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As duas primeiras semanas de formação de La Valla 200>
Comunidades internacionais para um novo começo
participantes foram divididos em
5 pequenas comunidades internacionais e interculturais de irmãos,
leigas e leigo e, nestas, partilham
do dia-dia comunitário – refeições,
orações e partilha de vida – e, também cuidam da casa.
Além da vivência comunitária, compõem o programa formações com
todo o grupo, que são ferramentas
para o relacionamento nas novas
comunidades.

Primeira semana de formação
em Camaldoli

pequeno povoado de San Martino
a Monte.

Depois da acolhida em Roma, na
Casa Geral, os participantes do programa Lavalla200> seguiram, no
dia 6 de maio, sexta-feira, para o

Este, situado na Toscana, é próximo
ao Mosteiro dos Camaldolenses.
Em San Martino a Monte, os 23

Administração Geral
O Ir. Emili Turú, Superior Geral, participou da primeira reunião anual da
União dos Superiores Maiores, que
acontece na Pontifícia Universidade
Salesiana, de 24 a 27 de maio.

O Ir. Tony Leon, de 25 a 27 de
maio, deu palestras para os
participantes do Programa Horizonte de língua inglesa, em
Manziana.

Os Irmãos Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho acompanharam a Assembleia da Conferência Europeia
Marista, que se realizou em Lisboa,
Portugal, de 23 a 25 de maio.

Os Irmãos Emili, Eugène
Kabanguka e Víctor Preciado,
de 23 a 28 de maio, realizam a
visita à Comunidade da Administração Geral.

www.champagnat.org

Na primeira semana de formação,
de segunda a quarta, o Ir. Luiz Serra,
Província L'Hermitage, trabalhou a
ferramenta do Eneagrama que viabiliza o autoconhecimento.
De quinta a sábado pela manhã o
grupo teve a formação sobre comunicação mais assertiva em ambiente intercultural com Louise Evans
(http://www.global-business-leaders.com/solutions/5-chairs-framework/)
No domingo, a região América Sul –
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Peru,
Paraguai, Uruguai – apresentou os
aspectos culturais de cada país e,
também, a organização de cada província presente nesta região.
Durante esses dias, o irmão Teófilo
Minga, de portugal, ficou com a responsabilidade de tradução.
A segunda semana: novas chaves
Na segunda semana (16 - 22 de
maio) em Monte San Martino, nos
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que nos introduz no território (que
é Plenitude) e que de uma maneira paradoxalmente bela constitui a
nossa verdadeira identidade.
"Se você pudesse ficar parado e parar de correr de um lugar para outro
em busca de Deus, você iria encontrá-lo e você veria que ele é você
mesmo".
Isto não é para chegar a Deus, mas
percebemos que estamos em Deus.
Nossa história de vida podemos vivê-la como história da salvação.
Deus nos diz sempre algo novo e
pessoal: são "flashes" de sua presença entre nós.

"
Para acessar a nossa

verdadeira identidade
precisamos aquietar a
mente e treinar no silêncio para provar o que
é.

acompanhou Enrique Martinez Lozano – aproximando-nos da teoria
transpessoal e do modelo dual de
cognição para uma releitura da espiritualidade.

Nessa história, em algum momento,
nos fez presente um modo e um estilo de viver o amor de Deus, que é
o estilo de Maria que herdamos de
Champagnat.

Também estiveram conosco Pep
Buetas (co-diretor do Secretariado
dos Leigos do Instituto) e Ana Sarrate (colaborada do Secretariado dos
leigos e coordenadora da Comissao de Laicado marista da província
Ibérica), nos convidando a ascender
nossas luzes em torno da mesma
mesa.

É parte da história da nossa vida que
tem sido tecida de experiências, encontros e pessoas.

A espiritualidade nos permite responder corretamente a pergunta
crucial: "Quem sou eu?"
Se o todo é não-separado, mas sim o
caminho da sabedoria, como já se lia
no templo de Delfos: "Homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o
universo e os deuses ".
Para acessar a nossa verdadeira
identidade - a dimensão profunda
que constitui a fonte do ser humano
e que chamamos de "espiritualidade" - precisamos aquietar a mente e
treinar no silêncio para provar o que
é.

"

Isso exige meditar, aprender a se
distanciar da mente, silêncio, reconhecer-nos na consciência do que
somos.
Espiritualidade é o conhecimento

Algo está acontecendo, algo está se
movendo em nossa história marista.
É um convite para se deixar encontrar, a unir sinergias e passos para
reconhecer e experimentar a diversidade, para colocar cor na vida, para
permitir-se sentir a música, para testar as barras de uma nova dança: é o
tempo que temos, é o momento para
uma nova relação que chamamos de
comunhão.
Estamos tendo a oportunidade
de aprofundar as implicações das
nossas próprias vocações, para reconhecer a riqueza da experiência destes que falam das relações
interpessoais, conectando com a
vida, experiência familiar, a partir da
perspectiva feminina (e da presença
mobilizadora das mulheres) , o compromisso pelos menores, a vida em
fraternidade, de generosa dedicação, discipulado, uma vida que entra
e sai da interioridade.
Temos de continuar a cuidar destes
dias de diálogo, de escuta, contem27 de maio de 2016
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Notícias

em breve

Fórum na Austrália
Os Irmãos Maristas do sudeste da
Austrália se reuniram em Brunswick
no dia 20 de maio para um dos dois
fóruns anuais de 2016. O Ir. Neville Solomon apresentou o tema da
teologia da misericórdia e o Ir. Peter
Carrol, Provincial, apresentou aos
participantes uma visão da Associação Marista.

Maristas no Chile
Nos dois últimos meses foi realizada uma etapa do programa de formação para os professores maristas do Chile, que tem como título
“de professor a educador marista”.
É um percurso que dura dois anos,
com uma ênfase na dinâmica humano-vocacional, pedagógica e
no caminho cristão e carismático
marista.

plação; Sublinhamos a necessidade
de viver em autenticidade e vocação
de profundidade (projeto de vida);
queremos nos livrar de atitudes, gestos e pensamentos que não ajudam
a construir comunidade; queremos
aprender a contemplar e celebrar a
vida; a liderança deve ser compartilhada e vivida de forma horizontal;
somos convidados a estar presente
em contextos onde somos e nos movemos, com um estilo de Maria.
Juntos, homens e mulheres, somos

chamados e nos reconhecermos em
comunhão, somos belas e sagradas
histórias entrelaçadas.
Ao redor de Champagnat, comemoramos seu aniversário e nos sentimos abençoados ao compartilhar
o carisma marista que se transmite
vivo e atual, sem fronteiras, com um
só Espírito.
"Não há nenhuma coincidência, mas
Deusidencia".

Primeiras profissões em Tamontaka
Eu amei você com amor eterno; por isso,
conservei o meu amor por você

Jovens da América
do Norte
Neste final de semana, a pastoral
juvenil dos Estados Unidos promove o Encontro de Jovens Maristas.
Participam jovens de várias escolas do país e também do Canadá
e do México. O tema do encontro
é “Let me Dream”, um convite a
sonhar como fizeram os primeiros
maristas.

Conferência Marista
Espanhola
Equipes interprovinciais das Unidades Administrativas com presença na Espanha realizaram uma
reunião nos dias 17 e 18 de maio
em Xaudaró, Madri. Durante o encontro foram definidos o lema e as
atividades promovidas pela Conferência para o próximo ano letivo
2016-2017.

3

27 de maio de 2016

Quatro jovens escolheram como tema
de suas primeiras profissões a passagem de Jeremias 31,3: Eu amei você
com amor eterno; por isso, conservei
o meu amor por você.
A celebração aconteceu no dia 20
de maio, no noviciado da Imaculada
Conceição, em Tamontaka, Maguindanao, Filipinas.
Depois de dois anos de noviciado,
sob a guia do Ir. Lindley Sionosa, eles
decidiram se consagrar para viverem
o estilo de vida do Irmão Marista.

O Ir. Robert Teoh, Provincial da East
Asia, recebeu os votos dos novos Irmãos durante a celebração eucarística presidida pelo P. Antonio Pueyo,
DCC. O pregador foi o Frei Danilo Sergio, OMI.
Os novos professos são os Irmãos
Zypper S. Española (General Santos
City, Diocese de Marbel), Engel Freed
S. Java (Midyasap, Arquidiocese de
Cotabato), Karl Angelo J. Labio (Midsayap, Arquidiocese de Cotabato),
Radny M. Tio (Zamboanga Sibugay,
Diocese de Ipil).
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Mundo Marista

Brasil: Colégio Marista
Palmas

Filipinas: Missão Marista
na Província East Asia — Koronadal

Portugal: Reunião da Conferência
Europeia Marista, em Lisboa

México: Com as crianças indígenas da
Zona Alta da Missão de Guadalupe

Espanha: Programa « Horizontes »
em El Escorial

Itália: Programa "Horizontes"
em Manziana

Colômbia: Profissão perpétua do Irmão Juan Pablo Gaviria Chindoy
Seguindo radicalmente Marcelino Champagnat
O Irmão Juan Pablo Gaviria Chindoy
fez sua profissão perpétua no Instituto no dia 14 de maio, na comunidade de Ibagué, Tolima, na Colômbia.
A celebração foi presidida pelos capelães da comunidade e do Colégio
Champagnat, os padres Arturo Patiño e Diego Rubiano.
Vários Irmãos das comunidades da
Província Norandina participaram
da celebração, além de familiares e
amigos do Irmão Juan Pablo.
Nascido em 1983, o Irmão Juan Pablo fez o aspirantado em Pasto e depois o postulantado em Manizales.
Começou o noviciado La Valla, em

Medellín, em 2007 e no ano seguinte fez a primeira profissão.

Atualmente atua na comunidade de
Santo Domingo, em Medellín.

27 de maio de 2016
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Irlanda: Programa de liderança para estudantes maristas
Província Europa Centro-Oeste

O “Ensino Marista” da Província Europa Centro-Oeste inaugurou recentemente o Programa de Liderança para Estudantes
Maristas nas entidades escolares maristas da Irlanda.
O programa incentiva os jovens a desenvolver suas qualidades de lídereses para que possam apoiar outros estudantes e
beneficiar a comunidade em geral.
As oportunidades para desenvolver essas qualidades são
proporcionadas a um leque de experiências de aprendizagem, seja no quotidiano da vida escolar ou em iniciativas especialmente criadas para encorajar os estudantes a construir
a própria consciência de líderes, conservando a centralidade
dos valores maristas.

Cada uma das escolas tem uma equipe marista central que
acompanha o programa e dois coordenadores maristas que
ajudam os líderes estudantes em suas atividades de liderança.
Diante de um grande número de pedidos em cada escola, os
líderes foram escolhidos mediante um sistema. Eles fizeram
uma preparação inicial durante o mês de maio e se encontraram todos juntos para começar seus compromissos a partir
de setembro.
O programa de Liderança de Estudantes Maristas é conduzido por Aisling Demaison, responsável da Província, e toda a
preparação dos líderes é organizada pelo Kinharvie Institute.

As lideranças estudantis maristas veem em Marcelino Champagnat um modelo que abraça esses valores em sua vida.

O programa pretende incentivar esses jovens a serem líderes
com valores maristas.

As três escolas maristas irlandesas que participam do projeto
são Moyle Park College, Marian College Dublin e Marist College Athlone.

Se desejar conhecer mais sobre o Programa ou desejar participar com sua escola, pode contatar a.demaison@maristeu.
org ou visitar www.maristeu.com .

México Central: Assembleia Provincial

de

Jovens Maristas

A Província do México Central realizou a sua III Assembleia de Jovens Maristas, nos dias 14 e 15 de maio.
Esse encontro representou a colheita das conclusões
que cada comunidade educativa identificou durante o
processo “Dare to Dream”, vivido nas realidades locais
durantes os últimos 4 meses.
Durante a Assembleia, foi possível analisar a realidade
e a vida no México e na América Latina, identificando as
situações que representam ausência de vida e de espe-
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rança.
Criamos uma relação com o Centro de Apoio Marista aos
Migrantes, ajudando nos cafés da manhã que se partilha
com os migrantes e outros necessitados em geral que se
encontram na rua.
Cada comunidade educativa partilhou as reflexões que
surgiram durante o processo “Dare to Dream”, o que se
aprendeu, as descobertas e as novidades que os jovens

podem trazer para a Missão Marista.
Antes de concluir o encontro, os jovens articularam essas
convicções com o intuito de criar uma mensagem que se
partilhará em toda a Província.
A Assembleia foi concluída com uma celebração de envio
dos delegados e delegadas que representação a Província
no Encontro Internacional de Jovens Maristas, em Lyon, e
também na Jornada Mundial da Juventude, em Cracovia.

Barcelona: Três mil pessoas participam da peregrinação marista
a Montserrat
Cerca de três mil pessoas se reuniram, nos dias 7 e 8 de maio,
para participar da Peregrinação Marista a Montserrat, uma
montanha que se encontra nas proximidades de Barcelona,
na Espanha.
“O ambiente era extraordinário e havia uma evidente vontade
de expressar os valores maristas”. Em uma nota de imprensa,
a Província L’Hermitage afirmou que “neste ano, o número de
participantes foi o maior de sempre, superando as expectativas”.
O número dos peregrinos que provinham do Colégio Maristes
Sants – Les Corts dobrou em relação ao ano anterior. Os peregrinos eram formados por estudantes, professores, familiares,
escoteiros, líderes de movimentos juvenis pertencentes às
instituições maristas da Catalunha. Os peregrinos começaram
a caminhada para a Montanha de Montserrat na noite de 7
de maio, saindo de várias cidades: Vecarisses, Terrassa, Rubí,
Badalona, Barcelona, Monistrol, Collbató e Igualada.
Os mais jovens puderam repousar algumas horas em acomodações localizadas próximas do santuário. Enquanto os peregrinos recebiam uma bebida quente no topo da montanha,
depois da chegada durante a noite, outros iam chegando de
carro para participar da missa.
Conforme a Província L’Hermitage, “se trata de um evento que
permite unir ao mesmo tempo, em uma mesma direção e em
um mesmo espaço pessoas ligadas a todas as realidades maristas da Catalunha”.
“Este ano, isso teve um significado especial, considerando
que se tratou de um passo no caminho para o Bicentenário
Marista, que será celebrado no dia 2 de janeiro de 2017”.

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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