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Fourvière:

a revolução
da ternura

Carta

do

Superior Geral

O Ir. Emili Turú, superior geral, acaba de publicar uma carta,
dirigida aos maristas de Champagnat, por ocasião do Ano
Fourvière, que terá sua culminância no próximo dia 23 de julho, quando serão celebrados os 200 anos da Promessa dos
primeiros maristas.
A carta “deseja continuar animando para o compromisso com
a renovação da Igreja, a partir da perspectiva comunitária que
reclama a participação ativa de todas as pessoas batizadas.”
Na carta de 2014, “O futuro tem um coração de tenda”, quando se anunciou um período de três anos de preparação para
celebrar o bicentenário marista, o Ir. Emili afirmava que escreveria uma carta para cada um desses anos.
A carta atual segue aquela publicada no ano passado, “A
dança da missão”, que refletia sobre a missão marista, tema
do Ano Montagne. Para ler a carta na íntegra, clique aqui.

Administração Geral
Durante essa semana, a Conselho Geral, reunido em
sessão plenária, dedicou toda uma manhã aos temas
do Secretariado da Missão, continuou a reflexão sobre
as novas comunidades internacionais, tratou dos relatórios para o próximo Capítulo geral, do Projeto Fratelli
e de áreas do Instituto que pedem uma atenção especial.

De 16 a 18 de junho o Project Team dos Novos Modelos se reúne com representantes das regiões do
Instituto. Além dos membros da equipe e do Secretariado da Missão, participam os Irmãos Chris Wills
e Mario Meuti.

Começou na segunda-feira, na Casa Geral, e termina
hoje, 17 de junho, a reunião anual da Comissão do Patrimônio Espiritual marista.

De 16 a 25 de junho os dois grupos do Programa
Horizontes realizam uma peregrinação aos lugares
maristas, na França. Os Irmãos Tony Leon e Hipólito
Pérez, do Secretariado Irmãos Hoje, acompanham
os participantes.

De 13 a 18 de junho, o Ir. Libardo Garzón participa de
um seminário sobre o autofinanciamento das Unidades Administrativas na Índia.

No dia 14, realizou-se, na Casa Geral, um encontro
do Conselho do Projeto Fratelli. Participaram os Irmãos Joe McKee, vigário geral, e Chris Wills da Cmi.

www.champagnat.org
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Assembleia internacional
Atenção a parcerias

das editoras maristas

ver e realizar, 200 anos depois, em
todo o mundo”.
Dois dias do encontro e da convivência dos 39 participantes foram
dedicados à formação institucional,
com visitas guiadas pela Casa de
L´Hermitage, Rosey, Marlhes, Le Palais, La Valla e Fourvière.
Um grupo de curiosos, em horário
livre, também visitou Maisonnette,
casa onde viveu o Ir. Francisco.
Em cada local, a equipe de animadores de L´Hermitage, deu explicações e animou-nos à reflexão e à
oração.

"

Foi muito feliz a escolha de
L´Hermitage como local da III Assembleia Internacional de Editoras
Maristas, que se realizou nos dias
30 de maio a 03 de junho de 2016.

Cada espaço desse lugar evoca histórias,
mística, espiritualidade
e os sonhos de Marcelino. Carisma e sonhos que buscamos
viver e realizar, 200
anos depois, em todo o
mundo

"

Presentes representantes da GRAM
Editora - Buenos Aires, FTD Educação - Brasil e EDELVIVES - Espanha e sua filial mexicana a PROGRESO.
A Assembleia aprovou três linhas de
ação comuns para os próximos dois
anos: Trabalho conjunto na área da
TE - Tecnologia Educacional; Estudo
de novos mercados, marcadamente
na América Latina; atenção a parcerias e/ou aquisições de empresas
similares, em caso de comprovadas
vantagens.
L´Hermitage dispensa comentários.
Berço do Instituto, tudo lá recorda
Marcelino e seus primeiros Irmãos
e os projetos sonhados por aqueles
pioneiros.
No dizer de um colega, “cada espaço desse lugar evoca histórias,
mística, espiritualidade e os sonhos
de Marcelino.
Carisma e sonhos que buscamos vi-

Foi um programa eminentemente
marista.
Em alguns momentos, pessoas chegaram às lágrimas.
Outros três dias foram dedicados à
parte técnica da Assembleia.
Orientados pelo assessor brasileiro,
Mário F. Alves e pelos Irmãos João
Carlos do Prado e Miguel Angel E.
Barrera, do Secretariado da Missão,
por meio de dinâmicas diversas, fomos conhecendo o que cada Editora está fazendo, seus principais projetos, suas conquistas e desafios.
Também Luca Olivari nos falou do
projeto ‘Novos Modelos de Animação, Gestão e Governança’ que
o Conselho Geral está implantando
no Instituto.
A III Assembleia Internacional da
Editoras Maristas terminou aos pés
de Nossa Senhora de Fourvière, em
Lion, com nossa consagração a Maria, repetindo o gesto de São Marcelino e seus onze colegas, em julho
de 1816.
A próxima Assembleia acontecerá
em 2018, em São Paulo.
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Notícias

em

Breve

Proteção de Menores

Encontro de jovens maristas 2016
Fim de semana de 15 escolas maristas
dos Estados Unidos, Canadá e México

O Ir. Fortune Chakasara, do Zimbábue, Província da África Austral, concluiu o Diploma em “Safeguarding Minors” no Centro de
Proteção de Menores da Pontifícia Universidade Gregoriana. O
encerramento aconteceu no dia
14 de junho e contou com a presença dos Irmãos Emili Turú, Antonio Ramalho, Michael De Waas
e Pau Fornells.

Revista CME
A Conferência Marista Espanhola lançou o Número 10 da revista
Maristas Siglo XXI. O tema central é “A proposta educativa marista”. A revista pode ser lida no
endereço www.maristas.es .

Arquivo da Austrália
Foi inaugurado no dia 14 de junho o novo arquivo provincial, em
Mascot. O novo arquivo segundo as palavras do Ir. Provincial
Peter Carroll, “é um símbolo da
unidade experimentada nos últimos três anos”, pois reúne os
arquivos das antigas províncias
de Sydney e Melbourne, que em
2013 se tornaram Província da
Austrália

Em torno de 300 pessoas reuniramse no último fim de semana do mês
de maio, num encontro de jovens
maristas no Marist College, em Nova
Iorque.
“Usufruímos um fim de semana maravilhoso”, afirmou Matt Fallon, diretor da pastoral juvenil marista da
Província dos Estados Unidos.
“O tema escolhido, deixem-me
sonhar, foi inspirado na canção de
Casting Crowns, Sonho para ti, e no
primeiro sonho marista de Fourvière, há 200 anos”, disse ao escritório

de divulgação da Casa Geral, no dia
2 de junho.
Participaram jovens de 15 escolas
maristas e grupos juvenis paroquiais das Províncias dos Estados
Unidos, Canadá e México Ocidental
e alguns Irmãos africanos convidados.
Uma equipe de vinte e três jovens
adultos assegurou a animação, com
o apoio de leigos, irmãos e duas irmãs maristas missionárias para as
oficinas, apresentações e atividades.

Ir. Eugène Kabanguka
O Ir. Eugène Kabanguka, conselheiro geral, sofreu na
última quarta-feira um accidente vascular cerebral
(ACV).
Foi socorrido imediatamente e levado para o hospital,
em Roma.
Atualmente o Ir. Eugène está sob observação em terapia semi-intensiva, esperando que a sua situação se
estabilize. Encomendamos o Ir. Eugène à ternura de
Maria, nossa Boa Mãe.
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Mundo Marista

Kisangani: Universidad Marista
do Congo

Cuba: Encontro
de Irmãos

Paraguai: Assembleia
de missão

Casa Geral: Comissão
Internacional Irmãos Hoje

Líbano: Angela Petenzi (FMSI) e Ángela Matulli (De La Salle Onlus) - Projeto Fratelli.

Sri Lanka: Seminário sobre a sustentabilidade para a Província Ásia do Sul

Os estudantes vinham de Archbishop Molloy, Central Catholic,
Christopher Columbus HS, Marist
HS Bayonne, Marist HS Chicago,
Msgr. Pace HS, Mt. St. Michael Academy, Roselle Catholic HS, St. Joseph Academy, St. Joseph Regional HS, St. Mary’s HS, do grupo de
jovens do bairro East Harlem e das
escolas do Canadá e México.

Durante o encontro houve palestras
dos Irmãos Patrick McNamara, Maureen Hagan e uma mesa redonda
dirigida pelos Irmãos Hank Hammer
e Al Rivera.

pagnat e uma celebração eucarística presidida pelo Pe. Richard LaMorte.

Foram feitas várias oficinas, momentos de oração, uma dança de
quadrilha, um concerto da banda
popular Array of Hope, jogos Cham-

Europa Centro-Oeste: Encontro
'Percorrer a estrada marista'

"

A proposta marista é viver ou
evangelho como Maria... e
presença entre os jovens...

da

O Ir. Superior geral, Emili Turu, enviou um vídeo mensagem aos jovens no qual ressaltou a importância de ter um sonho.
Para ver o vídeo, clique aqui.

Província

sobre a educação

“Percorrer a estrada marista” foi o tema do II Encontro
Provincial da Província Europa Centro-Oeste sobre a
educação marista. Cinquenta maristas, Irmãos e Leigos,
dos cinco países que formam a Província, estiveram reunidos em Guardamar, Espanha, de 3 a 6 de junho.

"

O objetivo foi dar continuidade às reflexões do Primeiro Encontro, que se celebrou no mesmo local, em junho
de 2014.
17 de junho de 2016
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Todavia, neste ano, o foco foi a identidade marista dos
colaboradores que atuam nos colégios e obras maristas
da Província.
Depois de uma exposição retrospectiva daquilo que se
viveu na Unidade Administrativa, no âmbito da missão
marista, apresentada por Aisling Deen, dois Irmãos e
um Leigo deram um testemunho pessoal.
O intercâmbio que seguiu ajudou cada um a tomar uma
posição e sublinhar o que é específico na proposta marista: viver o evangelho como Maria, com simplicidade,
espírito de família, compromisso pessoal e comunitário, proximidade e presença entre os jovens, conforme
o espírito de Marcelino Champagnat e dos primeiros
Irmãos.

Alguns seminários ajudaram a aprofundar alguns aspectos da missão marista no contexto atual.
Os espaços de meditação e convivência ajudaram a
criar um bom equilíbrio no encontro.
No final, foram formuladas algumas perspectivas para o
futuro, especialmente para celebrar o bicentenário do
Instituto nas escolas, com os professores e estudantes,
e nos vários projetos da Província. A rede e a identidade
maristas foram fortalecidas e cresceu o entusiasmo de
todos os participantes.
Representando a Administração Geral, estiveram presentes os Irmãos Ernesto Sánchez, conselheiro geral, e
Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje.

África do Sul: Encontro de lideranças das escolas maristas
Nova perspectiva, novos sonhos
Lideranças das cinco escolas maristas da África do Sul se encontraram
de 25 a 27 de maio para abordar o
tema “regeneração – olhando para
novas perspectivas, sonhando novos sonhos”.
Os participantes foram inspirados
ao mesmo tempo pela chamada
do Papa Francisco a “reconhecer a
cidade a partir dum olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que
descubra Deus que habita nas suas
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casas, nas suas ruas, nas suas praças...’ (Evangelii Gaudium 71) e pelo documento Água da Rocha, 155: ‘Sustentados pela fé e pelo exemplo de São Marcelino e dos
primeiros Irmãos, a espiritualidade Marista impele-nos
a partir em busca de horizontes inexplorados’. Obser-

vando os sistemáticos projetos de regeneração da cidade de Johannesburg, eles também passaram algum
tempo refletindo como rejuvenescer a si mesmos profissional e espiritualmente, como líderes na educação e
colaboradores do carisma marista.

Fiji: Quatro novos professores para a escola de crianças
com dificuldades de aprendizagem

Instituto Marista Champagnat
Uma escola em Fiji que acolhe
crianças com dificuldades de aprendizagem e jovens que se esforçam
para adaptar-se ao ensino convencional, vão receber, neste mês, quatro novos professores que ensinarão
a 125 estudantes.
O Instituto Marista Champagnat,
que conta atualmente com 23 professores, iniciou suas atividades
há 16 anos como escola para estudantes pós-primário, de 13 ou mais
anos de idade e com dificuldades
de aprendizagem e necessidades
especiais.
A infraestrutura da escola, construída principalmente com doações,
possui rampas de acesso para os
estudantes que usam cadeira de rodas.
Os conteúdos ministrados na escola
incluem alfabetização, aritmética,
arte, culinária, confecção, educação
física, educação religiosa, carpintaria, agricultura e construção civil.
“Espero que o Instituto Marcelino
Champagnat seja classificado como
centro de inclusão pelo governo”
comentou o diretor Francis Varea.
“O tipo de educação que oferece
o Instituto Marcelino Champagnat
está orientado e baseado nos documentos que identificam a edu-

cação inclusiva em Fiji, que datam
de 2012”.
Francis explicou que a agricultura é
um dos programas no qual a maioria
dos estudantes participa e que “todos os programas de formação profissional se baseiam na formação
empresarial alinhada com a política
do Ministério da Educação sobre a
formação profissional.”
Ao término dos estudos, os estudantes são incentivados a regressar aos

centros convencionais ou a dedicar
dois anos à formação profissional.
“Felizmente unir-se-ão a nós outros
associados para fazer a escola crescer, não tanto em número, mas em
infraestrutura e programas de ensino”, declarou Francis.
O Instituto Marista Champagnat
deve estar preparado para dar continuidade ao bom trabalho dos Irmãos Maristas em Fiji”, afirmou.

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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