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Encontro dE jovEns maristas da Ásia

Província East Asia

O encontro de jovens maristas 
da Ásia será realizado entre 
os dias 10 e 12 de agosto em 

Seul, no Centro Marista de Educa-
ção, antes da VI Jornada Asiática da 
Juventude (13 a 17 de agosto), que 
se realizará na Coreia, na diocese de 
Dae-jeon.

Será um encontro de jovens maristas 
provenientes de diferentes países da 
Ásia. Vai permitir aos jovens de partici-
par a um programa de formação marista 
e de planejar a própria caminhada es-
piritual. Ao mesmo tempo, o encontro 
será uma oportunidade para os jovens 
maristas de explorar e renovar sua fé, 
em modo tal que possam partilhar o 
Evangelho e os valores maristas.

Os objetivos do encontro são: 

1. permitir aos participantes que co-
nheçam mais a respeito da vida e do 
trabalho dos Irmãos Maristas.

2. proporcionar um momento de en-
contro para a juventude marista de 
diferentes países da Ásia, em modo 
tal que possam se conhecer.

3. Dar aos participantes a oportu-
nidade de conhecer as diferentes 
culturas presentes na Ásia.

O encontro está sendo organizado pelo 
Setor Marista da Coreia-Japão, que per-
tence à Província da Ásia do Leste.

O programa do encontro focalizará 3 temas: Maria, Champagnat e os Maristas.

A expectativa é que participem 22 jovens, sendo 4 da Coreia, 5 de Hong Kong, 4 do 
Japão, 7 das Filipinas e 2 do Vietnã.



Ano VII - Número 335Notícias Maristas

2

ProjEto intErProvincial dE missão 
Em tabatinga

Missa do envio missionário de Verónica Rubí para Amazônia

No ambiente do retiro conjunto 
de Irmãos e Leigos, sábado, 12 
de julho, a Eucaristia do dia se 

revestiu de características particulares 
no gesto do envio de Verónica Rubí pa-
ra o Projeto Interprovincial de Missão.

Os participantes do Retiro, como mem-
bros da Província Marista Cruz del Sur, 
seus familiares e amigos realizamos o 
gesto de envio, orando por nossa irmã 
Missionária Verónica Rubí que, depois  
de alguns anos de experiência de mis-
são em Moçambique, se integra a um 
projeto do Secretariado da  Colabo-

ração Missionária Internacional - Cmi, 
partindo nestes dias para o Distrito 
Marista da Amazônia, concretamente 
para a localidade de Tabatinga (Brasil), 

na tríplice fronteira Brasil, Peru e Co-
lômbia. 

 Familiares e companheiros de cami-
nhada, junto com os participantes do 
Retiro, a acompanhamos nesse mo-
mento participando de uma celebração 
muito significativa, em que a riqueza 
dos símbolos, a Palavra de Deus, o 
testemunho de familiares e amigos, 
e a oração de todos, manifestaram o 
desejo oferecer todo nosso apoio à 
generosa entrega de Verónica nesse 
momento tão especial. Desejamos-lhe 
uma fecunda tarefa missionária.

Partilha da nossa missão no 
mundo

Bélgica: Encontro sobre a solidariedade

No dia 28 de julho, aconteceu 
em Habay-la-Vieille um encon-
tro que teve como tema a so-

lidariedade. Foi um encontro entre 
leigos e Irmãos onde se par-
tilharam experiências diferen-
tes de solidariedade : pessoas 
marginalizadas em nível local, 
projetos sanitários no estran-
geiro, educação e cristianismo 
no mundo escolar.

Nem todos os convidados ti-
nham relação com o mundo 
marista. O objetivo principal 
foi o de partilhar o conheci-
mento no campo da solidarie-

dade. Por isso cada um pode expressar 
a própria experiência no campo da 
solidariedade.
Foi, ao mesmo tempo, uma ocasião 

para os Maristas de partilhar o que se 
vive no Instituto, a nossa missão no 
mundo, dirigida essencialmente aos 
marginalizados.

Foram sublinhadas algumas 
pistas para reforçar o que vive-
mos e continuar a desenvolver 
uma sistema de informação e 
possíveis colaborações para 
a obra missionária da Bélgica.

Deseja-se que haja uma con-
tinuidade desse projeto e um 
novo encontro será organi-
zado.
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novos modElos dE animação, 
gEstão E govErnança

Quênia: Encontro Regional Africano

De 23 a 25 de julho foi realizado 
no centro Roussel House em 
Nairóbi (Quênia), o Encontro 

Regional Africano sobre o projeto de 
“Novos modelos de animação, gestão 
e governança” em um ambiente de fra-
ternidade, colaboração e abertura. 

O projeto, iniciativa do Conselho 
Geral, propõe-se como meta asse-
gurar o desenvolvimento e a viabi-
lidade da vida e da missão maristas 
mediante a proposta de colocar 
prática princípios, orientações e 
possíveis modelos de animação, 
gestão e governança para a Admi-
nistração Geral e Unidades Admi-
nistrativas.

No último mês de maio foram realiza-
dos outros dois encontros regionais, 
no Arco Norte e Brasil-Cone Sul. No 
final de agosto será realizado o encon-
tro para a Oceania e em outubro os 
encontros para Europa e Ásia. 

O encontro contou com a presença 
de 39 participantes: os provinciais das 
quatro províncias da África (Madagas-
car, Nigéria, PACE e África Austral), o 
superior do distrito da África do Oes-
te, os membros de seus conselhos, 
os irmãos Antonio Ramalho, Ernesto 
Sánchez e Víctor Preciado do Conselho 
Geral; Mario Meuti (FMSI), June Alisson 
Cruz, da Comissão Internacional de 

Finanças e  Lawrence  Ndawala (MIC); 
Luca Olivari e Francesco Fusco de AT 
Kearney; e João Carlos do Prado e Ga-
briel Villa-Real da Comissão de Novos 
Modelos. 

O encontro teve como objetivos:

• Conhecer o projeto de novos mode-
los: origem, realização progressiva, 
finalidade, razão de ser, processo 
proposto e resultados esperados.

• Desenvolver a primeira fase de diag-
nóstico: recolher informações sobre 
a atual situação das províncias e 
da região, bem como das projeções 
de futuro existentes atualmente (no 
âmbito das obras, província, região, 
Administração Geral e Instituto).

• Promover um melhor entendimento 
mútuo entre as províncias que for-

mam a região quanto aos aspectos 
relacionados com o projeto.

• Fomentar a participação das unida-
des administrativas no desenvolvi-
mento do projeto.

A metodologia e as dinâmicas 
propostas permitiram aos partici-
pantes refletir sobre os modelos 
atuais de animação, gestão e go-
vernança nas diferentes províncias 
assim como sobre os apelos da 
vida e missão maristas de hoje e 
sua projeção para o futuro a partir 
de uma visão do Instituto como 
organização internacional.

As palavras do Ir. Emili Turú, S.G., 
em sua mensagem deste ano para a 
festa de São Marcelino Champagnat 
convidando-nos a um novo começo 
inspiraram e motivaram a reflexão e a 
partilha no encontro: “Olhando para 
trás nos damos conta de que essa 
necessidade de começar de novo tem 
sido uma constante no Instituto Ma-
rista. Novas circunstâncias históricas, 
sociais ou mesmo internas nos obri-
garam a ser profundamente criativos 
e nos questionaram sobre como teria 
que responder às novas necessidades. 
Foram muitos novos começos, antes 
deste do início do século XXI que so-
mos convidados a viver”. 

«Em primeiro lugar, parece a mim que para nós Irmãos foi muito importante o fato que o Capítulo tenha reco-
nhecido explicitamente a vocação do leigo marista. Ao fazer isso, está reconhecendo que é um dom de Deus. 

Portanto, não é que nós Irmãos cedemos algo do carisma marista aos leigos. É um dom de Deus, a vocação leiga. 
Portanto, nos coloca numa relação de igualdade: a vocação de um leigo marista, a vocação de um Irmão marista.» 

Ir. Emili Turú, Superior Geral
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assEmblEia Provincial

Estados Unidos: um novo jeito de ser Irmão

Foi realizado na Vila Marista do 
Pilar, na Argentina, o retiro da 
Província Cruz del Sur de Irmãos 

e Leigos Maristas, de 9 a 13 de ju-
lho. O Ir. Javier Espinosa, diretor do 
Secretariado dos Leigos animou o 
encontro.

Esse momento de oração e refle-
xão conjuntas focalizou a voca-
ção marista específica dos Leigos 
e dos Irmãos em sintonia com 
a caminhada do Instituto. Neste 
sentido e marcando a experiência 
de retiro conjunto, são muito im-
portantes as palavras do Ir. Emili 

Turú, Superior Geral:

“Em primeiro lugar, parece a mim 
que para nós Irmãos foi muito im-
portante o fato que o Capítulo 
tenha reconhecido explicitamente 
a vocação do leigo marista. Ao 

fazer isso, está reconhecendo que 
é um dom de Deus. Portanto, não 
é que nós Irmãos cedemos algo 
do carisma marista aos leigos. É 
um dom de Deus, a vocação leiga. 
Portanto, nos coloca numa relação 
de igualdade: a vocação de um leigo 

marista, a vocação de um Irmão 
marista.”

Partilhamos o mesmo caminho, 
tanto Irmãos quanto leigos. O 
futuro do carisma marista só po-
de ser entendido a partir dessa 
comunhão. 
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A Província dos Irmãos Maristas dos Estados Unidos é 
constituída por 154 irmãos, 85 dos quais aposenta-
dos e 69 ainda como força de trabalho ativo. Cerca 

de 100 participaram da assembleia de 20 a 24 de julho, em 
Nova Jersey. Foi maravilhoso sentir a vitalidade ainda pre-
sente nesses homens, dos mais jovens a alguns em seus 90 
anos de idade. A energia gerada nas apresentações e dis-
cussões sobre os temas de missão, oração e comunidade 
encheu a todos de esperança, confiança e motivação para 
continuar a viver nossa Fraternidade Marista com o zelo que 
tínhamos quando iniciamos. 

O tema proposto foi “Um Novo Jeito de Ser Irmão”, que 
traduziu o que o Pe. Champagnat estabeleceu em nossas 
origens. O destaque foi o “poder da presença”: a consciên-
cia do poder proporcionado pela presença e pelo amor 
permanentes de Deus que nos permite "fazer o impossível". 
Mais uma vez é afirmado que Deus responde às orações 
e trabalha por nosso intermédio para ajudar os outros 
simplesmente com nossa presença e nossas ações, não 
necessariamente com nossas palavras. Sentir a presença 
de Deus nos outros permite que nos relacionemos com 
eles, na medida em que percebemos que Deus nos ama por 
meio deles, assim como demonstra o Seu amor a eles por 
meio de nós.

A energia gerada por esta equação, por exemplo, está per-
mitindo que uma nova comunidade formada por irmãos da 
região do Arco Norte venha a ser implentada no Harlem 
hispânico para atender às necessidades prementes de imi-
grantes recentes. Graças a Deus, os Irmãos Maristas estão 
novamente atentos aos sinais dos tempos e proporcionam 
ajuda e orientação como fazíamos na França pós-revolucio-
nária. A idade parece não ser obstáculo para novos e emo-
cionantes esforços, mas promove a sabedoria consquistada 
pela experiência do PODER DA PRESENÇA.


