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Notícias Maristas

Ir. EmIlI partIcIpa dE mEsa rEdonda sobrE a VIda consagrada

“Estamos aondE ExIstEm fErIdas abErtas nas pEssoas”

admInIstração gEral

* Em mais uma semana de sessão plenária, depois de participar dos even-
tos de encerramento do Ano da Vida Consagrada, o CG dedicou suas reu-
niões sobretudo à preparação do encontro com os novos Provinciais (em 
abril), ao departamento de Comunicações, ao Secretariado da Missão e a 
algumas áreas do Instituto que pedem especial atenção. Na tarde da quin-
ta-feira dia 4 todo o CG se deslocou até a casa geral dos Christian Brothers 
para um encontro de partilha entre os dois Conselhos.

* O Ir. João Carlos do Prado, diretor do secretariado da Missão, encontrou-
-se em L’Hermitage com uma equipe de educadores da Província para 
apresentar o Projeto Novos Modelos.

* Os Irmãos Tony Leon e Hipólito Gómez, diretores do Secretariado Irmãos 
Hoje, participam da reunião da Comissão Internacional Irmãos Hoje, que 
acontece entre os dia 3 e 6 na Casa Geral.

Durante o encontro internacional 
sobre a Vida Consagrada, de 28 de 
janeiro a 2 de fevereiro, promovido 
pelo Vaticano, o Ir. Emili Turú partici-

pou de uma mesa redonda com ou-
tros religiosos. O evento aconteceu 
na Aula Paulo VI, no dia primeiro de 
fevereiro, momentos antes da au-

diência do Papa com cerca de 5 mil 
religiosos participantes do encontro.

Moderados pelo Pe. Federico Lom-
bardi, diretor da Sala de Imprensa do 
Vaticano, os 7 religiosos, represen-
tantes de diferentes formas de vida 
consagrada, refletiram sobre “A vida 
consagrada hoje na Igreja e no mun-
do: provocados pelo Evangelho”.

O Superior Geral dividiu suas palavras 
em três perspectivas do ser religio-
so: a missão (o religioso/a está onde 
existem feridas abertas nas pessoas, 
nas periferias); a fraternidade (cabe 
ao religioso Irmão “exagerar a frater-
nidade”) e a mística (“o que consigo 
transparecer?”)

As palavras do Ir. Emili podem ser li-
das em espanhol, nesse link: 
http://goo.gl/cfL9ya . 

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://goo.gl/cfL9ya
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Direitos Da criaNça 
Na aMérica LatiNa

fmsI cono sur

Um dos grandes desafios que se 
apresentam para a infância na Amé-
rica Latina são as múltiplas formas 
de violência que afetam as crianças. 
Entre elas destaca-se o castigo físi-
co no âmbito familiar.

Por esta razão, com o patrocínio de 
Save the Children, nos dias 18 e 19 
de janeiro, a Sra. Milena Grillo, es-
pecialista da Costa Rica e diretora 
executiva da Fundação PANIAMOR, 
foi ao Chile para participar de di-
versas atividades organizadas pela 
Diretoria Nacional do Movimento 
Mundial pela Infância (MMI Chile).

Milena Grillo apresentou a expe-
riência das gestões feitas na Costa 
Rica, para aprovar uma lei que proí-
be o castigo físico a meninos e me-
ninas e para implantar um programa 
público do Ministério da Saúde, diri-
gido à mudança de comportamento 

nas famílias, em prol de uma crian-
ça sem violência. Estas experiências 
atualmente são referência na Amé-
rica Latina. A Fundação que ela diri-
ge teve um papel decisivo em todo 
o processo vivido até o presente.

Entre as atividades que desenvol-
veu no Chile, destaca-se uma reu-
nião com as autoridades das insti-
tuições do MMI Chile, para explicar 
o processo e seus efeitos sociais e 
políticos, uma reunião com órgãos 
de Governo (Ministério do Desen-
volvimento Social e Conselho Na-
cional da Infância) e um Seminário 
onde foi discutido o assunto, no âm-
bito das reformas legislativas que 
estão acontecendo no país. Esta 

última atividade teve grande par-
ticipação e contou com a presença 
do poder executivo, da UNICEF e de 
porta-vozes da sociedade civil.

O Movimento Mundial pela In-
fância na América Latina e Caribe 
(MMI – LAC) é uma aliança estraté-
gica da sociedade civil organizada, 
agências e organismos internacio-
nais; seu principal objetivo, para os 
próximos anos, é fazer da América 
Latina e Caribe uma região livre 
dos castigos físicos e humilhantes. 
No Chile, a FMSI Cono Sur liderou 
a criação e coordenação do MMI 
Chile, onde atualmente participam 
onze instituições que têm vincula-
ção internacional.

eNcoNtro Dos raMos  
Da faMíLia Marista eM aNtsirabe 

ano fourVIèrE Em madagascar

No domingo, dia 27 de janeiro de 
2016, ramos da família marista se 
encontram no Colégio Saint Joseph 
de Antsirabe, no Madagáscar, para ce-
lebrar o Ano Fourvière. Participaram 
as Irmãs Missionárias da Sociedade 
de Maria (SMSM), os Irmãos Maristas, 
antigos alunos maristas, leigos maris-
tas, jovens maristas do Madagáscar e 
familiares dos Irmãos maristas. A aula 
magna do colégio foi estruturada para 

calEndárIo marIsta

• 02 fevereiro de 1833: Ir. Sta-
nislaus ingressa em La Valla

• 02 fevereiro de 1934: che-
gam no Uruguai os primeiros 
Irmãos Maristas

• 03 de fevereiro de 1874: fa-
lece o Ir. Marie Nizier, compa-
nheiro de São Pedro Chanel

• 03 de fevereiro de 1914: Ir-
mãos começam os primeiros 
trabalhos na Alemanha

• 04 de fevereiro de 1911: os 
Irmãos partem para o Chile

• 05 de fevereiro de 1872- fa-
lece o Ir. Jean-Baptist, autor 
da primeira biografia do Pe. 
Marcelino.

• 07 de fevereiro de 1742: nas-
ce a mãe de Marcelino, Marie 
Thérèse Chirat

receber todo o « mundo marista ».

Depois de uma oração de abertura, 
adaptada ao momento, o Ir. Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Provincial, expli-
cou aos participantes o significado 
do Ano Fourvière, recordação da Pro-
messa diante da Virgem em Lyon. Ele 
usou as palavras do Ir. Emili transmi-
tidas através do vídeo que explica as 
motivações para essa celebração.
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Vocações Maristas

notícIas Em brEVE

NoViciaDo De MeDeLLíN

O noviciado “La Valla” de Medellín 
realizou recentemente a cerimô-
nia de ingresso dos novos noviços. 
Atualmente o noviciado interpro-
vincial na Colômbia acolhe 11 no-
viços, entre os quais 9 acabaram de 
fazer o ingresso no primeiro ano.

bolEtIns rEcEbIdos

• 03/02/2016: Província África 
Austral: Marist Brothers | Irmãos 
Maristas

• 03/02/2016: Provºincia ol Cana-
dá, Périphéries 2/1

• 02/02/2016: Província Ibérica, 
Espanha: Asociación Espiral Lo-
ranca

• 02/02/2016: Sri Lanka - Província 
Ásia do Sul - News and annouce-
ments

• 01/02/2016: Província do Canadá 
- Nouvelles en bref

• Livro recebido: A Misericórdia e os 
Maristas de Champagnat (Brasil 
Centro-Sul)

• Livro recebido: Carta sobre a ora-
ção (Ir. Basilio Rueda | Ir. Ivo A. 
Strobino)

http://goo.gl/037o67

Depois de assistir ao vídeo, os parti-
cipantes começaram a refletir sobre 
questões inerentes à Promessa de 
Fourvière, feita em 1816. Em segui-
da, as Irmãs presentes apresentaram 
a congregação dos Padres Maristas, 
seus pioneiros, a origem da fundação, 
os objetivos e as principais ativida-
des ligadas ao ministério que exer-
cem. Houve tempo então para inter-
venções dos participantes.

As Irmãs SMSM apresentaram também 
suas próprias características, lem-
brando ainda as Irmãs Maristas (SM).

O Ir. Michel Maminiaina, vice provin-
cial FMS, apresentou o Instituto dos 
Irmãos Maristas. Seguiu-se então 
a apresentação dos outros grupos 
presentes. Os familiares dos Irmãos, 

embora não estejam ainda bem or-
ganizados como fruto, aproveitaram a 
ocasião para crescer em unidade.

Depois de uma pequena pausa, to-
dos participaram da celebração eu-
carística, a última atividade do dia. 
Foi um momento de ação de graças 
celebrando o sucesso do encontro e 
a comunhão entre os diversos ramos 
da família marista; um tempo forte de 
oração, recolhimento e de espiritua-
lidade bem preparada pela equipe 
litúrgica.

Depois da missa, uma refeição foi pre-
parada e servida aos participantes. 
Cada um trouxe alguma comida que 
foi partilhada com todos, exprimindo 
assim, também à mesa, o espírito de 
comunhão que se quis sublinhar.

A equipe de Animação Vocacional 
da Província Marista Brasil Cen-
tro Norte realizou um Retiro com 
8 vocacionados que se preparam 
para ingressar na casa de forma-
ção, de 29 a 31 de janeiro, em Vila 
Velha.

PastoraL Da JuVeNtuDe

Os jovens maristas de Brisbane, na 
Austrália, estão organizando para 
os domingos durante a quaresma 
um encontro em um bar, às 19 ho-
ras, com jovens interessados em 
tomar um chá, abrir a Bíblia e curtir 
o ambiente.

No dia 23 de julho de 1816, dia seguinte ao da ordenação, um grupo de 
jovens sacerdotes, cheios de sonho, dirigiram-se ao Santuário de Fourvière, 
em Lyon. Aos pés de Nossa Senhora, na pequena capela que se vê ao fundo, 
fazem sua promessa de fundar a Sociedade de Maria. 

http://goo.gl/037o67
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mundo marIsta

Camboja - Encontro do 
Distrito da Ásia em Phnom Penh

Espanha: Colégio Marista 'San Fernan-
do' em Sevilla

El Salvador
Retiro das fraternidades do MChFM

as amérIcas aprofundam o plano dE Educação EVangElIzadora                                                                                                               

prEparando o III Encontro contInEntal da Educação marIsta

A Subcomissão da Educação da Con-
ferência Interamericana de Provinciais 
(CIAP) se reuniu em Lima, Peru, de 13 a 
17 de janeiro para ultimar os trabalhos 
de preparação para o III Encontro Conti-

nental da Educação Marista, junto com 
a equipe executiva da Província Santa 
Maria dos Andes, do setor Peru.

O encontro irá reunir membros de to-

das as províncias das Américas para 
dialogar e aprofundar sobre as linhas 
do Plano Estratégico elaborado pela 
Comissão Continental da Missão: a 
educação evangelizadora.

“É um elemento chave do nosso ser 
marista e nos ajuda a integrar a tarefa 
de dar a conhecer e amar a Jesus Cris-
to dentro da ação educativa”, disse o 
Provincial da América Central, Ir. Luis 
Carlos Gutiérrez Blanco.

O Encontro Continental contará com 
uma participação numerosa vinda das 
Províncias americanas. Será realizado 
entre os dias 31 de março e 4 de abril. 
Durante o encontro, serão apresenta-
dos os resultados da enquete conti-
nental sobre a educação evangeliza-
dora, realizada na maioria das escolas 
do continente.

“Será tratada a visão das crianças e 

Espanha: Noviços da Europa
Noviciado de Sevilla

Colômbia
Noviciado La Valla de Medellín

Sri Lanka
Noviços de Tudella
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jovens na sua realidade e se desen-
volverá um documento de base para 
evangelizar educando, ligando-o com o 
modelo de gestão escolar”, explicou o 
Ir. Luis Carlos ao escritório de comuni-
cações da Casa Geral.

Na reunião da subcomissão foram ana-
lisados vários temas, tais como o an-
damento da enquete continental e a 
situação dos mestrados de gestão edu-

cativa marista nas Universidade Marce-
lino Champagnat de Lima e Universida-
de Marista de Guadalajara.

Outros temas foram o desenvolvimento 
do documento de trabalho para o En-
contro Continental sobre a Educação 
Evangelizadora e o modelo de gestão 
escolar, a avaliação das experiências de 
intercâmbio de formação de diretores 
do continente.

Por fim, foram verificadas as ativida-
des de divulgação do documento “O 
Diretor e sua Gestão ao Serviço da 
Missão”.

Os membros da subcomissão são Er-
nesto Reyes (coordenador), Manuir 
Mentges, Ricardo Spínola, José Wag-
ner, Irma Zamarripa e Luis Carlos Gu-
tiérrez.

irMãos ParticiPaM De seMiNário e auDiêNcia coM o PaPa No VaticaNo                                                                                

irMãos Maristas JuNtos coM 5 MiL reLigiosos Para o eNcerraMeNto Do 
aNo Da ViDa coNsagraDa

Cerca de 30 Irmãos estão participando no encontro de 
quatro dias, que inclue uma audiência com o Papa, que 
marca o encerramento do ano que a Igreja dedicou à 
Vida Consagrada.

Irmãos da Casa Geral e outros 15 das 5 províncias da 
Europa participam do Encontro promovido pelo Vatica-
no “Vida Consagrada em Comunhão: Encontro Interna-
cional”, de 28 de janeiro a 2 de fevereiro.

Cerca de 5 mil consagrados de todo o mundo estão em 
Roma. Representam as 5 formas da vida religiosa: ordo 
virginum; vida de clausura; institutos religiosos de vida 
apostólica / vida monástica / sociedades de vida apos-
tólica; institutos seculares; novos institutos / ‘novas for-
mas’. Os membros do Instituto Marista pertencem aos 
religiosos dos institutos de vida apostólica.

“Penso que é fascinante o fato de não sermos mais sim-
plesmente Irmãos e Irmãs, na maneira tradicional. Isso 
desafiará nosso paradigma do que é vida consagrada”, 
disse o Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos 
Hoje.

“Estamos vivendo um tempo especial de descobrimen-
to de novas maneiras de expressão da vida consagra-
da como membros batizados da Igreja hoje e como 
homens e mulheres casados ou religiosos vivendo em 
comunidade, identificados com carismas particulares, 
buscando união com Deus através da vida apostólica e/
ou comtemplativa”, afirmou ao escritório de comunica-
ções da Casa Geral, no dia 28 de janeiro.

O encontro no Vaticano começou na sexta-feira passa-
da, com uma introdução do Cardeal João Braz de Aviz, 
prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Con-
sagrada e Sociedades de Vida Apostólica, seguida por 
depoimentos de vários religiosos.

No sábado e domingo, os participantes foram divididos 

em cinco grupos em diferentes lugares de Roma, con-
forme o estilo de vida consagrada, para participar de 
distintos seminários.

No dia primeiro de fevereiro, todos os consagrados se 
reuniram , pela manhã, na Aula Paulo VI para uma mesa 
redonda sobre “A vida consagrada hoje na Igreja e no 
mundo: provocados pelo Evangelho”. O encontro cul-
minou na audiência com o Papa Francisco.

O Ir. Emili Turú, superior Geral, foi um dos participantes 
da mesa redonda, moderada pelo Pe. Federico Lombar-
di, diretor da Sala de Imprensa do Vaticano.

À noite, será realizado um concerto com o título “Sulle 
tracce della Bellezza" (Nas pegadas da beleza), dirigido 
por Monsenhor Marco Frisina.

“Acredito que precisamos ser mais concisos em nossas 
reflexões sobre a vida consagrada, como membros ba-
tizados da Igreja hoje, vivida em comunidade ou no ma-
trimônio”, disse o Ir. Tony. “Teríamos uma reflexão mais 
exata da identidade dos consagrados na Igreja hoje”.
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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

dEbatE sobrE a pastoral VocacIonal: Escola VocacIonal marIsta

De 18 a 22 de janeiro foi realizada a III Escola Vocacional 
promovida pela Província Brasil Centro-Norte, em Ribeirão 
das Neves. O encontro, que contou com a participação de 
membros de 37 congregações e institutos religiosos, aco-
lheu 72 participantes, entre religiosos e padres diocesa-
nos provenientes de todas as regiões do Brasil

A Escola Vocacional está dividida e esquematizada em 
três grandes eixos: antropológico e teológico; psicológico 
e espiritual; vivencial. O seu objetivo é proporcionar uma 
formação teórica e vivencial que oportunize espaços para 
debates e aprofundamentos de experiências diversas nes-
se campo.

Nessa III edição foram tratadas as seguintes temáticas: ele-
mentos bíblicos iluminadores no processo de animação 
vocacional, afetividade e sexualidade no acompanhamen-

to vocacional, teografia vocacional, aspectos psicológicos 
no acompanhamento vocacional, a experiência de fé como 
dimensão fundamental no processo vocacional, a fé como 
experiência curativa e pedagogia vocacional.

ano fourVIèrE

As origens da Sociedade de Maria nos recordam que religiosos e leigos estamos integrados para a missão e cha-
mados a oferecer o rosto mariano da Igreja com nossa maneira especial de ser e de construir Igreja.

Nosso último Capítulo geral nos convidou a uma nova relação entre irmãos e leigos para servir melhor a apaixo-
nante missão que a Igreja nos confia. 

O mesmo Capítulo dizia: Contemplamos nosso futuro marista como uma comunhão de pessoas no carisma de 
Champagnat. Abertos à criatividade do Espírito Santo que nos pode levar, quem sabe, por caminhos inesperados.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnatpt 

