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Há

Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

um mês…

Colóquio Internacional Marista sobre
Formação Inicial

N

Nossa história Marista, que teve sua origem em La Valla e
L’Hermitage, continua a jorrar
após quase duzentos anos.

a liturgia de abertura
do Colóquio Internacional Marista sobre
Formação Inicial, cada participante trouxe um pequeno vaso com água de seu respectivo
país, adicionou-a a uma vasilha regional e simbolicamente
colocou a água no Gier, em
L’Hermitage.

Hoje…
Partilhamos com você esse “jorrar” com o texto das Convicções, Orientações e Recomendações do Colóquio sobre
Formação Inicial Marista.

Esse é um símbolo da riqueza
do mundo Marista, reunido
em nossa Casa Mãe. Na confluência de nossa experiência
e nossa sabedoria, refletimos,
partilhamos e sonhamos o futuro da Formação Inicial Marista.

Há também uma Narrativa Visual da experiência e do espírito desse encontro comunicada
de modo mais eficaz sem palavras.
Que a convergência deste outubro, reunindo-nos com Nossa Boa Mãe e Jesus, sejam as
influências para nosso Novo
Começo.

Dez dias depois, na liturgia
de encerramento, cada participante recebeu uma pequena
garrafa de água do Gier para
levar, partilhar e distribuir em
sua parte do Instituto.

Administração Geral
• No dia 10 de novembro, o Ir. Emili Turú participou da Assembleia Geral da Conferência Espanhola de Religiosos, em
Madrid. Fez uma palestra com o tema “a autoridade a serviço da comunhão e da missão”.
• Nos dias 9 e 10 de novembro, os Irmãos Joe Mc Kee, vigário Geral, e Michael De Waas, conselheiro Geral, visitaram as
comunidades da Índia.
• Aconteceu, na Casa Geral, nos dias 11 e 12, a reunião sobre os Novos modelos de animação, governança e gestão,
com a participação dos responsáveis do Secretariado da Missão, FMSI e secretariado da Colaboração Missionária Internacional.
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Província Cruz

del Sur
celebra seu quinto capítulo
Novo provincial assume seu cargo

O

quinto capítulo da Província Cruz
del Sur aconteceu na Villa San
José de Luján, Argentina de 1 – 3
de novembro. Durante o capítulo deu-se
a mudança da animação e gestão provincial e o novo provincial,
o Ir. Alberto Aparicio, assumiu seu cargo durante
a missa celebrada no dia
primeiro de novembro.

vice provincial.
Antes do capítulo provincial, aconteceu,
nos dias 30 e 31 de outubro, a Assembleia provincial que serviu como momento de preparação para o próprio capítulo.

“Foram dois dias de
intenso trabalho, nos
quais foram escutados
todos e, partindo das
diferentes avaliações
do triênio, foram dadas
pistas para serem discutidas durante o trabalho
do Capítulo Provincial”,
disse a Província em notícia publicada no dia 2
de novembro.

“Foi uma celebração
significativa na qual o
Ir. Horacio Busto, antigo provincial, exprimiu
seu agradecimento e palavras que marcaram o
fim do seu mandato”,
diz uma nota do site da
Província.
O Capítulo elegeu o novo conselho
provincial, formado agora pelos Irmãos
Arturo Buet, Rubén Velázquez (Paraguai), José Kuhm, Demetrio Espinosa,
Agustín Martínez e Raúl Schönfeld,

obras educativas, ligadas à área de animação provincial, além de outros membros de equipes das entidades e alguns
jovens convidados de diferentes áreas da
Província.

Conforme noticia o site da Província,
houve uma “grande presença tanto de
Irmãos quanto de Leigos”. Participaram
também todos os capitulares, os diretores dos colégios e coordenadores das

Os Irmãos Víctor Preciado e Eugène Kabanguka
participaram, conselheiros gerais, participaram do Capítulo e da Assembleia.
Outras informações sobre o Capítulo e
a Assembleia podem ser lidas no site
http://www.maristascruzdelsur.org.

Encontro do Secretariado
Ampliado de Leigos em Sydney
Criando espaços de diálogo sobre a vocação laical

O

Secretariado Ampliado de Leigos encontrou-se em Sydney,
na Austrália, para sua reunião
anual, de 17 a 24 de outubro de 2015.
A pauta foi marcada pelo estudo e
reflexão de temas, pelo encontro
com a realidade marista local e pela
convivência do grupo.

O Secretariado tem, nesse momento, um olhar voltado especialmente
para o Capítulo Geral de 2017, com
a preocupação de criar uma agenda
produtiva para os temas do Secretariado, em especial os itinerários
vocacionais para leigas e leigos, os
processos de vinculação e pertença,
a associação laical, os processos

2

formativos iniciais e permanentes
conjuntos entre Irmãos e leigos, e a
revisão do Projeto de Vida do Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM).
No meio tempo acontecerá, em outubro de 2016, o Encontro das Comissões Continentais.
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A proposta é que nesse encontro seja
possível retomar os temas e dar-lhes
um encaminhamento para o Capítulo
Geral.

processos formativos, a Associação.
O grupo esteve em três escolas, em
contato com professores e estudantes;

Em vista disso, o Secretariado
organizou o Encontro e já encaminhou sua preparação nas
regiões.

Mas foi a vida marista, experimentada
durante o encontro, o que certamente
mais tocou a todos.
A Província da Austrália organizou diversas visitas e encontros, principalmente com a intenção de criar espaços
de diálogo sobre a vocação laical, os

Para o grupo, o encontro anual é ocasião para se encontrar ao redor da mesa, falar das famílias
e do trabalho, rezar juntos.
Na linda paisagem de Sydney,
tudo isso ficou ainda mais gostoso.

A expectativa é que se chegue
em 2016 com uma reflexão
aprofundada.
O documento “Elementos básicos para o desenho de um
marco global do processo vocacional marista para leigos e
leigas” servirá como base para
vários desses temas.

víncia do Instituto.

A gratidão do grupo ao
Anthony Clarke e sua equipe.

reuniu-se com Irmãos e leigos na residência provincial e no centro administrativo; participou de um momento no
programa Footsteps 2, de formação de
leigos, em Mittagong; além de outros
espaços de partilha e vivência.
Foi possível ver como a missão marista
é levada adiante por Irmãos e Leigos,
em comunhão carismática, nessa Pro-

O grupo é formado pelo
diretor do Secretariado, Ir.
Javier Espinosa, pelos dois
co-diretores, Pep Buetas, de
Hermitage, e Tony Clarke, da
Austrália, além dos representantes
das regiões: pela Ásia, Agnes Reyes,
da Ásia Leste, e pelas Américas, Patricia Rios, do México Ocidental, João
Luis Gonçalves, do Brasil Centro-Sul,
e Raúl Amaya, de Santa Maria de los
Andes. Não pode estar presente Ir.
Sylvain Ramandimbiarisoa, de Madagascar.

Europa se organiza para criar
uma Rede Marista de Centros
Educativos
Equipe Europeia da Missão

A

Equipe Europeia da Missão, um órgão da Conferência Europeia Marista (CEM), reuniu-se em
Atenas, nos dias 26 e 27 de outubro, para discutir
a possibilidade de criar uma rede de escolas maristas na
Europa.

comunicações da Casa Geral, em 29 de outubro.
Oito países no continente têm escolas maristas: Portugal,
Espanha, França, Irlanda, Itália, Hungria, Grécia e Líbano.
O encontro da equipe aconteceu contemporaneamente
com a reunião da Conferência Europeia Marista, que se
realizou de 25 a 29 de outubro, também em Atenas.

“A ideia de criar uma rede de obras educacionais na
Europa foi bem acolhida pelos membros presentes no
encontro”, disse o Ir. João Carlos do Prado, diretor do
Secretariado da Missão. “Isso é importante para garantir o
futuro da missão marista na Europa”, disse ao escritório de

O próximo passo consiste em decidir que tipo de rede, como será organizada e implantada, assim como estabelecer
qual será o seu conteúdo.

3

Notícias Maristas

Ano IX - Número 399

agora o número aumentou consideravelmente com a situação do Iraque e da Síria.

Isso será discutido até o próximo encontro da CEM, que
acontecerá entre os dias 22 e 26 de maio próximo, em
Lisboa, Portugal.

A Casa Geral, na Itália, está avaliando o tipo de ajuda que
dará às pessoas necessitadas.

A Equipe da Missão se encontrará novamente na Espanha,
em Alcalá de Henares, no dia 18 de dezembro e, depois, em
Guardamar, nos dias 9 e 10 de fevereiro do próximo ano.

Está organizando os espaços que colocará à disposição
delas e também avalia as consequências que tal iniciativa
terá para a comunidade.

A situação dos migrantes e refugiados
Os participantes da equipe apresentaram as iniciativas que
as próprias províncias estão tomando para apoiar os imigrantes e refugiados.
Na Província da Compostela, estadas breves serão oferecidas para as pessoas deslocadas através da Caritas e da Cruz
Vermelha, assim como educação para as crianças.
Lardero, na Província Ibérica, oferece abrigo e a Província
Mediterrânea comentou que está oferecendo alojamentos
em acordo com as instituições da Igreja.
A Província de L’Hermitage, no mês de outubro, mandou
uma carta às comunidades com as recomendações e critérios para receber os imigrantes e pessoas deslocadas.
A Província tem experiência dos anos precedentes, mas

Três Irmãos

se consagram
definitivamente ao Instituto
Profissões perpétuas em Nteje

T

rês Irmãos fizeram a sua profissão perpétua no
Marist Comprehensive College, Nteje, sábado, 7 de
novembro, na Nigéria.

Eles eram Eucharistus Osuagwu, Linus Ihuoma, and Emmanuel Tyokor.
A celebração foi presidida por D. Dennis Isiuzoh, bispo auxiliar da arquidiocese de Onitsha.
O Ir. Provincial da Nigéria, Joachim Okoye-Ezetulugo recebeu os votos dos Irmãos em nome do Superior Geral.
Vários padres, religiosos e religiosas, familiares dos Irmãos
e outros leigos participaram da festa.
No mesmo dia, o Ir. Rufus Eze celebrou 50 anos de vida

religiosa, enquanto o Ir. Evans Okpalanachedo celebrou
25.
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Treze fraternidades do
MChFM comemoram o Ano
Fourvière
Comunidades vivas

T

reze fraternidades do Movimento Champagnat da
Família Marista das províncias do México Central e do
México Ocidental se reuniram, de 30 de outubro a 1
de novembro em San Juan de los Lagos, no México, para
preparar e viver o Ano Fouvière.
O evento, o XXI Encontro Interprovincial do MChFM, incluiu
a visita ao santuário de Nossa Senhora de San Juan de los
Lagos.
Duas vídeo-mensagens foram enviadas, uma de Ana Sarrate, que os exortou a ser visíveis em suas comunidades,
mostrando aos outros o quanto se querem bem.
A segunda mensagem, cujo vídeo se encontra abaixo, foi
do Ir. Emili Turú, Superior Geral. Ele fez um apelo às frater-

Assembleia

nidades para serem um “rosto mariano da Igreja” e “comunidades vivas”.

MChFM

do

Brasil Centro-Norte

E

ntre os dias 31 de outubro e 02
de novembro, foi realizada a IV
Assembleia Geral do Movimento
Champagnat da Família Marista, no Colégio Marista Dom Silvério, em Belo Horizonte/MG. Com o tema “Manter Viva a
Chama”, o evento reuniu representantes
de 17 Fraternidades da Província Brasil
Centro-Norte para a avaliar o triênio
2013/2015 e eleger a nova Equipe de
Coordenação para o triênio 2016/2018.
Além de eleger a nova coordenação,
a Assembleia Geral do MChFM também promoveu a análise e reflexão dos

avanços e desafios enfrentados pelas
fraternidades no triênio anterior. A partir
dessa análise, foram propostas ações
para fortalecer a atuação das Fraternidades e da nova Equipe de Coordenação
para o próximo triênio, cujo mandato
tem início no dia 08 de dezembro. José
Geraldo de Siqueira, da Fraternidade
Nossa Senhora das Neves, de João Pessoa (PB), foi reeleito Coordenador Provincial. Márcia Sousa, da Fraternidade
Nosso Senhor do Bonfim, de Silvânia
(GO), foi eleita Assessora de Formação e
Comunicação e Maria Luiza Ferreira, da

Redação e Administração: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, ROMA
E-mail: comunica@fms.it
página web: www.champagnat.org
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Fraternidade Mãe de Deus, de Taguatinga (DF), é a nova Assessora de Secretaria
e Finanças. A Assembleia também foi espaço de refletir e reformular o Regimento Interno do Movimento Champagnat e
de eleger as prioridades do triênio que
vão orientar o trabalho da nova equipe
eleita e a caminhada das Fraternidades.
Na ocasião, o Irmão Adalberto Amaral,
assessor provincial, fez uma apresentação sobre o processo de revitalização
do Movimento Champagnat.
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