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Irmãos

filipinos celebram
profissão perpétua e jubileu
de prata
Compromisso final para viver como Irmãos Maristas
por toda a vida

D

ois Irmãos maristas fizeram a
profissão perpétua, enquanto
que outro Irmão celebrou o
jubileu de prata, durante uma missa
festiva nas Filipinas.
Os Irmãos Nelson Beltrán e Mark Roberth Laurea fizeram os votos perpétuos e
o Ir. Noel Fernández celebrou 25 anos
de vida religiosa marista, na cidade de
General Santos, no dia 18 de julho.
O evento foi marcado também por uma
festa na Universidade Notre Dame de
Dadiangas, depois da missa de duas
horas celebrada pelos Padres Maristas
na Paróquia de São Pedro e São Paulo.

Filipinas é um dos países que compõem a
Província East Asia, do
Instituto Marista.
Os Irmãos Nelson e
Mark terminaram, antes
da profissão, um retiro
de 30 dias nas Filipinas
e participaram também
de cursos de espiritualidade em Kota Knabalu,
na Malásia, numa comunidade internacional
marista, fundada há pouco.
Além dos familiares dos três Irmãos e
outros Irmãos, participaram também

da celebração os Padres e as Irmãs
Maristas.

administração geral
• De 10 de agosto a 10 de outubro, realiza-se em Manziana, Itália, o programa de espiritualidade para os Irmãos da 3ª
idade de língua espanhola e portuguesa. Vários Irmãos da administração geral colaboram com a apresentação de alguns
dos temas.
• O Programa Pós-perpétuos Gier para Irmãos com 3 a 7 anos de profissão definitiva, que começou no dia 13 de agosto,
durará 5 semanas, na Casa geral e em L’Hermitage (França). O Secretariado Irmãos hoje e as equipes de formação de
Manziana e Escorial acompanham os 20 participantes. Irmãos do Conselho geral estão entre os conferencistas.
• O Conselho geral terá sua reunião ordinária no dia 24 de agosto, na Casa geral de Roma.
• De 20 a 23 de agosto, o Ir. Michael de Waas, conselheiro geral, participa da Assembleia da Missão da Austrália, em Mittagong.
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patronal do Instituto

15 de agosto - Solenidade da Assunção da
Bem-aventurada Virgem Maria

N

osso culto marial, como o da
Igreja, exprime-se pelo amor,
a confiança e a admiração.

doutrina marial.
Suas principais celebrações, particularmente a Assunção, festa patronaldo Instituto, são tempos privilegiados para intensificar nossa devoção
para com essa boa Mãe.

Leva à imitação de Maria em suas
atitudes para com Deus e para com
os homens.

Cada dia, louvamos a Mãe de Deus
pelo terço ou outra prática de piedade mariana conforme as orientações
da Igreja.

A exemplo do Padre Marcelino
Champagnat, vamos a Maria como a
criança vai a sua mãe.
Procuramos aprofundar nossa relação
com ela pela oração e pelo estudo da

Juntos

avançamos e iremos

longe
Comissão Africana de Irmãos e Leigos

D

e 15 a 18 de julho a Comissão
Africana de Irmãos e Leigos
se encontrou no Sacred Heart
Marist College em Johannesburg, na
África do Sul.

então.
O Ir. Erick Silali se juntou à equipe,
composta pelos Irmãos Elias Odinaka, John Kusi-Mensah, Ernest Randriatsoa e pelo leigo Mike Greeff.

Quatro Irmãos e um Leigo rezaram,
trabalharam, sonharam, planejaram
e celebraram juntos.

O Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa, por
causa de outros compromissos, não
pôde estar presente.

Foi escutada novamente a mensagem do Ir. Emili para o Dia de Champagnat, que focaliza intensamente o
papel dos leigos. Analisou-se também a situação africana.

O propósito do encontro foi refletir
sobre o Plano Estratégico, criado pela
comissão em julho de 2014, em Nairóbi, incorporando a ele os desenvolvimentos ocorridos no Instituto, desde

A equipe aproveitou a oportunidade
para trabalhar sobre as conclusões
da II AIMM, do recente Encontro
para animadores leigos acontecido
em Roma, do antigo plano e do do-

Considerando todos os aspectos
acima, foi reformulado o plano estratégico da comissão com conteúdos mais significantes e mais
incisivos.
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cumento Elementos Básicos para a
Construção da Estrutura Global do
Processo Vocacional para os Leigos.
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Na África, foram alcançados muitos objetivos, desde o ano passado,
mesmo se ainda existe muita coisa a
ser feita.
O grupo dedicou-se também ao pedido do Secretariado dos Leigos para
que contribuíssem com ideias e sugestões para o Encontro Continental
da Comissão de Leigos, planejado
para outubro de 2016.
O comunicado da comissão, feito
depois do encontro, termina com
essa frase: “Nós dizemos na África:
‘Se queres ir rápido, vai sozinho. Se
queres ir longe, vai junto’.
Juntos estamos avançando e iremos
longe.”

Leigos Maristas

em formação
para acompanhar Exercícios
Inacianos
Leigos recebem diploma de acompanhadores de
Exercícios Espirituais de Santo Inácio

D

ez leigos maristas do Chile receberam o diploma de acompanhamento do Retiro espiritual
de Santo Inácio, junto com 60 outros
paroquianos

“Descobri que através deles me tornei
uma pessoa mais disposta à ação do Espírito, deram-me coragem para romper
com ataduras pesadas que me impediam de ser totalmente livre para amar.“

Rossana Avendaño, uma das participantes, disse que “isso não termina
aqui: agora começa nossa tarefa para
acompanhar outros leigos maristas”.

Conforme Raúl Amaya, coordenador do
Equipe de Espiritualidade e Leigos, “o
certificado dá condições para acompanhar espiritualmente a outras pessoas
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nesse método que é considerado
um tesouro da igreja e que os maristas do Chile estão implementando
há alguns anos para os leigos.”
“Essa prática nos confirma que os
Exercícios Espirituais são um meio
potente para que as pessoas tenham uma experiência profunda de
encontro com Cristo, para viver um
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processo de conversão espiritual
permanente e para organizar a vida
em vista do que o Senhor
nos pede”.
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O curso era formado por classes
presenciais, leituras e informações

Ele contou como os 10
leigos maristas foram
convidados em parceria
com o Centro de Espiritualidade Inaciana para
fazer o curso de um ano
e meio.

de vários documentos, exercícios
práticos de acompanhamento e a
própria vivência
dos Exercícios.
Raúl
sublinhou
que a Equipe de
Espiritualidade e
de Leigos do Chile
espera formar leigos de modo tal
que “possam assumir as tarefas de
formação, acompanhamento e animação de leigos e
Irmãos”.

“Os Exercícios espirituais
são uma escola espiritual
que forma um coração
focado em Cristo,” ele
acrescentou.

O Programa “Pós-Perpétuos Gier”
(13 agosto-20 setembro)

Administração: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Roma
E-mail: comunica@fms.it
Site da Internet: www.champagnat.org
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