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Notícias Maristas

Haiti: Missão Marista atingida por forte teMpestade

as escolas poderão reabrir dentro de uM Mês e Meio

adMinistração geral

De 12 a 15 de outubro aconte-
ce o Conselho Geral Alargado 
da Oceania, em Sidnei. O Con-
selho geral encontra os conse-
lheiros da Província da Austrália 
e dos distritos da Melanésia e 
do Pacífico.

No dia 11 de outubro se reali-
zou, em Recife, a reunião do Co-

mitê da Rede Internacional das 
Editoras Maristas, com a presen-
ça do Ir. Miguel Ángel Espinosa 
Barrera, do Secretariado da Mis-
são.

Entre os dias 12 e 16 de outubro 
o Ir. Tony Leon, diretor do Secre-
tariado Irmãos Hoje, faz palestras 
nas escolas maristas da Irlanda.

O furacão Mateus atingiu o Haiti no 
dia 3 de outubro. Fez muitas vítimas e 
também provocou estragos nos locais 
onde os maristas vivem, embora to-
dos se encontrem bem. A área atingi-
da foi o sul da ilha, a zona mais pobre 
do país, onde os maristas atuam.

Na capital, Porto Príncipe, onde se 
encontra o escolasticado, não houve 
danos.

Em Les Cayes, onde vivem 14 postu-
lantes junto com dois irmãos forma-
dores, a tempestade destruiu o teto 
da casa e atualmente os maristas se 
refugiaram na casa de retido da dio-
cese.

Em Jérémie, casa do noviciado, os 
painéis solares foram destruídos e 
também o muro perimetral da pro-
priedade.

Em Latibolière, onde os irmãos têm 
uma escola secundária, a casa dos ir-
mãos foi muito danificada e a escola 
parcialmente atingida.

O Haiti pertence à Província do Méxi-
co Occidental e atualmente, além dos 
9 irmãos do país, seis irmãos mexica-
nos prestam serviço no país.

O Irmão Antonio Cavazos Bueno, que 
vive em Jérémie e atualmente se 
encontra fazendo o programa “Ama-
nhecer” na Casa Geral em Roma, in-
formou que em breve nos informarão 
como eventualmente ajudar a missão 
marista no Haiti.

Até sábado não se havia notícia dos 
maristas em Dame-Marie, onde os Ir-
mãos têm uma escola primária e uma 
escola secundária. 

O Irmão Parnel César, de Latiboliere, 
com a moto, pode visitar o local. 

As duas escolas estão devastadas e a 
situação é muito dramática.

As casas das famílias de vários irmãos 
foram completamente destruídas, 
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mas as pessoas estão bem.
As obras maristas, como comunicou 
o Irmão Guillermo Villarreal, da sede 
provincial, “não precisam de medici-
nas, alimentos ou roupa, que estão 
chegando. A reconstrução é o mais 
urgente”.

“Possivelmente as escolas poderão 
reabrir daqui a um mês ou um mês e 
meio”, disse o Ir. Guillermo.

No dia 10 de outubro, assim escrevia 
o Irmão Enrique Escobar, de Guadala-
jara: “sei que o povo haitiano é forte 
e encontrará forças para recomeçar 

e sei que nós podemos fazer alguma 
coisa. 
Existe uma ajuda necessária urgente 
e outra posterior, para a reconstru-
ção... No coração palpita a apreensão: 
como ajudar as pessoas a recons-
truir?”

A FMSI já enviou um pequeno fundo 
de emergência à Província do México 
Ocidental, responsável pela missão 
marista em Haiti, e está em contato 
para ter uma estima dos danos. 

Nos próximos dias serão dadas infor-
mações sobre como ajudar.

No coração palpita 

a apreensão: como 

ajudar as pessoas 
a reconstruir?

"

coNselho Geral aMpliado Na Ásia

a vocação do irMão e o novo coMeço

De 4 a 8 de outubro de 2016, o Conse-
lho Geral se reuniu com os Conselhos 
das Províncias da Ásia do Sul (South 
Asia), da Ásia do Leste (East Asia) e 
do Distrito Marista da Ásia, três uni-
dades administrativas que formam a 
região da Ásia. A reunião foi realizada 
no “Centro Pastoral Camiliano” de Ban-
gkok, Tailândia.

A reunião foi uma primeira reflexão 
objetiva sobre o significado do novo 
começo para a nossa vocação de ir-
mãos nesta região do Instituto. Para fa-
zer isso, foi útil ter em mãos o recente 
documento do Vaticano: "Identidade 

e missão do irmão religioso na Igreja", 
cujas linhas gerais serviram de guia 
para a reflexão durante o encontro.

Um segundo objetivo estava relaciona-
do à partilha dos diferentes processos 
que estão sendo promovidos no Ins-
tituto: a Revisão das Constituições, o 
Projeto LaVala200>, (Comunidades in-
ternacionais para um novo começo), o 
Marco  global para os processos laicais 
maristas, o Simpósio Internacional so-
bre a formação inicial, os Novos mode-
los de animação, gestão e governança 
e a Preparação do XXII Capítulo Geral.
A Ásia pode ser caracterizada como 

um rico mosaico de culturas e tradi-
ções variadas, que se apresenta muito 
claramente também na vida marista 
desta região. Alguns países com longa 
tradição educativa e com obras escola-
res são muito bem reconhecidos pela 
sociedade e pela Igreja. Ao mesmo 
tempo, destacam-se alguns lugares de 
fundação mais recente e o Distrito Ma-
rista da Ásia (Setor de Missão Ad Gen-
tes). 

O noviciado de Tudella, Sri Lanka, abri-
ga hoje noviços da Província da Ásia do 
Sul e do Distrito Marista da Ásia, bem 
como dois noviços do Distrito da Me-
lanésia. O noviciado de Tamontaka nas 
Filipinas acolhe os jovens da Província 
da Ásia do Leste. O pós-noviciado é co-
mum a todos eles em Manila (MAPAC). 
O tema da formação inicial foi um as-
sunto importante para a reflexão du-
rante o encontro.

Na tarde de 7 de outubro, dia de Nossa 
Senhora do Rosário, tivemos a opor-
tunidade de celebrar juntamente com 
irmãos e leigos do Distrito Marista  da 
Ásia, na Tailândia. 

Também estiveram presentes quatro 
dos cinco membros que estão agora 
integrados ao Distrito após a realiza-
ção do programa de treinamento para 
o projeto LaValla200> em Camaldoli 
(atualmente realizando um programa 
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No dia 8 de outubro, realizou-se 
no Colégio Marista de Carcavelos, 
Portugal, a profissão perpétua do 
Ir. Jaime Barbosa. Foi acompanha-
do pela sua família, irmãos maris-
tas, membros das comunidades 
educativas do país, líderes do gru-
po Marcha e amigos.

profissão eM portuGal

notícias breves

Mapac 

No dia 7 de outubro seis irmãos 
(Aljon, Cian, Dudz, Jeffrey, Lloyd, e 
Philip) da Asia concluíram o período 
de formação no Marist Asia Pacific 
Center. Junto com eles, se formaram 
também dois religiosos de outras 
congregações.

A CME realizou, de 4 a 6 de outu-
bro, em Guardamar, a Assembleia 
anual de representantes. Nesse 
ano, os representantes das 4 pro-
víncias com obras na Espanha dis-
cutiram sobre o tema da proteção 
das crianças.

coNferêNcia 
Marista espaNhola

de treinamento em Bangkok antes de 
voltarem para seus respectivos paí-
ses). A celebração teve como objetivo 
dar graças por estes 200 anos de vida 
marista que estamos prestes a celebrar 
em 2017. 
Os três Conselhos estiveram reunidos 
durante um dia e meio para resolver 
a questão dos Novos Modelos de Ani-

mação, Gestão e Governança. Esse mo-
mento foi animado pelos Irmãos João 
Carlos do Prado (atual diretor do Se-
cretariado da Missão) e Carlos Alberto 
Rojas (novo diretor a partir de Janeiro), 
contando também com a presença do 
assessor Luca Olivari e membros da 
"Equipe do Projeto" dos Novos Mode-
los para a região da Ásia.

síria: prêMio coNcedido aos Maristas azuis 

€15.000 para ajuda huMaNitÁria e educação

Um importante prêmio do governo 
espanhol foi concedido este ano 
aos Irmãos Maristas de Aleppo, na 
Síria, por seu trabalho em uma zona 
de conflito armado onde arriscam 
suas vidas para ajudar as pessoas 
atingidas pela guerra.

Os ‘Maristas Azuis’ Irmãos Georges 
Sabé, Bahjat Azrié e Georges Hakim 
dedicarão o prêmio de significati-
vos 15.000 euros para programas 
de ajuda humanitária e de emer-
gência para refugiados sírios, bem 
como projetos educacionais para 
crianças.

O prêmio, denominado "Premio 
Internacional Navarra de la Soli-
daridad”, é oferecido pelo governo 
de Navarra, uma das 17 regiões es-
panholas, em reconhecimento do 
trabalho de pessoas que ajudam 
setores sociais desfavorecidos e 
pessoas pobres em todo o mundo

Outras ordens religiosas que rece-
beram no passado esse prêmio in-
cluem as Missionárias da Caridade 
em (2003), o Serviço Jesuíta aos 
Refugiados (2004) e a ONG Juan 
Ciudad dos Irmãos Hospitaleiros 
de S. João de Deus (2014).

A ONG Solidariedade, Educação e 
Desenvolvimento, que colabora 
com os ‘Maristas Azuis’, apresentou 
o seu nome como possíveis candi-
datos ao prêmio.

O júri elogiou os voluntários que 
trabalham com eles e com aqueles 
em rede com outros cristãos, mu-
çulmanos e organizações secula-
res. 

Eles também elogiaram o fato de 
terem permanecido em Aleppo 
após o início da guerra e  de seu 
foco ter permanecido na popula-
ção vulnerável.

De 11 a 14 de outubro, a União 
Marista do Brasil promoverá a 5ª 
edição do Congresso Internacio-
nal Marista de Educação, no Cen-
tro de Convenções de Pernam-
buco, em Olinda. O evento reúne 
cerca de 3 mil educadores e ges-
tores maristas.

uMBrasil

Nuova zelâNdia

Trinta e cinco irmãos fizerem o retiro 
anual em Auckland, Nova Zelândia. 
O retiro foi conduzido pelo Pe. Neil 
Vaney, SM. O tema deste ano foi fo-
cado em maria, como parte das ce-
lebrações da Promessa de Fourvière.
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Mundo Marista

Argentina Centenário da Escola 
Manuel Belgrano em Buenos Aires

Canadá: Comunidade da Casa Marista 
Bellevue no outono 2016

Irlanda: A preparação do aniversário de 60 
anos do Moyle Park College em Dublin

Novo diretor NacioNal das escolas Maristas: fraNk Malloy

As escolas maristas da Austrália terão 
Frank Malloy como novo diretor nacio-
nal, a partir de janeiro de 2017, que to-
mará o lugar do Ir. Michael Green.

Frank Malloy, doutor em Educação pela 
Universidade Católica Australiana, des-
de 2011 é o diretor regional das escolas 
maristas da região de New South Wales 
e Australian Capital Territory.

“Temos prazer em nomear como dire-
tor da educação marista na Austrália a 
essa pessoa que reúne um curriculum 
impressionante em educação e em tra-
dição maristas”, disse o Ir. Provincial, 
Peter Carrol, em um comunicado à im-
prensa no dia 16 de setembro. “Ele traz 
à função de diretor nacional uma enor-
me experiência e uma profunda visão 
dos valores maristas”.

O Ir. Peter disse ainda que o Sr. Frank 
tem sido “parceiro dos maristas desde 
seus primeiros dias na escola, no Red 

Espanha: Asociación Espiral 
com membros da Província Ibérica

Suíça: Comunidade de Morat (Murten) 
– Irmãos Pierre, Fernando, Jean-Louis

Portugal: Profissão perpétua 
do Ir. Jaime Barbosa em Carcavelos

Bend Catholic College, Forbes, durante 
toda sua carreira profissional,  e tam-
bém na sua experiência em ambien-
te mais amplo da educação católica”. 
Ao mesmo tempo, o Provincial agra-
deceu ao Ir. Michael Green, que deixa 
o cargo, a sua “enorme contribuição e 
dedicação às escolas maristas da Aus-
trália”."

Ele traz à função de dire-

tor nacional uma enor-

me experiência e uma 

profunda visão dos 

valores maristas

"
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De 3 a 8 de outubro as Comissões Continentais dos Leigos 
Maristas se reuniram em l’Hermitage para estudar as pro-
postas a serem apresentadas ao próximo capítulo geral. 

Jovens de escola Marista libanesa aJudaM o proJeto fratelli

estudantes visitaM a 150 crianças e suas faMílias

Encontro em l’Hermitage sobre os leigos maristas

Realizou-se um acampamento de três 
dias em Rmeileh, do qual participa-
ram 25 jovens e alguns professores 
de uma das escolas maristas do Lí-
bano, para apoiar a formação de 150 
crianças refugiadas e para visitar seus 
lares

O “Acampamento de missão e servi-
ço” é uma atividade anula da pastoral 
juvenil do Colégio dos irmãos maris-
tas de Champville.

Édouard Jabre, responsável da pasto-
ral juvenil do Colégio de Champville, 
escreveu para o escritório de comuni-
cação da Casa Geral, no dia 15 de se-
tembro: “este ano decidimos que seja 
celebrado em conjunto com o Projeto 
Fratelli, ao serviço das crianças refu-
giadas. Queríamos sair de nossa zona 
de conforto e acudir aos refugiados, 
apesar de todas as tensões políticas 
e sociais criadas entorno da presença 
deles”.

Para este acampamento, que se reali-
zou de 30 de agosto a 2 de setembro, 
foram organizadas atividades, jogos, 
aulas em turnos diários. 

Pela manhã, os participantes visita-
vam as crianças e sua famílias nos 
lugares ondem estavam hospedados, 
e de tarde, recebiam grupos de crian-
ças refugiadas no centro do Projeto 
Fratelli.

“Acredito que o mais importante foi 
termos vivido como igreja maria-
na, mostrando misericórdia, ternura, 
afeto, chegando a conhecer a essas 
pessoas para além do fato que são da 
Síria e muçulmanas”, disse Édouard. 
“Vivemos uma experiência de comu-

Cerca de 50 participantes refletiram sobre a caminhada do 
marista leigo. Na próxima sexta-feira enviaremos um nú-
mero especial com a crônica desse evento.

nidade e testemunhamos aquilo que 
o Ir. Emili disse em sua carta sobre o 
Ano Fourvière: ‘o sonho da comunhão 
é o sonho de todo ser humano’”.

No dia 2 de setembro foram con-
cluídas as atividades com uma ce-
lebração final, da qual participaram 
membros do Colégio de Champville, 
crianças refugiadas e suas famílias.

Atualmente, o Projeto Fratelli é diri-
gido por um irmão marista, Miquel 
Cubeles, e um irmão de La Salle, An-
drés Porras. É uma iniciativa de co-
laboração inter-congregacional, que 
permanece aberto a outras congrega-
ções que desejam participar.

Outro irmão da Província Ibérica, 
Alonso Arribas, desde 6 de outubro, 
faz parte da comunidade do Proje-
to Fratelli. Ele fez a formação junto 
com o primeiro grupo do projeto La-
Valla200> das comunidades interna-
cionais para um novo começo, nos 
meses de maio e junho desse ano.

O mais importante 

foi termos vivido 

como igreja ma-

riana, mostrando 

m i s e r i c ó r d i a , 
ternura, afeto, che-

gando a conhecer 

a essas pessoas 

para além do fato 
que são da Síria 
e muçulmanas 

"

"



Notícias Maristas 445

6

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it

11 de outubro de 2016

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

grécia: Jovens espanHóis visitaM caMpo de refugiados

Nove jovens da Escola Marista La Immaculada, de Barcelona, 
visitaram um campo de refugiados sírios, curdos e afegãos em 
Filippiada (Grécia), de 25 de agosto a 1º de setembro, para 
apoiar e ensinar as crianças. 

Durante sua estada os jovens colaboraram com o projeto Ho-
pe4Kids, uma iniciativa de uma cidadã dos Estados Unidos 
que colaborou antes com os refugiados em Lesbos e Idomeni. 
Os jovens maristas montaram oficinas de trabalhos manuais, 
pintaram os rostos, jogaram e ensinaram danças e canções. 
Ensinaram inglês aos pequenos, principalmente aos sírios, e 
colaboraram em algumas aulas de matemática e inglês para 
os maiores, predominantemente afegãos. Também ajudaram 
a organizar a grande quantidade de material que chega com 
regularidade a Filippiada, que se encontra a 400 quilômetros 
de Atenas.

O grupo ficou num apartamento alugado em Arta, a uns 15 qui-
lômetros do campo, e se comunicava por meio do Hope4Kids. 
O governo grego proporciona aos refugiados um visto tempo-
rário de livre circulação na Grécia, três refeições por dia e um 
ponto com água potável. A Agência da ONU para os refugiados 

providencia barracas que abrigam até 9 pessoas e uma espécie 
de rede que serve de cama. No campo há atendimento médico 
uma ou duas vezes por semana. Há também duchas e banhei-
ros pré-fabricados. Sem dúvida, falta-lhes o direito ao trabalho.

espaNha: eNcoNtro de pastoral juveNil da províNcia iBérica

Nos dias 24 e 25 de setembro se reuniram 160 pessoas para o 
encontro provincial da pastoral juvenil em Lardero, Espanha, 
que contou com um concerto do grupo Kairoi e com testemu-
nhos de jovens que participaram do Encontro Internacional 
de Jovens Maristas, Dare to Dream, em Lyon, e da Jornada 
Mundial da Juventude, na Polônia.
Entre os participantes se encontravam animadores dos colé-
gios maristas da Província e jovens das paróquias dos Padres 

Maristas. Entre os testemunhos estavam os do Ir. Benito Ar-
bués Rubiol e Martha Eugenia Martínez, da comumidade No-
tre Dame de l’Hermitage, e do Ir. Ernesto Sánchez, conselheiro 
geral. Conforme notícia da Província, “todos transmitiam seu 
sonho e entusiasmo das experiências que apresentavam, pas-
sando aos ouvintes desafios sobre até onde queremos ir com 
os sonhos da pastoral.”

Os participantes procuraram responder às seguintes pergun-
tas: qual é o rosto mariano da igreja que sonhamos? O que 
podemos fazer diante das injustiças do nosso mundo? Quais 
são os Montagnes de hoje? Como podemos cuidar da nossa 
interioridade e da nossas comunidades? Foram também re-
lembradas as palavras do Ir Emili, ditas no ano passado, quan-
do participou do encontro e pediu para que cada um tirasse 
“cinco minutos por dia de silêncio para se perguntar o que 
é possível fazer, cada dia, por nosso irmão”. Na noite do dia 
24 de setembro, o grupo Kairoi deu um concerto, depois da 
apresentação de Carlos Fernández Lázaro, coautor da canção 
que acompanha o tema do atual ano letivo para os Maristas 
da Espanha, “200 e + Vive o sonho!”.
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