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2017: Bicentenário do instituto
Escolhido o logo da celebração

AdministrAção GerAl

Ir. Emili Turú, superior geral, visita El Salvador, de 27 a 3 de agosto. Em seguida, visitará Honduras.
Ir. Antonio Ramalho, conselheiro geral, participou, nos dias 28 e 29 de julho, da reunião da Conferência de Provinciais da 

África, em Nairóbi. A partir de primeiro de agosto, até dia 3, participará da Assembleia da Província África Centro-Leste, em 
Ruanda.

O Ir. Luiz Jorge Flores, postulador geral, parte para o México onde acompanhará a fase diocesana do processo de canoni-
zação do Ir. Basilio Rueda. Quando o processo for terminado na diocese de Guadalajara, tornará a Roma.

A ideia principal do logo é a de celebrar 
os 200 anos. Por isso o elemento prin-
cipal é o número 200. Esse número, por 
sua vez, é formado por 3 elementos, 
que sublinham que 2017 não é somente 
uma recordação histórica, mas sobretu-
do UM NOVO COMEÇO:

* O número dois, um traço azul, lembra 
o horizonte, o futuro, um novo come-
ço… Nele se pode ver também a letra 
“L”, que recorda La Valla, L’Hermitage, o 
berço do Instituto.

* Duas letras “M”, uma espelhada sob 
a outra, formam os 2 zeros do número 
200. Lembram, primeiro de tudo, o que 
somos, Maristas, mas também é uma 
recordação de personagens históricos 
da nossa caminhada: Montagne, Maria, 
Marcelino… Além disso, relembram o 
apelo à missão, à mística. As duas “m” 
sobrepostas simbolizam ainda o pas-

O Conselho Geral pediu a participação de diversas pessoas na elaboração de uma proposta para o logo da celebração 
do Bicentenário do Instituto. Durante a última sessão plenária foi escolhido, entre as propostas enviadas, o logo que 
nos acompanhará durante o caminho que nos conduz a 2017. O logo escolhido foi desenhado por Andrés Gil, leigo 

espanhol da Província Ibérica.
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Ano montAGne

Outubro 2014 – Julho 2015

sado e o futuro, o exterior e o interior.

* O traço do número “2” termina com 
3 elementos que são 3 pétalas de uma 
violeta. Estão colocados no extremo, 
projetando-se para frente, como uma 

assinatura. A violeta frequentemente 
se apresenta como símbolo de sim-
plicidade, um elemento importante da 
espiritualidade marista...

A cor principal é o azul (Maria), con-

trastado pelo roxo e laranjado.

A tipografia é clássica, facilitando a 
versão da frase nos diversos idiomas 
onde o carisma marista é vivido.

Caminhada de 3 anos

Temos pela frente três anos para celebrar, em espírito de 
fé, nosso bicentenário: o ano Montagne, o ano Fourvière, o 
ano La Valla. Além do logo que será o símbolo do processo 
como um todo, cada ano terá seu próprio elemento gráfico. 
Esses 3 símbolos foram realizados pela Província do Rio 
Grande do Sul e servem para recordar o elemento central 
do tema proposto para cada ano: o encontro entre Marce-
lino e o jovem enfermo Montagne, o convite a acompanhar 

os jovens Montangnes de hoje; a Basílica de Fouvrière, lugar 
da promessa da fundação da Sociedade de Maria; La Valla, 
a dimensão mística do carisma, a mesa, lugar do encontro 
com Jesus, pão da vida.
Agradecemos a todos que enviaram suas propostas para o 
logo. Esperamos que todos nós, cada um assumindo sua 
própria responsabilidade, ajudemos a aurora a nascer, a au-
rora de um Instituto marista renovado. Só o compromisso 
de todos tornará possível UM NOVO COMEÇO. 
Os logos, em diferentes formatos, podem ser baixados em:
http://www.champagnat.org/000.php?p=364

O encontro com o jovem Mon-
tagne foi um acontecimento 
que marcou profundamente 

a vida do Pe. Champagnat e certa-
mente fez nascer o Instituto Marista.

No dia 28 de outubro de 2014, aniver-
sário do encontro do Pe. Champag-
nat com o jovem Montagne, daremos 
início ao ano MONTAGNE. Coincidirá 
com a celebração do ano da vida con-
sagrada em toda a Igreja.

Esse primeiro ícone nos acompanhará 
até julho de 2015. Será uma recorda-

ção da importância e da urgência de 
nossa missão, tão atual hoje como nos 
tempos do Pe. Champagnat.

Inspirados por nosso Fundador, que se 
dirigiu de La Valla até esse lugar cami-
nhando durante várias horas, também 
nós nos sentimos chamados a cami-
nhar em direção aos jovens Montagne 
de hoje, ali onde se encontram.

Em nossos ouvidos ressoa o insis-
tente apelo do Papa Francisco para 
deixar a própria comodidade e atre-
ver-se a chegar a todas as periferias 

que necessitam da luz do Evangelho 
(EG).

O que ardia no coração de Champagnat 
no caminho de volta a La Valla depois 
de ter encontrado o jovem Montagne? 
O que vibrava em seu interior e o levou 
a fundar o Instituto poucos meses 
depois? Perguntemo-nos: Não seria o 
mesmo caminho que agora estamos 
chamados a refazer, deixando-nos in-
terpelar profundamente pela situação 
dos jovens Montagne de hoje?

http://www.champagnat.org/000.php?p=364
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distrito dA AmAzôniA

Ir. João Gutemberg superior por mais um triênio

O Ir. Inacio Etges, Provincial 
da Província do Rio Grande 
do Sul, comunicou, no dia 

10 de julho, a escolha do Ir. João 
Gutemberg como Superior do Dis-

trito Marista da Amazônia (DMA) 
para o próximo triênio. O seu novo 
mandato iniciará no próximo Capí-
tulo Distrital, a ser realizado de 26 
a 31 de dezembro de 2014. O Ir. 
João Gutemberg esteve à frente do 
Distrito neste triênio (2012-2014) e, 
também, em outros dois mandatos.

A escolha supre as expectativas apon-
tadas pelo próprio Distrito,  que 
durante a sondagem feita com os 
Irmãos e leigos da Amazônia, sub-
linhou a necessidade de ter como 
superior alguém que fosse um bom 
animador dos Irmãos e das Comuni-
dades, que tivesse profunda espiri-
tualidade, fosse inserido na realidade 

amazônica e atuante na missão do 
Distrito, entre outras características. 

Durante o período de consulta, tam-
bém foram elencadas prioridades 
que serão definidas durante o Ca-
pítulo Distrital. Alguns dos pontos 
elencados foram o resgate e forta-
lecimento da Animação Vocacional, 
a reestruturação do DMA, o resgate 
da espiritualidade profunda e viven-
cial, a dimensão socioambiental e o 
enfoque amazônico da missão, a for-
mação sistemática e personalizada , 
a animação da Vida Consagrada, a 
atenção às Juventudes e a autossus-
tentabilidade, entre outros.

ViVer: corAções sem fronteirAs

Austrália: Festival da Juventude Marista

Estamos felizes em informar sobre o nosso próximo 
Festival da Juventude Marista (MYF15) a realizar-se em 
Sydney de 12 a 15 de janeiro de 2015. O lema do Fes-

tival é "Viver: coração sem fronteiras". O Festival será uma 
experiência de vida única. 

Contará com dois convidados internacionais: Irmão Emili 
Turú, FMS, Superior Geral dos Irmãos Maristas, Roma, e 
Greg Boyle, SJ, fundador e diretor executivo da Homeboy 
Industries; e dois destacados conferencistas nacionais: 
Laura John, Representante da juventude australiana nas 
Nações Unidas em 2014, e Rob Galea, cantor, compositor e 
fundador da Stronger Youth. 

Para outras informações: www.maristyouthfestival.com o 
facebook.com/maristyouthfestival

http://www.maristyouthfestival.com
https://www.facebook.com/maristyouthfestival
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AssemBleiA e cApítulo do
distrito dA melAnésiA

Profundamente convencidos de 
que os Maristas de Champag-
nat, Irmãos e Leigos, nos po-

demos reunir em torno da mesma 
mesa, 11 Leigos e 9 Irmãos nos con-
gregamos, de sábado 21, a quarta   
25 de junho, na Casa de Formação 
de Los Teques para realizar a pri-
meira experiência de Formação  
Conjunta da Venezuela Marista.

Desde o Delta do Orinoco até a 
Terra do Sol Amada (Maracaibo), 
passando por Caracas, Maracay, 
Los Teques y Punto Fijo, nos acer-
camos a viver essa experiência 
em comunidade. Juntos, Irmãos 

e Leigos, compartilhamos fé e vida, 
revitalizando nossas histórias pessoais 
e, com elas, nossas vocações especí-
ficas.

O partilhar a vida nas pequenas co-
munidades que formamos, nos ajudou 
a fazer-nos perguntas e nos convidou 

a descobrir nossas próprias res-
postas perante o futuro do caris-
ma marista na Venezuela.
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VenezuelA: irmãos e leiGos juntos

Cerca de 50 pessoas se reuniram 
por ocasião da Assembleia e do 
Capítulo da Melanésia, em Porto 

Moresby (Papua-Nova Guiné), de 14 a 
20 de julho. A Assembleia recebeu lei-
gos e irmãos maristas de todo o Distri-
to - PNG, Bougainville, Ilhas Salomão, 
Vanuatu, Nova Caledônia e MAPAC.

Os Irmãos Jeffrey Crowe, Michael de 
Waas, David McDonald e Siaosi Ioa-
ne participaram como representantes 
do Instituto e de outras unidades da 
Oceania.

Um momento importante da Assem-
bleia foi o agradecimento e a celebra-
ção por tudo o que o Ir. Ken McDon-
ald realizou no Distrito durante trinta 
anos, principalmente por sua liderança 
nos últimos 9 anos. Ken entregou o 
cargo de Superior de Distrito ao Ir. Jean 
Marie Batick. Jeff Crow agradeceu Ken 
em nome da Província da Austrália e 

da Região da Oceania. Jeff também agradeceu os Maristas do Distrito, assegu-
rando-os do apoio à Região e observou que a ocasião significava a conclusão de 
um processo que começou nos Capítulos de 2010.

A Assembleia representou uma importante integração e preparou os Irmãos para 
o Capítulo que se realizará em seguida. O Capítulo destacou especialmente a 
vida dos Irmãos e comunidades do Distrito. Em seguida os delegados elegeram o 
novo Conselho do Distrito junto com o Ir. Jean Marie como Superior do Distrito. 
O novo Conselho é formado pelos Irmãos Stanley Bakere, Rodney Pauru, Mark 
Kenatsi e Clement Pekube.

http://www.champagnat.org

