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A Casa Generalícia acolhe refugiados
Três imigrantes de Costa do Marfim chegaram na Casa Generalícia

"
Tanto os membros
do Conselho Geral,
como eu mesmo, nos
comprometemos
plenamente
com
iniciativa
esta

maravilhosa

Três imigrantes de Costa do Marfim chegaram na Casa Generalícia, no dia 23 de
junho, depois que o Superior Geral e o

Conselho anunciaram, em setembro do
ano passado, a disposição de abrir as
portas para alguns refugiados.

Administração Geral
Na segunda-feira, 27 de junho, terminou a reunião da
Comissão de Leigos da Província Ibéria, em Zaragoza,
Espanha, na qual participou o Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Leigos.
O Ir. Joseph Mc Kee esteve com o grupo de formação
Horizontes, em El Escorial, nos dias 27 e 28 de junho.
No dia 28 de junho, os candidatos para o projeto Lavalla 200> terminou um retiro em l’Hermitage com o
Ir. Emili Turú, superior geral e o Ir. Hipólito Pérez, vice-
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"

-diretor do Secretariado Irmãos Hoje.
Na quinta-feira, 30 de junho, houve uma reunião de
Tutti Fratelli, em Roma, com a participa-ção dos Irmãos
Anthony Leon e Hipólito Pérez, respectivamente diretor e vice-diretor do Secretari-ado Irmãos Hoje.
O Conselho Geral dedicou uma semana ao estudo do
primeiro rascunho das Constituições, concluindo com
isso as contribuições, neste fim de semana.
Esta atividade foi feita numa casa retiros em Aricia, Itália.
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São eles: Hamed, 35 anos; Moussa, 19
anos e Adama, 24 anos. Permanecerão
na Casa por seis meses, como parte de
um programa de integração criado pelo
governo italiano em colaboração com a
Caritas.

de italiana.
Os Irmãos esperam que esta experiência de acolhida aos que vivem em situação precária, procedentes de uma
cultura muito diferente, seja enriquecedora para a comunidade.

Durante esse tempo, aprenderão a língua e a cultura italiana e se habilitarão
a receber o visto de permanência italiano, que deverão renovar a cada dois
anos.

Os três refugiados, que residem num
espaço do térreo e partilharão o café da
manhã e a junta com os Irmãos da Casa,
a partir do fim do Ramadã, em torno de
7 de julho.

Depois desses seis meses, a Caritas oferecerá outra residência prevista para a
segunda fase da integração na socieda-

A Caritas oferece-lhes aulas de italiano,
almoço, passagens de metro e ônibus e
2,50 euros por dia.

“Tanto os membros do Conselho Geral,
como eu mesmo, nos comprometemos
plenamente com esta iniciativa maravilhosa, oferecendo imediatamente a
Casa Generalícia para acolher uma família”, manifestou o Superior Geral, Ir.
Emili Turú, num comunicado publicado em 8 de setembro passado, no qual
convidava os Irmãos Provinciais da Europa a fazer o mesmo.
A iniciativa é uma resposta ao apelo
que o Papa fez à Igreja europeia, durante o Ângelus do dia 6 de setembro,
convidando a receber as famílias de
imigrantes na Europa.

Crônica da quinta semana de formação do projeto LaValla 200>
(6 a 12 de junho)
ternidades e de todo o grupo e contribuíram para tornar
mais suportável o clima desta semana, caracterizado pela
chuva e pelos temporais, quando nem conseguimos cantar “Oh sole mio!”.
José Cristo Rey (claretiano), Ir. Joe McKee (Vigário geral)
e Jose María Perez Soba (Chema para os amigos leigos)
foram as pessoas que nos acompanharam durante esta
semana.
José Cristo Rey recordou-nos como a mudança de época que vivemos requer de cada um de nós inserimento
nos contextos nos quais estivermos, com respeito e sem
pretensão de sermos os portadores ou anunciadores da
verdade. Falando das novas comunidades nos apresentou
uma imagem sugestiva, o barco. Todos os membros têm
seu lugar, todos remam na mesma direção, sincronizando
os movimentos, para alcançar a meta desejada. Uma sinergia para o Reino.
Creio que nos olhos, na mente, mas sobretudo no coração
de muitos maristas ainda está viva a lembrança do dia 18
de abril de 1999, quando o papa João Paulo II proclamou
Marcelino Champagnat santo. Sobre os cachecóis, bolsas
e camisetas... em toda parte podíamos ler: UM CORAÇÃO
SEM FRONTEIRAS.
É para retomar este espírito que 17 anos depois, numa cidadezinha perdida, da Toscana, um grupo de Lavalla200>,
no dia 6 de junho celebrou a festa de S. Marcelino: 23 corações sem fronteira e com grande desejo de doar a vida
a algo belo e novo.
A festa e as festas (celebramos os aniversários de Miguel
Ángel no dia 5, de John Lavnge no dia 7 e de Verônica
no dia 11) ressaltaram os vínculos internos das cinco fra-

Quarta-feira, dia 8, o Ir. Joe McKee veio falar-nos. O objetivo da visita era falar com cada um de nós e responder as
inevitáveis perguntas que naturalmente surgem perante
um futuro incerto. Naturalmente não pôde falar com todos
e, por isso, prometeu voltar num dia da próxima semana.
Antes de partir para a Casa Generalícia, onde o Conselho
está reunido em sessão plenária, respondeu a nossas dúvidas. Compreendemos todos que nesta nova aventura
nem tudo é claro e definido. Vinham-nos em nossa mente
as palavras do papa Francisco:
A novidade causa sempre um pouco de medo, porque nos
sentimos mais seguros se temos tudo sob controle, se somos nós a construir, programar, projetar a nossa vida de
acordo com os nossos esquemas, as nossas seguranças, os
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Voluntariado em 15 países
Vários grupos de voluntários da Província Compostela iniciaram suas
viagens para viver uma experiência
de voluntariado nos campos de trabalho da ONGD SED. No total serão
106 pessoas que farão parte desta
experiência durante todo o verão,
em 15 países: Paraguai, Guatemala,
Peru, El Sal-vador, Honduras, Bolívia,
Chile, Romênia, Índia, Zâmbia, Costa
do Marfim, Gana, Tanzânia, Mo-çambique e Quênia.

Congresso de Educação
De 11 a 14 de outubro de 2016, a
União Marista do Brasil – UMBRASIL
promoverá a 5ª edição do Congresso Internacional Marista de Educação, no Centro de Convenções de
Pernambuco, em Olinda. Com o tema
“Educação de Qualidade: sentidos,
experiências e horizontes”, o evento
tem como público-alvo educadores
e gestores Maristas, bem como de
outros sistemas e redes de ensino,
públicas e particulares, entidades
vinculadas à educação, convidados,
parceiros e universitários.

Convite ao coro virtual
A Província de Austrália está fazendo
um vídeo para celebrar o aniversário
de 200 anos e bus-ca Irmãos e leigos
maristas de todo o mundo para cantar juntos a Salve Regina. Se alguém
está inte-ressado em participar, a
data limite é 1º de julho. Para maiores informações sobre este projeto,
entre em contato com o Ir. Michael
Herry, pelo e-mail: michael.herry@
marists.org.au.

Reunião de Ex-alunos
No dia 25 de junho, na Casa de Animação do Setor Chile, realizou-se a
reunião de Ex-alunos Maristas 2016.
Foi um momento de partilha fraterna que permitiu conversar, refletir e
analisar diver-sos temas relativos ao
Sector Chile, em vista do Bicentenário do Instituto Marista, em 2017.

3

1 de julho de 2016

nossos gostos. E isto verifica-se também quando se trata de Deus.
Muitas vezes seguimo-Lo e acolhemo-Lo, mas até um certo ponto; sentimos dificuldade em abandonar-nos
a Ele com plena confiança, deixando
que o Espírito Santo seja a alma, o
guia da nossa vida, em todas as decisões; temos medo que Deus nos
faça seguir novas estradas, faça sair
do nosso horizonte, frequentemente
limitado, fechado, egoísta, para nos
abrir aos seus horizontes.
Mas, em toda a história da salvação,
quando Deus Se revela traz novidade
– Deus traz sempre novidade - , transforma e pede para confiar totalmente n’Ele: Noé construiu uma arca, no
meio da zombaria dos demais, e salva-se; Abraão deixa a sua terra, tendo
na mão apenas uma promessa; Moisés enfrenta o poder do Faraó e guia
o povo para a liberdade; os Apóstolos, antes temerosos e trancados no
Cenáculo, saem corajosamente para
anunciar o Evangelho.
Não se trata de seguir a novidade
pela novidade, a busca de coisas novas para se vencer o tédio, como sucede muitas vezes no nosso tempo.
A novidade que Deus traz à nossa vida
é verdadeiramente o que nos realiza,
o que nos dá a verdadeira alegria, a
verdadeira serenidade, porque Deus
nos ama e quer apenas o nosso bem.
Perguntemo-nos hoje a nós mesmos:
Permanecemos abertos às «surpresas de Deus»? Ou fechamo-nos, com

medo, à novidade do Espírito Santo?
Mostramo-nos corajosos para seguir
as novas estradas que a novidade de
Deus nos oferece, ou pomo-nos à defesa, fechando-nos em estruturas caducas que perderam a capacidade de
acolhimento?
O encontro com Chema nos fez compreender como nós somos cultura e
como cada mudança cultural incide
sobre nossa identidade.
Em vista das nossas futuras comunidades, nos fez compreender quanto é
importante o diálogo.
Mas não um diálogo concebido como
um conjunto de técnicas a assimilar
e a colocar em prática. Diálogo é um
estilo de vida, nos dizia. Além dessas
noções realmente importantes para o
futuro de nossas comunidades, Chema nos transmitiu seu entusiasmo e
sua alegria de ser marista e de viver
esta graça com sua família e com outras fraternidades.
Sábado e domingo foram dias livres e
de merecido descanso. Alguns aproveitaram para ver algum lugar característico da Itália (Pisa, Assisi, La Verna…), outros preferiram ficar em casa
e caminhar nos bosques que circundam Camaldoli para poder enfrentar
a última etapa do caminho, antes da
partida para l’Hermitage.
__________________
Ir. Onorino Rota, San Martino a Monte,
13 de junho de 2016.

Crônica das semanas 6 e 7
do projeto LaValla 200> (13 a 23 de junho)
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Mundo Marista

Samoa: Escola Primária
dos Irmãos Maristas em Mulivai

Espanha: Irmão Alberto Vizcaya faz sua
primeira profissão em Huelva

França: Os grupos do programa
Horizontes, juntos no Hermitage

Síria: Lançamento das atividades
de verão em Alepo

México: Leigos maristas en
peregrinação a El Tepeyac

Bangladeche: O Ir. Eugenio Sanz
Uwavutse com jovens em Giasnagar

Nesses últimos tempos em San Martino a Monte, tivemos a alegria de passar alguns dias com a Irmã Cristina
(religiosa da Assunção), refletindo sobre essa experiência que estamos vivendo como grupo Lavalla 200>.

por cada participante.
No sábado, dia 18 de junho, tivemos um passeio comunitário em Frasassi.

Aprofundamos pessoal e comunitariamente, nesse
tempo de discernimento, a preparação do coração para
um novo começo.

A maravilha da natureza, na grandiosidade das grutas
com formações rochosas de milhões de anos, nos recordou a presença de Deus no universo e sua grandeza
em cada passo.

Falamos sobre a importância de reservar um tempo para
reler e acolher a vida, para nos tornar mais conscientes,
para parar e entrar ainda mais na aventura da fé.

Também passamos algumas horas na cidade de Gubbio,
onde se recorda a história de São Francisco de Assis e
o lobo.

Para dar sentido, celebrar e viver melhor cada momento
presente.

No domingo, 19, pudemos apreciar a apresentação
criativa e dinâmica do Arco Norte.

E, nessa dinâmica, permitimos o silêncio, esse silêncio
que recria, porque ele deixa o Espírito agir.

Os maristas desta região nos ajudaram a conhecer mais
profundamente a realidade sociocultural e marista dos
países representados nesse programa (Venezuela, México, Estados Unidos e Canadá).

Nos dias seguintes, com os Irmãos Ángel Medina e Jeff
Crowe, partilhamos com a comunidade, por meio de diferentes expressões (fotos, histórias, cantos, imagens,
pinturas, música, etc.), nossas reflexões e nossa síntese
pessoal sobre esse tempo de formação e de discernimento que é o programa Lavalla 2000>.
Essa oportunidade nos permitiu uma partilha de coração aberto, recebida com o mesmo carinho e ternura

Nesses últimos dias da presença em San Martino, partilhamos com o Ir. Chris Wills elementos concretos e
mesmo chaves importantes desse novo começo como
Lavalla200>.
De fato, revisamos os estatutos regionais das novas comunidades, o memorando de entendimento e o “Nos-
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A maravilha da natureza, na grandiosidade das
grutas com formações
rochosas de milhões de
anos, nos recordou a

presença de Deus

"

so Chamado”. A reflexão desses
elementos nos permitiu perceber
a nova linguagem que esta experiência e outras no Instituto estão
dando à nossa família marista, assim como as novas formas de nos
compreender e nos relacionar.

América Central

Finalmente, o símbolo que evidencia esta nova consciência de uma
fraternidade de serviço está refletido no avental e na camiseta que recebemos como um presente desse
novo começo.
Obrigado pelas orações, enquanto
seguimos caminhando!
Laura Alejandra Miño Pérez

Reunião da Comissão internacional
do patrimônio espiritual marista

Ir. Antonio Cavazos (mestre de noviçios),
Ir. Louis Oscar, H. Frantzley (delegado do Superior
Geral), P. Dimitry, Ir. Mayliko y H. Dimmy.

Primeira profissão de três Irmãos
Foi realizada em Haiti, no dia 12
de junho, no Noviciado de Jérémie,
a consagração a Deus, como Irmãos maristas, dos Irmãos Dimmy,
Mayliko e Louis Oscar, que responderam ao chamado de Jesus de
serem enviados a construir o Reino
de amor entre as crianças e jovens,
que tanto precisam de Irmãos e
evangelizadores para mostrar-lhes
o amor e a ternura de Jesus.
A celebração foi presidida pelo Pe.
Dimitry, ex aluno marista, da escola
de Latibolière.
O lema que os três Irmãos escolheram foi inspirado pelo XXI Capítulo
Geral: “Com Maria, saiamos depressa para construir um novo Haiti”.

A Comissão internacional do patrimônio espiritual marista se reuniu
em Roma, de 13 a 17 de junho, para a
sua sessão anual.
Os 9 membros que a compõem estavam presentes. No início, cada um
pôde apresentar o trabalho feito na
área do patrimônio, depois da reunião do ano passado: publicações,
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animação de cursos, de retiros, releitura da História do Instituto ou do Caderno Marista 34.
A principal novidade dessa sessão foi
o encontro de trabalho, na tarde do
dia 14 de junho, entre a Comissão do
Patrimônio e o Secretariado Irmãos
Hoje, que terminava sua reunião
anual no dia seguinte. Teve como ob-

É muito bonita, atual e urgente a
missão marista que esses Irmãos
haitianos têm pela frente. Um sonho que começa a se realizar e para
o qual põem todo seu coração para
construi-lo dia a dia, assim como os
12 jovens sacerdotes fundadores
da Sociedade de Maria, que se consagraram a Maria no Santuário de
Fourvière em 23 de julho de 1816,
dispondo-se completamente para
tornar realidade a Sociedade de
Maria e o projeto que abraçaram
de construir uma igreja de rosto
mariano, serviçal, materno e fraterno. A missão do Haiti pertence à
Província do México Ocidental.
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jetivo conhecer melhor as expectativas de cada comissão
em vista de uma colaboração mais estreita, particularmente na formação, inicial e permanente, dos Irmãos e dos leigos e leigas.
Notou-se, em particular, a inauguração do Centro de Arquivos em Santiago do Chile, para o setor do Chile, e o da
França, em St Genis-Laval, no antigo lugar da fabricação do
Arquebuse.
Igualmente, o projeto de construção de um centro de espiritualidade nas Filipinas, para a Ásia.
A publicação do Tomo 1, da História do Instituto, em três
línguas, ocorreu no final de 2015: foi uma oportunidade
para comentar essa bela realização.
O trabalho dos Tomos 2 e 3 nas quatro línguas continua, e
a publicação deverá acontecer no próximo ano, antes do

Capítulo Geral. Houve também a preparação do Caderno
Marista 35.
Entre outras consequências, membros da Comissão do Patrimônio participarão de reuniões já previstas para o próximo ano, organizadas tanto pelo Secretariado Irmãos Hoje,
como pelo Secretariado dos Leigos.
E para a próxima reunião sobre o Patrimônio, prevista para
19 a 23 de junho de 2017, membros do Secretarido Irmãos
Hoje estarão presentes. A temática poderá ser: patrimônio
espiritual e formação.
Enfim, o desenvolvimento da sessão foi perturbado pelo
acidente cerebral que sofreu o Ir. Eugène Kabanguka, C.G,
na tarde de quarta-feira, 15 de junho.
Ele é o responsável por fazer a ligação entre a Comissão do
patrimônio e o Conselho geral, e habitualmente está muito
presente nas sessões de trabalho da Comissão.

Publicación de la Historia del Instituto
Del pueblo de Marlhes a la expansión mundial (1789-1907)
O Conselho Geral, através da Comissão de Patrimônio,
está promovendo a edição da História do Instituto.
Será um instrumento que marcará a celebração do Bicentenário da nossa fundação.
Trata-se de uma obra em três volumes, que serão publicados dentro da Coleção Studia.
O primeiro volume (Da aldeia de Marlhes à expansão
mundial), escrito pelo Irmão André Lanfrey, compreende a História Marista até 1907.
Já está disponível, em três línguas (espanhol, francês e
português). A tradução inglesa está sendo terminada e
a sua publicação sairá em breve.
O segundo volume (1908-1985, o Irmão André Lanfrey)
sairá no final deste ano. O terceiro, (1985 – 2017), escrito pelo Irmão Michael Green, será publicado no ano
que vem.
Para o PDF completo, clique aqui: http://www.champagnat.org/e_maristas/Studia/03_History1_PT.pdf

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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