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Número 400
Notícias Maristas se renova
No dia 20 de maio de 2008, data do aniversário do nascimento de Marcelino Champagnat, o escritório de comunicações da Casa Geral criava Notícias Maristas (NM),
que substituiu “Últimas Notícias”, destinado aos Irmãos, e
“Boletim Marista”, destinado aos leigos. Hoje NM é enviado, por correio eletrônico, a cerca de 5.000 inscritos, nas
4 línguas do Instituto. Sabemos também que, em muitas
realidades maristas, é impresso e distribuído para pessoas
que não têm acesso à informação digital.
Notícias Maristas é uma janela através da qual passam relatos da vida marista, com seus diferentes tons. Ajuda a
difundir o carisma e a criar unidade.
Tendo chegado ao número 400, aproveitamos a oportunidade para oferecer uma veste gráfica renovada, mais
elegante e sóbria. O boletim agora contará com 6 páginas
e daremos amplo espaço a imagens e também a informações mais breves.

Administração geral
O Ir. Emili Turú participou do Capítulo Provincial do
México Central, que aconteceu de 15 a 18 de novembro.
Terminou ontem, dia 19, o encontro de acompanhamento da comunidade de Notre Dame de l’Hermitage, com a participação do Ir. Javier Espinosa.
Os Irmãos João Carlos do Prado e Miguel Angel Espinosa participaram nos dias 17 e 18 da Assembleia
Geral da Oficina Internacional de Educação Católica
(OIEC). Participam também em Roma, até dia 21, do
Congresso mundial da Educação Católica, junto com
cerca de 30 maristas de todo o mundo.
Começa no domingo, na Casa Geral, a primeira reunião da Comissão Preparatória do próximo Capítulo
Geral, que será realizado em 2017, na Colômbia.

www.champagnat.org

Primeiro número de Notícias Maristas, publicado no
dia 20 de maio de 2008

Dia Mundial da Criança
20 de novembro
O Dia Mundial da Criança é celebrado em 20 de novembro. Proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas
– ONU, em 1954, foi criado para incentivar todos os países
a instituir um dia oficial para: promover o intercâmbio mútuo e compreensão entre as crianças, adolescentes e jovens; iniciar uma ação para beneficiar e promover o bem-estar das crianças, dos adolescentes e jovens do mundo
inteiro; celebrar o dia da infância, da adolescência e do
jovem anualmente.
20 de novembro é também o aniversario do dia em que a
Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos da Criança, do Adolescente e
do Jovem, no ano de 1959.
A Convenção sobre os Direitos da Criança, do Adolescente e do Jovem também foi assinada no mesmo dia, 20 de
novembro, em 1989, que desde então foi ratificada por
196 países.
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Fazer crescer a abertura para os leigos
Curso do animador marista da Oceânia

"
Sabemos muito bem
que, graças a Marcelino
Champagnat, o espírito de família é para
nós um dom especial
que trama entre nós os
liames da cordialidade e
da simplicidade; um espírito que tem grande

poder de atração
sobre muita gente.
Ir. Charles Howard,
circular de 1991

"

Em 1993, o Ir. Charles Horward sublinhou a necessidade do Instituto em
‘fazer crescer a abertura para os leigos’. Ele dizia que os leigos e leigas
trariam um novo rosto para o carisma
marista ‘pois eles o viverão mais plenamente’.
Uma experiência de maristas vivendo
o carisma juntos aconteceu em Brisbane, Austrália, de 1 a 5 de novembro.
21 maristas da Oceânia, incluindo representantes da Nova Zelândia, Fiji,
Quiribati, Samoa, Ilhas Salomão, Papua Nova Guiné, Bougainville e Austrália, escolhidos devido ao papel de
liderança e animação da fé que têm
em suas comunidades, reuniram-se
e viveram juntos durante 4 dias para
partilhar sabedoria e perspectivas sobre como fazer a vida marista crescer
em direção ao futuro.
O Curso do Animador Marista da
Oceânia deu aos participantes uma
oportunidade de aprofundar o próprio conhecimento e entendimento
do carisma marista, a teologia do ser
discípulo e o papel e responsabilidade que têm dentro da Igreja.
Foram desafiados na sua percepção
do que significa ser um apóstolo ma-

rista, místicos e profetas para o nosso
tempo. Adentraram-se no significado
da vocação e efetivo processo vocacional de crescimento da vida marista.
Na tranquilidade e beleza do ambiente do Centro de Espiritualidade Santa Tereza, os participantes viveram
juntos, dançaram e cantaram juntos,
rezaram juntos e abriram o próprio
coração à própria realidade e também
àquela dos outros, através da região
da Oceânia.

Boletins online
• Secretariado de Misión - Maristas
Chile
• Noviciado Interprovincial La Valla
de Medellín
• Secretariado de Misión del Sector
Maristas del Perú
• Nouvelles en Bref - Province du
Canada
• Hoja Informativa - Prov. Mediterránea
http://goo.gl/037o67
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Notícias em breve

Tanzânia: Encontro dos superiores das
comunidades da Província África Centro-Leste

Cerca de 30 maristas
participam de Congresso
promovido pelo Vaticano
Na quarta-feira 18 de novembro,
cerca de 30 maristas de diversas
partes do mundo, Irmãos e leigos,
reuniram-se na Casa Geral para
um momento de acolhida, intercâmbio e encontro fraterno, antes
do início do Congresso promovido
pela Santa Sé e Oficina Internacional de Educação Católica (OIEC).
O Congresso “Educar hoje e amanhã. Uma paixão que se renova”,
acontece em Roma, de 18 a 21 de
novembro.

Capítulo na Província do
México Central
O Capítulo aconteceu entre os dias
15 e 18 de novembro, com a participação do Ir. Emili Turú. O Ir. José
Sánchez Bravo assumiu o cargo de
Provincial. Os novos membros do
Conselho Provincial são: Daniel Herrera, Juan Carlos Robles Gil, Javier
Salcedo, Justino Gómez, Luiz Felipe
González e Rodrigo Espinoza.

FMSI: 20 de novembro
Em vista do Dia Mundial da Criança,
a FMSI lançou uma iniciativa para
chamar a atenção sobre os direitos
da infância e promover o debate
sobre esse tema. O material divulgado nos últimos 10 dias está disponível em http://goo.gl/xnWtoJ

Ir. Emili Turú na Confer
O Superior Geral fez uma palestra
na Assembleia Geral da Conferência Espanhola de Religiosos no dia
10 de novembro. O título da conferência foi "La autoridad al servicio de la comunión y la misión". O
texto pode ser baixado em http://
goo.gl/816YVj
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Os conselheiros gerais Irmão Antonio
Ramalho e Irmão Ernesto Sánchez,
realizaram um encontro de intercambio e formação com os superiores das
comunidades da Província África Centro-Leste (PACE), como parte do processo de visitas e acompanhamento
da Província. O encontro aconteceu
de 6 a 9 de novembro, em Mwanza,
Tanzânia, numa casa de encontros ao
lado do nosso Postulado e Colégio
nessa cidade.
Os objetivos foram:
• Oportunidade para escutar e partilhar sobre a realidade atual da Província, tendo em vista o próximo
Capítulo provincial.
• Partilhar e aprofundar os três temas
centrais da preparação para o Novo
Centenário do Instituto Marista: Missão (Montagne), Fraternidade (Fourvière) e Interioridade (La Valla).
• Fortalecer os Irmãos superiores no
seu papel de animadores comunitários.
• Partilhar sobre as esperanças e
preocupações dos Irmãos jovens
(seguimento dos 3 dias de encontro
semelhante, realizado com eles no
mês de julho em Nairobi).
Participaram do encontro 19 Irmãos,
incluindo os membros do conselho
provincial e os dois conselheiros gerais. Os participantes valorizaram
muito a metodologia utilizada, por ser
dinâmica, participativa, experiencial e

ajudando a interiorizar. Disse um deles: “A metodologia me ajudou a uma
introspecção, mas também a tomar
os meios concretos que me ajudarão
e ajudarão a Província a avançar”. O
fato de poder estar juntos e debruçar-se sobre a realidade provincial, de
forma aberta e fraterna, foi igualmente sublinhado, como avaliaram vários
participantes: « O valor de encontrar-se, o sentido de pertença...” “Aprendi
muito com os meus companheiros”.
A proximidade da casa marista permitiu também ao grupo momentos
de contato e convívio com o Colégio,
com os Irmãos da comunidade e com
os Postulantes.

Vídeos disponíveis
• Líbano: Comprometidos con los
derechos de los niños e niñas
desplazados
http://goo.gl/sBA2ty
• Projeto Fratelli: visita a un edificio en Sidón
http://goo.gl/y5aiXZ
• Ir. Emili Turú: comprometidos
con los Derechos de la Infancia
http://goo.gl/UWkMJm
• Irmãos Hoje: Colóquio internacional sobre a formação inicial
https://youtu.be/7hX9vp1hhFc
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Mundo Marista

Sekoly Champagnat Anatihazo
Antananarivo, Madagascar

Assembleia da Oficina Internacional de
Educação Católica, em Roma

Acampamento no futuro Centro
Educativo em Mar del Plata, Argentina

Escola primária marista
em Trichy, índia

Ilhas Salomão: St Joseph's Catholic
Secondary School

Equipe Irmãos Hoje da Província
Mediterránea, Málaga - Espanha

Famílias carismáticas em diálogo
Encontro de 70 congregações religiosas,
No ano da Vida Consagrada, a Associação dos Membros das Cúrias Gerais
(AMCG) convocou para os dias 7 e 8 de
novembro, em Roma, um Encontro das
Famílias Carismáticas desenvolvido a
partir dos carismas fundacionais das
congregacionais religiosas.
O convite provocou o interesse de
muitas dessas famílias. Por isso, o encontro contou com 155 participantes
(uma terça parte de leigas/os) de 70
congregações religiosas, representando 52 famílias carismáticas, entre
elas a nossa, Maristas de Champagnat.
Gianluca Mauriello e Rosa Ciccarelli
(comunidade mista de Giugliano), Pep
Buetas (Secretariado de Leigos do Instituto) e o Ir. Pau Fornells (Secretário
do Superior Geral) representaram a
nossa família.

com essas características , respondendo assim ao chamado do Papa Francisco às
congregações religiosas para contemplar o momento atual da vida consagrada
também em relação ao laicato como ampla expressão dos carismas que o Espírito suscitou na Igreja.

Foi a primeira vez que, a partir das cúrias gerais, se promove um encontro

O encontro permitiu satisfazer as expectativas de mútuo conhecimento, de tomada de consciência coletiva diante de um dos sinais dos tempos mais fortes do

Rosa Ciccarelli e Gianluca Mauriello (Giugliano), Pep Buetas (Barcelona) e o Ir. Pau
Fornells (Casa Geral).
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momento eclesial e para estabelecer contatos e partilhar experiências.
Para nós, Família Marista de Champagnat, os desafios são importantes, a partir
da própria identificação do conceito e o alcance da expressão família carismática
até as implicações da nova relação entre irmãos e leigos na comunhão.

Rio Grande do Sul

Participar desses encontros nos ajuda a continuar traçando nosso próprio caminho e a assumi-lo com maior esperança, se possível. Estamos a caminho de um
futuro sem retorno, com o sonho de continuar oferecendo ao mundo o que o
Espírito Santo suscitou em Marcelino Champagnat.

Irmão Geandir Wermann realiza
sua consagração definitiva

Participantes do curso de formação permanente em Roma

Curso de formação permanente
Irmãos da terceira idade visitam lugares maristas
Entre os dias 2 e 13 de novembro
de 2015, dezesseis Irmãos Maristas
que realizavam a 3ª Peregrinação
dos Irmãos Idosos de Língua Inglesa
em Roma, bem como uma equipe de
dois irmãos e seu capelão Marianista,
viajaram à França para visitar nossos
“lugares de fundação” Maristas.
Para alguns de nossos peregrinos,
era a segunda visita a Notre Dame de
L’Hermitage, mas as restaurações feitas em L’Hermitage, assim como nos
outros lugares Maristas, era algo muito novo e surpreendente para eles.
Além de L’Hermitage, também visitamos Marlhes, Le Rosey, La Valla, Les
Maisonnettes, Fourvière, Le Puy, S.
Genis Laval e também os lugares da
experiência de Montagne e o Memorare na Neve. Apreciamos a hospitalidade das comunidades de L’Hermitage e Le Rosey e tudo o que fizeram
para nos sentir em casa.
Uma parte especial da experiência
– e bastante apropriada ao nosso
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“ano Fourvière” – foi a oportunidade
de visitar os lugares de fundação de
outros ramos da Família Marista e de
partilhar a Eucaristia, a oração e uma
deliciosa refeição com cada um deles.
Viajamos a La Neylière para visitar os
Padres Maristas e o museu da missão
do Pacífico Sul, recentemente inaugurado, e assistir a uma apresentação
de mídia muito bem elaborada da
Fundação dos Padres Maristas. Celebramos a Eucaristia na capela que fica
próxima ao túmulo do Padre Colin. Na
manhã de nossa visita a Fourvière, fizemos uma parada para visitar as Irmãs Missionárias Maristas em S. Foy
de Lyon. Ali assistimos a uma excelente apresentação sobre as dificuldades e sucessos da fundação dessa
congregação. Uma vez mais tivemos
o privilégio de partilhar a Eucaristia
com as Irmãs e usufruir de uma excelente refeição e uma maravilhosa
companhia.
Nossa visita final foi a Belley e às Ir-

O Ir. Geandir Wermann, da Província do Rio Grande do Sul,
professou, no dia 1º de novembro, seus votos perpétuos. A celebração foi realizado em Santo Cristo, no Brasil, e marcou o
ingresso definitivo do Irmão ao
Instituto Marista.
A celebração foi presidida pelo
bispo Dom Liro Vendelino Meurer. O Ir. Inácio Nestor Etges,
provincial do Rio Grande do Sul,
recebeu os votos, em nome do
superior geral.
O lema escolhido pelo Irmão
Geandir foi O Senhor é meu
pastor e nada me faltará (Salmo
23).
Aos 31 anos, o Irmão Geandir
possui uma caminhada de 14
anos de vida marista. Ingressou
no Juvenato de Santo Ângelo
em 2001 e em 2004 iniciou o
Noviciado em Passo Fundo. Fez
a primeira profissão em 2006.
Depois de um tempo em Angola
e do trabalho no campo da pastoral vocacional, atualmente
trabalha no Centro Social Marista (Cesmar) de Porto Alegre,
unidade social que atende em
torno de 1.200 crianças, adolescentes e jovens.
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mãs Maristas. A Irmã Teri O’Brien foi uma grande anfitriã fazendo uma apresentação informativa sobre Jeanne Marie
Chavoin e a fundação das Irmãs. Durante a permanência
em Belley, também visitamos o site onde os primeiros Padres Maristas, Padre Champagnat entre eles, fizeram seus
primeiros votos como Maristas. Retornamos a Roma muito
agradecidos por nossas origens e também por nosso relacionamento com os nossos outros ramos Maristas.
Nossa gratidão à comunidade de L’Hermitage por sua
gentileza durante nossa estada e especialmente ao nosso
guia, Ir. Allan De Castro.

Irmãos da Terceira Idade celebram em La Valla,
onde o Instituto foi fundado em 1818.

Assuntos econômicos: CIAE faz encontro em Johannesburg
O Conselho Internacional de Assuntos Econômicos (CIAE)
terminou o encontro realizado em Johannesburg, África do
Sul, de 3 a 6 de novembro, com resultados positivos, incluindo as perspectivas do orçamento da Casa Geral para
o próximo ano.
“Existe um compromisso geral para inserir os dados com
transparência no programa Domus”, disse o Ir. Libardo
Garzón, ecônomo
geral. Domus é a
plataforma digital
para a gestão econômica do Instituto.

o coordenador do Conselho. “Primeiro, dar continuidade à
elaboração do plano de trabalho do CIAE. Segundo, analisar da situação financeira do Instituto baseada nos dados
inseridos pelos administradores provinciais. E, por último,
fazer uma previsão do orçamento da Casa Geral para o ano
de 2016.”

Participaram do encontro, além do Ir. Libardo, o Ir. Mario
Meuti, diretor da
FMSI; Ir. Alfonso
Fernández, administrador da Província Ibérica; Ir.
Jorge Gaio, administrador da Pro“Percebe-se
o
víncia Brasil Cenprogresso paulatro-Sul; Bernard
tino da qualidade
Kenna, adminisdas informações
trator da Províninseridas no procia da Austrália;
grama”, ele disse
Adrienne Egbers,
ao escritório de
da Comissão de
comunicações da
Assuntos EconôCasa Geral em 10
micos da Província
de novembro.
da África Austral;
Da esquerda para a direita: Ir. Jorge Gaio, Ir. Libardo Garzón, Bernard Kenna,
Adrienne Egbers, Ir. Alfonso Fernández, Ir. Mario Meuti e Everson Ismael.
Everson Ismael de
O Conselho, coOliveira, analista
nhecido
como
financeiro da ProCIAE, reuniu informações de 10 das 29 Unidades Adminis- víncia Brasil Centro-Sul. O administrador financeiro da PUtrativas para analisar a situação econômica do Instituto.
CRS, Paolo Roberto Franco, não pôde participar.
O próximo encontro da CIAE acontecerá em maio próximo,
“O encontro tinha três objetivos”, disse o Ir. Libardo, que é na Casa Geral.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube:
https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnatpt
https://twitter.com/fms_champagnat
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