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Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

200 E +… EM CAMINHO PARA UM NOVO COMEÇO
Conselho Geral Ampliado da Europa
e Missão do Religioso Irmão na Igreja.”
O texto foi usado nas orações nas partilhas, em diversos momentos. Ajudou-nos a perceber juntos que, como Irmãos, devemos ser sinais de comunhão
em nossa realidade europeia e ser encarnação dos valores de fraternidade,
espiritualidade e missão, nos lugares
onde estivermos.
Os membros do Conselho Geral deram
o conhecer os projetos que estão sendo
encaminhados no Instituto e ao próximo Capítulo Geral. Foram apresentados
como planos esperançosos, geradores
de vida, no início do terceiro centenário
marista.

Nos dias 31 de outubro a 3 de novembro de 2016, em Guardamar, Espanha,
aconteceu a reunião do Conselho Geral
com os Conselhos Provinciais da Europa, com o lema Ser Irmãos Hoje, uma
narração de alegria.

Durante quatro dias o Conselho Geral
reuniu-se com os membros dos cinco
Conselhos Provinciais da Europa marista, em Guardamar, e partilhou a alegria de ser Irmão hoje, refletindo com
o documento do Vaticano “Identidade

Sentimos que estes projetos nos darão
vida nova: comprometidos com a renovação das constituições, novo modelo
de comunidades internacionais, novos
modelos de organização... Foram dias
enriquecedores para assumirmos estes
novos projetos e depois transmiti-los
em nossas Províncias, aos Irmãos e Leigos.

Administração Geral
De 7 a 12 de novembro, em Nairóbi, se realiza a reunião da Comissão
Africana de Missão. Participam os Irmãos Mario Meuti, diretor da FMSI;
João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da Missão; Carlos Alberto
Rojas e Mark Omede (futuros diretor
e diretor adjunto do Secretariado da
Missão).

na Casa Geral, coordenado pelo Ir. Josep Maria Soteras. Terminará no dia 25
de novembro.

No dia 7 começou o encontro da Comissão da Revisão das Constituições,

No dia 10 de novembro começa o programa de formação para Animadores

A partir de 9 de novembro começa a celebração dos 50 anos da presença marista no Paquistão com os irmãos Emili
Turú, superior geral, e Michael de Waas,
conselheiro geral.

www.champagnat.org

Vocacionais Maristas, na Casa Geral,
organizado pelo Secretariado Irmãos
Hoje. Participarão cerca de 40 pessoas,
irmãos e leigos, até dia 14 de dezembro.
Nos dias 11 e 12 de novembro o Ir. Miguel Angel Espinosa Barrera, diretor
adjunto do Secretariado da Missão, participa do V Seminário de formação para
educadores, em Roma, promovido pelos
Superiores e Superioras Gerais.
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Terminamos o encontro com a sensação de que somos Irmãos
da Europa para o mundo.
Estamos gerando um novo começo, esperançoso para muitas
pessoas, Irmãos e Leigos, apaixonados pelo carisma marista e
dispostos a desenvolvê-lo e enriquecê-lo. Também sentimo-nos comprometidos em fazer uma missão mais viva e com
estruturas adequadas ao momento atual.
A Europa está em caminho para este novo começo com projetos esperançosos tais como a nova comunidade internacional
na Sicilia e a adoção de uma estrutura mais consolidada esta
região do Instituto.
Vemos um futuro, talvez com menos Irmãos (esperamos que
com o novo começo mude isso), porém com mais maristas e
mais vida.
O fato de ter coincidido os dias da reunião com a festa litúrgica de Todos os Santos (1º de novembro) e comemoração dos
fiéis defuntos (2 de novembro), deu-nos ocasião de celebrar

a herança do passado, a vida de muitos maristas que construíram os 200 anos de vida marista.
Acabamos a reunião com um encontro e uma celebração eucarística no Colégio Marista de Alicante onde participamos da
celebração do bicentenário, os membros do Conselho Geral
Ampliado com os Irmãos das comunidades mais próximas e
com os membros da comunidade educativa do Colégio.
Foi um belo final para dar graças a Deus junto com muitas
pessoas que se sentem maristas e pela oportunidade de participar da família marista, pela alegria de estar convertendo o
sonho de Marcelino em seu próprio sonho e de dar vida ao
carisma de Champagnat.
Vislumbramos um futuro esperançoso para a Europa marista,
sentimo-nos iniciando o terceiro centenário de vida marista
na Europa e que já estamos a caminho para um novo começo.
Ir. Máximo Blanco
Conselho Provincial de Compostela

Maristas azuis testemunham uma situação dramática em Alepo
Quem é o meu próximo?
Há três dias começou a ofensiva
dos rebeldes armados. De um lado,
avançaram pela parte oeste e conquistaram o bairro de Dahiyet Al Assad e, de outro lado bombardeiam
com morteiros todas as áreas de
Alepo, de todas as partes: do Oeste de onde vêm os que conquistaram o bairro e do Leste, onde estão
aqueles que estão sitiados.
Os moradores de Alepo estão em
pânico,
muito,
principalmente
aqueles que moram em Hamadaniye e Halab Al Jadida abandonaram suas casas.
Depois de sexta-feira passada, 28
de outubro, há muitos mortos e feridos entre a população civil e o exército sírio. Os hospitais estão cheios
de feridos. As autoridades da cidade decretaram o fechamento das
escolas por uma semana.
Quem é meu próximo?
Hoje, 30 de outubro, nós, equipe
dos maristas azuis, fizemos nossa
“pausa” mensal. Leyla e eu (Nabil
Antaki) organizamos esse dia com o
tema “quem é meu próximo”.
Começamos lendo a parábola do

Bom Samaritano, para sublinhar o
“próximo” segundo a visão cristã.
Com todo o grupo, 10 pessoas (os
dois irmãos Georges, Margo, Louma,
Mirna, Hadi, Kamel, Aline, Leyla e
eu), começamos visitanto 3 famílias
entre aquelas que vêm até nós e se
beneficiam dos nossos programas.
A família S. é composta pela mãe e
dois filhos adultos. O pai, que também tem problemas mentais, está
com as Irmãs de Madre Tereza.

Já em períodos normais, as pequenas ruas do bairro Midane, onde
vivem, são horríveis e agora, por
causa da guerra, estão infetadas:
ruas pequenas sujas, fios elétricos
pendurados em todos os lugares,
edifícios em ruínas, um cheiro nauseabundo.
Subimos 5 andares para chegar até
a família S. Vivem em um apartamento minúsculo: um quarto de
dormir para os três e uma sala de 8
metros quadrados. A mãe é idosa e
7 de novembro de 2016
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tem que fazer tudo, até subir com
os galões de água até o quinto andar. Z., a filha, tem problemas mentais e vê muito pouco. Falou conosco em língua “estrangeira”, língua
composta por palavras inventadas
por ela. Seu irmão, doente mental
como ela, mas que pode se mover,
não estava em casa.
Em seguida, estivemos em Achrafiyé, bairro popular de pobres, bombardeado pelos rebeldes terroristas de Bani Zeid durante 4 anos e
considerado, antes da guerra, como
quarteirão dos curdos. Muita gente
nas ruas, imóveis praticamente destruídos pelas bombas, mas mesmo
assim com moradores. Nessa zona
visitamos os Sa. O pai tem problemas na vista, mesmo depois de 2
operações cirúrgicas e não pode
trabalhar. A mãe tem que fazer tudo,
com 5 filhos com menos de 12 anos.
Moram em um apartamento infestado, que parece um depósito, que
não tem nem mesmo uma torneira. Graças a Deus a Cruz Vermelha
instalou duas grandes caixas d’água
que servem à população. Eles precisam buscar todos os dias a própria
água. Quando chegamos, somente as crianças estavam em casa; os
pais tinham ido a um funeral de um
primo morto no dia anterior, durante os combates.
Nossa terceira visita foi próxima do
ponto de encontro Chihane, onde
mora a família H.R. Trata-se de uma
mãe com 9 crianças, a última com
um ano e meio, que não conheceu
seu pai, que partiu, com outra esposa, para a Turquia. Antes da guerra,
eles moravam em Boustan Al Bacha. Em julho de 2012, quando os
rebeldes invadiram a parte leste de
Alepo, escaparam e se refugiaram
em uma escola de Cheikh Maksoud,
onde os conhecemos. Em março de
2013, os rebeldes invadiram aquele bairro e fugiram novamente e se
refugiaram no “1070”, um projeto
imobiliário que não foi terminado,
cujas esqueletos do prédio se transformaram em imóveis sem muro e
sem sanitários. A família conseguiu
um cantinho onde criou um pseudo-apartamento. A mãe conseguiu casar duas filhas muito jovens, de 15
e 16 anos. Os rapazes, com cerca de
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12 anos, trabalham catando plástico e papelão para vender como lixo
reciclado, ganhando assim alguma
coisa para a família. O trabalho de
Hammoudé, 10 anos de idade, nosso assistido, consiste em transportar a água do reservatório central
do “1070” até a sua casa e, todo dia,
vem até nós para pegar sua cesta de
alimentos, que damos a cada dia a
cerca de 800 pessoas. Faça bom ou
mau tempo, sol ou chuva, ele caminha durante mais de 1 hora para
vir até nós e outro tanto para voltar
com o alimento para a família. Ele é
loiro, com olhos azuis, mas às vezes
está tão sujo que parece moreno.
Então toma um banho no nosso
centro e volta à sua cor natural.
Há um mês o complexo “1070” foi
invadido pelos rebeldes e, uma terceira vez, a família H.R. foi desalojada e se refugiou junto a uma das
filhas casada.
Depois, encontraram abrigo no
quinto andar de um imóvel parcialmente destruído em Chihane.
Quando chegamos em sua casa, ficamos surpreendidos em ver as paredes, que não existem, feitas com
pedaços de madeira não fixadas,
isto é, podem cair facilmente e se
tornar um perigo mortal.
Esses são alguns exemplos do sofrimento e miséria de milhares de famílias com que lidamos e ajudamos
a sobreviver.
Como transformar uma pessoa
desconhecida em nosso próximo
Voltando a casa, partilhamos nossas
impressões, falamos sobre quem
é verdadeiramente o nosso próximo, como transformar uma pessoa
desconhecida em nosso próximo,
independente de uma afinidade familiar, religiosa ou social.
Conversamos muito sobre restituição da dignidade, relação de igualdade, de um olhar de amor que não
julga, mas que transforma “o diferente” em “próximo”.
Todos esses valores estão à base do

nosso trabalho solidário. Durante a
nossa visita em Achrafiyé, encontramos muitas famílias de Halab Al Jadida escapando de seu bairro, com
suas mochilas, errantes pelas ruas,
procurando um refúgio, um apartamento para alugar. Achrafiye está
cheia.
Inclusive nos imóveis destruídos,
nas grutas, nos terraços e até mesmo nas escadas sem corrimão há
gente morando.
Hoje de noite, A-H D. telefonou pedindo ajuda, tendo encontrado uma
moradia para alugar por 30.000 LS
por mês.
Dissemos para ele alugar e em seguida iríamos até ele levar o dinheiro do aluguel para seis meses.
15 minutos mais tarde, Leyla e o Ir.
Georges chegaram ao local, mas o
apartamento já tinha sido alugado
para outros.
Continuamos levando para o hospital civis feridos pelos tiros de morteiros lançados sobre os bairros da
parte Oeste de Alepo pelos “gentis
rebeldes moderados”.
Hoje foi a família Ghazal inteira: o
pai, que morreu na hora, suas filhas
gravemente feridas, a mais jovem,
de 20 anos morreu após uma operação de emergência, e a mais velha
está em terapia intensiva.
O irmão dela morrera há um mês,
atingido por um franco-atirador.
Nabil Antaki
30 de outubro de 2016
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Mundo Marista

Brasil: Comunidade internacional
de Tabatinga, Amazônia - LaValla200>

Madagascar: Formação de animadores de
comunidade para ao processo pré-capitular

Costa Rica: Reunião intercongregacional
dos Maristas e os Irmãos de La Salle

Bangladeche: Ir. Eugenio S. Sánchez
com os vizinhos em Giasnogor

Casa Geral: preparativos finais para a Reunião de Animadores Vocacionais Maristas

México: Encontro nacional SOCIOS
de bacharelado em Guadalajara

Vida e missão maristas em Honduras
Nos dias 19 a 24 de setembro passado várias realidades
envolvidas com a atual missão em Honduras se reuniram
para meditar sobre o futuro da presença marista no país.
Estiveram presentes membros do Instituto Marista “La Imaculada” e “Horizontes al Futuro”, a comunidade dos Irmãos
de Comayagua, membros das Províncias de Compostela e
América Central, que contaram com o apoio metodológico
e o acompanhamento do Secretariado de Missão.
A missão marista em Honduras está ligada à Província de
Compostela e o objetivo do encontro foi de consolidar e
ampliar a missão, melhorando a oferta educativa, promovendo a vocação marista, fortalecendo e melhorando as
instituições e criando comunidades que se inserem na
missão da Igreja local.

jardo (Instituto La Inmaculada).
Também foi decidido propor à Região Arco Norte a criação,
no país, de uma comunidade internacional e será o Provincial da América Central que representará o país na Região.
Também se determinou incentivar a formação dos leigos
comprometidos com a missão marista.
Uma equipe se encarregará dessa tarefa, em sintonia com
o Ir. Adolfo Péres, link com a Província da América Central
para o laicato e a espiritualidade.

Leigos e irmãos ouviram os jovens alunos, que expuseram
suas ideias, deixaram voar sua imaginação e suas contribuições sobre os grandes problemas que os jovens enfrentam
na família e na educação e que afetam a sociedade atual.
Depois do encontro em Honduras, o Conselho Provincial
redigiu um plano estratégico e definiu algumas ações.
Foi nomeada uma comissão com 3 membros que continuará a reflexão.
Ela está formada por: Ir. Alfredo Saiz García (Província), Ir.
Gregorio Alonso García (Horizontes al Futuro) e Carlos Fa7 de novembro de 2016
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USA: Professores e colaboradores se reúnem no Centro em Esopus
O Centro dos Irmãos Maristas de Esopus, em Nova Iorque,
sediou um retiro entre os dias 16 e 18 de outubro do qual
participaram professores e outros colaboradores de sete
colégios dos Estados Unidos.

estiveram Alice Miesnick, Bob Linfors e Matt Fallon, assim
como os irmãos Dan O’Riordan, Don Bisson, Hank Hammer,
Al Rivera. Os Irmãos Todd Patenaude, Peter Guadalupe e
Joe Matthews ajudaram na organização do retiro.

Participaram 20 pessoas, inclusive membros do escritório
de comunicação da Província e do próprio Centro de Esopus.
Os participantes do retiro, que teve como tema “partilhando nossa chamada”, vieram dos seguintes colégios: Marist
Catholic High School (Eugene, Oregon); Central Catholic
High School (Lawrence, Massachusetts); Mount Saint Michael Academy (New York City); Marist High School (Bayonne, New Jersey); Christopher Columbus High School (Miami, Florida), Marist High School (Chicago, Illinois) e Saint
Joseph Academy (Brownsville, Texas). Entre os presentes

Chile: Maristas evangelizam um bairro periférico em Rancágua
Solidariedade no bairro Hermano Fernando de la Fuente

"
Diziam-nos que era perigosa, porém uma vez ali,
demo-nos conta de que
tínhamos sonhos em
comum... Eles tinham
forte desejo de ter vida
de comunidade cristã e
formavam os vizinhos
que queriam receber os
sacramentos; nós tínhamos o desejo de servir a
partir do que sabemos
fazer, que é evangelizar
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Membros do Instituto O’Higgins, Colégio marista da cidade de Rancágua,
Chile, estão participando de um projeto para evangelizar o bairro de periferia ‘Villa Hermano Fernando de la
Fuente’.
O bairro leva o nome de um dos mártires de Bugobe que lecionou no Instituto O’Higgins de 1977 a 1982.
O projeto, sustentado pela Comunidade Marista de Champagnat, Oasis,
consiste em acompanhar uma pequena comunidade cristã na vila para ajuda-la a conhecer o carisma marista e

preparar os que desejam receber os
sacramentos.
“Diziam-nos que era perigosa, porém
uma vez ali, demo-nos conta de que
tínhamos sonhos em comum”, comentou Christian Arancibia, professor do
Instituto O’Higgins, em 22 de outubro.
“Eles tinham forte desejo de ter vida
de comunidade cristã e formavam os
vizinhos que queriam receber os sacramentos; nós tínhamos o desejo de
servir a partir do que sabemos fazer,
que é evangelizar.”
Nove pessoas tomam parte do proje-
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to incluindo funcionários administrativos, educadores, uma
professora aposentada e o Ir. Mariano Varona.
Como parte do projeto, pela razão de que os habitantes da
vila não conheciam o Ir. Fernando de la Fuente, a comunidade está ajudando a construir a história dos habitantes, onde
a figura do Irmão é importante.
“Conhecê-lo ajudará a compreender que não estão sozinhos e que há uma comunidade marista disposta a oferecer
seu coração e suas mãos para enfrentar a problemática do

nosso tempo” afirmou Christian.
“Pouco a pouco, começam a sentir que também pertencem
à grande Família Marista e agora compete a nós continuar
cultivando os sentimentos do Padre Champagnat.”
O projeto também se encarregou de abrir os campos de esporte do colégio aos habitantes que, por mais de oito anos,
nunca tiveram acesso a ele.
Um vídeo mostra mais detalhadamente o projeto: https://
goo.gl/VPTfGg .

Austrália: Encontro de ONGs maristas da Ásia e Oceania
O que é solidariedade marista?
Dezessete participantes de treze
países das regiões maristas da Ásia
e da Oceania se encontraram em
Brisbane, na Austrália, de 17 a 21
de outubro.
Representavam as instituições de
solidariedade marista das duas regiões.
O encontro foi promovido pela
FMSI, que se fez presente com seus
dois diretores, irmãos Mario Meuti e
Manel Mendoza.
Depois de uma reflexão sobre o primeiro rascunho do documento “O
que é Solidariedade Marista” e informações sobre a defesa dos direitos das crianças, cada país apresentou seus projetos de solidariedade.
Além disso, a equipe de solidariedade de Brisbane ofereceu, durante
três dias, a possibilidade aos participantes de aprender como capacitar
o desenvolvimento da comunicação
e gestão de ciclos de projetos solidários.
Na conclusão do encontro, foi desenhado um plano de participação

em uma rede global de pastoral da
solidariedade marista.
As regiões maristas da Ásia e Oceania desenvolverão também uma
própria rede de solidariedade para
apoiar os projetos solidários, especialmente através das ONGs e outras entidades.

gios, até à adoção de uma cultura
solidária também nos locais de novas presenças maristas, em países
tradicionalmente não cristãos.
É nesses países onde existe a necessidade de ser presença do Evangelho.

Um grande número de perspectivas
foi destacado durante os 4 dias.

O encontro foi caracterizado pela
troca de experiências e pelo estabelecimento de novos contatos.

Elas vão desde renovar a pastoral
tradicional marista, como os colé-

O encontro foi financiado pela fundação irlandesa Misean Cara.

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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