da Família Marista aos jovens de hoje

Na parte da tarde houve um diá-
logo aberto dos Superiores gerais 
maristas em um painel, responden-
do a perguntas e a comentários. 
Muitas das perguntas e preocupa-
ções do jovens estavam na linha 
vocacional.

Antes da comovente e significati-
va celebração eucarística houve um 
painel de oito representantes dos 
quatros ramos da Família Marista 
para responder a perguntas relacio-
nadas com o significado que tem 
para um Marista ser "o rosto maria-

no da Igreja." Finalmente, os quatro 
Superiores Gerais transmitiram sua 
mensagem ao mundo marista da 
juventude, representados nesta reu-
nião por todos os presentes.
Em seguida, transcrevemos sua 
mensagem.


