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Notícias Maristas

LavaLLa200>
Comunidades internaCionais: envio e promessa

administração geraL

Durante a última semana da plenária, 
o Conselho Geral voltou ao tema  da 
nomeação de pessoal para a admi-
nistração geral, avaliou os avanços 
feitos no projeto de sustentabilidade 
das Províncias, completou a prepara-
ção dos próximos Conselhos gerais 
ampliados, atualizou seu próprio ca-
lendário 2016-2017 e reservou um 
tempo para assuntos do Economato 
geral e do próximo Capítulo Geral. 
Termina essa sessão com a aprovação 
de uma série de acordos e decisões.

No dia 30 de junho, os diretores 
do Secretariado Irmãos Hoje, os 
Irmãos Tony Leon e Hipólito Pé-
rez, participaram, na Casa Geral, 
do encontro do grupo “Todos Ir-
mãos”, com representantes das 
congregações de Irmãos.

O Irmão Javier Espinosa, diretor 
do Secretariado de Leigos, partici-
pa, na Guatemala, do curso “acom-
panhantes”, destinado a leigos da 
região Arco Norte.

Em Nova Iorque se realiza o encon-
tro da Rede Internacional Marista 
de Educação Superior, de 6 a 11 de 
julho. 
Dele participa o Irmão João Carlos 
do Prado, diretor do Secretariado 
da Missão.

O Irmão Mario Meuti, diretor do 
escritório da FMSI de Roma, visi-
tou o Haiti, para acompanhar pro-
jetos de solidariedade desenvol-
vidos pela Fundação no país.

No entardecer do dia 29 de junho, 
reunimo-nos para celebrar a eucaris-
tia na capela principal de l’Hermitage, 

em frente ao relicário de S. Marceli-
no Champagnat, juntamente com o Ir. 
Emili e com a comunidade de l’Hermi-

tage. Foi um momento especial para 
nós, podermos agradecer de modo tão 
especial a presença do Espírito Santo 
e de Maria em nossas vidas nos últi-
mos dois meses.
 
As atividades que antecederam esse 
momento foram feitas em ambiente 
de retiro e de diálogo do Ir. Emili com 
cada membro do grupo Lavalla 200>, 
para tentar concretizar a futura missão 
a que seremos enviados.
 
Nossos corações e pensamentos não 
estavam voltados ao passado, mas ao 
futuro, ao passo que éramos convida-
dos a dar. No final da missa, o Ir. Emili 
dirigiu-nos breves palavras de ânimo 
e agradecimento por nossa disponibi-
lidade e nos entregou uma pequena 
cruz de madeira, símbolo dos missio-
nários maristas.
 
Foi um momento de grande emoção 
para nós todos. Nos próximos dias, 
antes de conhecer de modo oficial as 

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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comunidades a que seremos enviados, teremos um contato 
com os respectivos Provinciais para a confirmação. As no-
vas comunidades iniciarão em setembro deste ano.
 
Imitando o grupo de maristas que subiram a colina de 
Fourvière há 200 anos, no dia seguinte ao da ordenação, 
dirigimo-nos à mesma capela onde proclamamos, em voz 
alta, nosso compromisso e fizemos o gesto de assinar o 
documento em frente à imagem da Virgem, como sinal de 
comunhão com os primeiros maristas e com outros nume-
rosos grupos e pessoas que iniciaram sua vida missionária 
e apostólica no mesmo lugar. Ali elevamos nossa oração 
sincera e cheia de esperança.
 
O novo começo, para os maristas, já foi iniciado. Por isso 
expressamos também nosso agradecimento a todos os que 
nos apoiaram e tornaram possível este ato. 

Vivemos em um momento de mu-
dança de época na história, um tem-
po de mudança de paradigma no 
nosso mundo, na nossa Igreja, no 
nosso modo de ser humano e, aci-
ma de tudo, no nosso jeito de ser 
Marista. Como Maria na Anunciação, 
somos convidados a ver tal mudança 
como obra do Espírito.

Como Maristas seguidores de Cham-
pagnat, respondemos às novas rea-
lidades, novas experiências de vida 
Marista e missão por muitas novas 
necessidades: Qual é a Missio Dei no 
mundo de hoje?

Estamos nos movendo para além de 
sonhar juntos “um novo começo”, 
como temos feito ao longo dos úl-
timos anos, no Instituto, em assem-
bleias e capítulos. 

Tem sido um longo alvorecer, mas 
agora há luz do dia: é tempo para de-
cisões!

Sentimo-nos conduzidos pelo Espíri-
to, como percebido nos anseios indi-
viduais e do Instituto. 

Mais de que um plano estratégico 
para um novo futuro desenvolvi-
do por nós mesmos, o projeto La-
valla200> é uma resposta profética 
à ação inesperada e dinâmica do Es-
pírito, que traz esperança, reconcilia-
ção e integridade.

coMuNidades iNterNacioNais - LavaLLa200> : Nosso chaMado

Nós acreditamos que o Espírito nos 
chama a abraçar uma nova forma de 
partilhar a vida em comunidade:

internacionalmente, inter-cultural-
mente, inter-geracionalmente, como 
leigos - homens ou mulheres, soltei-
ros ou casados – e Irmãos. 

Nossos relacionamentos são o fun-
damento para a nossa missão e o 
ponto central para um novo começo 
Marista.

Estamos começando uma nova forma 
de vida cristã na Igreja, vivendo em 
comunhão com nenhuma distinção 
nítida entre religiosos e leigos, mas 
respeitosos com as diferentes voca-
ções mutuamente enriquecedoras, 
todos coresponsáveis pela vida da 
comunidade e chamados para uma 
missão compartilhada, que expressa 
o nosso carisma comum por meio de 
novas formas.

Nós experimentamos o Espírito de 
Deus dentro de nós mesmos, nos ou-
tros e dentro de toda a vida e criação.

Contemplamos. Nós cultivamos o si-
lêncio. Nós meditamos a Palavra de 
Deus. 

A nossa espiritualidade engloba to-
dos os momentos de nossas vidas: o 
nosso amor, nossas paixões, nossas 
esperanças e medos, nossos suces-

sos e fracassos, nossa escolha de 
seguir o exemplo de Jesus em seu 
ministério para os excluídos pela so-
ciedade ou religião.

O nosso compromisso apostólico 
com, e para, crianças e jovens vulne-
ráveis em seu contexto local molda 
nossa comunidade e nossos estilos 
de vida pessoais.

Respeitosos com a presença do Es-
pírito em todos os povos, culturas e 
religiões, adotamos uma postura de 
diálogo, de escuta, de empatia, de 
compreensão, de colaboração em 
rede com todas as pessoas de boa 
vontade, rezando juntos e comparti-
lhando nossas histórias de fé. 

Conscientemente, procuramos ser o 
rosto mariano da Igreja.

Sabemos que somos imperfeitos 
como indivíduos e como comunida-
des, em nosso trabalho educativo, 
pastoral e social. 

Humildemente, então, mas com con-
vicção pessoal, comprometemo-nos 
uns aos outros com a visão do pro-
jeto Lavalla200>. Vale a pena o dom 
da nossa vida.

É um momento de anunciação para 
nós e para todos os Maristas: "Não 
tenhas medo. Nada é impossível para 
Deus".
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seMiNários reaLizados Na ásia coMo parte 

do projeto de susteNtabiLidade da Missão

Entre os dias 29 de junho e 2 de ju-
lho se realizou, na Colômbia, o en-
contro com representantes das seis 
Unidades Administrativas do Arco 
Norte encarregados de levar adian-
te o processo de regionalização nes-
sa zona geográfica.

arco Norte

notíCias em breve

austráLia

Na Província da Austrália, neste ano, 
24 Irmãos celebram algum tipo de 
jubileu de vida religiosa. As cele-
brações foram realizadas em Sidnei, 
Brisbane e Melbourne.

O atual vice primeiro ministro do 
país e ex-aluno da escola católica, 
Sr. Bill English, visitou o St. John’s 
College, em Hamilton, onde deu 
uma palestra aos estudantes. Falou 
sobre o estudo na escola católica 
e como a educação marista dá aos 
jovens, em sua opinião, uma visão 
equilibrada da vida e princípios que 
permitem construir uma vida de 
maneira sólida e segura.

Nova zeLâNdia
Dois seminários de autossustentabili-
dade foram realizadas no Sri Lanka e na 
Índia no início deste mês seguindo as 
oficinas realizadas em Nairóbi e Mada-
gascar em fevereiro.
 
O Sr. June  Alisson Westarb Cruz, cola-
borador da Província Brasil Centro-Sul, 
coordenou as oficinas, acompanhado 
pelo Irmão Jorge Gaio, Ecônomo da 
mesma Província.
 
"O objetivo é responder ao apelo do 
XXI Capítulo Geral  para a sustentabi-
lidade da Missão Marista na África e na 
Ásia, algo que não é apenas uma ques-
tão econômica", afirmou Irmão Libardo 
Garzón, Ecônomo Geral do Instituto e 
membro da equipe do projeto, que es-
tava entre os participantes.
 
"Com esses instrumentos, queremos 
ajudar a conhecer  as oportunidades 
e as realidades ", disse ele  na sala de 
imprensa da Casa Geral em 21 de ju-
nho "Depois de conhecer a realidade, é 
possível saber o que precisa ser refor-
çado, reduzido ou criado."
 
A oficina no Sri Lanka foi realizada de 
6 de junho a 10 em Negombo, com 23 
participantes, incluindo dois irmãos 
do Pakistão, os Irmãos Samuel Bhatti e 
Farancis Rahmat, bem como irmãos e 
leigos das Províncias da Ásia Oriental e 
do Sul da Ásia, bem como do Distrito 
Marista da Ásia. A oficina na Índia foi  
realizada de 13 a 18 de junho em Tri-
chy com os irmãos e leigos do setor da 

Índia, Província do sul da Ásia, com 15 
participantes.
 
O Ir. Libardo explicou que o Conselho 
Provincial de cada província deve ago-
ra organizar mais duas iniciativas para 
analisar cada obra ou presença e, em 
seguida, enviá-las à equipe de traba-
lho.
 
Outro encontro da “Equipe Global” do 
projeto será realizado em janeiro pró-
ximo na Casa Geral em Roma para or-
ganizar uma segunda fase e o processo 
que cada Província deverá seguir.
 
"As duas semanas foram bastante pro-
dutivas, devido ao empenho e à dedi-
cação dos dois grupos, que trabalha-
ram o tempo todo com transparência e 
eficácia", observou o Irmão Víctor Pre-
ciado, coordenador do projeto.
 
Os Irmãos Teófilo Minga e José Grande 
trabalharam como tradutores com de-
dicação incansável durante as oficinas 
", destacou Br Víctor.
 
O sr. June e os Irmãos Jorge e Libardo 
visitaram duas escolas, a Casa Provin-
cial e a fazenda de produção de frangos 
no Sri Lanka, bem como quatro escolas 
na Índia, o projeto "Marcellin Trust” e 
respectivas comunidades no país.
 
Esse projeto está sendo desenvolvido 
em três Províncias-piloto, na África e na 
Ásia, com pelo menos dois represen-
tantes de cada Província.

O canal do Instituto no YouTube 
oferece uma série de vídeos que 
podem ser usados para diversos 
momentos. Sublinhamos os teste-
munhos de experiências maristas 
vividas pelo mundo e também as 
mensagens do Ir. Emili a vários gru-
pos maristas. Os últimos vídeos, 
disponíveis no link https://www.
youtube.com/c/maristchampagnat, 
são:

• H. Emili Turú a la Asamblea de la 
Red Internacional Marista de Edu-
cación Superior 

• A Vida Marista em uma Comuni-
dade Internacional

• H. Emili Turú a los Maristas Azules
• Marist Life in Kiribati 
• Marist Life in Mozambique

Novos vídeos

https://www.youtube.com/c/maristchampagnat
https://www.youtube.com/c/maristchampagnat
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mundo marista

França: Flashmob - fim do ano letivo   
no Lycée St Joseph Les Maristes 

Espanha: Encontro da Comissão Europeia 
Irmãos Hoje, em Barcelona

Canadá: Jovens voluntários maristas 
do Québec no Camp Mariste de Rawdon

Argentina: Equipe de leigos maristas 
da Província Cruz del Sur

Itália: Encontro do conselho geral 
sobre as Constituições (Ariccia)

Gana: Voluntários maristas 
da SED de Espanha

Novo postuLador GeraL do iNstituto

ir. aNtoNio MartíNez estaúN

O Conselho Geral nomeou o Ir. Antonio Martínez Estaún, 
membro da Comissão Internacional do Patrimônio Espiritual 
Marista, como novo Postulador Geral do Instituto por um pe-
ríodo de três anos.

Ele substituirá ao Ir. Jorge Flores Aceves, da Província México 
Ocidental, que foi postulador durante os últimos 5 anos.

“Agradecemos ao Ir. Antonio pela sua disponibilidade em ser-
vir ao Instituto na Administração Geral mais uma vez, assim 
como à Província L'Hermitage, à qual pertence, e à Província 
Brasil Centro-Sul, onde ele atualmente trabalhava”, escreveu 
o Ir. Emili Turú, superior geral.

Este será o segundo encargo que desenvolve na Administra-
ção Geral, em Roma, onde anteriormente havia sido diretor 
de comunicações, de 2005 até 2011. Tendo terminado o 
trabalho em Roma, foi para Curitiba, onde coordenou a im-
plementação do Curso Carisma Marista, na PUC do Paraná. 
Atualmente fazia parte da comunidade encarregada da reali-
zação do projeto provincial “Memorial Marista”, também em 
Curitiba, Brasil.

Entre as tarefas do postulador estão a promoção das causas 
dos santos maristas, na esfera do Vaticano, e o contato com 
os vice-postuladores, que seguem as causas em nível dioce-
sano. É encarregado também de manter contato com a Con-
gregação para a Causa dos Santos, as autoridades eclesiais 
e postuladores de outras congregações, assim como animar 



Notícias Maristas 432

5 8 de julho de 2016

a Guerra Nos iNvade... carta de aLepo N°26 
A guerra nos invade...

A guerra foi instalada em nossa mesa, nossos corações e nos-
sas mentes...
Infiltra-se em nosso dia a dia e transforma-o...

A guerra está aí...

Vem anunciar-nos a morte e o sofrimento…
Vem dizer-nos que devemos odiar... que é necessário destruir 
pontes e relacionamentos... 

 A guerra está aí...

Suas máquinas estão operando no topo... Seus tambores ba-
tendo fortemente...  Vem transformar nossas noites em um 
relâmpago e o calor dos nossos dias em um forno... 

A guerra está aí...

Suja nossas mãos...  
Obriga tantas pessoas inocentes a pegar em armas..., a bom-
bardear,… a matar e acima de tudo, a suprimir ao outro, qual-
quer outro...

A guerra está aí...

Instalou-se em máquinas infernais...
Viaja para destinos de morte...
Não se detém...
Vomita a morte e continua seu caminho gritando.  

A guerra está aí...

Recolhe as crianças em vans, tais como caixas de sardinha…, 
empilhadas, queimadas por um único desejo de matar...
Nem as lágrimas das mães, nem os gritos das outras crianças 
têm eco...
Querem jogar de heróis...
Alguns festejarão nas ambulâncias...
Outros o farão caído sobre as ruínas da não vida...

A guerra está aí...

Diz-nos: "não os deixo... Eu os amo muito... Eu os quero..., de-
sejo… acaricio… Convido-os ao meu banquete... não faltem ao 

encontro...”
Este é o seu endereço... Aleppo, rua da vergonha, prédio da 
miséria, andar do sofrimento...  

A guerra é a nossa vida cotidiana.  

Recusamo-nos a participar de seu banquete...
Optamos pela vida...
Escolhemos o outro, em sua miséria e sua vontade de viver 
e sobreviver.  
Para eles, para cada criança, para cada homem e cada mulher, 
para todos aqueles que sofrem com esta guerra, temos opta-
do por estender uma mão, para construir uma ponte, derru-
bar o muro da vergonha e da exclusão.... Nós escolhemos dar, 
dar-nos.
Nós escolhemos ser instrumentos do dom de Deus... escolhe-
mos o caminho que conduz à vida... 

Mohamad é uma criança do projeto "quero aprender". Desde 
o final do ano letivo, ele trabalha. Como todos os dias, ligou 

a espiritualidade no Instituto, fazendo 
conhecer os modelos maristas de san-
tidade através de publicações de livros, 
imagens, revistas e outros documentos, 
além de animar encontros nas provín-
cias. O Ir. Antonio nasceu em Villayuda 
(Burgos), na Espanha, em 1940. 
Recebeu a primeira formação maris-
ta em Santa María de Bellpuig de les 
Avellanes. Mais tarde, estudou no Insti-

tuto Jesus Magister, em Roma. Foi mes-
tre no noviciado da Província de Cata-
lunha. 
Foi encarregado da Pastoral Juvenil 
Marista em nível provincial, tendo co-
meçado a celebração da "Páscoa para 
Jovens", em les Avellanes. 

Escreveu artigos sobre religião e foi 
professor de ensino religioso e filosofia 

em vários colégios. Em 1993 se transfe-
riu para Loja, no Equador, onde se tor-
nou professor na Universidad Técnica 
Particular. Durante 5 anos foi respon-
sável pela pastoral universitária e, em 
seguida, encarregado da pastoral da 
Província do Equador, antes da reestru-
turação. Em 2003 foi transferido para 
a Universidad Marista do México, onde 
trabalhou na formação dos professores.
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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

para perguntar sobre nós. Na quarta-feira, 1 de junho de 2016 
(Dia Mundial de Oração pelas crianças da Síria), escrevi-lhe a 
seguinte mensagem:

"Tu acabas de refrescar a fonte de paz" 

"Olá, bom dia, eu quero falar com o Irmão George" 

Nunca vou esquecer tua voz... ligavas para pedir minhas notí-
cias. Querias saber se estávamos bem. No entanto, quem deve-
ria fazê-lo, era eu: ligar-te e ouvir de ti como passaste a noite. Já 
estiveste no porão? Tem caído algum morteiro perto de vocês? 
Omar e Doha, como estão? Eles dormiram? E tu, caro amigo, 
meu pequeno de 10 anos, como estás? Tens tomado café da 
manhã? Já foste buscar água para lavar e limpar a casa? Quan-
tas latas levaste? E o pão, quem foi buscá-lo? Como tendes feito 
para abastecer-se de gás? Instalaram o amperímetro? Eu sei que 
estás no trabalho! Não me surpreende. Eu sei que, trabalhando, 
tu e teu irmão, conseguem manter a mãe. Trabalham duro. Mais 
de 10 horas por dia.  Depois de concluído o ProjetoEducativo, 
estão no trabalho... não ouso dizer alguma coisa.... Para atender 
as necessidades mínimas de vossa família, necessitais traba-
lhar. Estou ciente disso. Onde estão os vossos direitos? Como 
viveis esta injustiça? Teu sorriso nunca te abandona. Acabas de 
iluminar nossa vida. Acabas de expressar-nos toda a felicidade 
do mundo. Acabas de refrescar a fonte da paz. 

"Olá, bom dia Mohamad, quero te dar uma boa notícia:"

Hoje estás presente na oração de tantos amigos... Não, não só 
tu, mas todas as crianças da Síria... Penso em Jorge, o peque-
no recém-batizado, em Elias, que foi atingido por um morteiro, 
em Hussein que escapou para longe do inferno de Alepo. Penso 
em Israa que adoeceu por ter deixado a classe do maternal dos 
Maristas. Eu penso nas crianças que vêm diariamente comer co-
mida quente, penso em Mufid cuja mãe me disse que tinha uma 

fobia que a paralisa, penso em cada criança com epilepsia e 
tantos outros cujos pais vêm pedir fraldas. Mohamad, tu e mui-
tos outros, são o centro do mundo. Muitas pessoas ao redor do 
mundo estão rezando neste momento por ti.  "E nós, os Maristas 
que sonhamos contigo com um mundo de paz e de justiça, que-
remos dizer-te: Por ti, vamos seguir o caminho da solidariedade, 
construiremos para ti, um mundo sem guerra, faremos tudo o 
que é possível para que tua vida seja um canto à paz".

Para ele, para seus pais e para muitas famílias, esses compro-
missos têm incidência em nossos diferentes projetos. "Ces-
tas" são distribuídas regularmente. Cada família recebe tam-
bém uma cesta de saúde e 4000 libras sírias que representam 
o pagamento de um mês para o gerador elétrico.  No início 
do verão, cada membro de nossas famílias recebeu um novo 
par de sapatos. Projeto "Feridos da Guerra Civil" salvou neste 
mês várias pessoas atingidas por projéteis de morteiros que 
caíram abundantemente. Apesar da dificuldade do abasteci-
mento de leite, especialmente para crianças com menos de 
1 ano, conseguimos assegurá-lo regularmente para todas as 
crianças que se beneficiam com o programa "Gota de Leite". 
Muitas famílias vêm até nós em busca de apoio para alugar 
uma casa. Algumas famílias são forçadas a abandonar seu 
bairro convertido de repente em lugar de alto risco. A cidade 
sofreu numerosos cortes de água. Nossas quatro vans atra-
vessam os bairros para distribuir 500 litros por apartamento.
Depois de um tempo de pausa, para o mês do Ramadan, o 
projeto "MIT" lança um novo programa de formação para os 
meses de julho e agosto. As crianças do "Quero aprender", 
passaram uma semana de acampamento de verão com o tema 
"Sininho" ('Tinker bell'). Os maiores deles passaram duas noi-
tes. Foi a primeira vez que viviam esta experiência. Jovens 
adolescentes recomeçaram suas atividades no âmbito da "Es-
cola de competências". Queres "sonhar e ser criativo."  

Em 6 de junho, abrimos o nosso novo "espaço - Verão", onde 
todas as tardes, uma centena de famílias vêm para casa, pas-
sar algum tempo livre... As crianças apreciam o campo de jogo 
que arrumamos recentemente e os pais encontram-se para 
respirar um pouco de ar fresco, tomar um café e sobretudo 
encontrar-se em um lugar seguro. Concluo com as palavras do 
Irmão Emili, Superior Geral, dirigindo-se aos jovens da "Escola 
de competências" por ocasião do lançamento de seu tema de 
atividades de verão: 

"Vós jovens, sois chamados a escutar vossos corações para 
descobrir qual é o vosso sonho... Necessitais momentos de 
silêncio... Não deixeis que os senhores da guerra roubem vos-
sos sonhos... "

Alepo, a 27 de junho, Ir. Georges Sabe - Maristas Azuis
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