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Encontro de novos provinciais na Casa Geral
Participantes se reúnem com membros do Conselho Geral
sés Alonso (Ibérica), Pere Ferré
(L’Hermitage), Juan Carlos Fuertes
(Mediterránea), José Sánchez (México Central), Miguel Ángel Santos
(México Occidental), Mervyn Perera
(South Asia), Norbert Mwila (África
Austral) e Patrick McNamara (United
States).

Administração
Geral

Os novos provinciais recentemente
nomeados estão reunidos na Casa
Geral, de 11 a 16 de abril, com a
Administração Geral e participarão
na semana próxima da conferência
sobre a proteção das crianças.

gário Geral, Ir. Joe McKee. Também
têm encontros com outros conselheiros: Eugène Eugène Kabanguka,
Antonio Ramalho, José Maria Soteras, Víctor Preciado, Ernesto Sánchez e Michael De Waas.

Os Irmãos provinciais vêm dos Estados Unidos, Zâmbia, Sri Lanka, México, Espanha, Argentina, Ruanda,
Brasil e Austrália.

O Secretário Geral, Ir. Carlos Huidobro, e o Ecônomo Geral, Ir. Libardo
Garzón, também fazem conferências ao grupo.

Tradicionalmente os novos provinciais se encontram na Casa Geral
para seguir um encontro de introdução ao papel que são convidados
a desenvolver.

O Ir. Juan Miguel Anaya foi convidado para tratar de assuntos canônicos.

O último encontro tinha sido realizado em outubro de 2014.
O grupo tem tido encontros com o
Superior Geral, Ir. Emili Turú, e o Vi-

Os participantes são os Irmãos Peter Carroll (Austrália), Théoneste
Kalisa (Afrique Centre-Est), Ataide
José de Lima (Brasil Centro-Norte),
Inácio Etges (Brasil Sul-Amazônia),
Tomás Briongos (Compostela), Alberto Aparicio (Cruz del Sur), Moi-
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Membros dos secretariados da
Administração Geral se reuniram no último final de semana para partilhar os caminhos
feitos e as metas para o futuro
próximo.
Nos dias 11 e 12 passados,
os Irs. Tony Leon e Hipólito
Pérez, do secretariado Irmãos
Hoje, acompanharam o grupo
de Manziana e El Escorial que
estão seguindo o curso para
animadores de comunidade.
Durante duas semanas se encontraram conjuntamente em
l’Hermitage, juntamente com
vários leigos.
Nos dias 14 e 15, os Irmãos Josep Soteras, conselheiro geral,
João Carlos do Prado e Miguel
Ángel Espinosa Barrera, do Secretariado de Missão, visitam
algumas experiências educacionais em Barcelona.
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Superior Geral

expressa sua gratidão em um artigo

na revista espanhola

'Vida Religiosa'
Grato pelo irmão que ontem me levava
ao aeroporto e me confessava que está
fazendo um esforço para colocar mais
silêncio e oração em sua vida.
Grato pela mãe dos irmãos maristas
colombianos que me garantiu que reza
por mim todos os dias.
Grato pelas educadoras e educadores
maristas de Quito que encontrei esta
manhã e claramente vivem sua profissão como vocação, com carinho e entrega.

A revista mensal espanhola ‘Vida Religiosa’ publicou um artigo escrito pelo Superior
Geral, o Irmão Emili Turú, em sua edição de abril. Na seção intitulada "Olhar com
lupa", o Ir. Emili dedica uma página e meia para demonstrar seu apreço pelas circunstâncias e pelas pessoas que conheceu recentemente.
Por que você está agradecendo?
Sou grato pelos inúmeros sinais de vida
que percebo ao meu redor e que acolho
como dádivas maravilhosas...
Grato pela carta que acabo de receber da mãe de um irmão marista da
Tailândia, a serviço dos imigrantes de
Myanmar nesse país. Como professora
aposentada, foi passar seis semanas
com o filho realizando serviço voluntário. Essa experiência, segundo ela me
disse, "tem perturbado a minha inserção social no mundo"; ”foi apresentado para mim um mundo novo que de
alguma forma ficou no meu coração e
permanecerá lá para sempre”.
Grato pelos três irmãos nigerianos que
participam de um projeto intercongregacional no Sudão do Sul e com quem
me encontrei há pouco. Fiquei impressionado por sua simplicidade, sua coragem, seu profundo sentido de serviço,
sua qualidade evangélica, sua abertura
para a novidade...
Grato ao jovem brasileiro que conheci
ontem e me disse que tinha "combina-

do" com sua namorada passar dois
anos fora do país como membro de
uma comunidade marista intercultural para onde o Superior Geral quiser
enviá-lo. Ele é um dos mais de 90
irmãos e leigas/leigos que até agora
responderam ao meu convite para
participar destas novas comunidades internacionais e mistas (irmãos e
leigos) espalhadas pelos cinco continentes em zonas de fronteira.
Grato pela comunidade de irmãos
que encontrei há poucos dias em Florianópolis que vive inserida no “Morro de Montserrat”, uma das áreas mais
violentas da cidade. Ali, junto com um
sacerdote diocesano, eles estão se
constituindo em sinal de misericórdia
e acolhida, conseguindo pacificar, de
alguma maneira, a área. Agora, dizem-me, estão perguntando se poderiam
ir para outro bairro ainda mais violento ...
Grato pelos irmãos a quem solicitei
recentemente que assumam o serviço de provinciais. Sua generosidade e
disponibilidade me desarmam e me
orgulham.

Poderia preencher páginas com minha
ação de graças... Sinto-me privilegiado
e abençoado pelos pequenos brotos
de vida que percebo em todas as partes. Sim, a beleza e o amor salvarão o
mundo.
Dias atrás li em uma revista um artigo
de Margaret J. Wheatley. Fiquei impressionado com essa mulher -- que trabalhou como consultora organizacional
durante mais de 40 anos com líderes
de todo o mundo e pertencentes a todo
tipo de organizações e comunidades -ao afirmar que agora, devido à sua experiência, mudou sua maneira de pensar: “Agora – disse – não creio que seja
possível mudar os grandes sistemas,
porque não percebo que isso esteja
ocorrendo. Agora me dedico completamente às pessoas individualmente e
em como podemos nos preparar para
ser combatentes pelo espírito humano”.
Não sei se o que pensa Margaret J.
Wheatley é verdade. De qualquer modo,
também sinto que as grandes transformações se tornam possíveis a partir das
pessoas que dão um passo à frente e se
comprometem, cada uma considerando
sua realidade e suas possibilidades.
Nas palavras de Primo Mazzolari: “O rio
começa com a primeira gota de água; o
amor com o primeiro olhar; a primavera
com a primeira flor”.
Vida Religiosa
abril de 2016 – Número 4, vol. 121
15 de abril de 2016
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Notícias

em breve

Maristas da Catalunha criam equipe
de atenção às vítimas de abusos sexuais

Cuba
Em fevereiro passado, Dachiel
Borges, cubano, começou o postulantado. Conheceu os maristas em
2013 e esteve algum tempo na
comunidade de Cienfuegos, como
aspirante. Agora será acompanhada pelos Irmãos da comunidade
de La Habana.

México
Em março, a Província de México
Ocidental realizou uma missão
vocacional da qual participaram
certa de 70 jovens, com interesse
para a vida marista. Essa foi a XII
edição.

Samoa
A equipe de coordenação dos Maristas de Champagnat de Samoa
organizou um seminário sobre as
características marista e católica
de nossas escolas para professores que recentemente ingressaram no sistema de educação marista.

Portugal
A Fundação Champagnat de Lisboa, através da Casa da Criança de
Cascais, participa em abril da campanha nacional portuguesa contra
os maus tratos. Esse é o mês da
Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude no país.

Jubileu

da

Há tempo os Irmãos Maristas trabalham na promoção e defesa dos direitos da dignidade das crianças. Por isso estamos fortemente comprometidos com a luta contra os abusos sexuais de menores. Desde 2012, o Instituto Marista aborda decididamente o tema e põe em marcha equipes internacionais e protocolos próprios
de ação e prevenção contra os abusos em todos os países onde está presente.
Os centros educacionais maristas foram as primeiras instituições que desenvolveram, em Catalunha, protocolos que permitiram promover uma cultura para prevenir, detectar e erradicar os abusos sexuais contra menores, assim como outras
situações de risco. Graças a estes protocolos e outras normas existentes temos
sido proativos na denúncia das situações que se puderam detectar nos últimos
anos. Sempre estivemos próximos das famílias e das suas necessidades, respeitando sempre suas decisões.
Quando tivemos notícia de algum caso de abuso em um dos nossos centros, atuamos pedindo perdão e prestando apoio à família, condenando os fatos e denunciando-os.
Desde o mês de abril, os Irmãos Maristas de Catalunha criamos uma equipe de
atenção às vítimas de abusos sexuais de casos prescritos judicialmente. É uma
oferta dirigida a todas as pessoas que sofreram situações de abuso sexual em

Misericórdia

Os 14 novos provinciais, reunidos em Roma, com o Conselho Geral participaram do Jubileu da Misericórdia, entrando pela porta Santa do Vaticano.
A peregrinação terminou com a missa celebrada por
Don Jorge Carlos Patrón, ex aluno marista e atual Secretário para os Seminários da Congregação para o clero, e
a visita à imagem de São Marcelino, colocada diante da
Casa Santa Marta, onde mora o Papa Francisco.
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Mundo Marista

França: Leigos maristas e irmãos
no programa de líderes comunitários

Itália: Encontro de membros
dos secretariados em Roma

Hong Kong: Aniversário de 90 anos
do Ir. Maurice Chang

Bangladeche: Irmãos maristas
missionários no país

México: Universidad Marista
Ciudad de México

Casa Geral: Peregrinos australianos a
Terra Santa, Roma e l'Hermitage

algum dos nossos centros. Com o início das atividades dessa equipe, queremos reiterar nossa firme vontade de estar
ao lado das vítimas, de maneira especial quando a justiça já
não intervém por causa da prescrição dos delitos. O objetivo
da intervenção é conhecer a situação atual de cada vítima e
fazer propostas à Instituição Marista, para facilitar a reparação por meio da reparação dos danos. A intervenção inicial
inclui a acolhida, escuta e resposta às necessidades de cada
vítima, derivadas tanto do que se viveu, como da frustração
que pode comportar a prescrição judicial. Por isso, na equipe
básica existe um advogado e uma psicóloga.
Os profissionais da equipe são: Xavier Puigdollers (coordenador), advogado. É o presidente da Seção da Infância e
Adolescência do Colégios de Advogados de Barcelona. Maria
Dolors Petibò, psicóloga clínica. É membro fundador da Unidade Funcional de atenção a abusos sexuais de Menores do
Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues em Barcelona.
Esta equipe básica será completada com colaborações de
outros profissionais competentes em diferentes âmbitos, segundo a necessidade das pessoas acolhidas.

Sri Lanka: Cinco Irmãos fazem
a primeira profissão

No dia 9 de abril, cinco novos Irmãos realizaram a primeira profissão como Irmãos Maristas na Noviciado Internacional de Tudella, Sri Lanka: Dulaj C. Fernando (Sri Lanka),
Anthony Qummar (Paquistão), Rohail Niamat (Paquistão),
Peter Nguyen Viet Bao (Vietnã) e Anthony Pham Thuan
(Vietnã).

A equipe de atenção estabeleceu uma rede de contatos com
todas as vítimas de quem se sabe que têm prescrição judicial.

O Ir. Juan Castro, Superior do Distrito da Ásia, recebeu os
votos acompanhado pelo Arcebispo Pierre Nguyen Van
Tot, Núncio Apostólico em Sri Lanka, e pelos familiares e
amigos dos Irmãos.

Fundació Champagnat – Maristes Catalunya
Barcelona, 8 de abril de 2016

Os jovens Irmãos começaram o noviciado em maio de
2014, em Tudella. É um noviciado internacional, que ser15 de abril de 2016
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ve às Províncias da Ásia do Sul, Austrália e aos Distritos
da Ásia e da Melanésia. A equipe de formadores do Noviciado está composta pelos Irmãos Nicholas Fernando,
mestre (Sri Lanka), Canisio Willrich (Brasil), Peter A Walsh

(Austrália) e Sales Fernando (Sri Lanka). Tendo terminado
o noviciado, os jovens Irmãos retornam para suas comunidades no Paquistão, Sri Lanka e Vietnã, antes de começar a
próxima etapa de formação nas Filipinas, no MAPAC.

Encontro de preparação para a profissão perpétua de jovens irmãos
lha, conscientes de que a fidelidade não é possível sem
uma profunda conversão e, por conseguinte, com vontade
de viver conforme a nossas Constituições.
No segundo dia do nosso encontro, através da partilha, experimentamos, uma vez mais, que o encontro com Deus
nos transforma. Cada um foi convidado a fazer uma avaliação para identificar alguns sinais da transformação autêntica. A reflexão do dia foi em torno do compromisso.
No fim, reforçamos a ideia que o compromisso perpétuo
significa que vamos construir o nosso futuro como desejamos que seja.

A Província África Centro-Leste (PACE), em seu plano de
preparação de jovens Irmãos para a profissão perpétua
no Instituto, organizou um seminário para os candidatos
que se realizou em Save, Ruanda, de 20 a 24 de março de
2016. O encontro, sob a orientação do Ir. Antoine Kazindu,
teve como tema “entrega a Deus tua cabeça e tuas mãos,
mas junto com elas, entrega teu coração”.
Os participantes eram 10 jovens Irmãos das comunidades de Kisangani, Bobandana, Kindu, Mururu, Mwanza,
Rwabuye e Byimana. Eles são: Samuel Dunia, Serge Ntumba, Adolphe Paluku, Patient Kakule, Augustin Kyanga,
Dieudonné Byenda, Edouard Mulaila, Jean Mfurayase, Felix Donald Banam y Bosco Uwizeyimana.
Durante três dias partilhamos nossas experiências pessoais, o trabalho pastoral, a alegria de ser Irmão Marista,
os pontos fortes e as debilidades da nossa Província. Também recebemos informações e apoio sobre a autenticidade da vida, o compromisso e a oração.
No nosso caminhar abraçamos a vida com suas alegrias e
penas, seus consolos e renúncias inerentes à nossa esco-

Na tarde da quarta-feira, 23 de março, o Ir. Theoneste
Kalisa, provincial, nos convidou a perseverar, sem medo.
Convocou-nos para que conhecêssemos nossa história
como Província e Instituo e, finalmente, para que fizéssemos nossos seus pontos positivos e negativos. O Ir. Kalisa
deixou claro que a consequência da profissão perpétua
é aceitar ser o custódio da tradição marista e transmiti-la
aos outros.
Cada um de nós dedicou um tempo identificando pessoalmente os pontos forte e as debilidades da Província
e também em como seria possível contribuir para a sua
revitalização.
Depois de dialogar sobre estes pontos inerentes à Província, exprimimos nosso desejo de viver generosamente
nosso compromisso dentro da nossa instituição. Sim, queremos “ser a mudança que desejamos que se realize”.
Antes de deixar Save, recebemos algumas sugestões sobre
como viver o período de tempo entre a conclusão desse
encontro e o próximo. Nos despedimos felizes e com forças para seguir criativamente com a nossa missão pastoral.
Ir. Jean Bosco Uwizeyimana / PACE

Vida ecumênica em Atenas: Afiliação de Nicolas Dessypris ao Instituto
No dia 19 de março de 2016, a comunidade dos Irmãos Maristas da Grécia
viveu um momento excepcional. Nesse dia os Irmãos Maristas abriram uma
nova estrada.
Durante uma celebração simples, realizada na Comunidade de Agia Kyriaki,
o Sr. Nicolas Dessypris, um cristão orto-
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doxo, foi afiliado ao Intituto dos Irmãos
Maristas.
O Ir. Pere Ferré, próximo provincial da
Província L’Hermitage, a mãe e o irmão do Sr. Dessypris, os membros do
Conselho de Direção do Lycée Léonin
de Néa Smyrni e todos os Irmãos das
duas comunidades de Atenas partici-

param da celebração.
Ir. Matthieu Levantinos apresentou
as razões pelas quais os Irmãos da
Grécia, mas também o Conselho Provincial e o Conselho Geral aceitaram
com alegria a afiliação do Sr. Nicolas
Dessypris ao Instituto Marista.
Todos reconhecemos oficialmente
que o Sr. Nicolas vive verdadeiramen-
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te o carisma marista.
Durante todos esses anos vividos entre nós percebemos que
vive sua vida cristã com todas as características maristas :
disponibilidade, simplicidade, modéstia, amor pelo trabalho,
humildade... Vive a vocação leiga marista !
Durante a celebração, o Ir. Pere Ferré tomou a palavra para
agradecer ao Sr. Nicolas pela sua presença durante 35 anos
dentro de um Centro Marista e ofereceu o Diploma de afiliação ao Instituto.
Por sua vez, o Sr. Nicolas expressou o seu reconhecimento e
sua alegria, afirmando que teve a chance de viver no meio de
pessoas que estimou e amou.

Alemanha: Encontro da Comissão Europeia de Leigos
Os membros da equipe foram acolhidos por Wolfgang, representante da Província Europa Centro-Oeste. O encontro
se realizou em uma casa da diocese, com muita história e
tradição, pois acolheu, como seminarista, aquele que muitos
anos depois se tornaria Bento XVI. Wolfgang partilhou com a
equipe a bonita experiência do Capítulo Provincial, vivida no
mesmo lugar, sublinhando as linhas de ação para o próximo
triênio: novas estruturas para a missão, desenvolvimento da
espiritualidade marista, formação para a liderança marista e
apoio a projetos para jovens adultos.
Nos dias do encontro, de 31 de março a 3 de abril, tocamos a
diversidade das cinco Unidades Administrativas da Europa e,
ao mesmo tempo, detectamos a necessidade de unir esforços
e visão e caminhar juntos. Um provérbio africano recorda esse
imperativo: “Juntos podemos chegar mais longe”.
Nos sentimos motivados a escutar a riqueza dos processos e
realidades dos leigos, como por exemplo os grupos maristas
que reúnem Leigos e Irmãos no fortalecimento da comunhão
para a missão ou também as experiências de comunidades
que apostam em uma vida partilhada. Ouvimos também sobre diferentes formas de processos de formação, retiros espirituais, comunidades de referência. Várias Províncias estão
promovendo propostas de espiritualidade, até mesmo com
programas online. Há quem já elaborou um itinerário de aprofundamento carismático e outra Província o está preparando.
O elemento mais destacado na agenda foi o diálogo sobre os
primeiros conteúdos de reflexão propostos pelo Secretariado
para o Encontro Internacional que será realizado em outubro próximo em l’Hermitage. Se traduz em aprofundamento
do projeto do percurso formativo em chave vocacional, nas

possibilidades de pertença e associação leigas, em espaços
comuns de formação para Irmãos e Leigos na sua resposta a
Deus. A equipe se uniu, nessa reflexão, com todas as comissões regionais do Instituto que realizam o mesmo processo
reflexivo, com a intenção de indicar propostas para o próximo
Capítulo Geral. Integramos nosso diálogo na mesma aspiração
de contribuir com o “novo começo” da nossa família marista.
Ana Sarrate, em vídeo conferência, colocou-nos em dia com
o processo de atualização do Movimento Champagnat. Joseba, membro da comissão, contou a experiência de vinculação
leiga na Província Ibérica, onde há poucos dias exprimiram
a própria pertença um segundo grupo de leigos e leigas, em
Logroño. Até o momento, 50 pessoas se vincularam. Joseba
sublinhou que este gesto significa não exatamente um fim,
mas um começo: os leigos se comprometem a seguir crescendo em sua vida de fé e compromisso marista.
A equipe concluiu o encontro convencida que se está vivendo
um tempo de oportunidades, um tempo de graça. Isso exige que se caminhe sem preconceitos, sem medo de começar
projetos novos.
O tempo atual nos está movendo a investir em pessoas que
possam acompanhar tanto a processos pessoais quanto de
grupo. Percebemos igualmente que mesmo se não aparece a
urgência de uma associação leiga, é necessário começar uma
reflexão sobre o tema. Prevalece a ideia de que a associação
deve nascer do desejo de viver a espiritualidade e a missão
maristas; é o carisma que daria sentido a ela. Ressaltamos o
processo atual de renovação das Constituições como ocasião
para introduzir a identidade do Irmão e do próprio Instituto
na perspectiva da comunhão Irmãos-Leigos.

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://www.youtube.com/user/champagnatorg

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