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França: Encontro das Comissões Continentais dos Leigos
Processos de nova relação no Instituto
administração geral
De 4 a 8 de outubro acontece em
Bangkok, na Tailândia, o Conselho
Geral Ampliado, o encontro do Conselho Geral com os conselhos das
três unidades administrativas da
Ásia.
No domingo, 2 de outubro, terminou
a reunião de quatro dias do Conselho da OIEC, em Cebú, nas Filipinas,
com a participação do Ir. Carlos A.
Rojas, próximo diretor do Secretariado da Missão.

Entre os dias 3 e 8 de outubro, 50
participantes se encontram em Notre Dame de l`Hermitage para definir as propostas sobre a vida dos
Maristas de Champagnat, especialmente dos leigos, que serão apresentadas ao XXII Capítulo geral.
Em síntese, os objetivos do encontro são:
• Oferecer propostas ao Capitulo Geral que recolham as reflexões e a
experiência dos processos da nova
relação no Instituto, para promover
uma maior vitalidade do carisma
marista em um futuro de comunhão.
• Potenciar o sentido de internacionalidade dos leigos e leigas do Ins-

tituto
• Fortalecer a estrutura de animação
internacional
• Recolher o processo final de atualização do Movimento Champagnat
da Familia Marista
• Celebrar e viver os lugares maristas
• Preparar a síntese do Marco Global
(Ser Marista Leigo) para a identidade marista.
Os participantes são 50 pessoas
vindas de todas as partes do Instituto e compreenden os membros das
5 comissões continentais e vários
convidados.
Outros detalhes do encontro estão
disponiveis nesse link: https://goo.
gl/hKS1Dx .

www.champagnat.org

De 3 a 8 de outubro se realiza a reunião das comissões Continentais de
Leigos em l’Hermitage. O Ir. Emili
particpou no primeiro dia e o Ir. Antonio Ramalho acompanha o grupo
durante todo o encontro, juntamente com o Irmãos Tony Leon, do Secretariado Irmãos Hoje e Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos
Leigos.
De 6 a 7 de outubro, o Ir. Hipólito
Pérez, do secretariado Irmãos Hoje,
acompanha os irmãos que participam do Programa Umbrales, em El
Escorial.
Nos dias 9 e 10 de outubro terá lugar o encontro sobre os Novos Modelos com os conselhos provinciais
da Ásia, em Bangkok, Tailândia. Participam os Irmãos João Carlos do Prado, Carlos A. Roja, do secretariado
da Missão, e Michael de Waas, conselheiro geral.
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Processo Pré-Capitular: Comissão Preparatória
envia documento a todos os maristas de Champagnat
No dia primeiro de outubro, a Comissão Preparatória do XXII
Capítulo Geral enviou aos superiores das unidades administrativas o documento “Processo Pré-Capitular” que tem
como objetivo envolver as comunidades dos irmãos e outros maristas em conversações contemplativas e encontros
de imersão que conduzem ao próprio Capítulo.
A Comissão Preparatória convida a todos os Maristas para
um processo de três fases descrito a seguir:
1. De outubro de 2016 a fevereiro de 2017:
Gerando conversações novas
Nós os convidamos para três conversações que vão explorar: (a) o significado de viver a experiência La Valla hoje; (b) o
processo de nos tornar mais conscientes do mundo que nos
rodeia; e (c) o que mais pode estar acontecendo no mundo
de que ainda não estamos conscientes – e imaginar maneiras de alcançar e ir ao encontro dessas novas realidades.
2. De fevereiro a maio de 2017: Encontros de imersão...
adentrar no território do novo
Acatando o convite do Papa Francisco para que sejamos uma
Igreja “em saída” e permita ser desafiada pelas fronteiras
geográficas e existenciais, somos convidados a ir ao encontro de novas realidades, de pessoas ou coisas que vivem às
margens da sociedade, abrindo nossas mentes e corações
para o que o Espírito pode querer nos dizer por meio delas.
3. De maio a agosto de 2017: Recolhendo frutos
Como um passo prévio de nossa preparação para o Capítulo Geral, os participantes de cada Unidade Administrativa
organizarão um tempo para que as comunidades ou toda
a Província/Distrito compartilhem as experiências das fases
anteriores. Isso ajudará os capitulares e demais convidados
ao Capítulo a captar o que aconteceu em sua unidade administrativa e transmitir essa riqueza de experiência para a
assembleia do Capítulo.
Na carta escrita aos provinciais, a Comissão, a propósito dos
objetivos do Processo Pré-Capitular, sublinhou: “Não estamos estabelecendo os "Apelos do Capítulo Geral", mas visando nos envolver mais profundamente em nossa realidade e na realidade do mundo que nos rodeia. Nesse processo,
esperamos que as conversações e encontros nos permitirão
avançar em território desconhecido e alcançar uma consciência mais abrangente e profunda das circunstâncias em
que vivemos nos dias de hoje.
Esse movimento pode então constituir a base a partir da
qual o Capítulo discernirá os "Apelos" deste momento da
história. Cada Unidade Administrativa, conforme as indicações dadas pela Comissão Preparatória aos superiores,
organizará o trabalho pré-capitular, que pretende ser “uma

celebração de nossas vidas e o início da co-criação apaixonada do nosso futuro, juntos; e assim se inicia o nosso processo de exploração e discernimento do que Deus quer que
venhamos a ser e a viver”.

"
Estamos visando nos envolver
mais profundamente em nossa
realidade e na realidade do mundo
que nos rodeia
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Notícias

breves

Brasil

Musical “Contigo Marcelino”
Assim o Ir. Toni apresenta esse grande recurso

A próxima edição de Vivemar 2016
acontecerá entre os dias 17 e 21,
no Centro Marista Marcelino Champagnat, em Curitiba. Participam do
encontro colaboradores da Província Brasil Centro-Sul, tanto irmãos
quanto leigos.

Estados Unidos
Nos Estados Unidos, integrandes
do Marist Brothers Center de Esopus (MBCE) e do Mid-Hudson Valley
Camp (MHVC), se encontraram no
dia 30 de setembro.
Os superiores das comunidades maristas do país, ao invés, se reuniram
nos dias 7 e 8 de outubro em Forest
Hils, Nova Iorque.

México
Os responsávels do centro educativo de Mérida encomendaram ao
Centro Marista de Desenvolvimento a preparação da celebração que
inaugurará, em nível local, o Ano
La Valla. No final da celebração, um
grupo de jovens entregou aos participantes uma recordação feita pelas
crianças da catequese, que recorda
os valores que se pretende viver
durante o ano.

Calendário

marista

• 5 outubro : primeira escola marista na Venezuela (1925)
• 6 octubre: assassinato do Ir. Bernardo em Barruelo (Espanha)
(1934)
• 7 outubro: aprovação das Constituições (1986)
• 8 outubro: assassinato do Ir. Laurentino e outros 45 Irmãos, em
Montcada (Espanha)
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O musical é uma ideia nascida do
trabalho pastoral com crianças menores, ampliada mais tarde para
que toda a geração de educandos
se sinta interpelada. Consta de 12
pequenas cenas, fáceis de decorar e
representar; 17 canções que ligam
as cenas entre si e levam uma mensagem marista para o bicentenário:
os direitos das crianças.
A primeira parte foca a vida de Marcelino e sua família, o início da sua
escolarização relativamente fracassada, sua resposta ao chamado de
Jesus e o envio a Lavalla em missão.
E ali, o ponto de ruptura, com a segurança de sua caminhada pessoal:
o grito das crianças da atualidade
mais angustiada.
A segunda parte foca a reação de
Marcelino, o partilhar seu sonho
com os outros e sua confiança inabalável em Deus e em Maria.
O musical se detém ali, nos primeiros anos da fundação (1817-1824),
porém, a mensagem ultrapassa o
tempo. Todos são convidados a
atuar como ele, a tornar as crianças
protagonistas de sua história pessoal e social.
Buscou-se uma grande diversidade
nas melodias e nos arranjos musi-

cais para que de todas as culturas
as pessoas possam sentir-se à vontade.
As canções são deliberadamente
curtas.
As mensagens fáceis de recordar
e as canções compostas para durar além do contexto musical, seja
como pequenos hinos, seja como
orações marianas, com a liberdade de aproveitar tudo ou em parte,
adaptar e combinar.
Em alguns lugares propõe-se criar
um grupo estável que percorra as
obras maristas com a apresentação.
Em outros, cada unidade representa
a peça e diferentes grupos do mesmo estabelecimento encontram seu
público. Há quem pensa em preparar só as canções como história musical.
Disponibiliza-se tudo o que for necessário: livreto do musical, partituras com textos em francês, até o
momento, as canções gravadas com
vozes de pessoas voluntárias e os
instrumentos com seu guia musical
de acompanhamento..
Todo o material pode ser baixado e
usado nos centros maristas aqui: https://goo.gl/el3oiW.
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Mundo Marista

Nova Zelândia: Retiro
em Auckland

Líbano Scouts com o Ir. Miquel Cubeles
ajudando no Projeto Fratelli - Rmeileh

França: O Superior Geral no Encontro das
Comissões Continentais dos Leigos

Casa Geral Estudantes e membros do
Marist College Penshurs da Austrália

Sri Lanka:
Negombo

Espanha: Reunião das 4 províncias
para a protecção de menores - Guardamar

Morre a mãe do Diretor do Cmi: O Instituto apresenta
as suas mais sentidas condolências ao Ir. Chris Wills e sua família

"
profundas
condolências para o
Nossas

Chris, suas três irmãs
e irmão, na perda de
sua mãe

Ontem, 29 de setembro, o Irmão Chris
Wills, diretor do Secretariado de Colaboração para a Missão Internacional
(Cmi), recebeu a notícia da morte de
sua mãe, Sheila, que faleceu em Newcastle, Austrália.
Ela tinha 93 anos e estava doente há
algum tempo.
O Ir. Chris havia dito adeus para ela
há alguns meses, quando era evidente que as suas condições não melhorariam.
O Ir. Emili Turú, superior geral, exprime o afeto de todos os maristas de
Champagnat: “nossas profundas condolências para o Chris, suas três irmãs
e irmão, na perda de sua mãe”.

"

Ela tinha perdido seu marido há 28
anos.

4 de outubro de 2016
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Umbrales e Amanecer: Cursos de formação
acontecem na Itália e na Espanha
Dois cursos de formação acontecem atualmente no Instituto: o curso Umbrales se realiza na Itália e na Espanha e o
curso Amanhecer na Casa Geral.
O Curso Umbrales para os Irmãos de língua inglesa se realiza em Manziana, na Itália, enquanto que para os Irmãos
de língua espanhola e portuguesa, está sendo feito em El
Escorial, na Espanha.
Em Manziana, os coordenadores são os Irmãos Dennis
Cooper e Teófilo Minga, enquanto que em El Escorial são
os Irmãos Antonio Peralta e Joarês Pinheiro de Sousa.
Em Manziana se encontram 12 Irmãos, com idade entre
61 e 70 anos, do Moçambique, Malaui, Filipinas, Malásia,
Quênia, Austrália e Nova Zelândia. O curso começou no dia
11 de agosto e terminará dia 12 de outubro.

Centro-Norte, Santa María de los Andes, Norandina, América Central, México Occidental, Mediterránea e Ibérica.
O programa de formação chamado Amanhecer é destinado a irmãos da terceira idade, com mais de 70 anos. A
atual edição acontece na Casa Geral, em Roma, sob a coordenação dos Ir. Landelino Guerrero e Javier Ocaranza.
O objetivo do curso é dar nova energia aos 20 Irmãos que
participam, vindos de Honduras, Haiti, México, Peru, Venezuela, Brasil, Moçambique e Espanha.
O mesmo programa para irmãos que falam inglês será realizado em Manziana, de 20 de outubro a 16 de dezembro.
Os cursos incluem alguns dias de viagem para a França,
para visitar os lugares maristas.

Em El Escorial, o curso também começou no dia 11 de
agosto e terminará no dia 12 de outubro. São 16 participantes, vindos do Distrito da Ásia e das Províncias Brasil

Umbrales - Manziana

Amanhecer - Casa Geral
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Irlanda: Treinamento de Liderança do Aluno Marista
Um grupo de 30 alunos e 6 coordenadores Maristas embarcou para realizar seu Treinamento de Liderança Marista em
setembro na Irlanda. As três escolas irlandesas envolvidas são
Moyle Parque College Dublin, Marian College Dublin e Marist
College Athlone.

Os líderes Maristas, então, retornaram a suas escolas com
seus certificados, novos emblemas de liderança e planos de
como colocar em ação os valores Maristas em suas escolas.
Eles serão apoiados por dois coordenadores e por uma Equipe Marista de professores em cada escola.

Este estimulante Programa de Liderança Marista foi organizado pela Educação Marista na Europa Centro-Oeste em parceria com o Instituto Kinharvie da Escócia.

Os líderes Maristas também têm um site ligado à rede -- www.
maristeu.com -- que permite que se conectem através de um
fórum, discutam e se aconselhem mutuamente em projetos
de liderança. Eles também terão a oportunidade de blogar as
tarefas que realizam para que possam trocar ideias e permanecer conectados como comunidade.

O programa de liderança Marista visou capacitar os alunos
nos valores Maristas. No processo de formação, os alunos
aprenderam uma variedade de estilos de liderança e desenvolveram a consciência sobre suas próprias qualidades e estilos como líderes Maristas. Eles também construíram o seu
próprio entendimento sobre o jeito de apoiar e liderar uma
equipe para trabalhar eficazmente em conjunto. Foi uma atividade de construção da comunidade em muitos aspectos,
pois os estudantes dessas escolas nunca tinham se encontrado antes.
No final do dia, foram realizadas diversas conversações e
muitas atividades de liderança em conjunto, apresentando as
atribuições-chave de liderança e construindo um verdadeiro
espírito de família Marista.
Aisling Demaison da Educação Marista e Alastair Callaghan do
Instituto Kinharvie coordenaram os trabalhos do dia.

Graças às equipes do Instituto Kinharvie e da Educação Marista, o site será atualizado com artigos sobre liderança e as
principais informações para que os estudantes continuem
seu itinerário de liderança.
O próximo Treinamento de Liderança Marista para esse grupo
será em maio, em l'Hermitage, França. Ali os alunos avaliarão
os seus papéis de liderança por meio de um modelo de treinamento e seguirão os passos de Marcelino para entender a
origem dos valores Maristas.
Consulte este link para ver as fotos do dia de treinamento: https://goo.gl/fkgau7. Se desejar mais alguma informação sobre
o programa, entre em contato com Aisling Demaison: a.demaison@maristeu.org.

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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