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V Capítulo da Província de l’Hermitage
Continuar uma história que vem de longe!
A casa mãe Notre-Dame de l’Hermitage, construída pelo próprio Marcelino
Champagnat, acolheu o V Capítulo da
Província de l’Hermitage, realizado entre os dias 1º e 5 de agosto de 2016.
A província marista, iniciada em 2003
como resultado da reestruturação, compreende a França, Catalunha, Grécia,
Hungria, Argélia e Suíça, com a vontade
explícita de viver os projetos compartilhados na dimensão da internacionalidade. Hoje são 290 irmãos na Província.
A casa provincial se encontra na cidade
francesa de Lyon.
Participaram do V Capítulo 50 irmãos e
8 leigos, além do Irmão Emili Turú, Superior-geral, e do Irmão Antonio Ramalho, conselheiro geral.

Os participantes foram distribuídos em
oito mesas, para facilitar a dinâmica de

partilha e de consenso. O Irmão Maurice Berquet abriu o Capítulo, dando as

Vídeo

mostra trabalho do Instituo
em prol da proteção da criança
O escritório de comunicação do Instituto lançou um vídeo
que mostra o trabalho dos Irmãos Maristas para proteger e
defender as crianças.
O vídeo inclui uma entrevista com um membro da Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores e presidente
do Centro de Proteção da Criança da Pontifícia Universidade Gregoriana, Padre Hans Zollner.
São também entrevistados um Irmão que recentemente
se diplomou no Centro da Gregoriana, o diretor do escritório de Genebra da FMSI e um Irmão que trabalha como
coordenador de um centro para vítimas de abuso em Nova
Iorque.
Para ver o vídeo, clique aqui: https://www.youtube.com/
watch?v=Ta2GwsCS1QA .

www.champagnat.org

Notícias Maristas 438
boas-vindas. Em seguida, passou o “bastão” ao novo provincial, o Ir. Pere Ferré. Agradeceu a muitas pessoas, especialmente ao Irmão Pere.

profunda e compartilhada. Os capitulares, no terceiro dia, focaram sua atividade tendo em vista o futuro, o novo triênio e
também a formulação de novas orientações à Província.

Ele entregou ao novo provincial uma pequena escultura africana, que pode simbolizar a delicadeza e a firmeza da missão
que lhe foi confiada.

À noite, houve a primeira apresentação da obra teatral “O
quinto evangelho”, sobre o Irmão Henri Vergès, assassinado
na Argélia, em 8 de maio de 1984, por motivos de sua fé.

O Irmão Emili Turú falou inspirado por dois ícones: o ícone da
Amizade e o da Trindade.

No dia seguinte, as orientações propostas, dialogadas e votadas pelo Capítulo, abordaram seis aspectos: o laicato marista,
a formação e acompanhamento dos irmãos e leigos, a evangelização, as periferias, a espiritualidade marista e a comunicação provincial.

O Ir. Pere Ferré agradeceu ao Irmão Maurice e ao Irmão Emili
por suas palavras. “Não começamos do zero: somos herdeiros
de uma história que vem de longe, que devemos continuar”.
A comissão central, presidida pelo novo Irmão provincial, foi
formada pelos Irmãos Gabriel Villa-Real, Jean Ronzon, Jaume
Parés, Bernard Régis e George Vidalis.
O Capítulo estudou vários documentos: o informe do Conselho provincial, a síntese dos encontros de preparação, o
informe econômico e a carta do Irmão Emili Turú à Província,
eco das respostas dadas na sondagem para a eleição do provincial.
No final do segundo dia, houve a subida a La Valla, berço do
Instituto Marista: a Eucaristia, o jantar e o momento descontraído de convivência coroaram a jornada de escuta intensa,

Distrito da Melanésia
Assembleia dos Irmãos

em

O último dia foi marcado pela eleição dos Conselheiros provinciais e a aprovação de uma mensagem à Província, do Regulamento do Capítulo e das Normas provinciais.
Foram eleitos Conselheiros os Irmãos Xavier Giné, Mateos
Levantinos, Manel Martín, Michel Morel, Jaume Parés, Jean
Ronzon, Ramon Rúbies e Gabriel Villa-Real.
A missa, no final da manhã, celebrou os sentimentos de alegria e agradecimento. À tarde, o Irmão Pere Ferré, provincial,
dirigiu sua mensagem à assembleia.
Uma oração final, em torno do relicário de Marcelino Champagnat, finalizou os trabalhos do V Capítulo.

Port Moresby
te da Assembleia e ajudou os Irmãos
a refletir sobre os seguintes temas:
“aonde estou?”, “liderança pessoa e
coletiva” e “o Instituto e o Distrito”.
O Irmão Michael recordou o grupo
que somos parte de uma grande família, em sintonia com a celebração
do Ano Fourvière e o Bicentenário
da Promessa de Fourvière.
Ao mesmo tempo, sublinhou o tema
vivido na igreja, que é o jubileu da
misericórdia.

A Assembleia de Irmãos do distrito
da Melanésia aconteceu no Centro
Pastoral Sivarai Namona, em Bomana, Port Moresby, Papua Nova Guiné, de 17 a 20 de julho.
Treze Irmãos participaram do en-

contro.
O tema do encontro foi “O nome de
Deus é misericórdia”.
O Irmão Michael de Waas, conselheiro geral, foi principal palestran-

Os principais propósitos do encontro foram: celebrar, como Distrito,
esses grandes eventos, sendo parte
da Família Marista; refletir sobre a
liderança pessoal e coletiva no Distrito, durante o terceiro ano da atual
liderança do distrito; agradecer as
bênçãos recebidos durante os dois
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últimos anos; começar um processo
de discernimento sobre o futuro da
presença marista na zona; celebrar
a vocação como Irmãos Maristas.
Tudo isso foi feito através de dinâ-

micas de oração, discussões em
grupo, conversas formais e informais.
Houve uma excelente participação
dos Irmãos presentes. A Assem-

bleia foi concluída com uma celebração eucarística, durante a qual
os Irmãos confiaram si mesmos à
missão de Deus com um rosto mariano.

Província Brasil Centro-Sul
promove o primeiro retiro irmãos e leigos

"
O Superior Provincial convidou todos a descerem a
montanha e retornarem
às suas próprias vidas, à
missão marista, ao empenho na comunidade cristã, mas com Jesus em
sua companhia, participando de sua intimidade,
conscientes de que é o Senhor quem pede para ir a
águas mais profundas.

Entre os dias 16 e 21 de julho, em Florianópolis, aconteceu a primeira experiência de Retiro voltados para Irmãos,
Leigos e Leigas da Província Marista
Brasil Centro-Sul (PMBCS), dinamizada
pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato (SVCL).

mãos, já acostumados a essas práticas,
ajudaram os leigos a fazer o caminho”.

Participaram do encontro 20 Irmãos, 10
Leigas e 9 Leigos, adultos e jovens, de
várias comunidades religiosas e frentes
de missão, do Movimento Champagnat
da Família Marista (MChFM), dos Grupos
Laicais e do Laicato Jovem.

Ao término do Retiro, o Superior Provincial, Ir. Joaquim Sperandio, convidou
todos a descerem a montanha e retornarem às suas próprias vidas, à missão
marista, ao empenho na comunidade
cristã, mas com Jesus em sua companhia, participando de sua intimidade,
conscientes de que é o Senhor quem
pede para ir a águas mais profundas.

Também acompanharam a experiência
Paulo Quermes, da Área de Vida e Consagrada e Laicato da UMBRASIL e Gustavo Balbinot, do Setor de Espiritualidade da Província Marista Sul-Amazônia.
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Os dias foram marcados por momentos
de oração comunitária e pessoal, por
partilhas em pequenos grupos e por
tempos de silêncio e reflexão. “Os Ir-

O Retiro contou com a participação da
teóloga leiga Lucia Pedrosa Pádua, que
provocou o grupo com reflexões sobre
a “Vida Nova”, tema do retiro.

A experiência de retiros conjuntos, entre Irmãos e Leigos, está acontecendo
em vários lugares do mundo Marista.
Trata-se da busca pela nova relação,
mais estruturada e cada vez mais comprometida.
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Mundo Marista

Brasil: Celebração do Dia do Marista
na UMBRASIL

Tailândia: Marist Centre for Migrants,
Samut Sakhon

Espanha: atividades de verão "MarCha"
da Província Compostela em Tui

Camboja: Comunidade
Lavalla

IV Capítulo da Província de East Asia
“Rumo a um novo começo, como místicos

Madagascar: Profissão perpétua do
Ir. Ralaiarison Beloved Julien, Farafangana

África do Sul: Formação de informática
pelo grupo Marist Mercy Care

e profetas em comunhão”
Setor das Filipinas, 6 do Setor da
China e 6 do Setor Coreia-Japão.
O Ir. Michael de Waas, conselheiro
geral esteve presente.
Também participaram 5 observadores, 1 tradutor e 5 pessoas na
secretaria.
Os Irmãos do escolasticado animaram a liturgia, da qual participaram
as comunidades de Marikina e do
MAPAC.
O Ir. Peter Rodney, reitor do MAPAC, foi convidado para ser o animador do capítulo.

Os Irmãos Maristas da Província
East Asia realizaram o seu IV Capítulo provincial de 4 a 7 de agosto
de 2016, em Marikina City, Filipinas,

com o tema “Rumo a um novo começo, como místicos e profetas em
comunhão”.
Havia 28 delegados eleitos: 17 do

No terceiro dia de reunião, os delegados elegeram 4 conselheiros
provinciais, ao invés de 6 do conselho anterior.
29 de agosto de 2016
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Os eleitos foram: Lindley Sionosa,
do Setor das Filipinas; John Chin,
do setor da China, Domingo Lee, do
setor da Coreia e Japão; Dominador
Santiago, do Setor das Filipinas.
O Ir. Robert Teoh tinha sido confirmado pelo Conselho Geral, em fe-

vereiro passado, para um segundo
mandato como provincial.
A Província East Asia conta com 115
irmãos: 70 são do setor das Filipinas, 23 do setor da China e 22 do
setor da Coreia e Japão.
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Província México Ocidental
Segunda Sessão do XVIII Capítulo Provincial

Rumo a um novo começo
O último número de FMS Mensagem, com data de abril de 2016,
apresenta a vida do Instituto Marista sob a perspectiva dos três
anos de preparação para a celebração do Bicentenário do seu nascimento.

Nos dias 29 e 30 de julho realizou-se
a segunda sessão do XVIII Capítulo da
Província México Ocidental.
Durante a abertura, na sexta-feira, dia
29, o Ir. Miguel Ángel Santos Villarreal,
Provincial, ressaltou que o capítulo é
um lugar teológico pelo qual o Senhor
tem algo a nos dizer em nível coletivo
e pessoal.
Em seguida foi apresentada a agenda
de trabalho destacando os principais
temas a serem tratados pelo capítulo:
revisão das normas da Província; apresentação do Plano Estratégico Provincial para os anos 2016 a 2021, com três
eixos: vocação e vida marista, missão
educativa marista e animação, gestão e
governo.
O Ir. Javier López apresentou as sugestões de emendas enviadas por algumas
comunidades para que o Capítulo as
considere. Na tarde no primeiro dia o
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trabalho se concentrou nos objetivos
estratégicos e nas contribuições feitas
por meio de grupos; o dia terminou
com a celebração eucarística, onde os
Irmãos Mele, Poncho, Julián, Rubén,
Charlie, Junel, Bricely, Ernso, Alexeste e
Carlos renovaram seus votos religiosos.
No segundo dia, 30 de julho, o Ir. Raúl
Lara apresentou a situação financeira
da Província e mencionou a necessidade de maior sustentabilidade de algumas obras.
O Ir. Víctor Preciado, conselheiro geral,
brindou os presentes com uma visão
histórica sobre os diferentes Capítulos
ressaltando a evolução destes graças
ao diálogo e à diversidade. Finalmente
o Ir. Miguel Ángel Santos apresentou
a mensagem conclusiva recordando a
necessidade de conversão tendo como
referência o próprio Deus.
A primeira sessão do Capítulo havia
sido realizada em dezembro de 2015.

São destacados os três ícones
(Montagne, Fourvière e La Valla),
ligando-os à estrutura arquitetônica da casa onde nasceu o Instituto (os três andares da Casa de La
Valla) e aos ícones marianos apresentados pelo Ir. Emili na circular
de 2012 (Visitação, Pentecostes e
Anunciação).
O primeiro capítulo deste número
trata sobre a missão (Montagne,
andar superior de La Valla e Visitação), o segundo sobre a comunhão
(Fourvière, andar térreo de La Valla
e Pentecostes) e o terceiro sobre a
espiritualidade (La Valla, subsolo
de La Valla e Anunciação).
A ideia de fundo foi apresentar
exemplos de vida, nos vários âmbitos do quotidiano marista, que
sejam emblemáticos e que sirvam
como desafio para o Novo Começo.
Desejamos criar um mosaico que
revele um novo começo que já se
entrevê na nossa vida.
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Província Brasil Centro-Sul
Encontro provincial do MChFM

Com o objetivo de viver a alquimia da
pertença marista, na união de corações
em vista da celebração dos 200 ANOS
do Instituto Marista, reuniram-se no
Centro Marista Marcelino Champagnat,
em Curitiba, 181 fraternos das 28 Fraternidades do MChFM, de 29 a 31 de

julho de 2016 na ocasião do Encontro
Anual das Fraternidades do MChFM da
PMBCS.
Além da conferência “La Valla 200 anos
da Instituição Marista”, que destacou a
caminhada e conquistas de Marcelino

durante os 7 ANOS da vida em La Valla,
o encontro teve natureza vivencial por
meio de oficinas, tais como: Espetáculo
Teatral “Jogos de Improviso”, como momento de acolhida aos Fraternos; “Estreitando Laços” (Fraternidades como
lugar de partilham de vida para viver o
sonho de Champagnat); “Jogos Teatrais
de Improviso e Criatividade” (um jeito
de ser marista livre, simples e espontâneo); “Os prediletos de Marcelino” (a
partir da realidade das crianças e jovens
do Centro Social Marista Irmã Eunice
Benatto); “Amoris Laetitia (“A alegria do
Amor” / Encíclica do Papa Francisco (a
família com espaço de aprendizado do
amor incondicional) Festa Cultural Julina, com comidas e danças típicas.
No dia 31/08, celebração eucarística,
troca de experiências e diáspora.

Ruanda: Encontro de ecônomos provinciais da África
Os administradores provinciais das
Unidades Administrativas da África
se encontram em Kigali, Ruanda, de
2 a 4 de agosto, para partilhar a realidade de cada província e pensar
alternativas de cooperação como região.
“O ambiente do encontro foi muito
bom”, disse um dos participantes.
“Agradecemos a acolhida da comunidade de Kigali e da Província África
Centro-Leste”.
Participaram do encontro os Irmãos:
Toussaint Randriamanantena, de Madagascar; Theoneste Kalisa, Teodoro
Grageda, Emile Motanda e Crescent
Karerangabo, da PACE; Innocent Ndububisi, da Nigéria; Birkem Pascal do
Distrito West Africa; Juan Ignacio

Poyatos da Província Mediterránea;
Nicolás Banda, da Província Africa
Austral; Francisco Baeza e John Bwa-

nali do Comitê Financeiro do MIC e
do MIUC; e Libardo Garzón, ecônomo
geral.

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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