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Fundação da Província Brasil Sul-Amazônia
Dia da Imaculada marca o início da nova
Unidade Administrativa do Instituto

Administração Geral
De 7 a 11 de dezembro acontece o primeiro capítulo
da Província Brasil Sul-Amazônia, fundada no dia da festa da Imaculada. Os Irmãos Emili Turú, Superior Geral, e
Víctor Preciado, Conselheiro Geral estão presentes.

No dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição de
Maria, foi fundada a Província Brasil Sul-Amazônia, fruto da
união da Província do Rio Grande do Sul com o Distrito da
Amazônia. Tomou posse come primeiro Provincial o Ir. Inacio
Etges, até agora Provincial do Rio Grande do Sul.
A nova unidade administrativa do Instituto tem presença no
estado do Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e na Região
Amazônica.

De 8 a 10 de dezembro foi realizado o Capítulo provincial do Brasil Centro-Norte, com a participação do
vigário geral, Ir. Joe McKee, e do conselheiro geral, Ir. Josep Maria Soteras.

A celebração eucarística que marcou a fundação, sublinhou
a união dessas três regiões brasileiras, cada uma simbolizada com um elemento típico: cuia do chimarrão do Rio Grande do Sul, os candangos de Brasília e a canoa da Amazônia.

No sábado, dia 12 de dezembro, termina o Curso de
formação permanente para os Irmãos da terceira idade
de língua inglesa, que começou em setembro, na Casa
Geral.

A celebração aconteceu em Veranópolis e a missa foi presidida por Dom Alessandro Ruffinoni, bispo da Arquidiocese
de Caxias do Sul, e concelebrada por Dom Roque Paloschi,
Bispo nomeado de Porto Velho.

Os Irmãos João Carlos do Prado e Chris Wills participarão da Assembleia da Missão da Ásia, que se realizará
de 12 a 16 de dezembro em Negombo, Sri Lanka.

O Superior Geral do Instituto Marista, Irmão Emili Turú, conduziu o ato de instalação da nova Província e a posse do
Provincial. Também estava presente o Ir. Víctor Preciado,
conselheiro geral.
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Ao ler a carta que encaminhou aos Irmãos durante a sondagem para a unificação, o Ir. Emili decretou: “A partir desse
momento, não existe mais a Província Marista do Rio Grande
do Sul e o Distrito Marista da Amazônia. É tempo de darmos
boas-vindas à Província Marista Brasil Sul-Amazônia”.
Para marcar o momento, entregou dois ícones ao Ir. Inacio. O primeiro, ícone da Ascenção do Senhor, foi pintado
à mão na Romênia e simboliza o desafio de unir realidades
tão distintas em comunhão. Entregou também a imagem do
Sagrado Coração de Jesus, uma réplica da que foi trazida
pelos primeiros Irmãos em sua chegada ao Sul do Brasil.
Muito emocionado, Irmão Inacio Etges, afirmou que “é hora

de quebrar fronteiras e barreiras geográficas, de olhar o horizonte, agora mais amplo, e admirar o amanhecer de uma
nova aurora”. Com pés no presente, ele convidou a todos a
admirar o passado e olhar o futuro com esperança. Um futuro que exige coragem, disponibilidade, abertura, escuta e
um olhar atento. “É tempo de fidelidade a Deus e ao sonho
de Champagnat”, disse.
No mesmo dia foi dado início também ao primeiro capítulo
da Província, que termina dia 11 de dezembro.
Outras notícias e imagens da fundação estão disponível no
site da Província.

Cerimônia em honra do Arcebispo de Atenas
da Igreja Ortodoxa da Grécia

e

Primaz

São Marcelino. Champagnat, assim com fazem tantos outros
maristas, Irmãos e leigos, no mundo de hoje.
O Ir. François Kritikos, que foi seu companheiro no Lycée
Léonin naquele tempo, falou da relação do arcebisto Ieronymos com seus alunos, que continua amigável e íntima como
antes. Estes mesmos sentimentos de respeito e gratidão foram expressos pela diretora atual do colégio, Sra. Catherine
Mouzaky e pelo presidente da Associação de Ex-Alunos, Sr.
Mamalis.

A Associação de Ex-Alunos organizou, em colaboração com a
diretoria dos Institutos Léonins da Grécia (Néa Smyrni e Patissia), a cerimônia de Nomeação de sua Beatitude o Arcebispo
de Atenas e Primaz da Igreja Ortodoxa da Grécia Ieronymos II,
professor de Letras no Lycée Léonin de Néa Smyrni de 1965
até 1968, e a entrega da Cruz de Ouro por suas virtudes e
bondade.
A cerimônia contou com a presença do núncio da Santa Sé,
Monsenhor Edward Adams; do Arcebispo católico de Atenas,
Dom Sevastianos Rossolatos e do arcebispo emérito Nicolaos; de seis bispos ortodoxos; da comunidade de Irmãos
maristas da Grécia; dos ministros do governo e ex-alunos
maristas, Kammenos (ministro da defesa nacional) e Tsironis
(ministro do meio ambiente); do representante do Ministério
da Educação; de numerosos membros do Parlamento Grego e
do Parlamento Europeu; de professores universitários, diplomatas, artistas, empresários e muitos professores e pais dos
estudantes.
No seu discurso, o Presidente do Conselho da Missão Marista
da Grécia, Ir. Matthieu Levantinos, louvou o Monsenhor Ieronymos, sublinhando os valores maristas que fomentou na
época em que era professor (a fé, a presença, a assiduidade
no trabalho, o espírito de família, a solidariedade social...) e o
seu compromisso em dar continuidade à visão pedagógica de

Depois da entrega da medalha, o Arcebispo Ieronymos agradeceu aos organizadores da celebração preparada em sua
honra e falou das boas recordações dos anos que passou no
Lycée Léonin de Néa Smyrni.
Além disso, sublinhou a importância da profissão de professor e a responsabilidade que eles têm com os jovens, especialmente os mais necessitados.
No final do seu discurso, falou do espírito ecumênico que
sempre permeia as relações entre ortodoxos e católicos que
trabalham nas unidades maristas da Grécia e fez também um
apelo a todos os cristãos para que continuem colaborando
com o clima de recíproco respeito, amando-se mutuamente.

"

O espírito ecumênico

sempre permeia
as relações entre
ortodoxos e católicos.
Arcebispo Ieronymos II
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Comunidades internacionais para um novo
começo: definida a lista reduzida de candidatos

Distrito da Ásia
O Distrito Marista da Ásia é
composto por oito países do
Sul e do Leste asiático. Em
seis dessas nações, os maristas se dedicam à promoção
dos direitos das crianças e
dos jovens promovendo as
vocações maristas. Nas outras duas nações há também
um forte trabalho vocacional.

Ano da vida religiosa
Cerca de 80 religiosos se
reuniram em Hunters Hill
na Austrália para celebrar a
conclusão do Ano da Vida
Consagrada e a abertura do
Jubileu da Misericórdia. As
4 congregações presentes
têm casas para anciãos na
cidade (Irmãos Maristas, Padres Maristas, Irmãs Josefinas e Irmãs Maristas).

Leigos: América Central
31 leigos de Guatemala,
Porto Rico, Nicarágua e El
Salvador se encontraram, de
3 a 7 de dezembro, para dar
continuidade ao processo
de formação do “Itinerário
de acompanhamento vocacional laical marista que visa
fortalecer a vocação marista
dos leigos da Província da
América Central.

Primeiras Profissões
Nos últimos dias, vários
Irmãos fizeram a primeira
profissão. Entre eles estão 9 noviços da Província
da África Austral, que em
Matola fizeram os votos; 2
noviços da Província Brasil
Centro-Norte, que professaram em Florianópolis; e
o Ir. Rolando Alonso Vega
Rodriguez, na Guatemala,
da América Central.
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Da esquerda para a direita, (inferior): Irmãos Jeff Crowe, Chris Wills e Libardo
Garzón
(acima): Irmãos Tony Leon, Joe McKee e Ángel Medina, na casa geral.

Lavalla200>
A equipe coordenadora do programa Lavalla200> (Comunidades Internacionais para um Novo Começo)
formada pelos Irmãos Joe McKee,
Chris Wills, Libardo Garzón e Tony
Leon, junto com a equipe de formação (Irmãos Ángel Medina e Jeff
Crowe), se reuniu na Casa Geral, de
24 de novembro até 2 de dezembro.
Em acordo com o Ir. Emili, Superior
Geral, e o Conselho Geral, foi elaborada uma “lista reduzida” dos candidatos.
O convite aos integrantes dessa lista,
para participar no
programa de formação nos meses
de maio e junho de
2016, será enviado antes do Natal.
O número dos candidatos escolhidos é limitado por causa de três fatores: espaço no lugar de formação,
acompanhamento dos candidatos e
número necessário para o grupo de

2016 das comunidades do programa Lavalla200>.
O primeiro rascunho do programa
de formação foi escrito.
Ele compreende um conjunto de
apresentações, mas também enfatiza o aspeto de um grupo internacional que vive a interculturalidade.
O local escolhido para o Programa de Formação fica a
50
quilômetros
de
Florença, na Itália,
onde os candidatos
viverão a experiência prática de 'pequenas comunidades'
que procurarão reproduzir a vida futura nas comunidades Lavalla200> que se
encontrarão ‘nas periferias’.
O desafio formativo para os candidatos será conseguir passar do
‘viver internacionalmente’ a ‘viver
interculturalmente’.
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marista

Sri Lanka: Programa para líderes do
Distrito do Pacífico

Brasil: Novo Conselho Provincial de
Brasil Centro-Norte

Irlanda: Encontro informal dos 5
provinciais da Europa em Dublin

Espanha: Assembleia da Província
Mediterrânea em Guardamar

Itália (casa geral): Comunidade da
Administração Geral

Brasil: Capítulo da nova Província Brasil
Sul-Amazônia

Espanha: Celebração do Ano Fourvière em León
Leigos, Irmãos e Padres reunidos para celebrar

dre Ismael, superior dos Padres Maristas de León, recordou os pontos
chaves da Promessa feita em Fourvière e o que isso significava para
cada um dos que assinaram a Promessa e, mais tarde, para a fundação
das congregações maristas.

No dia 28 de novembro, as comunidades da Família Marista de León se
reuniram para celebrar a jornada marista motivada pelo Ano Fourvière.
Em León existem quatro comunidades maristas: Champagnat, Pós-noviciado, San José e Padres maristas.
Ao meio dia, 21 Irmãos da comunidade Champagnat, 5 Irmãos do pós-noviciado, 10 Irmãos de San José,
1 Irmão de Ponferrada e 5 padres
maristas – começaram a jornada marista de Fourvière em León, presididos
pela imagem da Virgem Negra que o
Superior Geral deu de presente a cada
Unidade Administrativa. Para dar mais
ênfase ao encontro, foram convidados
alguns leigos.
Assistiu-se dois vídeos, o do Ir. Emili
Turú sobre o Ano Fourvière e outro

a unidade

sobre a vocação de um padre marista alemão, que escolheu a Sociedade
de Maria devido àquilo que a Virgem
representa para os maristas, por sua
simplicidade de espírito de família.
Divididos em pequenos grupos, comentou-se o que significa para cada um
Fourvière e também os passos percorridos por cada um na vocação marista.
Durante a celebração eucarística, o Pa-

A janta e os cantos em galego, português e espanhol coroaram o dia,
quando Fourvière foi o motivo que
reuniu o grupo, e onde a simplicidade e o espírito fraterno contribuíram
para que o encontro acontecesse na
alegria.
Na mente de todos ficou o compromisso de que este encontro não fique um
momento extraordinário, mas seja sim
um começo de uma série de encontros
da família marista de León.Certamente
os Padres Marcelino e Colin teriam dito:
“que bom é ver os maristas unidos!”
11 de dezembro de 2015
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Argentina: Comunidade partilhada
Bairro São Jorge, Luján
Uma nova experiência. Um desafio.
Um presente de vitalidade.

do

Norandina

Profissão perpétua na Colômbia
O Ir. Hugo Alexander
Tapia Bolaños faz seus
votos perpétuos

Desde 2010, por ocasião do lançamento da Animação Vocacional, surgiu
para o Conselho da Província Cruz Del
Sur a oportunidade de constituir novas comunidades, somadas a algumas
já existentes e integradas por irmãos e
leigos.
O Conselho Provincial assumiu o
acompanhamento da proposta e, no
ano de 2013, começou a buscar alternativas possíveis para a concretização de um processo de diálogo
e discernimento, levado adiante por
irmãos e leigos, em obras localizadas
nas cidades vizinhas de Tigre, Merlo
e Luján.
O caminho e a reflexão levaram a
optar por uma comunidade integrada por um casal de jovens envolvido na pastoral local e provincial,
uma estudante universitária que
trabalha na pastoral local e em um
centro marista de referência para
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de
Luján e dois irmãos que viviam inseridos em um bairro de Merlo e
desenvolviam sua missão em diferentes obras da Província.
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A opção era constituir uma comunidade
de irmãos e leigos que não vivessem
necessariamente sob o mesmo teto,
mas que assumisse em comum um projeto de vida e missão em comum.
A experiência está centrada na espiritualidade, na missão e na convivência:
• Uma espiritualidade expressada no
jeito de ver o mundo, a natureza, as
pessoas, as coisas e Deus, e nos relacionamentos entre eles e entre nós,
procurando fazer isso a partir da perspectiva de Jesus de Nazaré.
• Uma convivência manifestada nos
encontros regulares para discernir
os nossos caminhos e os da comunidade, para rezar, nos apoiar e nos
acompanhar mutuamente.
• Uma missão centrada nas próprias
atividades que cada um assume na
Província e nas instituições da região,
nas tarefas que individualmente cada
um foi assumindo na vida e em uma
missão comum no bairro, animada
por todos os seus integrantes. As atividades pessoais são acompanhadas
pela comunidade, na medida em que
são conhecidas, acolhidas e desejadas por todos os participantes.

O Ir. Hugo Alexander Tapia
Bolaños fez sua profissão perpétua numa celebração eucarística em 28 de novembro na
paróquia Santa Terezinha dos
Padres Carmelitas na capital da
Colômbia. O Provincial da Norandina, o Irmão César Augusto
Rojas, recebeu seus votos durante a missa presidida pelo Padre Wilson Durán, capelão do
Colégio Champagnat de Bogotá.
Segundo um comunicado da
província, “a comunidade do
Escolasticado e a província Norandina regozijam-se ao compartilhar a alegria da profissão perpétua do Ir. Hugo Alexander Tapia
Bolaños”.
Seus pais, professores do Colégio Champagnat, fraternidades
de Bogotá, religiosos de outras
comunidades, amigos e Irmãos
de várias cidades participaram da
celebração.
Pertence à comunidade do Escolasticado Irmão Basilio Rueda,
está a ponto de terminar seus estudos de licenciatura em teologia
na universidade jesuíta, a Pontifícia Universidade Javeriana.
Além disso coordena a pastoral
do centro pastoral e de serviços
São Marcelino Champagnat do
bairro Casa Loma em Bogotá.
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Província da Europa Centro-Oeste cria o papel de Diretor de Educação
A Província da Europa Centro-Oeste
criou a função de Diretor da Educação
Marista e nomeou Aisling Demaison
para esse cargo.
Essa é a decisão mais importante fruto
da Conferência Provincial da Educação,
que aconteceu em julho do ano passado em Guardamar, na Espanha.
A função consiste em promover o espírito tipicamente marista nas escolas
maristas e naquelas que antigamente
foram maristas e ajudar na criação de

grupos maristas locais, além de coordenar atividades em nível provincial.
Significa também a dedicação no desenvolvimento da rede de escolas da
Província, criada nos anos recentes,
particularmente através da participação no Instituto de Liderança Marista
dos Estados Unidos e na Conferência
Provincial da Educação.
Aisling, antiga participante da equipe do Moyle Park College de Dublin,
até há pouco era vice diretora de uma
escola internacional em Lausanne, na

Irmãos e jovens vão às ruas com 45.000 em

Suíça.
A Província a nomeou também como expressão da sintonia com a vontade do
Instituto de envolver cada vez mais, na
sua missão, pessoas leigas.
A nova diretora criou alguns recursos na
área dos meios de comunicação social
para a Educação Marista da Província da
Europa Centro-Oeste:
www.maristeu.com
www.facebook.com/maristeducationeu

www.twitter.com/MaristEducation

favor do clima
a cuidar de nossa casa comum e de toda
a criação.”
"Como jovens maristas, estamos atentos às necessidades urgentes do nosso
tempo, das gerações futuras e dos jovens, especialmente os pobres que são
os mais afetados pela mudança climática", acrescentou.
A Conferência da ONU está sendo realizada em Le Bourget, subúrbio de
Paris, de 30 de novembro a 11 de
dezembro. A ação dos jovens foi em
resposta à declaração do Cardeal Peter
Turkson, presidente do Conselho Pontifício Justiça e Paz e o mais eminente
dos conselheiros do Papa Francisco em
questões climáticas.

Jovens de toda a Austrália e vários
Irmãos se integraram aos 45.000 cidadãos de Sydney em 29 de novembro
em marcha para pedir uma forte ação
da Conferência das Nações Unidas para
Mudanças Climáticas a ocorrer em Paris. A equipe de Pastoral Juvenil Marista da Província da Austrália organizou
um grupo de jovens maristas para participar dessas manifestações. Mais de

600.000 pessoas ocuparam as ruas de
milhares de cidades em 175 países de
todo o mundo para pedir a substituição
dos combustíveis fósseis por energia
renovável.
De acordo com o jornal ‘Brothers Daily
News’, publicação da Província da Austrália, os jovens “se inspiraram na mensagem da Encíclica Laudato Sí, do Papa
Francisco, que convoca cada um de nós

“A mensagem da 'Laudato Si' precisa ser
integrada ao compromisso ativo dos cidadãos que se organizam para fazer a
mensagem do Papa ressoar nos corredores do poder e que exigem ação corajosa por parte de líderes e negociadores
em favor dos pobres e do planeta", afirmou o Cardeal. A Província da Austrália
ressaltou que a mensagem foi muito
clara para as pessoas, cujos corações vibraram com alegria e entusiasmo.

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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