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Encontro Internacional
de Jovens Maristas começa domingo
Voluntários chegaram em Lyon
para preparar “Dare to Dream”

"
Existe um excelente
espírito e uma grande energia para dar
as boas-vindas aos
participantes

"

A equipe de voluntários que ajudará
na realização do Encontro Internacional de Jovens Maristas chegou em
Lyon há alguns dias para a preparação
do evento, que começará no domingo
e terminará no dia 23 de julho.
“Existe um excelente espírito e uma
grande energia para dar as boas-vindas aos participantes”, disse o Ir. Miguel Angel Espinosa Barrera, diretor
adjunto do Secretariado da Missão.
No dia 12 de julho, foram apresentados para a equipe de voluntários os
objetivos do encontro e o trabalho
que deve desenvolver.
Visitaram também os diversos lugares
onde acontecerá o encontro e foram
formadas comissões.

www.champagnat.org

Administração
Geral
Os Irmãos e leigos maristas que
trabalham na Casa Geral, junto
com o Conselho Geral, celebraram os 200 anos da Promessa
de Fourvière, na última segunda-feira, dia. O Ir Antonio Ramalho
animou a oração e o Ir. Emili Turú
sublinhou aspectos importantes
da sua carta “Fourvière, a revolução da ternura”. Na mesma
ocasião, o Ir. Ernesto Sánchez
ilustrou os eventos que marcarão a caminhada marista até o
capítulo geral, em setembro de
2017 e o Ir. Emili destacou algumas mudanças de pessoal na
Administração Geral.
O Ir. Michael De Waas, conselheiro geral, realiza visita ao Distrito
da Melanésia. Participa, de 13 a
21 de julho da Assembleia dos
Irmãos do Distrito, que acontece em Port Moresby, Pápua Nova
Guiné.
De 13 a 16 o Ir. Libardo Garzón,
ecônomo geral, participa da reunião do Comité de controle do
Bedford Fund, em Porto Rico.
No dia 13 de junho terminou o
curso de sete semanas “Horizontes”, em Manziana e El Escorial.
O Ir. Miguel Angel Espinosa, do
Secretariado da Missão, já se
encontra em Lyon preparando
o Encontro Internacional de Jovens Maristas.
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A maioria dos voluntários fala espanhol, inglês e francês e
alguns grego e húngaro.
Cerca de 400 participantes, ligados aos 4 ramos maristas,
estarão presentes, vindos de mais de 40 países: Espanha,
Guatemala, Argentina, Líbano, México, França, Itália, Peru,
Brasil, Ruanda, Canadá, Gana, Austrália, Coreia do Sul,
Nigéria, Sri Lanka, Zimbábue, Inglaterra, Nova Zelândia,
Tonga, Nova Caledônia, Estados Unidos, Chile, Colômbia,
Venezuela, Equador, Senegal, Bolívia, El Salvador, Bélgica,
Irlanda, Alemanha, Filipinas, Gâmbia, África do Sul, Uruguai, Portugal, Jamaica, Fiji, Samoa, Camarões, Grécia e
Madagáscar.

O encontro acontecerá no colégio marista de Sainte Marie
Lyon – La Solitude, que se encontra na colina de Fourvière
e os participantes se hospedarão no Lycée Aux Lazaristes.
No dia 22, todos os participantes visitarão L'Hermitage, a
casa mãe dos Irmãos Maristas.
O encontro se concluirá na Basílica de Nossa Senhora de
Fourvière, no dia 23, em coincidência com a celebração
dos 200 anos da Promessa de Fourvière. As informações
sobre o encontro estarão disponíveis no site http://www.
lyon2016daretodream.com Os posts nas redes sociais
inerentes ao encontro serão caracterizados pelo hashtag
#daretodream

Província Cruz del Sur
Segunda sessão do V Capítulo Provincial
(Argentina, Uruguai e Paraguay). Foi
apresentado o novo esquema provincial e a estrutura de governo atual, com
o objetivo de seguir adiante, fazendo
esclarecimentos, sublinhando as preocupações apresentadas na primeira
sessão e as sugestões desse período
de transição.
Durante o encontro, outros dois temas
foram abordados: as Normas da Província e a revisão do Regulamento do
Capítulo.

Durante os dias 4 e 5 de julho, em Luján, na Argentina, aconteceu a segunda
sessão do V Capítulo da Província Cruz

del Sur. Contou com a presença de Irmãos e nove leigos, representantes
dos 3 países que formam a Província

Alguns “ecos” traduzem o espírito vivido durante o encontro: “muito diálogo e
serenidade”; “houve uma participação
ativa e completamente fraterna”; “foi
pensado no TODO”. A primeira sessão
do V Capítulo Provincial foi realizada
nos dias 1 e 2 de novembro de 2015.

Lavalla200> Comunidades Internacionais para um novo começo
Maristas são enviados em missão pelo Superior Geral
No dia 28 de julho passado, em nossa casa de ND de l’Hermitage, o Ir. Emili Turú, Superior geral, enviou em missão
um grupo de irmãos e leigos que participou da sessão
de formação do programa Lavalla200>, preparando-se
para viver em uma das novas comunidades internacionais: Amazônia (América Sul); East Harlem, Estados Unidos
(Arco Norte); Sicília, Itália (Europa); Mount Druitt, Austrália
(Oceania) ou em alguma das comunidades do Distrito Marista da Ásia.

Assim foi encerrado um período de dois meses de treinamento intensivo que incluiu, é claro, o discernimento
sobre o lugar para onde seria enviado cada participante.
No final de junho, cada um dos participantes escreveu uma
carta ao Ir. Emili em que manifestava sua disponibilidade,
bem como alguma preferência, se por acaso a tivesse.
Com esses dados, o Conselho Geral dedicou uma de suas
sessões para estudar a composição das futuras comuni-
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Notícias

em breve

Bolívia
Educadores maristas da Bolívia
seguiram o Programa de Formação para Animadores da Missão
Marista, que nessa ocasião abordou os temas da Doutrina Social
da Igreja, Nossa Senhora e os Sacramentos.

Prestígio da PUCRS
A universidade marista do Rio
Grande do Sul, Brasil, conforme
o ranking para a América Latina
da Times Higher Education, é a
segunda melhor universidade
privada do Brasil e figura entre
as 23 melhores da América Latina.

Profissão em Kisangani
O Ir. Gabriel Targo Aditay fez sua
primeira profissão na República
Democrática do Congo, em Kisangani, no dia 3 de julho. Foi
um evento histórico para a comunidade marista da cidade. O
Ir. Théoneste Kalisa, Provincial
da PACE, recebeu os votos.

dades internacionais. Finalmente, o
Superior Geral entrevistou cada participante do programa durante sua
estada em ND de l’Hermitage.
O Conselho Geral procurou combinar,
na configuração das comunidades, irmãos e leigos, considerando a diversidade cultural, bem como as qualidades de cada pessoa.
Como fruto desse processo de discernimento, as pessoas às quais o Ir.
Emili Turú enviou em missão como
parte do Lavalla200> Comunidades
Internacionais para um novo começo
são:
Amazônia, Brasil
Íñigo García Blanco, fms – Prov. IbéricaJustin Golding, fms – Prov. AustraliaPeggy Vivas Rodríguez – Prov. Norandina
Verónica Rubí – Prov. Cruz del Sur
East Harlem – Estados Unidos
Bruno Socher – Prov. Brasil Centro-Sul
Luis Vega Saguier, fms – Dist. Paraguai
Sicília, Itália
Gabriel Bernardo da Silva – Prov. Brasil Centro-Sul
Mario Araya Olguín – Prov. Santa María de los Andes
Michael Callinan, fms – Prov. Austrália
Onorino Rota, fms – Prov. Mediterránea
Mount Druitt – Sydney, Austrália
Argelia Hernández Mendonza e Rodrigo Gris Castro (casal) – Prov. México
Ocidental
Lawrence McCane, fms – Prov. United
States

Distrito da Ásia
John Lavnge Nyuydine, fms – Dist. África do Oeste
Laura Miño Pérez – Prov. Santa María
de los Andes
Lawrence Lavallee, fms – Prov. United
States
Réal Sauvageau, fms – Prov. Canadá
Ricardo Gómez Rincón, fms – Prov. Norandina
Projeto Fratelli, Líbano
Isaac Alonso Arribas, fms – Prov. Ibérica
FMSI
Álvaro Sepúlveda Romero, fms – Prov.
Santa María de los Andes
Lavalla200> Equipe de formação
e acompanhamento
Jeffrey Crowe, fms – Prov. Austrália
Ángel Medina, fms – Dist. Paraguay
Agora todos os participantes do programa estão em seus lugares de origem, onde permanecerão pelo menos
nos meses de julho e agosto.
Esses dois meses serão úteis para se
preparar a obtenção de vistos e outros
aspectos práticos, de modo que as novas comunidades possam ter início o
quanto antes durante o mês de setembro.
Os maristas, leigos e irmãos, que desejam podem se inscrever no programa
de formação previsto para o próximo
ano, respondendo assim ao apelo do
Ir. Emili, feito na sua última carta (Fourvière, a revolução da ternura, pág. 20).

Celebração dos 200 anos da Sociedade de Maria
No dia 23 de julho de 1816, cerca de 12 jovens, sacerdotes e clérigos, diante da Virgem de Fourvière, se
comprometeram a fundar a Sociedade de Maria. Entre
eles estava Marcelino Champagnat. Representantes
dos 4 ramos da Família Marista estarão em Lyon no
próximo dia 23 de julho. As comunidades maristas
do mundo também estão organizando celebrações
em suas próprias realidades. No nosso site se encontram materiais que podem ajudar a preparação desse
evento importante. Visite http://www.champagnat.
org/000.php?p=360 .
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Mundo Marista

África do Sul: Marist Mercy Care - Irmãos
maristas e Irmãs da Misericórdia.

Madagascar: Retiro dos Postulantes
no Mosteiro Maromby Fianarantsoa

Filipinas: Noviciado da Imaculada
Conceição, Tamontaka, Maguindanao

Colômbia: Nuestra Señora de Fourvière
en el Colegio Champagnat, Bogotá

Estados Unidos: Marist High
School Chicago

Brasil: Itamaracá - Retiro
regional do MChFM

Promoção da identidade do Irmão Religioso
Grupo ‘Tutti Fratelli’ disponibiliza recursos
para a reflexão
Instrução Cristã para promover a identidade comum como Irmãos religiosos
na Igreja.
Nos últimos meses, este grupo produziu uma gama de recursos para todas as
comunidades de Irmãos e associados
com a intenção de aprofundar a reflexão sobre o documento “Identidade e
missão do religioso irmão na igreja”.
Tais recursos, em cinco idiomas, estão
agora disponíveis na página dedicada
ao grupo Tutti Fratelli: https://sites.google.com/site/romatuttifratelli/website-builder .

No último dia de junho, o grupo “Tutti
Fratelli”, formado por representantes

das várias congregações de Irmãos,
se reuniu na Casa Geral dos Irmãos da

Para acompanhar o lançamento destes
recursos, existem versões maristas dos
banners de “Todos Irmãos”, na nossa
página, na sessão Irmãos Hoje: http://
www.champagnat.org/000.php?p=392
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Paquistão: Conferência no Colégio Marista de Sargodha
A relação Irmãos e Leigos Maristas

"
Uma conferência com o título “A novidade no documento Em torno da
mesma mesa” foi realizada no Colégio Marista de Sargodha, Paquistão,
nos dias 21 e 22 de junho.
O encontro foi orientado pelo Ir. Teófilo Minga, da Província Compostela.
Cinco Irmãos, 35 professores e leigos
maristas participaram do seminário.
“Foi uma iniciativa valiosa que nos
permitiu escutar o outro e aprender
coisas novas sobre a relação entre

Irmãos e leigos”, afirmou o Ir. Paul
Bhatti. O Ir. Rohail Niamat disse que
o seminário “veio em um bom momento, quando a questão da relação
entre Irmãos e leigos maristas está
se tornando crucial no mundo marista”.
Junto com essas ideias, Anil, que
participou da II Assembleia Internacional da Missão Marista (MIMA), em
Nairóbi, e Anum Maria apresentaram
uma relação de seus grupos, sublinhando a necessidade de outros encontros desse tipo.

Primeiras profissões em Kumasi
Gana: Noviciado internacional

Foi uma iniciativa valiosa que nos permitiu escutar o outro e
aprender coisas novas

sobre a relação entre Irmãos e leigos.

"

No dia 18 de junho de 2016, dez noviços do Noviciado
Internacional de Kumasi, em Gana, fizeram a Primeira
Profissão Religiosa.
A celebração aconteceu na Paróquia do Sagrado Coração.
A celebração eucarística foi presidida por Dom John
Yaw Afoakwah, bispo da diocese de Obuasi.
O Ir. Francis Lukong, superior do Distrito da África do
Oeste, recebeu os votos dos novos Irmãos.
Os novos professos são: Irmão Ahmadu Ezekiel, Irmão
Nwatu Jude, Irmão Ogar Victor e Irmão Okoliko Philip
(Província da Nigéria); Irmão Konate Eric, Irmão Mantobaye Francois, Irmão N’Guettia Kossonou, Irmão Tweh
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Sam, Irmão Wiysenyuy Habib e Irmão Yenwong Cylas
(Distrito da África do Oeste).
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Colocar um fim à violência contra a infância
FMSI Cono Sur promove pesquisa sobre a violência contra as crianças
cias, de modo que podem se constituir em ferramenta de reflexão crítica e contribuição fundamental para
o momento de propor estratégias
educativas, de acompanhamento e
de intervenção política.
Escutar as crianças, colocá-las no
centro de nossa missão, é uma forma de sermos fiéis ao legado de
Marcelino Champagnat, no qual se
inspira a FMSI.
Para mais informações, visite http://
www.champagnat.org/shared/bau/
LaNinezMaristadeAmericaopinasobrelaViolencia.pdf .

Os governos de vários países pensam que seria possível colocar um
fim na violência contra a infância.
Com esse objetivo foi constituída
a Aliança Global para colocar fim à
Violência Contra a Infância.
Ela pretende apoiar as ações de todos os que buscam prevenir a violência contra a infância, proteger as
crianças e ajudar para que a sociedade seja mais segura para as crianças.
Essa Aliança Global está elaborando
um plano que ajude a impulsionar
as mudanças urgentes e necessárias para que todos, incluídas as
comunidades, crianças e líderes do
governo, trabalhem juntos para co-

locar fim na violência contra a infância.
Durante o mês de Março de 2016, a
FMSI Cono Sur, como membro dessa
aliança, levou adiante uma pesquisa
da qual participaram 826 crianças
e adolescentes maristas, entre 10 e
17 anos, da Argentina, Chile, Brasil,
Colômbia, México e Estados Unidos.
O objetivo desse trabalho foi saber
o que pensam as crianças em relação à violência relacionada a elas,
assim como as ações necessárias
que possam colocar-lhes um fim,
em suas comunidades, no seu país
ou em nível mundial.

"
Escutar as crianças,
colocá-las no centro de
nossa missão, é uma
forma de sermos fiéis
ao legado de Marcelino
Champagnat, no qual
se inspira a FMSI.

"

O presente material representa uma
síntese das vozes e suas coincidên-

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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