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Notícias Maristas

cruz del sur: se reúNeM cerca de 60 participaNtes das 13 fraterNidades  
 
o superior geral eNvia uN vídeo-MeNsageM para o MoviMeNto chaMpagNat 
da faMília Marista 

AdministrAção GerAl

Entre os dias 17 e 21 de maio se 
realiza, na Casa Geral, o terceiro 
encontro da Comissão Prepara-
tória do XXII Capítulo Geral, lide-
rada pelo Irmão Joseph McKee, 
Vigário Geral.

Acontece, em Guadalajara, no 
México, de 16 a 20 de maio, o 
encontro do Conselho Perma-
nente da Conferência Intera-
mericana de Provinciais. Partici-
pam os Irmãos Javier Espinosa, 
Miguel Ángel Espinosa Barrera, 
Hipólito Pérez, Manel Mendoza 
e Chris Wills.
Nas Filipinas, de 17 a 24 de maio, 

Durante um encontro das Fraterni-
dades da Província Cruz del Sur, em 
Luján, Argentina, 10 Irmãos e 48 
Leigos seguiram a vídeo-mensagem 
do Ir. Emili Turú, Superior Geral.

“Oxalá, como pequenas comunida-
des cristãs maristas, sejam capazes 
de promover a revolução da ternura 
e a revolução do cuidado”, desejou-
-lhes o Ir. Emili, no vídeo.

O Ir. Emili viu neste período “uma 
feliz coincidência”, o Ano da Miseri-
córdia, promovido em toda a Igreja, 
e Ano Fourvière, no Instituto.

O Ir. Guillermo Mautino, um dos 
participantes, disse que “o encontro 
permitiu a integração dos fraternos 
de diferentes zonas da Província, 
o enriquecimento mútuo através 
do intercâmbio das experiências e 
sentir que estas ‘pequenas comuni-
dades cristãs maristas’ são parte de 
um movimento grande, onde mui-
tos corações vibram com o carisma 
de Champagnat, acrescentando seu 
sentido de pertença à obra marista”.

“A meta do encontro foi continuar 
com o projeto que começamos no 
ano passado, de incentivar os apos-
tolados concretos que realizam as 
Fraternidades, sublinhando o fato 
de ser contemplativos na ação”, dis-
se ao escritório de comunicações 
da Casa Geral, no dia 11 de maio.

De 6 a 8 de maio, o vice provincial 
de Cruz del Sur, Ir. Raúl Schönfeld e 
os membros das 13 fraternidades, 
representando 12 obras maristas, 

se reúne a Comissão Asiática de 
Missão, com a participação do Ir-
mão João Carlos do Prado.

De 16 a 19 de maio, o Ecônomo 
Geral, o Irmão Libardo Garzón 
e o Irmão Mario Meuti, da FMSI, 
participaram da reunião do Con-
selho Internacional de Assuntos 
Econômicos, na Casa Geral.

Começou no dia 19 de maio o 
Programa “Horizontes” para Ir-
mãos com idade entre 35 e 45 
anos, em El Escorial e Manziana. 
O curso terminará em 13 de ju-
lho.

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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se reuniram para refletir sobre a caminhada da Provín-
cia e da nova região América Sul.

O Ir. Gerardo Accastello dirigiu um seminário de espiri-
tualidade, durante o encontro, que procurou “trabalhar 
a interioridade, refletindo como ela conduz à missão”.

No dia 8 de maio, cada fraternidade apresentou a pró-
pria história, suas dificuldades, seus objetivos e a mis-

são concreta que está desenvolvendo.

“Pensamos que é uma maneira maravilhosa de ver 
como o espírito de Marcelino ajuda a seguir transfor-
mando o mundo, sentindo que vamos percorrendo jun-
tos, com espírito de família, um caminho que nos con-
duz aos Montagne de hoje e que mantem vivo o sonho 
de Champagnat”, disse o Ir. Guillermo.

Chile: PrimeirA reunião de imPlementAção dA novA reGião

AmériCA sul

Entre os dias 7 e 10 de maio, foi rea-
lizada, no Chile, a primeira reunião 
de implementação da Região Amé-
rica Sul, que teve como principais 
objetivos definir as linhas de coo-
peração e implementação da nova 
estrutura regional e fortalecer a in-
tegração da equipe encarregada de 
colocar o processo em andamento.

A equipe está formada pelos Irmãos 
Wagner Rodrigues da Cruz, Patricio 
Pino, Deivis Fischer, Jorge Gaio, José 
Kuhm e Alberto Aparicio, e pelos los 
Leigos Manuela Suassuna, Inés May, 
Ernesto Reyes, Rony Ahlfeldt, Mar-
celo Cordeiro e Luca Olivari.

“Estamos dando passos muito im-
portantes e vitais para transformar 
a região”, explicou o Ir. Wagner, 
coordenador da Equipe de Imple-
mentação.

“Potencializar o Instituto em novas 
regiões é potencializar um novo co-
meço para uma nova vida, onde es-
taremos juntos, mais próximos e de 

maneira mais vital”. 
A nova região foi criada com a união 
das áreas maristas do Brasil e do 
Cono Sur, formadas pelas Províncias 
Brasil Centro-Sul, Brasil Centro-Nor-
te, Brasil Sul-Amazônia, Cruz del 
Sur, Santa María de los Andes e pelo 
Distrito do Paraguai.

“América Sul terá um papel funda-
mental na mudança do Instituto”, 
comentou Luca Olivari, consulente 
da Administração Geral.

“Não podemos esquecer que repre-
senta 50% do Instituto, coisa que 
a confirma como um motor na mu-
dança de outras regiões”. 

Durante esta primeira reunião, fo-
ram trabalhadas principalmente as 
definições estratégicas, tais como 
a visão, princípios, prioridades, mo-
delos operativos e outros aspectos 
necessários para a vida da nova re-
gião marista.
Sem dúvida, esta nova estrutura vai 
“além das diferenças culturais, so-

ciais, políticas e geográficas, onde 
as Províncias que compõem a Re-
gião América Sul assumem o com-
promisso de contribuir com a vita-
lidade do Instituto Marista e a sua 
missão, à luz do XXI Capítulo Geral, 
rumo a um novo começo”, como ex-
plica a carta aberta da I Assembleia 
dos Conselhos Provinciais Am-
pliados das Províncias Brasil Cen-
tro-Norte, Brasil Centro-Sul, Brasil 
Sul-Amazônia, Cruz del Sur e Santa 
María de los Andes, realizada em 
Florianópolis.

Estamos dando passos 

muito importantes 
e vitais para transfor-

mar a região... Poten-

cializar o Instituto em 

novas regiões é poten-

cializar um novo co-
meço para uma nova 

vida, onde estaremos 

juntos, mais próximos 

e de maneira mais vi-

tal.
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sri laNka: sete Novos Noviços eM tudella

viNho Novo e Novos rebeNtos cresceNdo  
eM direção à luz

Os Padres e os Irmãos Maristas 
da Austrália criaram uma par-
ceria e operam conjuntamente 
em um centro para a ajuda de 
populações fora do país (Aus-
tralian Marist Centre for Over-
seas Aid). O centro colabora 
com fundos para projetos fora 
da Austrália protagonizados 
por ONGs dos dois institutos da 
família marista.

solidariedade austrália

notíCiAs em Breve

coMpostela

Um grupo de 40 Irmãos da ter-
ceira idade viajou até Bilbao 
para participar de um retiro, 
com o tema “Identidade e Mis-
são do Religioso Marista na 
Igreja”. O grupo foi orientado 
pelo Ir. José María Ferre.

A Província Cruz del Sur lançou 
recentemente uma nova pro-
posta para o Ensino Religioso 
nas escolas. A campanha com-
preende publicações, formação 
e instrumentos de promoção. 
Detalhes podem ser vistos em  
http://goo.gl/E84PQP .

cruz del sur

brasil ceNtro-sul

O Ir. André Lanfrey, nos dias 10 
e 11 de maio deu um curso, 
em Curitiba, para diversos co-
laboradores da Província Brasil 
Centro-Sul. Foi abordada a his-
tória do Instituto em geral e o 
Ir. Francisco, em particular. O 
encontro representou uma eta-
pa do Programa de Formação e 
Vivência Marista.

A capela foi arrumada e está cheia de 
flores.

Os cantos foram preparados. Os dife-
rentes momentos da cerimônia foram 
ensaiados.

Os convidados estão chegando.

E, de repente, a trovoada e o apagão 
nos atingem.

Assim foi o prelúdio da celebração 
que marcou o início do ano canônico 
de noviciado para sete jovens, no No-
viciado Marista de Tudella, Sri Lanka, 
no dia 10 de maio.

A celebração precisava continuar, 
apesar da escuridão, e o canto de en-
trada, Side By Side (Avec Toi, Marce-
llin) foi perfeitamente entoado pelos 
noviços do segundo ano, iluminados 
por lanternas.

O Ir. Nicholas Fernando, mestre dos 
noviços, deu as boas vindas aos Ir-
mãos, aspirantes, postulante e hós-
pedes, sob as luzes das velas. 

E o Ir. Shanti, provincial de South Asia, 
convidou aos sete jovens a virem 
adiante. 

Como se tivesse sido organizado, 
quando o mestre dos noviços se apro-
ximou para acender as velas do altar, 
a luz elétrica voltou e se fez luz.

Dessa maneira maravilhosa, foram 
acolhidos no noviciado: Xia Baoxuan, 
Wang Peng (China), H.A.Pradeep Ku-
mara (Sri Lanka), Rubel Nokrek (Ban-
gladesh), Trân Vān Thành, Lé Danh 
Thuong Nguyên y Vān Trình (Vietnam).

O Ir. Peter Walsh fez uma profunda 
reflexão sobre a passagem do evan-
gelho que fala da videira, dos ramos 
e a natureza do noviciado como um 
espaço que permite escolher uma 
estrada que dá vida abundante assim 
como permite deixar de lado, podan-
do, o que não traz vida. 

Os anos do noviciado podem ser 
comparados tanto como um deserto 
propício ao discernimento, quanto a 
um jardim fértil que ajuda a crescer.

O Ir. Shanti aceitou o pedido dos jo-
vens para entrar no noviciado e en-
tregou a cada um deles uma cópia 
das constituições, uma Bíblia e a cruz 
marista.
A noite continuou caracterizada pelo 
ambiente alegre. Foram partilhadas 

http://goo.gl/E84PQP
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mundo mAristA

Casa Geral: Conselho Internacional  
de Assuntos Econômicos

Fiji:  
Suva

Espanha: Conselho Provincial de L’Her-
mitage, em Barcelona

Índia: Chetana Hostel  
em Talit

Colômbia: Visita de Nossa Senhora  
de Fourvière em Pasto

músicas e histórias entre os jovens de diferentes etapas 
de formação da Província da Ásia do Sul, do Distrito da 
Ásia e do Distrito da Melanésia. Oxalá os anos de novi-

ciado deste grupo de jovens Irmãos, que literalmente co-
meçaram na escuridão, os guiem em direção à aurora do 
terceiro século do nosso Instituto.

“coNutridores” do carisMa: leigos e leigas Maristas

artigo sobre a vivêNcia laical do carisMa Marista

O artigo de Eder D’Artagnam Ferreira, leigo da Província 
Brasil Centro-Norte, estuda a vivência laical do Carisma 
Marista, destacando seus elementos específicos, a par-
tir da experiência vivida pelos 26 participantes do Curso 
para Animadores Leigos, realizado pelo Secretariado dos 
Leigos do Instituto Marista, em 2015.

A Epistemologia Qualitativa de González Rey foi utilizada 
como referência para analisar os dados.

As informações foram agrupadas em três zonas de sen-
tidos: missão, espiritualidade e vida partilhada, desde as 
quais se discute o lugar e o papel dos leigos na missão 
marista; os aspectos da espiritualidade marista que mar-
cam a vida e práticas da fé dos leigos; os espaços e dinâ-
micas da vida partilhada; as características que, segundo 
o grupo, identificam o mundo dos leigos; o sentido de se 
reconhecer como marista leigo; y as contribuições dos lei-

Samoa:  
Apia Harbour
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gos para a vitalidade do carisma marista.
Segundo o estudo, a vida leiga marista deriva de um cha-
mado vocacional pessoal, que estrutura um estilo de vida 
peculiar, compromete o leigo em missão, pede interação 
com os Irmãos, confere sentido de pertença institucional, 
favorece a realização pessoal, desenvolve a corresponsa-
bilidade pela vida do Instituto e traz contribuições par aa 
relação entre Irmão e Leigos, a vitalidade da missão, os 

processos formativos e o desenho de futuro para o mundo 
marista.
Os leigos e leigas são compreendidos como “conutrido-
res” do Carisma, neologismo criado com o sentido de nu-
trir conjuntamente e para explicitar que eles não apenas 
alimentam em si sua vocação, missão, espiritualidade e 
opções de vida, mas que também acrescentam vitalidade, 
crescimento e perenidade.

caNadá: asseMbleia proviNcial do caNadá

ser Marista hoje

A Província do Canadá viveu uma As-
sembleia Provincial Marista nos dias 
28 e 29 de abril. 

Um grupo de Irmãos e Leigos cria-
ram espaço para refletir, partilhar e 
entender sobre o que significa ser 
marista hoje na Província e no mun-
do.

Como reconhecemos uma pessoa 
marista? 

Quais são os elementos que nos 
definem, nos distinguem e nos mo-
vem? 

Sendo Irmãos ou Leigos, homens ou 
mulheres, jovens ou velhos, crentes 
ou ateus, quais são os denominado-
res comuns que nos unem?

Para a Província do Canadá não foi a 
primeira Assembleia Provincial, mas 
foi a primeira vez que se viveu uma 
Assembleia onde a reflexão sobre a 
perenidade do carisma marista se 
fez juntos, Leigos e Irmãos, como 
colaboradores iguais, portadores de 
uma responsabilidade comum.

Cerca de 60 Leigos e Irmãos de di-
versas obras foram convidados. 

Quarenta e três responderam ao 
convide, mas todos os que não pu-
deram vir se mostraram interessa-
dos, mesmo se outros compromissos 
impediram a participação.

A metodologia foi de diálogo e par-
tilha, por mesas redondas de 5 e 6 
participantes, procurando chegar a 

um consenso em cada tópico, con-
senso exprimido em uma frase, uma 
palavra ou expressão.
No final, sobre a mesa, uma síntese 
das ideias e dos elementos coloca-
dos em comum foram expostos à 
vista de todos.

Apareceram elementos essenciais 
que definem o carisma que a Provín-
cia é chamada a viver e transmitir.

Em seguida, em um momento de si-
lêncio e de reflexão na capela, cada 
um foi convidado a escrever um 
compromisso que está disposto a 
assumir imediatamente e atuá-lo na 
sua vida e no seu ambiente.

O percurso da comunidade marista 
do Canadá se encaminha em direção 
a um novo começo!

O percurso da comuni-

dade marista do Cana-

dá se encaminha em 

direção a um novo 
começo!
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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

províNcia east asia: Novos Noviços 

No Noviciado da iMaculada coNceição, eM cotabato

Marcelino Champagnat foi sacerdote da Socieade de 
Maria e fundador dos Irmaos Maristas das escolas ou 
Irmaizinhos de Maria. 

Nasceu no dia 20 de Maio de 1789 em na casa des-
ta foto em Rosey, Marlhes, próximo de Saint-Etienne 
(Loire) na França. Era o benjamim de 10 filhos. 

Do seu pai, João Baptista herdou os ideais da Revo-
lução Francesa, aprendeu o amor ao trabalho e o es-
pírito de iniciativa. 

A sua mãe, Maria, e a sua tia religiosa exclaustrada 
deram-lhe a piedade, a caridade cristã e a devoção 
mariana.

aNiversário do MarceliNo chaMpagNat

20 de Maio de 1789

No dia 15 de maio, festa de Pente-
costes, cinco jovens maristas come-

çaram o noviciado na cidade de Co-
tabato, nas Filipinas. A celebração 

teve lugar no Noviciado da Imacula-
da Conceição.

Participaram da celebração os pais 
dos novos maristas e também os 
oito noviços do segundo ano. 

A celebrante foi o mestre de noviços 
dos Oblatos de Maria, Pe. Hilario.

A comunidade do noviciado é for-
mada pelos Irmãos Wency Paterno 
(superior), Alfredo Herrera (mestre 
de noviços, que substitui a Lindley 
Sionosa) e Nelson Beltrán.

Também esteve presente na cele-
bração o Irmão Roy Deita, diretor do 
Postulantado, de onde vêm o grupo 
de novos noviços. 

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

