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Notícias Maristas

Livro pubLicado por jovens pertencentes 
aos quatro ramos da famíLia marista

“aLém de fourvière... refLexões de jovens maristas”

administração geraL

Os Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez, conselheiros gerais, 
continuam a visita na Província Hermitage. Depois de terem visitado a 
França, nesses dias visitam comunidades da Catalunha.

O Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, visitou o novi-
ciado de Tudela, em Sri Lanka, onde participou da entrada dos novos 
noviços.

Foi publicado um novo livro para co-
memorar o ano Fourvière, intitulado 
“Além de Fourvière... Reflexões de jo-
vens maristas”.

O livro inclui uma introdução feita por 
alguns membros da família marista: o 
Pe. Anthony Corcoran, SM, a Ir. Jane 
Frances O'Carroll, SM, a Ir. Vivienne 
Goldstein, SM, a Ir. Margaret Ryan 
SMSM e o Ir. Eugène Kabanguka, FMS.

O livro contém uma série de cartas, 
de 18 jovens, dirigidas aos Funda-
dores dos quatro ramos da Socieda-
de de Maria: Marcelino Champagnat, 
Jeanne-Marie Chavoin, Jean Claude 
Colin e às pioneiras das Irmãs Maris-
tas Missionárias. 

Ele oferece reflexões sobre a impor-
tância do acontecimento Fourvière, a 
coincidência entre a promessa e seus 
sonhos, suas experiências na concre-
tização dos seus sonhos, assim como 
seus profundos e atuais desejos, 
como maristas.

Numa carta conjunta, os Superiores 
Gerais das congregações da Famí-
lia Marista, em setembro de 2014, 
anunciaram o desejo de publicar “um 
conjunto de contribuições dos jovens 
membros de nossa Família Marista 
sobre suas esperanças e sonhos para 
o futuro, inspirados nos então jovens 
de Fourvière”.
 
Para visualizar o PDF completo, visite: 
http://www.champagnat.org/shared/
bau/Fourviere_2015_16.pdf.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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preparação onLine para os jovens que ceLebram 
a promessa de fourvière

frança: encontro internacionaL de jovens maristas em Lyon 

Incentivamos muito 

para que os jovens que 

não podem participar 

pessoalmente do encon-

tro reflitam com estes 

roteiros de trabalho, 

para acompanhar es-
piritualmente aos jo-

vens que participarão

"

"

Os organizadores do Encontro Interna-
cional de Jovens Maristas, que reali-
zar-se-á em Lyon, de 17 a 23 de julho 
de 2016, estão oferecendo aos jovens 
maristas material digital para a sua pre-
paração.

Na página web do encontro www.lyon-
2016daretodream.com estão disponí-
veis oito roteiros, destinados também 
aos jovens que não poderão participar 
do encontro

Conforme o Ir. Miguel Ángel Espinosa 
Barrera, do Secretariado de Missão, “in-
centivamos muito para que os jovens 
que não podem participar pessoal-
mente do encontro reflitam com estes 
roteiros de trabalho, para acompanhar 
espiritualmente aos jovens que partici-
parão”.

“Todo jovem marista tem acesso a este 
espaço de reflexão, encontro e diálogo 
para celebrar com seu grupo a Promes-
sa de Fourvière, atualizando-a em sua 
vida. 
Os 400 representantes dos grupos ma-
ristas de todo o mundo terão a oportu-

nidade de partilhar o que viveram com 
outros jovens no mês de julho”.

O “Itinerário” é um plano que engloba 
cinco temas: a realidade dos jovens, o 
mundo de hoje, a Igreja, Fourvière e os 
fundadores e as pioneiras.

Cada tema apresenta cinco perspec-
tivas: “Existência, ou seja, a partir da 
realidade dos jovens”, “Das Bem-aven-
turanças. (Que é o tema da mensagem 
do Papa para a JMJ)”, “Do Bicentenário 
da Promessa de Fourvière”, “Mariana” e 
”Orante. ”

Por sua vez, cada eixo temático contém 
um símbolo que procura integrar as 
perpectivas anteriores.  

Os roteiros de trabalho têm os seguin-
tes títulos: um olhar a partir das nossas 
realidades, vínculos com os que so-
frem, a Igreja uma casa para todos, a 
Promessa que nos deu vida, um mestre 
espiritual da misericórdia, Jeanne Marie 
Chavoin, as pioneiras SMSM, profetas e 
ontem e de hoje, através dos olhos de 
Marcelino.

Cerca de 400 jovens dos quatro ramos 
maristas – Padres, Irmãos, Irmãs SM e 
Irmãs SMSM – participarão do encontro 
de Lyon Dare to Dream.

Duzentos e cinquentas jovens são do 
ramo dos Irmãos Maristas.

O encontro terá como foco a celebração 
da Promessa de Fourvière, que há 200 
anos fizeram jovens seminaristas diante 
da virgem, e a preparação para o Bicen-
tenário dos Irmãos Maristas.

O encontro será realizado no Colégio 
marista Sainte Marie de Lyon, La Sole-
dad, localizado na colina de Fourvière 
e os jovens ficaram alojados no Lycée 
Aux Lazaristes.

Baixar o itinerário  aqui.

http://www.lyon2016daretodream.com/images/ITINERARIO_Daretodream_PT.pdf
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encontro de formação 
em notre dame de L’Hermitage

frança: promessa e engajamentocolégios do Peru

notícias em breve

aMérica sul

Entre os dias 6 e 10 de maio 
se realizou, no Chile, a primei-
ra reunião da equipe de imple-
mentação da Região América 
Sul, criada em fevereiro passado. 
Durante o encontro, foram pla-
nejadas as linhas de cooperação 
e implementação da nova estru-
tura regional do Instituto.

caLendário marista

14 de maio: o Irmão Eulogio é assassinado em Wan-
ganui (1864).
15 de maio: primeira fundação em Wellington, Nova 
Zelândia (1876).
18 de maio: O Pe. Marcelino preside a leitura de seu 
testamento espiritual aos Irmãos (1840); a comissão 

No último dia 8 de maio, o Ir. 
George Sabe deu uma entrevista 
à rádio Cope, da Espanha, duran-
te a qual fala sobre a situação 
difícil em que ainda vivem os sí-
rios em Aleppo e outros proble-
mas ligados à guerra. O áudio, 
em espanhol, pode ser ouvido 
no seguinte link: http://goo.gl/
iwRzLd

Maristas azuis

Há quatro anos, um fim de semana 
de formação é proposto a todos os 
maristas da França, Leigos e Irmãos.

De 2 a 4 de abril deste ano, a equipe 
de coordenação da pastoral voca-
cional da França organizou o encon-
tro em Notre Dame de l'Hermitage, 
que teve como tema a Promessa e o 
Engajamento.

Cerca de quarenta leigos e irmãos 
responderam ao convite e se en-
contraram para partilhar, escutar e 
meditar.

No primeiro encontro, cada um se 
apresentou por meio de um símbo-
lo que, em si, ilustrava um caminho 

pessoal muito rico. 
Através dessa dinâmica, percebeu-
-se que no coração de cada um se 
faz presente a Promessa dos pri-
meiros maristas, em Fourvière.

Em seguida, foram apresentados 
três testemunhos que sublinham 
uma escolha de vida: engajamento 
no mundo da educação, da empresa 
e da família.

As apresentações tocaram os co-
rações e provocaram uma reflexão 
profunda em quem os escutou.

No final, cada um redigiu sua pro-
messa, que guiará os próprios pas-
sos.

dos cardeais e dos teólogos reconhecem o martírio 
de Fr. Bernardo (2004). 
20 de maio: nascimento de são Marcelino Cham-
pagnat em Rosey, Marlhes (1789); Abertura do ano 
Champagnat por ocasião do bicentenário do seu 
nascimento (1989). 

Os maristas do Peru estão 
preparando o Protocolo de In-
tervenção Educativa para pro-
blema graves de conduta. O 
primeiro texto já foi elaborado 
por psicólogos e educadores 
que trabalham nas obras ma-
ristas. Depois de um processo 
de revisão, o documento será 
aprovado pelo Conselho de 
Missão e aplicado em todos os 
colégios maristas do país. 

http://goo.gl/iwRzLd
http://goo.gl/iwRzLd
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mundo marista

França: Colégio Marista 
em Chazelles-sur-Lyon

Chile: II Encontro da Equipe de imple-
mentação da Região América Sul

Portugal: Casa da Criança 
em Tires

iv encontro de irmãos menores de 57 anos

cruz deL suL, santa maría de Los andes e paraguai

Cuba: Comissão Nacional de Pastoral 
Juvenil, com jovens estudantes

Espanha: Comunidade de Mataró em 
Catalanunha, Província L’Hermitage

Alemanha: Encontros de Jovens Maristas 
- Maristen Realschule Cham

Continuando a dinâmica de en-
contros de Irmãos com menos de 
57 anos das Províncias Cruz del 
Sur, Santa María de los Andes e do 
Distrito del Paraguai, 19 Irmãos 
participaram de uma assembleia 
na Cidade de Coronel Oviedo, no 
Paraguai. 

O encontro foi animado pelo Ir. Car-
los Vélez, da Província da América 
Central.

A metodologia seguida foi baseado 
em temas divididos em quatro dias, 
para desenvolver três temas (en-
contro, coração e transformação, a 
meta da renovação) e um momento 
de conclusão.

Os temas foram pertinentes à idade 
e à etapa da vida dos participantes, 
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assim como à realidade das Unidades Administrativas.
Realizaram-se uma apresentação pela manhã e outra 
à tarde, com correspondentes trabalhos ou reuniões, 

que incluíam dinâmicas que visavam a reflexão pes-
soal e o diálogo, partilhando experiências e a própria 
vida.

taiLândia: v assembLeia anuaL

conferência marista da ásia

Primeira fila:  Robert Teoh, Mike de Waas, Pat Corpus, Agnes Reyes. Segunda fila: Juan 
Castro, Isma Valls, Roshan Silva, Peter Rodney, Madura Bulathsinghala, Shanthi Liyanage. 

De 30 de abril a primeiro de maio, os lí-
deres da Região da Ásia se reuniram em 
Bangkok, Tailândia, para a V Assembleia 
Geral Anual.

A Conferência e a sua Assembleia anual 
representam um fórum de planeja-
menteo e coordenação das atividades 
regionais e um intercâmbio de conhe-
cimento e recursos. 

Compartindo as atividades durante as 
reuniões, os participantes conhecem 
de maneira mais profunda a situação da 
cooperação regional que se está desen-
volvendo.

A formação inicial oferece alguns exem-
plos evidentes da visão regional:

• O Noviciado Internacional de Tudella, 
Sri Lanka (South Asia, Distrito da Ásia, 
Distrito da Melanésia e Província da 
Austrália);

• O apoio por parte do setor da China 
da Província East Asia, ao postulan-
tado do Distrito da Asia em Davao, 
Filipinas;

• O programa de preparação para a 
profissão perpétua em Lomeri, Fiji 
(East Asia, South Asia e Distrito do 
Pacífico).

A Conferência da Asia coordena três 
comissões, que desenvolvem um im-
portante trabalho: leigos, missão e es-
piritualidade.

A comissão de leigos tem estado mui-
to ativa, incentivendo a formação dos 
leigos maristas. 

As necessidades dos leigos da Região 
são muito diversas e isso faz com que 
a Comissão considere atentamente a 
situação de cada Unidade Adminis-
trativa, dentro do contexto global da 
visão e das prioridades tanto do Insti-
tuto quanto da Igreja na Ásia.

Dando continuidade ao êxito da or-
ganização da Assembleia da Missão 
na Ásia (MIMA Asia), no final do ano 
passado em Sri Lanka, a Comissão de 
Missão está trabalhando na apresen-
tação da mensagem do encontro.

A Comissão de Espiritualidade apre-
sentou seu primeiro documento de 
reflexão: a espiritualidade marista no 
contexto da Ásia. 

Houve a respeito disso uma frutífera 
discussão durante a reunião, ao pon-
to que a Conferência pediu que a co-
missão organize diálogos parecidos 
em nível local em toda a Região.

No encontro foi formada uma quarta 
Comissão: Formação. 

Uma das primeiras tarefas deste gru-
po é organizar o Colóquio Regional 
de Formação Inicial com o tema “A 
Formação Marista em uma Comunida-
de Multicultural”. 

A Comissão de Espiritua-

lidade apresentou seu 

primeiro documento de 

reflexão: a espiritualida-

de marista no contexto 

da Ásia. Houve a respei-

to disso uma frutífera 
discussão durante a 

reunião...

"

"
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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

Um número significativo de formadores da Região se reu-
nirá no Centro MAPAC, Filipinas, no início de dezembro.

Paralelamente a este encontro, se desenvolveu, no mes-
mo local, o encontro da equipe regional do Projeto No-
vos Modelos, com a presença dos acessores de Roma: Ir. 
João Carlos do Prado e Luca Olivari. 

Enquanto a comissão regional desenvolvia a visão de 
cooperação, na sala ao lado, contemporaneamente, esse 
tema já era discutido de maneira comprometida, pela 
Conferência.

Para vários participantes, esta foi a quinta e última reu-
nião. Tendo participado desde o começo, ofereceram 
uma valiosa perspectiva sobre a caminhada da Confe-
rência. 

Partilhando suas experiências, frases como essas foram 
muito frequentes:

“Expressa a unidade que existe na Região”; “desenvolvi-
mento, abertura, um mesmo pensar, ar novo”; “ambiente 
de liberdade para falar, como em uma família”; “apoiar-
-se mutuamente nos projetos, atuar como Região”.

O relacionamento de Marcelino com Maria, a quem 
se referia como a “Boa Mãe”, foi marcado por profun-
da afeição e total confiança, pois estava plenamente 
convencido de que o projeto que empreendera, na 
verdade era dela. 

Escreveu certa vez: Sem Maria não somos nada; com 
Maria temos tudo, porque Maria sempre tem seu 
adorável Filho nos braços e no coração. 

Essa convicção permaneceu com ele por toda a vida. 

Jesus e Maria eram o tesouro no qual Marcelino 
aprendera a depositar seu próprio coração. 

Esse relacionamento íntimo contribuiu para o di-
mensionamento da espiritualidade mariana. 

Em nossa tradição, a expressão “Recurso Habitual” 
traduz a plena confiança em Maria. O lema “Tudo a 
Jesus por Maria; tudo a Maria para Jesus”, atribuído 
ao fundador por seus biógrafos, revela o estreito re-
lacionamento entre filho e mãe, atitude de confiança 
de Champagnat em Maria, atitude que somos convi-
dados a viver. (Água da rocha, 25).

Mai0 : Comemorando o mês de Maria

O Ir. Giovanni Bigotto preparou uma série de re-
flexões sobre Maria, que podem ser usadas du-
rante o mês de maio para a oração e meditação. 
Elas se encontram no seguinte link: http://www.
champagnat.org/500.php?a=11b.

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

