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EmErgência nas Filipinas

Tufão Haiyan provoca destruição

administração gEral

Os Irmãos Emili Turú e Joe Mc Kee, superior e vigário gerais, reuniram-se com a comissão de revisão das Constituições, 
na Casa Geral, de 8 a 12 de novembro.

Os Irmãos conselheiros gerais Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho estão realizando a visita ao Distrito da África do Oeste. 
A visita terminará no próximo dia 24.

O Ir. Jim Jolley, da FMSI de Genebra, realizou um seminário na Suíça para alguns Irmãos e leigos das Províncias dos Esta-
dos Unidos e Europa Centro-Oeste, entre os dias 4 e 7 de novembro. O mesmo seminário foi realizado para alguns Irmãos 
e leigos da África, em Nairóbi, de 11 a 14 de novembro.

Os Irmãos João Carlos do Prado (Secretariado da Missão) e Mario Meuti (FMSI Roma) participam do III Seminário da Edu-
cação da União de Superiores Gerais das congregações feminias e masculinas, que se realiza na Casa Geral, nos dias 15 e 
16 de novembro.

Recebemos notícias das Filipinas que confirmam que todos os Irmãos Maristas estão bem e as comunidades não foram 
atingidas pela passagem do violento tufão Haiyan, que castigou o país há alguns dias. Os maristas agora estão concen-
trando os esforços na ajuda às famílias que perderam tudo, dedicando especial atenção às crianças que se encontram 

totalmente desamparadas, sem casa e família. Todas as comunidades, através do Ir. Provincial, Ir. Manuel De Leon, pedem a 
nossa colaboração para que possam intervir concretamente em favor das pessoas necessitadas.

A FMSI (www.fmsi-onlus.org) recolherá as doações, pequenas ou grandes que sejam, e as passará aos Irmãos das Filipinas. 

Você pode usar o sistema de doação 
OnLine da FMSI, via PayPal ou, se 
preferir, pode enviar sua contribui-
ção através do banco, usando os 
seguintes dados: 

Fondazione Marista per la Solida-
rietà Internazionale Onlus - Piazzale 
Champagnat, 2 - 00144 Roma - Italia

Conta N° 615308724416
Banco: Banca Intesa SanPaolo, 
Sucursal: N° 06785, Endereço: Viale 
C. Pavese 397 – 00144 Roma Italia
Código IBAN: 
IT66E0306905033615308724416
Código BIC: BCITITMM058

http://www.fmsi-onlus.org
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sEssão da tErcEira idadE 
Em manziana
Outubro - Dezembro de 2013

No dia 17 de outubro, quinze 
Irmãos (13 FMS e 2 SM) e um 
padre Marianista se reuniram 

em Manziana para começar os dois 
meses da sessão de forma-
ção. A casa estava bem pre-
parada para nos acolher. Nos 
primeiros dias, partilhamos 
nossas vidas, o contexto de 
onde viemos e nossas ex-
periências de pastoral. Foi 
impressionante escutar tanta 
variedade de experiências, 
desde os anos de ensino nas 
escolas primárias aos trabal-
hos em grandes colégios de 
cidades importantes, como 
também de missão em Nigé-
ria, Timor Oriental e Filipinas. 
Somando todo o trabalho 
dos participamos, chegamos 
a um total de 800 anos de 
missão marista.

Em seguida, passamos a sessões com 
pessoas convidadas, que duram em 
média 3 dias.

Os participantes desta sessão são: 
Norbert Simms (Escócia), Kieran 

Nally (Irlanda), John Nash, Patrick 
Hogan e Jim Adams (Estados Uni-
dos), John Horgan, Justin Guthrie, 
John O’Brien, Graeme Peacock e 

John Wagner (Austrália), Denis Tur-
ner e Kevin O’Mally (Nova Zelândia) 
e Jude Pieterse (África do Sul) mais 
dois Irmãos Marianistas dos Estados 
Unidos: Tom Trager e Robert Jue-
nemann. Nosso capelão é o Padre 
Marianista Patrick Tonry.

O programa é coordenado pelos Ir-
mãos Barry Burns e Antoine Kazindu, 
auxiliados pelo Ir. Anthony Hunt, res-
ponsável pelas coisas concretas da 

casa.

Há poucos dias tivemos 
a visita do Superior Geral 
FMS, Ir. Emili Turú, que 
apresentou uma visão geral 
do Instituto. Também veio 
nos encontrar o Ir. Michael 
McAwar, SM, que apresen-
tou em linhas gerais o caris-
ma Marianista e a situação 
da congregação.

No início de novembro par-
timos para uma peregrina-
ção na França para visitas 
os lugares das origens do 
projeto marista, visitando 
os lugares chaves ligados 

a Marcelino Champagnat. Visitaremos 
também Taize, Cluny e Ars. Essa pere-
grinação é um dos tópicos impor-
tantes do programa de formação e 
estamos todos ansiosos por esses 
momentos.

II Assembleia Internacional da Missão Marista
maristas novos em missão - Nairóbi 2014

O XXI Capítulo Geral, no horizonte da “nova 
relação entre irmãos e leigos, buscando juntos 
maior vitalidade”, convida todo o Instituto a 

“organizar outra Assembleia Internacional da Missão 
Marista, seguindo o espírito de Mendes”.

Uma assembleia internacional representa um momento 

privilegiado na vida do Instituto, que oferece aos Irmãos 
e aos Leigos a oportunidade de partilhar, celebrar, refletir 
e construir juntos. Em igualdade de condições. A vida e a 
missão Marista no presente e para o futuro, fiéis ao ca-
risma. Apresenta-se como oportunidade para fortalecer 
nossa dimensão internacional e intercultural a serviço da 
infância e da juventude. 
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VocaçõEs maristas

Equipe Vocacional da Europa

Em 07 de outubro, tivemos a 
primeira reunião do Curso, no 
noviciado de Sevilha, da Equipe 

Vocacional da Europa, composta por 
um representante de cada província, 
pelo Ir. César Rojas, diretor do Secreta-
riado de Irmãos hoje, e pelo Mestre de 
Noviços, Ir. Ernesto Tendero.

Começamos por partilhar reflexões 
sobre o discurso do Papa Francisco 
a seminaristas e noviços do mundo, 
em 06 de julho de 2013. Mais uma vez 
volta a insistir sobre temas como: a 
importância da fidelidade num mundo 
que vive do provisório; a alegria, como 
um sinal de um coração saudável e 
centrado; sobre a coerência de vida 
de fecundidade pastoral, rompendo 
com a imagem de solteirões; sobre 
o perder o medo de rezar e sair para 
evangelizar; sobre a importância da 
vida em comunidade; sobre a amizade 
e evitar as críticas que tão mal nos 
fazem; e, finalmente, sobre os quatro 
pilares da formação dos candidatos: a 
vida espiritual, a formação intelectual, 
o apostolado e a comunidade.

Um programa para todos nós!

Em forma de animação, comentamos 
a nossa participação e envolvimento 
em várias reuniões de carácter voca-
cional em nível eclesial e de instituto: 
MUDANÇA, JMJ, encontro de irmãos jo-
vens da Europa em L’Hermitage, apoio 
a uma ou outra congregação no seu 
plano de Pastoral Vocaciona ...

* Depois  passamos a dialogar sobre 
algumas ações para este ano letivo:
Avanço da proposta de um "Erasmus" 
Marista para jovens que tenham que 
se deslocar por motivo de estudos e 
que queiram partilhar a vida comuni-
tária em diferentes lugares que lhes 
propomos.
* Continuação da exposição Marista 
que se realizou por ocasião da JMJ 

em 2011. Durante este ano será na 
província Ibérica.
* O nosso envolvimento na web 
vocacional www.buscoalgomas.com.
Previsões para a próxima Páscoa 
Vocacional em Alcalá de Henares.
* Elaboração do Nível 3 de Acom-
panhamento, sobre "Discernimento 
Vocacional", de índole interprovin-
cial, relacionado com os cursos pro-
movidos pela CME: o primeiro a nível 
provincial, o segundo a nível  inter-
provincial, e o terceiro, de nossa res-
ponsabilidade, de aprofundamento, 
também a nível internacional .
* Participação no Curso de Formação 
PV de La Salle, em Roma e nas Jorna-
das Nacionais de Pastoral Juvenil da 
CONFER, em Madrid.

Previsão de um encontro vocacional de 
jovens maristas da Europa, promovido 
por nós mesmos em Taizé, de 10 a 18 
de agosto de 2014.

Na parte da tarde, partilhamos as inicia-

tivas vocacionais promovidas durante 
este ano letivo em várias províncias. 
As iniciativas podem ser consultadas 
nos sites provinciais, onde é possível 
baixar os materiais disponíveis.

Por fim, comentamos que nas dife-
rentes províncias se estão acompan-
hando vários jovens com interesse na 
vida marista. Alguns já estão fazendo 
uma experiência comunitária ou já se 
encontram no postulantado. Está-se 
dando um apoio personalizado a nove 
jovens na Europa e a um décimo que 
se incorporará brevemente ao Novi-
ciado.

Esses encontros são uma oportuni-
dade para refletir juntos, coordenar a 
nossa ação, trocar ideias e materiais e 
fazer propostas concretas na área de 
acompanhamento vocacional marista. 
Feliz com o que somos, propomo-lo 
com entusiasmo.

http://www.buscoalgomas.com


Ano VI - Número 297Notícias Maristas

Centro dos Irmãos Maristas em Esopus, Estados Unidos

Como acontece cada ano, no 
período do Advento, também 
para 2013 a FMSI elaborou um 

subsídio para a reflexão pessoal, ins-
pirado nos direitos da infância. Neste 
ano, em particular, a FMSI propõe o 
tema das crianças migrantes e seus 
direitos, objeto da Jornada de Dis-
cussão geral, promovida pelo Comitê 
da ONU para os Direitos da Infância, 
em 2012. A temática, aliás, é de grande 
atualidade devido aos constantes e 
maciços fluxos migratórios que atin-
gem tantos países do mundo, seja 
como lugares de proveniência, 
seja como de destino para todos 
aqueles que deixam seus lugares 
de origem, no intuito de fugir da 
pobreza, das guerras, das catás-
trofes naturais. Enfim, o tema é 
muito pertinente na proximidade 
do Natal, se pensamos na Família 
de Nazaré: Jesus, Maria e José, 

constrangidos a emigrar para o Egito 
e a afrontar todas as dificuldades da 
época.

O livrinho foi elaborado com os teste-
munhos de crianças e jovens do mundo 
marista que viveram a condição de mi-
grantes com suas famílias. A FMSI agra-
dece a todos os que colaboraram nessa 
pequena publicação para o Advento: 
agradecemos às crianças e aos jovens 
que partilharam conosco sua experiên-
cia de vida; aos pais que permitiram 
publicar as histórias de seus filhos; às 

pessoas de referência da FMSI nas 
províncias maristas, porque sem a 
colaboração deles este trabalho 
não teria sido possível.

O livrinho pode ser baixado na 
nossa página ou também no site 
da FMSI: www.fmsi-onlus.org
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o mundo das crianças migrantEs

FMSI: testemunhos e reflexões para o Advento

CoTrabalhando para recon-
quistar o espírito e o entu-
siasmo dos primórdios do 

Instituto, jovens e adultos estive-
ram reunidos no Centro Marista, 
em Esopus, durante os dias 12 
e 13 de outubro de 2013 parti-
cipando da Experiência “final de 
semana La Valla”. O projeto, uma 
cooperação entre o Centro em 
Esopus e o Escritório Provincial de 
Evangelização e Vocações, propôs 
aos participantes um final de se-
mana de oração, vida comunitária 
e trabalhos. Mais de 30 membros 
da Família Marista de todos os lugares 
dos Estados Unidos trabalharam jun-
tos para construir a Trilha Champagnat 
de Meditação.

A construção dessa trilha, próxima 
da capela na floresta, foi o projeto 
proposto para esse ano. Essa nova 
área de meditação é centrada nos 

momentos cruciais da vida do 
fundador, Marcelino Champagnat, 
e permite contar a história da 
herança marista a todos os que 
visitam o Centro em Esopus.

O percurso inclui diversas “es-
tações”, onde os participantes 
podem meditar a vida de Marceli-
no e refletir sobre os desafios que 
cada estação apresenta àqueles 
que querem caminhar com ele.

A trilha termina na gruta dedicada 
à Boa Mãe, Maria, que se encontra 

próxima da capela.

http://www.fmsi-onlus.org

