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Notícias Maristas

Uma experiência rica de vida em manziana

cUrso Umbrais

administração Geral

Depois do encontro com o Con-
selho Geral, os conselheiros 
das três unidades administrati-
vas da Oceania, nos dias 15 e 
16 de outubro, debatem sobre 
o tema dos Novos Modelos, 
com a participação dos Irmãos 
João Carlos do Prado e Carlos 
Alberto Rojas, do Secretariado 
da Missão.

De 16 a 21 de outubro, os Ir-
mãos Mario Meuti e Manel Men-
doza, diretores da FMSI, parti-
cipam do encontro das ONGs 
maristas da Ásia e da Oceania, 
em Brisbane, na Austrália.

Nos dias 19 e 20, o Irmão Joe 
McKee, vigário geral, participa-
rá da reunião da equipe do MA-
PAC, em Manila, Filipinas.

Terminou no dia 12 de Outubro o curso 
Umbrais, em Manziana. Era o curso para 
os Irmãos de língua inglesa, iniciado no 
dia 11 de Agosto. Frequentaram o cur-
so doze Irmãos, vindos de onze países 
diferentes : Vinham das províncias da 
África Austral, Nigéria, Distrito de Áfri-
ca de Oeste, PACE (Província da Africa 
Central Este), Ásia de Este, Ásia do Sul, 
Distrito do Pacífico  e Austrália.

A introdução ao programa dizia:

“Assim como os Umbrais nos convidam a 
abrir as portas e entrar num novo espaço, 
assim este programa convida cada um 
dos participantes a olhar o futuro com 
novas perspetivas, através de diferentes 
ângulos. É um convite também a prestar 
atenção à nossa própria pessoa para nos 
renovarmos sempre”. O programa tinha 
também como objetivo: “O programa 
quer tornar real a chamada do Capítulo 
geral: ‘(Criar em nós) um sentido renova-
do da consagração enraizado firmemen-
te no Evangelho, levando-nos a descobrir 
novos modos de ser Irmão’” (Carta, 21 
Capítulo Geral, 2009).

O programa desenvolveu-se em três 
grandes áreas. Todas as áreas tinham 
como objetivo ajudar os participantes a 
refletir sobre a vida consagrada do Re-
ligioso Irmão.

• O viver em Comunidade e a Congre-
gação Marista.

• Vida humana e espiritual e o cresci-
mento pessoal.

• A área histórico-pastoral (peregri-
nações, visitas e recoleções).

Todos os Irmãos na avaliação final são 
unânimes em considerar que viveram e 
experimentaram um curso bem planea-

do. Ao mesmo tempo também subli-
nham o bem que o programa Umbrais 
lhes trouxe neste momento de suas 
vidas.

Em relação ao viver em comunidade e à 
Congregação dos Irmãos Maristas hou-
ve apresentações e momentos de refle-
xão sobre “Diálogo fraterno”. “Coração 
Missionário”, “Abrindo Portas”, “Lide-
rança pessoal e coletiva” e um tema-
-chave para hoje, “Identidade e Missão 
do Religiosos Irmão na Igreja”. Um dos 
participantes referindo-se a este bloco 
exprime-se assim: “Todas estas coloca-
ções foram excelentes e ajudaram-me 
a descobrir a riqueza do Instituto, ten-
tando responder aos desafios atuais em 
nível da missão, da espiritualidade e da 
comunhão. Regresso à minha província 
enriquecido com tudo o que aqui recebi. 
Espero colocar essa riqueza ao serviço 
dos demais”.

Na área sobre a vida humana e espiri-
tual houve sessões sobre “Chaves para 
a interioridade”, “Jesus, filho de Maria”, 
“Bem-estar e saúde pessoal”, “Maristas, 

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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coMuNidade iNterNacioNal de tabatiNga: Projeto laValla200>

"Caminhando neste novo tempo, numa terra nova, com irmãs 
e irmãos novos, entre comuni-dades e realidades além das 
fronteiras: Tabatinga, Umaniazú, Benjamim Constant, Atalaia 
do norte, Santa Rosa do Peru, Islandia do Peru, Letícia...
 
Ser rosto mariano da Igreja, viver plenamente nossas voca-
ções, criar um espaço para Irmãos e Leigos partilharem vida, 
fé e missão, encarnar o espírito de comunhão com a terra, as 
culturas, as expressões de celebração, exercer o ministério 
da hospitalidade e do encontro sendo presença ale-gre entre 
crianças e jovens em suas respectivas comunidades locais, 
em situação de vulnerabilida-de... poderíamos dizer que ex-
pressam o sonho e o compromisso das novas comunidades 
internaci-onais do projeto La Valla 200> que iniciaram suas 
caminhadas no mês de setembro em diversas regiões do 

Instituto Marista: América do Sul, Arco Norte, Ásia, Europa e 
Oceania.
 
Encontramo-nos em Tabatinga (Amazonas), na tríplice fron-
teira de Brasil, Colômbia e Peru, pertencente à região marista 
da América do Sul.
 
Nossa comunidade é composta de quatro membros, cada 
um de nacionalidade diferente: Peggy Vivas da Venezuela, 
Verónica Rubí da Argentina, Justin Golding de Austrália e este 
que vos escreve.
 
Três de nós já começamos a partilhar a vida na tríplice fron-
teira a espera de Justin, que ainda está em tramitação dos 
documentos para poder residir no Brasil. (…)
 
Nos dias 18 e 19 de setembro, acompanharam-nos numa 
celebração simples de acolhida o Ir. Provincial Inácio Etges, 
o Vice Ir. Deivis Ficher, da Província Brasil Sul-Amazônia e o 
Ir. Al-berto Aparício da Província Cruz del Sur, atual coorde-
nador do Conselho Regional da América do Sul, expressando 
com este gesto proximidade e apoio da Região a este novo 
empreendimento, onde juntos vamos fazendo o caminho e 
celebrando a vida em missão.
 
É um momento histórico para o Instituto. Trata-se de “um novo 
começo” em que o sonho de Marcelino pulsa forte nesta bela 
paisagem do mundo. Um sonho partilhado e acompanhado! 
O tempo parece andar mais lento e adquire uma nova dimen-
são e medida: tempo para (des)aprender e (res)situar-se. O 

o sonho de Fourvière” e o seminário 
“Realidades para religiosos – amar e ser 
amado, vulnerabilidade e flexibilida-
de”. Um dos participantes exprimiu-se 
assim ao falar deste bloco: “Descobri 
ao ouvir os conferencistas a minha rea-
lidade atual e o momento que eu vivo na 
minha vida religiosa e pessoal. Vejo que 
nem tudo é fácil, mas percebo também 
que instrumentos psicológicos e espiri-
tuais me ajudam a ultrapassar as dificul-
dades que aprecem neste momento da 
minha vida”.
No eixo-histórico pastoral referimo-nos 
à s visitas, peregrinações, recoleções, 
experiência de solidariedade. Também 
aqui todos os participantes sublinham 
como foram enriquecidos por estas ex-
periências. É precisamente o “carater 
experiencial” destas atividades que 
agradou sobremaneira aos participan-
tes. Algumas destas atividades: a pe-

regrinação a L’Hermitage, juntamente 
com o Grupo do Escorial; a experiência 
com os Refugiados no convento capu-
chinho de Montefiascone; a peregrina-
ção do Ano Santo com a “experiência da 
Porta Santa” em S. Pedro; as recoleções 
que se fizeram, a visita à Casa geral, in-
cluindo os Arquivos da Congregação. 

Muitos foram os “louvores” a estas ati-
vidades. Transcrevo esta opinião: 
“Já há muito que eu não fazia uma pere-
grinação tão rica como esta aos lugares 
Maristas. A explicação sobre os primeiros 
irmãos e a peregrinação a Le Puy e a Tai-
zé mostraram-me como eu me enraízo 
numa tradição da qual eu sou responsá-
vel para os tempos de hoje. A experiência 
de solidariedade, as Novas Comunidades 
Internacionais e a vivência de Taizé são 
aspetos que me mostram o caráter dinâ-
mico do carisma. Não o posso conservar 

só para mim. É um carisma para a Igre-
ja e para mundo. É urgente ‘sair’ : este é 
também o convite do Capítulo geral e do 
Papa Francisco”.

Finalmente, alguns comentários feitos 
individualmente por alguns irmãos e 
que resumem a sua experiência global 
do programa:
"Uma experiência enriquecedora". "O 
programa ajudou-me a voltar aos meus 
primeiros ideais de vida marista, quando 
eu escolhi ser irmão." "O programa foi 
um desafio para mim e consolidou-me 
no caminho correto. Deu-me tempo para 
renovar a minha vida e a minha relação 
com Deus... Foi um verdadeiro presen-
te. "O programa respondeu muito bem 
às minhas necessidades." "O programa 
chegou em tempo oportuno, quando eu 
olho em frente para a próxima etapa da 
minha vida."

A comunidade de Tabatinga, na Amazônia, é uma das novas comunidades internacionais do Projeto LaValla200>. Desde mea-
dos de setembro, os integrantes estão vivendo uma nova vida. O Ir. Iñigo García, da Província Ibérica, partilha a sua experiência:

O Superior de Cruz del Sur, o Ir. Alberto Aparacio, 
com o Ir Iñigo García, Verónica Rubí e Peggy Vivas
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Os coordenadores da missão educa-
tiva das províncias maristas da Eu-
ropa se reuniram em Paris no dia 13 
de outubro para programar a ação 
educativa para o ano letivo 2016-
17. O desenvolvimento da educa-
ção, a regionalização e a realização 
de projetos comuns foi o tema dos 
diálogos entre os responsáveis pro-
vinciais.

ibérica

notícias breves

euroPe ceNtre-ouest

Três irmãos celebraram o jubileu de 
vida religiosa: Roger Alvoet e Félix 
Genin (75 anos) e Edgard Iserentant 
(60 anos). A celebração eucarística 
foi realizada no dia 21 de setembro, 
em Genval, Bélgica, durante a visita 
do superior provincial, Ir. Brendan 
Geary, à comunidade.

No dia 8 de outubro a Província da 
América Central realizou o encontro 
nacional de “Conexão Jovem”, que 
reuniu jovens das comunidades RE-
MAR na casa de retiros Hermitage, 
em El Salvador. Participaram 150 
pessoas, das escolas de Chalate-
nango e de Aguilares. O dia de refle-
xão e encontro foi de muita alegria, 
esperança e desejo de aprofundar o 
chamado de Deus à felicidade. 

aMérica ceNtral

FMsi se eNcoNtra coM rePreseNtaNte da oNu

dia-a-dia nestes primeiros compassos 
foi orientado a conhecer, a movimen-
tar-se, a abrir portas, a saudar e apre-
sentar-se, a participar no ritmo das di-
ferentes comu-nidades locais.
 
Ao longo dos meses de setembro e ou-
tubro podemos participar de ações de 
visua-lização e sensibilização sobre o 
tráfego de pessoas, especialmente ex-
ploração sexual de crianças e mulheres; 
de capacitação de comunidades indí-
genas sobre seus direitos e acesso aos 
serviços pú-blicos, através do Conselho 

Indigenista Missionário; na celebração 
das diversas novenas das fes-tas de 
Santos Anjos, São Francisco de Assis e 
Nossa Senhora Aparecida. A fé, em suas 
diferentes expressões, congrega, cele-
bra e dá sentido!
 
Cada encontro é uma oportunidade de 
escutar, de reconhecer a simplicidade 
de vida que emerge à margem ou em 
oposição à sociedade majoritária.(…) 

Agradecido, con corazón de madre , 
Ir. Iñigo García"

O Ir. Álvaro Sepúlveda foi recebido pela 
Representante Especial do Secretário-
-Geral da ONU sobre a violência contra 
as crianças, Marta Santos Pais, em Nova 
Iorque para conhecer a importância que 
atualmente assume o escritório que ela 
dirige e reiterar o apoio da FMSI à luta 
contra a violência.
 
Durante a sua conversa com o irmão Al-
varo, que aí esteve como representante 
da FMSI, Marta apresentou diretamente 
algumas temáticas mais urgentes:

• Crianças migrantes e refugiadas: 
prevenção nos países de origem 
para garantir que as condições 
de residência ou acolhida sejam 
compatíveis com os padrões de 
direitos humanos. 

• Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Que a  voz das 
crianças continue presente na 
implementação e avaliação dos 
ODS, especialmente no que diz 
respeito à violência. 

• O assédio moral (bullying), no 
relatório do Secretário-Geral da 
ONU (2016) sobre a proteção 
contra o assédio. 

• Adolescentes privados de liber-
dade.

Por sua vez, o Ir. Álvaro explicou que a 
FMSI vem trabalhando sobre a partici-
pação de crianças e adolescentes na 
América Latina. Também sobre a pos-
sibilidade de acompanhar o trânsito 
dos migrantes através de presenças 

Maristas que já existem ou estão sendo 
criadas (La Valla 200). Por exemplo, da 
América Central, ao longo do México e 
atingindo os Estados Unidos (East Har-
lem), ou da Síria para a Sicília
 
A reunião foi muito proveitosa para a 
FMSI, para perceber a força que tem 
hoje nas Nações Unidas a temática dos 
migrantes e refugiados e, ao mesmo 
tempo, como a infância continua sendo 
invisível.

É muito provável que nos próximos me-
ses várias ações sejam realizadas para a 
prevenção e a erradicação da violência 
contra crianças migrantes e refugiadas. 

Serão oportunidades para que a FMSI 
esteja presente e colabore especial-
mente para garantir o direito à edu-

O 3º Encontro Marista de Missão 
e Gestão reuniu Irmãos e gestores 
das três províncias do Brasil, com 
o objetivo de debater a missão da 
instituição em coerência com as 
melhores práticas de gestão. O en-
contro foi realizado no dia 13 de ou-
tubro, em Olinda, no contexto do V 
Congresso Internacional Marista de 
Educação.

brasil
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mUndo marista

Filipinas: MAPAC,
Concluintes

Austrália: Conselho Geral Ampliado - 
Oceania - Mittagong

Brasil: 5º Congresso Internacional 
Marista de Educação

50 anos de vida religiosa - irmãos Giorgio, 
Agapito, Paco e José Antonio (Mediterránea)

Nigéria: Seminário sobre comunicação 
para líderes de comunidades

França: Encontro de superiores 
da Prov. Mediterrânea em l'Hermitage

brasil: aproximadamente 2 mil objetos e 24 mil fotos 
no memorial champaGnat

cação das crianças migrantes. O Irmão Álvaro é membro da 
equipe da Fundação e está aproveitando a sua estada de for-
mação profissional nos Estados Unidos para desenvolver re-

lações com representantes de instituições das Nações Unidas 
e identificar as ocasiões em que FMSI pode estar presente 
com sua ação de defesa.

Um memorial dedicado a São Mar-
celino Champagnat, em Viamão, 
Brasil, tem cerca de 1.800 objetos e 
24.000 fotos, um número que con-
tinua crescendo, graças a doações.

Com a ajuda do Museu da Ciência 
e Tecnologia da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do 
Sul, a Província Brasil Sul-Amazônia 
pode identificar e numerar os ob-
jetos do Memorial como parte de 
um processo de revitalização, que 
começou em abril de 2015.

 “Ainda temos que crescer na cons-
trução de uma mentalidade que 
valorize os bens históricos na so-
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eMergêNcia Haiti: coMo ajudar a PoPulação atiNgida

Várias entidades maristas estão se mobilizando para reco-
lher doações depois que o furacão Mateus atingiu o Haiti 
causando numerosas vítimas e grandes danos materiais, 
sobretudo na região mais pobre, no sul da ilha, na qual 
também os Maristas estão presentes. 

O dinheiro que for arrecadado será utilizado para atender 
as necessidades mais urgentes da população atingida. 

Você pode ajudar à população do Haiti enviando recursos 
através de:

• FMSI - Fondazione Marista per la Solidarietà Interna-
zionale Onlus

   Doações OnLine em www.fmsi-onlus.org.

Pode ajudar à população 

do Haiti enviando recursos 

através de FMSI e SED.

"

"

ciedade como um todo”, afirmou o Ir. Jean Arcari, His-
toriador e coordenador do Memorial. “Esse é um dos 
nossos compromissos, pelo significado que o catolicis-
mo tem para história do nosso país e do nosso estado”.

A museólaga encarregado da equipe que está traba-
lhando no Memorial, Gabriela Carmo, revelou que o 
museu contem muitos recursos pedagógicos que os 
irmãos usaram durante a história, incluindo Pedra de 
escrever (lousa ardósia), tinteiros, penas, quadros pa-
rietais, retroprojetores, microscópios, ferramentas que 
testemunharam, em diferentes épocas, o centro do 
Carisma Marista: a educação. Outros objetos merecem 
ser mencionados, incluindo desenhos usados para en-
sinar - um desses objetos remete às décadas de 1940 

e 1950, o Quadro Parietal sobre o algodão que foi utili-
zado no antigo Colégio Marista São Francisco, de Vaca-
ria. Os quadros parietais foram instrumentos pedagógi-
cos utilizados em sala de aula entre a segunda metade 
do século XIX e as décadas iniciais do século XX, para 
auxiliar no processo de ensino aprendizagem.

O Memorial, que inclue o Centro de Patrimônio e Es-
piritualidade Marista – (Cepem), foi idealizado pelo 
Irmão Armando Luiz Bortolini, e manteve seu formato 
por 18 anos.

Saiba mais aqui http://maristas.org.br/institucional/
revitalizacao-do-memorial-champagnat-apresenta-os-
-primeiros-resultados.

Conta bancária em nome de: Fondazione Marista per la So-
lidarietà Internazionale Onlus

Piazzale Champagnat, 2 - 00144 - Roma - Itália
Conta corrente número 100000125288
Banca Prossima - Filiale Piazza Paolo Ferrari 10 –20121 
Milano Italia 
IBAN: IT70M0335901600100000125288
BIC: BCITITMX

 
• SED - Maristas Espanha - http://www.sed-ongd.org 
   “Emergencia Haití”
    IBAN: 0075 0125 45 0600820091
    Online: http://www.sed-ongd.org/articulos/colabora/

http://www.fmsi-onlus.org
http://maristas.org.br/institucional/revitalizacao-do-memorial-champagnat-apresenta-os-primeiros-resultados
http://maristas.org.br/institucional/revitalizacao-do-memorial-champagnat-apresenta-os-primeiros-resultados
http://maristas.org.br/institucional/revitalizacao-do-memorial-champagnat-apresenta-os-primeiros-resultados
http://www.sed-ongd.org/
http://www.sed-ongd.org/articulos/colabora/
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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

ProVíNcia cruz del sur eNgloba o distrito do Paraguay

irMãs MissioNárias Maristas: FaleciMeNto da ex-suPeriora geral

A Irmã Georgeanne Donovan, supe-
riora geral das Irmãs Missionárias Ma-
ristas, comunicou o falecimento da 
Irmã Patricia Stowers, ex-superiora 
geral.

A Ir. Patricia faleceu no dia 12 de ou-
tubro, em Ste Foy les Lyon, na França, 
depois de uma longa doença. Foi su-
periora geral de 1987 até 2001.

No seu comunicado, a Ir. Georgeanne 
sublinha as qualidades da Ir. Patricia: 
“ela se doou generosamente em todo 
lugar que serviu na missão e em tudo 
que lhe pediam para fazer, encarnan-
do as qualidades do espírito marista 
tão necessárias no mundo de hoje: 
simplicidade, alegria, fidelidade, es-
cuta com coração aberto, gratidão... 
amor”.

Ela encarnou as qualida-

des do espírito marista 

tão necessárias no mun-

do de hoje: simplicidade, 
alegria, fidelidade, es-

cuta com coração aberto, 

gratidão... amor 

"

"

A partir de 30 de agosto, os Maristas da República Argenti-
na, Paraguai e Uruguai caminham juntos como Província Cruz 
del Sur, pois o Paraguai deixou de ser canonicamente Distrito. 
Em 1º de outubro, os maristas encontraram-se para celebrar 
e festejar este evento histórico em Coronel Oviedo, Paraguai.

Com o lema Bem vindos a nossa casa ("Ta peguahe porãite 
ñande rogape", na língua local) os Irmãos guaranis receberam 
a delegação de 24 pessoas que viajaram até lá para usufruir 
daquele espaço. O contingente era formado por uruguaios e 
argentinos, diretores, Irmãos, coordenadores de áreas de ani-
mação da Província e membros das fraternidades.

Os participantes partilharam um dia de trabalho e reflexão, 
mesmo se o motivo que os convocou tenha sido “o encontro 
e a necessidade de sonhar juntos” este novo começo que a 
Província deseja para si mesma. 

Sonhar, cada um com suas realidades, necessidades, cami-
nhadas... e andar, em cada país e em cada caminho, depois 
de um novo amanhecer, de um novo começo, foi o que mais 
se destacou, o que mais foi sentido e realçado no encontro.
Nessa reunião houve momento para apresentar a Equipe Re-

gional do Paraguai, dentro da estrutura de governo e da orga-
nização da Província Cruz del Sur.

Os paraguaios receberam os visitantes com suas músicas, in-
terpretadas por alunos, ex-alunos e grupos folclóricos da re-
gião; suas danças típicas que, junto com os trajes coloridos, 
adornaram alegremente cada palmo do salão usado para a 
jornada.

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

