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Europa Marista cresce como região
Encontro da Conferência Europeia Marista
administração geral
Durante a primeira semana da
Sessão Plenária, o Conselho Geral tratou de vários assuntos relacionados com a Casa Geral e
com a administração geral, refletiu sobre o Projeto Lavalla200 e
preparou os próximos conselhos
gerais ampliados.
Termina hoje no Sri Lanka o seminário sobre o autofinaciamento, que conta com a participação
do Ir. Libardo Garzón, ecônomo
geral.

A Conferência Europeia Marista
(CEM) se reuniu em Lisboa, Portugal,
de 23 a 25 de maio de 2016, na Casa
de Retiros dos Padres Dehonianos,
em Alfragide.
Um dos temas que já vinha da reunião anterior, realizada em outubro
passado em Atenas, era a reflexão
sobre a possibilidade de uma Rede
de Escolas Maristas Europeia. A reflexão da Equipe de MIssão levou a
ampliar o projeto para uma Rede Europeia Marista de MIssão que inclua,
além das escolas, as obras sociais, a
pastoral juvenil...
Para ajudar a aprofundar o estudo do
projeto, Juan Muñoz, leigo jesuíta do
Colégio São João de Brito, de Lisboa,
apresentou o tema “desafios da edu-

cação na Europa e experiências de
trabalho em rede”.
A Conferência retomou a reflexão,
considerando o futuro da missão marista na Europa. “De onde viemos?
Aonde queremos chegar? Hoje temos boas estruturas provinciais; precisamos ir além das estruturas e criar
um espírito marista em todas elas; e
criá-lo tendo em conta uma estratégia comum.” “As redes são pessoas,
não são estruturas”. É necessário gerar sinergias e sentido de pertença,
com relações, cumplicidades...”
Todas as equipes europeias da CEM
apresentaram seus relatórios e planos de trabalho.
Outro tema que mereceu atenção especial foi o das Novas Comunidades

www.champagnat.org

De 8 a 12 de junho, o Ir. Chris
Wills, diretor do Secretariado da
Colaboração Missionária Internacional, participa de uma reunião
de planejamento do Projeto Fratelli, no Líbano.
Começou no dia 9 a reunião da
Comissão Internacional Irmãos
Hoje, que se realiza, até dia 15
de junho, na Casa Geral. Participam os diretores do Secretariado
Irmãos Hoje, Irmãos Tony Leon e
Hipólito Pérez, junto com o Conselheiro Geral Ir. Ernesto Sánchez.
Luca Olivari, consultor da administração geral, visita, entre os
dias 4 e 14 de junho, a Universidade Marista do Congo, em Kisangani e o Marist International
University College, em Nairóbi,
Quênia.
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Internacionais (NCI). O Ir. Ernesto Sánchez lembrou alguns
traços essenciais dessas novas comunidades, apresentados pelo Superior Geral na sua carta sobre o projeto.
No momento, a Sicilia, ilha da Itália, é o único local definido na Europa para uma comunidade internacional, com
um projeto para atender a menores imigrantes não acompanhados.
Esta comunidade, como todas as NCI, exige discernimento para garantir uma boa implementação e acompanhamento. A CEM abordou, a propósito, questões práticas,
sobretudo inerentes às pessoas que devem seguir as
próximas etapas desse processo.

e Benfica e a monumentos significativos de Portugal. A
CEM é formada pelos cinco provinciais da região e mais
um membro de cada governo provincial: Irmãos Tomás
Briongos e António Leal (Compostela), Brendan Geary e
Gerard de Haan (Europa Centro-Oeste), Moisés Alonso
e Alejandro Mena (Ibérica), Maurice Berquet e Pere Ferré (L’Hermitage), Juan Carlos Fuertes e Damiano Forlani
(Mediterrânea).
Além desse grupo, participaram de toda a reunião o Ir.
Teófilo Minga, secretário da CEM, e os conselheiros gerais
Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho.

Na conclusão dos trabalhos, a Conferência fez uma série
de nomeações e elegeu seu novo presidente, que será o
Ir. Tomás Briongos, provincial de Compostela.

Para a apresentação dos trabalhos de suas equipes, estiveram também presentes durante parte da reunião os
Irmãos Gabriel Villa-Real (Missão), Ernesto Tendero (Pastoral Juvenil Vocacional) e Teodorino Aller (Comunhão
Leigos-Irmãos).

Durantes os três dias em Lisboa, houve também tempo para uma programação de integração e cultura, com
visita às comunidades e obras maristas de Carcavelos

O Ir. Juan Carlos, provincial da Mediterrânea, apresentou
a equipe Irmãos Hoje. O Ir. Jesus A. Rodríguez ajudou no
serviço de traduções.

Programa Horizontes: Irmãos de 35 a 45 anos
O programa de sete semanas foca a vocação marista na meia idade
Os Irmãos de língua portuguesa e espanhola de idades
entre 35 e 45 anos estão participando a um programa de
formação que também está sendo oferecido, pela primeira
vez, a Irmãos de língua inglesa.
“A natureza multicultural do grupo manifesta o movimento
em direção à multiculturalidade e à internacionalidade”,
disse o Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje.

Os Irmãos de língua inglêsa visitam a Casa Geral.

“Trata-se de um programa de formação contínua desenhado para tratar temáticas referentes ao religioso jovem, durante essa etapa específica da vida, e para proporcionar um
equilíbrio salutar”, disse no dia 24 de maio.
O Programa Horizontes acontece de 19 de maio até 13 de
julho, em Manziana, Itália, para os participantes de língua
inglesa, e em El Escorial, Espanha, para os de língua espanhola e portuguesa. O programa inclue palestras do superior geral, Ir. Emili Turú, seminários sobre oração e ecologia,
etc.

"

A natureza multicultural do grupo manifesta o movimento

em direção à multiculturalidade e à internacionalidade

"

Os que fazem o programa na Espanha fizeram uma pelegrinação para Santiago de Compostela, de 1 a 6 de junho.
O grupo de Manziana é formado por 11 Irmãos de Bangladesh, Coreia, Filipinas, Zimbábue, Malaui, Nigéria, Zâmbia,
Fiji, Kiribati e Espanha.
Os 19 Irmãos que se encontram em El Escorial vêm de Venezuela, Colômbia, México, Brasil e Espanha.
Segundo o Ir. Tony, “nesta fase da vida, de atuação profes10 de junho de 2016
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Notícias

em

Breve

Aubenas, França
Em vista da preparação para o Bicentenário do Instituto, a Comunidade de S. Louis de Aubenas, na
França, organizou encontros com
jovens para apresentar a vida e a
obra de São Marcelino Champagnat. Durante os eventos, muitos
participantes vieram acompanhados também pelos pais.

Festa de São Marcelino
No dia 6, a festa de São Marcelino
foi celebrada em todo o mundo
com inúmeras iniciativas. Na casa
geral, a celebração eucarística foi
presidida pelo padre marista Alejandro Muñoz. Participaram membros de toda a Família Marista, sublinhando o carisma comum que
uniu os jovens sacerdotes que
fizeram a Promessa há 200 anos
aos pés da Virgem de Fourvière e
que se concretiza hoje na missão
dos 4 ramos dessa mesma família.

Os Irmãos de língua de língua portuguesa e espanhola,
agora em El Escorial

sional, ocupando lugares de liderança
e gestão e exercendo função que lhes
mantêm muito ativos e ocupados nas
suas respectivas áreas de atuação,
poderiam se encontrar demasiado envolvidos no ativismo apostólico, causando um certo distanciamento e desencanto com a formação espiritual”.
“Pretendemos animar aos Irmãos a

contemplar com mais profundidade
sua vocação neste momento da vida”,
observou o Ir. Tony.
Entre os dias 16 e 25 de junho, os dois
grupos que participam do programa
se encontrarão, juntos, em L’Hermitage, para experimentar a internacionalidade marista.

LaValla 200> Vida Compartilhada
Crônica da terceira e quarta semana

Brasil Centro-Sul
Uma plataforma educativa desenvolvida pela Província Brasil Centro-sul ajuda os jovens estudantes
a desenvolverem seus Projetos de
Vida. O programa propõe reflexões em 16 temáticas, chamadas
de inspirações, entre elas o afeto,
a amizade, a carreira, o consumo, a
família, o futuro, o protagonismo,
a solidariedade e os sonhos.

100 anos de presença
Os Maristas da Província Compostela celebraram o centenário de
presença em A Coruña, Espanha,
com uma Eucaristia festiva no colégio, celebrada pelo Arcebispo
de Santiago, Dom Julián Barrio.
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A terceira semana: de 22 a 29 de maio
Nós já estamos na terceira semana da
nossa presença em S. Martino Monte.
O tempo passa de forma rápida.

experimentar ainda mais as alegrias
e os desafios que representam a vida
em uma comunidade composta por
irmãos e leigos juntos.

Na medida em que nos aprofundamos neste projeto no nosso conhecimento um do outro, começamos a

Uma coisa torna-se cada vez mais
claro para nós: Não pode haver "novo
começo" para a vida Marista sem uma
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Celebrando

a

Festa

de

São Marcelino: 06

de junho

Fiji: Catedral do Sagrado Coração
em Suva

Casa Geral: Membros
da Família Marista e convidados

Síria: Festa de São Marcelino
em Alepo

França: Escola Raoul Follereau
les Maristes em Chazelles-sur-Lyon

Paquistão: funcionários da escola
'Sargodha Catholic School' com os irmãos

México: Instituto Primário
na Cidade do México

vida fraterna de qualidade, sem "fraternidade exagerada",
para usar uma frase recentemente citada no documento
sobre a identidade e a missão do irmão religioso.
A este respeito, Sean Sammon nos ajudou muito nos últimos dias, revendo conosco vários aspectos e dimensões
da nossa vida comunitária.
Foi uma fonte muito rica de profunda partilha entre nós.
Eu apenas aponto algumas ideias e impressões relatadas
durante uma partilha em minha fraternidade:

Intercultural
É um desafio: entender o outro, seu/sua língua, cultura,
modo de pensar, o significado que ele/ela dá às palavras,
suas/seus hábitos alimentares.
Nós descobrimos pouco a pouco como estamos condicionados por nossa própria cultura, a sua própria maneira de
se comunicar, de intimidade.
A perspectiva do conhecimento é um sinal de sabedoria. A
minha cultura não é necessariamente a mais perfeita.

Comunicação
É importante manter uma comunicação fluída e clara.

A prática das "pequenas virtudes" específicas da tradição
Marista pode ajudar muito na criação de harmonia.

Para isso, temos de ter a coragem de abordar claramente
as várias questões que nos dizem respeito, coragem de
falar, coragem de dizer a verdade, e, claro, tudo feito em
prol do crescimento e com amor ao outro.

Inter-geracional
A riqueza de nossa comunidade vem do fato de que é
geracional. Conhecer as necessidades e desafios de cada
fase da vida promove uma maior compreensão e aceitação
mútua.

Perfeição vs imperfeição
"Nada é perfeito", disse a raposa ao Pequeno Príncipe.
É bom darmo-nos o direito ao erro nesta experiência de
um “novo começo”: eu não sou perfeito, o outro não é perfeito. Trata-se de ser capaz de pedir desculpas humildemente, com humor, e por vezes, a perdoar, para começar
de novo implacavelmente.

Outros tópicos
Muitos outros temas foram discutidos durante esta semana, que vão desde a gestão de stress, a solidão até dicas
práticas para conduzir uma reunião da comunidade etc.
Tudo foi animado com grande sabedoria e humanidade de
Sean, partilhando com grande humildade e humanidade
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suas muitas experiências nas diversas responsabilidades
que marcaram sua vida como Marista.
A missão experimentada por algumas testemunhas
Na sexta-feira recebemos uma partilha de experiências de
alguns irmãos e leigos que participaram na missão ad gentes e outras experiências, abordando tanto o voluntariado
como a inculturação.
Laura Miño falou sobre Gana, Ir. Pau Fornells sobre Sucumbios, no Equador, Irs. Marti Enrich e Virgilio Bnalya sobre
Bangladesh.
Foi um encontro muito rico que poderia ter tido mesmo
mais tempo.

Sublinho alguns elementos importantes: a necessidade
de uma boa dose de paciência, capacidade de lidar com
a solidão, a atenção para as minorias na comunidade, a
importância do testemunho coletivo e individual.
Oceania marista
A semana terminou com uma viagem à Oceania, onde os
irmãos desta região apresentaram, com grande entusiasmo, a vitalidade existente na região, incluindo a Província
da Austrália e os distritos da Melanésia e do Pacífico.
Em particular, se destacou o nascimento da nova Association St. Marcelin Champagnat e do projeto Mount Druitt
que faz parte do LaValla 200.

A cuarta semana: de 30 de maio a 5 de junho
Na quarta semana de formação, de 30 de maio a 5 de junho,
fomos acompanhados por dois padres do Verbo Divino, Tim
Norton e Fernando Díaz, que, com empenho, fraternidade
e profunda análise, nos ajudaram a refletir sobre quem sou
(identidade), quem é o outro (alteridade), o que quero viver
com o outro (relação) e a expressão de interculturalidade
como encontro com “o outro diferente”.
A Palavra, lida a partir do Evangelho de Lucas, em várias passagens, permitiu-nos colocar nosso olhar em Jesus, que, movido pelo Espírito Santo, infringe a cultura para uma fidelidade maior, ao Reino.
As transgressões de Jesus sempre são a favor “do outro” mais
excluído. E sempre significaram rompimento e continuidade.
O “outro diferente” nos ajuda a descobrir quem somos verdadeiramente. A chave é aproximar-se, em relação de simetria,
de compromisso com a vida, mantendo as diferenças.
A proposta das Comunidades Internacionais tem muito a que
ver com tudo isso, pois nos reconhecemos movidos pelo Es-

pírito Santo, sabemos que somos chamados a nos abrir ao diferente, especialmente ao mais vulnerável, entrar em diálogo
e a partir do encontro, partilhar a vida e a fé.
O “iter” dessa proposta (cultural, nacional, gênero, de geração) abre uma greta pela qual cresce a vida e nos propõe discernir juntos quais rupturas temos que fazer e dar continuidade para sermos fieis ao Espírito.
A presença dos sacerdotes permitiu a celebração de duas eucaristias, que foram momentos de profunda comunhão.
A semana terminou com a apresentação da Região Marista
da Europa e África, durante a qual os Irmãos partilharam sua
realidade histórica e geográfica, suas presenças e missões.
Tudo acompanhado com lindas imagens, boa música, dança
e excelente comida.
Obrigado a todos que contribuíram para que tenha sido uma
formosa semana.

A Carta do Ir. Emili Turú, dedicada ao Ano Fourvière, será publicada,
em formato digital, na próxima segunda-feira, no site do instituto.
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Região América Sul: Projeto para o novo noviciado interprovincial
lívio Sarturi (Brasil Centro-Sul), Isidro Azpeleta (Santa María
de los Andes), Raúl Schönfeld (Cruz del Sur) e o Sr. Marcos
Denevi (Cruz del Sur).
Iluminados pelas Constituições, Guia de Formação, Colóquio
Internacional Marista sobre a Formação (L’Hermitage 2015),
pelo documento final da Subcomissão Interamericana de Irmãos da CIAP e pela sua própria formação e experiência refletiram e dialogaram durante os três dias, colocando as bases
para a experiência do Noviciado e elaborando os critérios que
darão origem ao Plano de Formação.
Realizou-se em Buenos Aires, de 19 a 21 de maio, um encontro que teve como objetivo programar e preparar o caminho
para a criação do novo noviciado para a Região América Sul.
Participaram da reunião os Irmãos Rubens Falqueto (Brasil
Centro-Norte), Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia), Ota-

O novo noviciado começará em 2017, com a participação das
cinco Províncias da Região América Sul, com uma proposta
interprovincial, intercultural e internacional (Brasil, Argentina,
Paraguai, Uruguai, Bolivia, Chile e Peru). Nos próximos meses
serão tomadas decisões sobre o Plano de Formação, o lugar
do noviciado e a comunidade formadora.

Renovação da Promessa de Fourvière: Santuário Nacional de Aparecida
mãos Benê Oliveira e Afonso Murad. A
missa foi celebrada ao meio dia.
Às 15 horas, todos se reuniram, convidados pelo Ir. Afonso Levis, junto com
os romeiros, na parte central da Basílica
para a renovação da Promessa de Fourvière.

No dia 21 de maio, cerca de 800 maristas de Champagnat da Província Brasil
Centro-Sul fizeram uma peregrinação
ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, para renovar a
promessa feita há 200 anos por Marcelino e seus companheiros no santuário
de Fourvière.
Depois do momento da acolhida, o es-

tandarte com a imagem de Nossa Senhora de Fourvière, que já percorreu
diversos centros maristas, foi conduzido
em todo o auditório por irmãos maristas
e colaboradores, que também levaram
placas representando todas as áreas de
atuação.
Após a acolhida, seguiram-se momentos de animação coordenados pelos Ir-

O Ir. Joaquim Sperandio, Provincial, lembrou a missão e o legado deixado por
São Marcelino de opção preferencial
pelas crianças e jovens, entre eles os
mais pobres, e que hoje deve ser seguido por todos os Leigos e Irmãos.
Com fé, os peregrinos renovaram a consagração. Ficou evidente que todos são
chamados a um compromisso criativo
com “Um novo começo”.
Para preparar a peregrinação, foram disponibilizados recursos que ajudaram na
experiência de fé dos peregrinos.

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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