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Notícias Maristas

revisão das coNstituições: eNvio das respostas à coNsulta 

sobre o priMeiro rascuNho de revisão das coNstituições

Jovens explicam o carisma marista em um novo vídeo

O escritório de comunicações realiza um vídeo no qual 
os jovens explicam o que entendem por carisma ma-
rista.

As entrevistas foram filmadas em Lyon, na França, du-
rante o Encontro Internacional de Jovens Maristas, no 
mês de julho.

“Para mim, o carisma marista é viver o espírito de Mar-
celino, afirma Raffaele Gaudieri, coordenador e anima-
dor de dois grupos da comunidade marista de Giuglia-
no, na Itália.

“O que distingue Marcelino dos outros é aquilo que 
disse”, acrescentou. “Estava convencido que não 
podia ver a um jovem sem lhe dizer o quanto Deus 
lhe ama-va”.

Continua explicando que “para educar as crianças, é 
preciso amá-las. É isso que está escrito em todos os la-
dos na nossa comunidade e é o que fazemos por meio 
da animação”. 
Conforme Michel Abdallah, do Colégio de Jbeil Amchit 

Byblos do Líbano, o carisma marista consiste em 
tratar a todos da mesma maneira, sem importar a sua 
religião ou riqueza.

Masengo Adeline, professora do Teacher Training 
Colle-ge de Save, Ruanda, acredita que o carisma 
marista sig-nifica “amar a Jesus e falar como Maria” 
e sublinha a importância da presença de Maria na 
vida diária. Veja o vídeo completo aqui:: https://
goo.gl/j66NC1 .

A comissão de revisão das Constituições pede às Provín-
cias e aos Distritos que enviem as respostas à consulta so-
bre o primeiro rascunho de revisão das Constituições até 
30 de setembro para o endereço const@fms.it.

“Se alguém não é capaz de participar ao longo de toda 
a consulta, pedimos-lhe que, pelo menos nos enviem as 
respostas da primeira parte, que pergunta sobre os aspec-
tos gerais, a estrutura, formato, etc.”, pediu a Comissão 
em uma mensagem enviada no dia 26 de setembro, aos 
provinciais e superiores de Distrito. “Isso já vai nos ajudar 
muito.”

“Nos interessa ter o máximo de participação e de respos-
tas, especialmente em relação à primeira parte da consul-
ta, mesmo não dizendo nada sobre os artigos do primeiro 

rascunho”, disse o Ir. Josep Maria Soteras, coordenador da 
Comissão.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/j66NC1
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Rumo ao Capítulo Geral
Depois da chegada do formulário da Consulta sobre o 
Primeiro Rascunho, no final de setembro, a Comissão Pre-
paratória do Capítulo Geral enviará uma consulta sobre o 
Capítulo para ser trabalhada entre outubro de 2016 a ja-
neiro de 2017.

A Consulta sobre o Segundo Rascunho da Revisão das 
Constituições será então enviada para as Províncias e Dis-
tritos e deverá ser trabalhada entre os meses de fevereiro 
e junho de 2017.

A Comissão, em seguida, preparará o Terceiro Rascunho, 
em julho e agosto de 2017, que será apresentado ao XXII 
Capítulo Geral.

Os membros da Comissão de Revisão das Constituições 
são os Irmãos Tony Clark, Eduardo Navarro, Albert Nzabo-
naliba, Antonio Peralta, Josep M. Soteras e Sebastião Fer-
rarini.

Para outras informações sobre a Revisão das Constitui-
ções, siga esse link.: https://goo.gl/IOBzGp.

JorNada islaMo-cristã eM lyoN

coMeMoração do Martírio do ir. heNri vergès

Nos dias 16 e 17 de setembro de 2016 
foi feito em Lião um encontro de mu-
çulmanos e cristãos para comemorar 
o vigésimo aniversário da morte dos
monges de Tibirine, bem como para
recordar os outros religiosos que mor-
reram na Argélia de 1994 a 1996 e
muitas outras vítimas, muçulmanas e
cristãs, da violência na Argélia.

Testemunho dos muçulmanos 
sobre o martírio de cristãos

As atividades começaram com uma 
conferência de Monsenhor Henri Teis-
sier, Arcebispo emérito de Argel, intitu-
lada: “O testemunho dos muçulmanos 
sobre o martírio de cristãos na Argélia 
(1994-1996)”. O tema da conferencia 
não poderia ser mais significativo. O 
encontro foi realizado em L’Antiquail-
le, um espaço cultural próximo à basí-
lica de Fourvière, que evoca a história 
dos primeiros mártires de Lião. L’An-

tiquaille é um “lugar alto” lionês de 
“memória e história” onde se podem 
ver as principais etapas da história do 
cristianismo em Lião e seu desenvolvi-
mento através dos séculos. No subsolo 
encontra-se o lugar onde permaneceu 
encarcerado São Potino, bispo da pri-
meira comunidade cristã conhecida 
nas Gálias, assentada em Lião. Potino 
foi detido no ano 177 sob o comando 
de Marco Aurélio, ao mesmo tempo em 
que Blandine e outros 48 cristãos da-
vam testemunho de sua fé. São os pri-
meiros mártires de Lião.

Neste lugar ouviram-se ecos das teste-
munhas muçulmanas que destacaram 
a fé e a personalidade dos mártires da 
Argélia. Monsenhor Henri começou ci-
tando as palavras de um antigo aluno 
do Ir. Henri Vergès, do Colégio de Sour 
el Ghoziane, onde Henri ensinava ma-
temática.
A humanidade inteira se orgulha da 

existência de tais pessoas e se entris-
tece por sua perda.

E de outra mensagem chegada de Ar-
gel, também aludindo à vida do Ir. Hen-
ri:

Queremos manifestar-lhes nossa ami-
zade, nossa fraternidade perante este 
drama que afeta a todos nós... Não es-
queçais nunca que sois nossos irmãos. 
Sejam quais forem as diferenças de 
nossos dogmas, pensamos que temos 
o mesmo Deus. Estais em nossa casa e
os amamos.

Em continuação, o orador foi destacan-
do diversos testemunhos dos 19 reli-
giosos que morreram na Argélia entre 
1994 e 1996. Foi particularmente sig-
nificativo o de um estudante de direito 
que conheceu quatro padres brancos 
de Tizi Ouzou:

O horror deste ato me rebela. Como 
é possível que em nome de uma reli-
gião e de um Deus se mate os filhos de 
Deus! Como é possível entender um 
Deus que ordena a uma parte de seus 
filhos a eliminar o resto!

A maioria desses testemunhos estão 
recolhidos num livro escrito por Teis-
sier e publicado com o título Chrétiens 
en Algérie, (Desclée de Brouwer, 2002). 
A conferência terminou com o descer-
ramento de uma placa em memória ao 
Irmão Luc, monge de Tibirine, colocada 
na recepção de L’Anticuaille.

Encontro com o padre Thomas 
Georgeon, postulador da causa

https://goo.gl/IOBzGp
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De 19 a 22 de setembro, seis 
Irmãos, dois jovens, um volun-
tário alemão e dez professores 
do Grupo Champagnat da 
Esco-la Primária e doColégio 
Saint Joseph, em Apia, Samoa, fi-
zeram o retiro anual. Eles tinham 
como pregador o Irmão Kieran 
Fenn.

saMoa

notícias breves

brasil

A nova comunidade internacio-
nal do projeto LaValla200>, na 
Amazônia, é composta por qua-
tro membros, cada um de uma 
nacionalidade diferente, dois 
homens e duas mulheres: Peg-
gy da Venezuela, Verónica, da 
Argentina, Irmão Iñigo, da Espa-
nha, e Irmão Justin, da Austrália. 
Três deles já estão vivendo em 
Tabatinga, esperando o Irmão 
Justin, que está fazendo o pro-
cesso de visto para residir no 
Brasil. Os Irmãos Inácio e Deivis, 
da Província Brasil Sul-Amazô-
nia, e o Irmão Alberto Aparicio 
da Província Cruz del Sur, visita-
ram a comunidade para mostrar 
o apoio da região América Sul.

Na Província de Compostela, du-
rante os dias 17 e 18 de setem-
bro, as Equipes da Etapa Mar-
Cha se reuniram para avaliar as 
atividades de verão. Também se 
reuniram para programar a for-
mação que se realizará em no-
vembro, começar a organizar as 
atividades de 2017 e aprofun-
dar a gestão de grupos e solução 
de conflitos.

espaNha

O sábado, dia 17 de setembro, iniciou 
com um encontro privado das famílias 
dos mártires da Argélia com o Pe. Tho-
mas Georgeon, postulador da causa de 
beatificação de Dom Pierre Claverie e 
seus companheiros. Este é o nome da 
causa que engloba o processo de 19 
religiosos que morreram na Argélia de 
1994 a 1996, entre eles nosso Ir. Henri 
Vergès. O bispo Pierre Claverie, religio-
so da ordem dos Dominicanos, e arge-
lino de nascimento, porém com nacio-
nalidade francesa, foi bispo da diocese 
de Orán desde 25/05/1981 até o mo-
mento de sua morte. No dia 26 de maio 
de 1996, ocorreu o triste e famoso as-
sassinato dos monges do mosteiro de 
Tibirine. Dom Pierre Claverie sabia que 
sua vida estava em perigo e mesmo as-
sim permaneceu na Argélia. Em 1º de 
agosto de 1996, uma bomba explodiu 
na porta de entrada do bispado colhen-
do a vida de Dom Pierre e de seu jovem 
motorista e amigo, muçulmano, Maho-
med um pouco antes da meia noite.

O encontro do postulador com as famí-
lias aconteceu na cripta da igreja Santo 
Irineu, contígua ao seminário de mes-
mo nome. Particularmente significati-
vas e emocionantes foram as palavras 
da mãe do jovem Mohamed, que mor-
reu assassinado juntamente com Dom 
Pierre. 
Às 12h30 o arcebispado ofereceu um 
almoço aos familiares dos mártires pre-
sentes no encontro. Como representan-
tes da família do Ir. Henri Vergès, havia 
um grupo de 15 pessoas, encabeçadas 
pelo Ir. Emili Turú, superior geral, pelo 
Ir. Pere Ferré, provincial de l’Hermitage, 
e pelo Ir. Antonio Martínez Estaún, pos-
tulador geral.

Encontro e convivência 
de muçulmanos e cristãos

De tarde, a partir das 14h30, o grupo 
se deslocou para a Grande Mesquita de 
Lião, rodeada por especiais medidas 
de segurança, e presidida pelo reitor 
da mesma, Sr. Kamel Kabtane, onde 
cristãos e muçulmanos oramos em fa-
vor da fraternidade entre todos os ho-
mens e todos os povos e em memória 
das vítimas da violência terrorista. Uma 
emocionante oração proclamada com 
ênfase por um dos imam, pediu ao Se-
nhor em nome de todos os presentes: 

"Concede teu amor, tua misericórdia e 
tua clemência a todos quantos foram 
vítimas do ódio e da violência cega do 
terrorismo, a esses homens e mulheres 
que pagaram com suas vidas, seu amor 
e sua adesão, sua fé muçulmana ou 
cristã."

Concluiu sua oração com esta súplica:

"Ó Senhor, abençoa a França e os fran-
ceses e faze do nosso país um asilo se-
guro. Derrama sobre todos nós tua paz. 
Concede a seus habitantes tua miseri-
córdia, teus favores e tua clemência, tu 
que és o mestre do mundo, o todo-po-
deroso, o misericordioso."

Aos pés de Nossa Senhora 
de Fourvière

Pelas 17h30 foi celebrada a Eucaristia 
em Fourvière, por ocasião da visita que 
os bispos das dioceses argelinas fize-
ram a Lião para homenagear os márti-
res da Argélia e promover sua causa de 
beatificação. Quatro Irmãos Maristas 
encabeçaram a procissão de entrada: 
levavam em suas mãos candelabros 
nos quais ardiam 19 velas que recorda-
vam a fé viva dos 19 mártires da Argélia 
que integram a causa de beatificação e 
na qual está incluído o Ir. Henri Vergès. 

Estas velas acesas foram colocadas ao 
pé do altar durante a celebração como 
sinal da presença viva dos que deram 
a vida pela fé e também como teste-
munho vivo do espírito que animou o 
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mundo marista

México: Los Mochis - 96 aniversário 
do Ir. Amancio Rodríguez

Brasil: Uberlândia, MG - Encontro 
Regional de Fraternidades do MChFM

Espanha: Asociación Espiral 
em Madrid

Tailândia: Membros do Projeto 
La Valla 200> no Distrito da Ásia

Samoa: Retiro marista 
em Apia

Casa Geral: Os irmãos do programa de 
formação 'Amanhecer' com o Superior geral

encontro.
Durante a homilia, feita por Dom Desfarges, bispo de Cons-
tantina / Hippona e administrador apostólico da arquidioce-
se de Argel, se destacou a figura do Ir. Henri Vergès e seu 
testemunho de fé em meio aos habitantes de Argel. Numero-
sos Irmãos Maristas, vindos de diferentes comunidades pró-
ximas a Lião, acompanharam o Ir. Emili Turú, superior geral e 
o novo postulador, Ir. Antonio M. Estaún, nesta celebração.

Ceia de amizade islamo-cristã
Quando o encontro terminou, já caía a noite sobre Lião. Ao ar 
livre, nos espaços do seminário, enquanto as águas do Saona 
e do Ródano eram acrescidas por uma chuva suave, o cardeal 
Philippe Barbarin, arcebispo de Lião, convidou a participar 
da ceia de amizade islamo-cristã com este nome: “Le lien de 
la Paix, Ribaâr Essalâm”. 

Ir. Antonio Martinez Estaún

distrito do pacífico: superior NoMeado para uM seguNdo MaNdato

Depois de uma consulta no Distrito do 
Pacífico, o Conselho Geral nomeou o Ir. 
David G. McDonald como superior para 
um segundo mandato de três anos.

“Gostaria de agradecer ao Ir. David pela 
sua abertura e prontidão a servir o Ins-
tituto nesta missão como superior”, es-
creveu o superior geral, Ir. Emili Turú, 
na carta aos irmãos do Distrito, em 2 
de setembro. “O resultado da consulta 
mostra claramente que ele tem amplo 
apoio dos irmãos do Distrito”.

O Ir. David, nomeado superior pela pri-
meira vem em 2013, começará seu se-
gundo mandato no dia 18 de dezembro, 

no início do capítulo do Distrito.
Antes de 2013, fora provincial da antiga 
Província da Nova Zelândia, que deixou 
de existir com a criação do distrito, em 
2013.

Foi também diretor do Hato Petera 
College, em Auckland, Nova Zelândia, 
de 1997 – 2010.
Foi o primeiro maori, povo originário de 
Nova Zelândia, a ser nomeado superior 
provincial e, desde 2013, superior do 
distrito.

O Distrito do Pacífico engloba os países 
da Nova Zelândia, Fiji, Samoa, Samora 
Americana e Quiribati.
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ii encontro europeu das equipes de animação 
do movimento champagnat: “sonhamos?”

De 24 a 27 de agosto aconteceu na 
Casa Marista de El Escorial (Espa-
nha) o segundo encontro europeu 
das equipes de animação do Movi-
mento Champagnat da Família Ma-
rista (MChFM).
 
Com o tema “Sonhamos?”, reuni-
ram-se durante quatro dias os re-
presentantes das cinco Províncias 
maristas da Europa e algumas pes-
soas convidadas, de várias estrutu-
ras de animação do laicato da re-
gião Europa e do Secretariado dos 
Leigos do Instituto.
 
No total eram 26 pessoas partilhan-
do experiência e vivências de suas 
fraternidades e comunidades. Os 
objetivos que o Conselho europeu 
do MChFM havia proposto eram: 

• cuidar das equipes provinciais de 
animação 

• dar a conhecer o processo de re-
vitalização do Movimento Cham-
pagnat

• partilhar as caminhadas e as ex-
periências das Províncias

• refletir sobre colaboração e inte-
gração das estruturas de anima-
ção dos leigos na Europa.

As apresentações das diferentes 
realidades, o trabalho pessoal e a 
partilha em grupos nos ajudaram a 
ir criando um ambiente onde a co-
municação e o espírito de família 
foram crescendo ao longo dos dias. 

Um vídeo mensagem do Ir. Emili 
Turú e a ideia de “um novo começo” 
nos foram centrando em nossas re-
flexões e orações. 

Depois deste encontro estamos 
conscientes dos passos que nos fal-
tam dar, mas também constatamos 
o muito que partilhamos e a riqueza 

do caminho que percorremos: cada 
vez mais comunhão e relação entre 
as diferentes Províncias.

A avaliação feita pelos participan-
tes foi muito positiva, sobretudo 
pela tomada de consciência de que 
somos um movimento internacio-
nal e que os leigos que o formamos 
somos responsáveis por seu desen-
volvimento e vitalidade.

 ____________ 

Andrés Gil 
Coordenador da Equipe europeia

viii asseMbleia proviNcial Marista, aMérica ceNtral 

coMuNidades Novas para teMpos Novos

A Província da América Central teve um tempo de graça 
especial, de encontro, para olhar juntos para o futuro. 

A VIII Assembleia Provincial, na Guatemala, de 9 a 11 de 
setembro, reuniu 70% dos Irmãos da Província (68 Irmãos 
presentes) e uma representação de leigos (12) para refle-
tir, partilhar, comprometer-se e tomar consciência de tudo 
o que se pode fazer juntos para a construção de “NOVAS 
COMUNIDADES PARA UM NOVO COMEÇO.
A metodologia escolhida pela comissão preparatória foi 
inspirada no modelo e no processo “U”, de 5 passos dos 
quais foram trabalhados 4:

• Co-iniciar, ou seja, criar uma intenção comum baseada 
na escuta dos outros e na escuta do que a vida comu-
nitária está nos pedindo que façamos;

• Co-sentir/perceber, olhar, observar com a mente e 
com o coração, totalmente abertos;

• Presenciar, conectar-se com a origem, com a inspira-
ção e com o que é desejado; tomar consciência e atuar 
a partir dessa nova consciência; conversão do coração, 
deixar emergir o que o coração convertido pede para 
fazer;
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• Co-criar, criar juntos o que come-
çamos a compreender ou ver me-
lhor, buscando pistas concretas 
de ação que possam ser aplicadas 

sem ainda ter a certeza de êxito.
O itinerário apresentado, junto com 
as ricas experiências de oração e ce-
lebração, de reflexão pessoal e parti-

lha, com simplicidade e sinceridade, 
fizeram desta assembleia algo espe-
cial, novo e profundo.

Os participantes terminaram a assem-
bleia com desejo de tornar realida-
de o tema “Comunidades novas para 
tempos novos”, saíram convencidos 
que o Espírito os dirigiu, pois “ardiam 
os corações” na medida em que se 
sentiam cada vez mais irmãos entre 
Irmãos e leigos.

Os exercícios apresentados: escuta 
do outro, encontro com nosso tempo 
e com nossas histórias, encontro com 
o “Outro”, com Jesus e com o mundo, 
para uma transformação a partir do 
coração, tendo como pano de fundo 
as comunidades, ajudaram a conven-
cer os participantes de que é possível 
outro modo de viver em comunidade 
e em fraternidade.

África do sul: eNcoNtro de 13 líderes leigos eM JohaNNesburg

Pam Paton-Mills e Mike Greef deram as boas vindas aos 
líderes leigos da África do Sul que se reuniram, de 27 a 
30 de agosto, em Johannesburg para um programa de 
formação. Foram 13 leigos, que se reuniram para um in-
tenso trabalho, oração, vida comum e crescimento jun-
tos.
O principal objetivo do programa foi promover a for-
mação de maneira que o grupo possa regressar a seus 

locais de trabalho com uma maior bagagem para liderar 
os grupos leigos maristas em cada instituição.
 
A experiência consistiu na exploração profunda de três 
temas: espiritualidade, comunidade e missão em um 
contexto marista enriquecido pelas experiências pes-
soais.
 
Cada manhã começou com uma oração que convidava 
à contemplação.
 
O Superior Geral, o Irmão Emili, também participou, ofe-
recendo aos participantes uma descrição da identidade 
marista. 

Os quatro dias do encontro terminaram com uma cele-
bração de envio com orações, música e dança e a entre-
ga a cada participante da “Água da Rocha”, água trazida 
de fontes significantes de cada escola, que foi mistura-
da com a água do Rio Gier.

Cada um levou também consigo algumas sementes, 
misturadas com aquelas dadas no encontro internacio-
nal de Roma, em 2015.  

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

