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Programa “Pós-perpétuos Gier”
23 Irmãos jovens participarão de programa de
formação permanente

V

inte e três Irmãos de profissão perpétua participarão para fortalecer a
própria vocação, de um curso de cinco semanas de duração, que acontece pela primeira vez, e começa no dia 13 de agosto.

“É a primeira vez que se organiza esse programa e, possivelmente será repetido daqui a 2 anos, se a experiência e a sua avaliação serão positivas e se
existirem candidatos suficientes para o mesmo”, disse o Ir. Hipólito Pérez,
diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje.
O curso “Pós-Perpétuos Gier”, que acontecerá de 13 de agosto a 20 de setembro, com a participação de Irmãos Maristas de todo o mundo, tem ainda como
objetivo refletir sobre as raízes maristas.
Será realizado, durante as primeiras duas semanas, na Casa Geral, depois se
mudará para l’Hermitage, na França, para outras duas semanas e, finalmente,
se concluirá em Roma, com outra semana.
O Ir. Hipólito disse que a finalidade do curso é “afirmar o projeto vocacional
pelo qual se optou e oferecer a possibilidade de experimentar a realidade da
chamada nesse novo começo, através do encontro profundo consigo mesmo,
com Deus, em uma dinâmica de diálogo e escuta intercultural, assim como um
encontro com as raízes maristas”.
“Teremos também a oportunidade de conhecer e viver a experiência da espiritualidade ‘Taizé’, de comunhão e acolhida aos jovens”, disse ao departamento
de comunicações da Casa Geral o Ir. Hipólito.
O programa é organizado pelo Secretariado Irmãos Hoje e conta com a
colaboração das equipes de formação
permanente de Manziana e El Escorial
Foram convidados alguns conselheiros
gerais, leigos e Irmãos para contribuir
com palestras durante o curso.
O Ir. Hipólito indicou que durantes
as duas primeiras semanas se fará a
“releitura da vida, atenção plena, diálogos apreciativos, interculturalidade e
‘horizontes de futuro’ do XXI Capítulo

Geral”.
As duas semanas seguintes, continuou
explicando, se realizarão em l’Hermitage, “onde exploraremos a história do
nosso fundador e nossas origens marista com nosso coração, nossos olhos e
nossos pés.”
Conforme o Ir. Hipólito, “na nossa terra sagrada, peregrinaremos ‘em saída’,
como Marcelino, da primeira casa de
formação de La Valla até a nova casa de
l’Hermitage e percorremos seus caminhos, desde l’Hermitage até as monta-

nhas de Le Bessat.
“Na última semana, voltaremos para
Roma e participaremos do Encontro
de Vida Religiosa Jovem, organizado em
ocasião do Ano da Vida Consagrada”,
disse o Ir. Hipólito.
“Também será um tempo de síntese,
quando aprofundaremos a pergunta
“quo vadis?” e, como São Pedro, assumiremos um novo começo no projeto
de vida, até às últimas consequências”,
concluiu.
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Encontro de jovens Irmãos
Província África Centro-Leste (PACE)

V

inte e quatro Irmãos jovens africanos se reuniram pela primeira
vez em Nairóbi para se encontrarem com Irmãos da Administração
Geral de Roma.
“O principal objetivo do encontro é
acompanhar a caminhada vocacional
desses Irmãos jovens, escutar suas
preocupações e preparar seus corações para um novo começo do Instituto Marista”, disse o Ir. Hipólito Perez,
diretor adjunto do Secretariado Irmãos
Hoje.
O Ir. Hipólito comunicou ao Departamento de Comunicações da Casa Geral, no dia 22 de julho, que o evento foi
“animado e acompanhado2 por dois
conselheiros gerais, os Irmãos Antonio
Ramalho e Ernesto Sánchez, e também
por ele mesmo.
O grupo era formado por Irmãos de
votos temporais e perpétuos.
Viajaram do Congo, Tanzânia, Ruanda,
Quênia e República Centro Africana
para participar do encontro que aconteceu de 19 a 21 de julho.

O encontro dos jovens Irmãos tratou de temas relacionados com o carisma marista: missão, fraternidade e espiritualidade, partindo da experiência vivida pelos
Irmãos nas suas comunidades.
“Durante três dias, vivemos o poder do Espírito Santo nos dizendo que as coisas
não precisam ser do jeito que são”, disse o Irmão Adolfo Paluku Tandika no dia
21 de julho.
“Precisamos de uma mudança para um novo começo e isso começa comigo
mesmo, eu preciso ser a mudança que eu esperaria em outros”, acrescentou o
congolês. “Prometemos-nos a fazer a diferença”.
Terminados os três dias, os Irmãos seguiram reunidos para trabalhar sobre as
Constituições, sob a orientação do Ir. Antoine Kasindu.

Esses 5 países formam a Província da
África Centro-Leste (PACE).

Província Ibérica: 21 leigos prometem continuar seguindo o carisma marista

D

urante a missa celebrada na casa provincial da Província Ibérica, em
Alcalá de Henares, 21 leigos pronunciaram pessoalmente a promessa
de fidelidade ao carisma marista.

“Hoje, publicamente, reconhecemos sua vocação e lhes acolhemos na família carismática de Marcelino Champagnat”, afirmaram os membros da Comissão de Leigos da Província, em um comunicado recebido pelo Departamento
de Comunicações da Casa Geral, no dia 15 de julho.
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Nairóbi: MIC-MIUC Reunião orçamento

Roma: Comissão Internacional do MChFM

Ir. Joe McKee em Bangladesh

Brasil Centro-Sul na Casa Geral

Adelaide, Austrália

Irmãos da Província Compostela

Província Norandina: Experiência de formação
conjunta de Irmãos e Leigos

N

a Colômbia, Armenia, um grupo de 10 Irmãos e
16 leigos maristas se reuniram, de 8 a 11 de julho,
para viver uma experiência única de formação.

Depois de uma profunda vivência e de refletir sobre a espiritualidade, a vocação, a missão e a nova relação de Irmãos
e Leigos maristas, ajudados pela metodologia das pequenas
comunidades, foram sublinhados os seguintes apelos:
* Cultivar a oração pessoa e comunitária em torno ao Evangelho como elementos fundantes que ajudam a manter a
espiritualidade;
* Ao participar do nascimento da nova aurora no Instituto,
somos convidados a impulsionar a vitalidade carismática
através da complementariedade, em comunhão de vida
de Irmãos e Leigos que reflete a sua identidade comum e
específica;

deixar nossas áreas de conforto para ir para as periferias,
juntos, Irmãos e leigos, em comum união;
* Favorecer comunidades maristas de Champagnat abertas
ao diálogo;

* Todos somos chamados à missão e a partir do batismo
assumimos a tarefa de fazer conhecer a Jesus Cristo e fazê-lo amar;

* Recriar comunidades maristas de Champagnat orantes,
acompanhadas vocacionalmente, que transformam as situações “Montagne” da nossa sociedade.

* Somos corresponsáveis na missão e somos chamados a
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Últimos Irmãos falecidos
31/07/2015: Leonardo Gómez Blanco - Prov. Mediterránea - Espanha, Cartagena
27/07/2015: Carlos Preciado Rodríguez - Prov. México
Occidental
25/07/2015: Gerard Gillespie - Prov. West Central
Europe - Escócia, Glasgow
23/07/2015: Ignacio Esteban Lazcano Uranga
Prov. Compostela - Espanha, Valladolid
21/07/2015: Julius Walsh - Prov. Austrália, Ashgrove
16/07/2015: Paulo Passin - Prov. Rio Grande do Sul
15/07/2015: Lorenzo García Porres - Prov. Ibérica
Espanha, Villalba

12/07/2015: Jan (Henri) Jorissen - Prov. West Central
Europe - Bélgica, Genval
12/07/2015: Félix García de Galdeano Ona - Prov. Ibérica
Espanha, Lardero
07/07/2015: Albert Kennedy - Dist. Pacific
Nova Zelância, Auckland
17/06/2015: Antonio Boldu y Ricart - Prov. Santa María
de los Andes - Peru, Lima
13/06/2015: Jean Baptiste Tamessuien - Dist. West Africa
Gana
10/06/2015: Emilio García Rilova - Prov. Ibérica
Espanha, Lardero

FMSI convida as ONGs maristas
do continente americano

N

ão é a primeira vez que isso
acontece: já em 2004, quando
a FMSI era ainda um órgão
interno da Administração Geral Marista, aconteceu um encontro em Santa
Cruz de la Sierra, na Bolívia, que deu
origem à rede Coração Solidário, que
desde então funciona regularmente
em nível das Províncias Maristas, dos
vários países e também em nível continental, como demonstram os encontros de Belo Horizonte (2006), Belém
(2009), Cidade do México (2011) e
Quito (2014).
Durante o encontro de Belém, promovido pelo Ir. Emili Turú, atual Superior
Geral, Dominick Pujia e Sara Panciroli
apresentaram a FMSI e desde então se
iniciou a falar de uma rede internacional de ONGs maristas e organizações
de solidariedade com uma prospectiva
mundial.
Exatamente na direção em que se desenvolveu no continente americano,
agora, para a FMSI, chegou o momento de realizar uma rede global, em
nível de Instituto Marista.

Estão previstos, para levar adiante
esse projeto, nos próximos meses, 4
encontros por grandes áreas geográficas, destinados aos encarregados
das ONGs maristas e dos escritórios
provinciais de solidariedade.
As duas primeiras datas já estão definidas: em Guatemala, de 17 a 19 de
agosto 2015, para o continente americano, e em Roma, de 5 a 7 de outubro,
para a Europa. A FMSI está dialogando
para escolher as dadas dos outros
dois encontros, durante 2016: um para
a Ásia e Oceânia e outro para a África.
Os objetivos do encontro são diversos: de se conhecer e partilhar experiências até a oportunidade de se abrir
em direção do inteiro mundo marista,
em linha com o empenho atual de
todo o Instituto de tornar realidade a
internacionalidade.
Três documentos serão estudados,
aprofundados e partilhados: um sobre
a “nossa ideia de solidariedade” ligada
com a promoção dos direitos da infância; um segundo sobre a “política
de proteção do menor” que sirva de
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inspiração a toda organização marista;
e um terceiro para estudar a constituição de uma rede internacional de
ONGs maristas, objetivo da FMSI para
o ano de 2017.
Começamos, portanto, com o próximo
encontro na Guatemala, no Centro
Marista de Formação, na Cidade de
Guatemala, onde participarão aproximadamente 25 pessoas: algumas são
responsáveis de 10 ONGs maristas reconhecidas oficialmente, outras representam os escritórios de solidariedade
das Unidades Administrativas e outras
ainda organismos da Rede Interamericana Marista, como a Subcomissão
de Solidariedade e a Comissão de
Missão. Representando a FMSI estarão presentes Manel Mendoza e Mario
Meuti, diretores dos escritórios
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