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Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

Brasil: I Encontro Interamericano de Formadores Maristas
“Olha para o céu, conta as estrelas”
Entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro foi realizado em Curitiba, Brasil, o I Encontro Interamericano de
Formação Marista.
O evento teve como lema a provocação de Deus a
Abraão, “olha para o céu, conta as estrelas” (Gn 15,5).
Contou com a participação de mais de 40 participantes,
entre Irmãos, formadores, Provinciais, Leigas e Leigos,
que vieram de dez Províncias do continente.
O objetivo do encontro era conversar sobre os processos formativos e descobrir uma constelação de novos
caminhos e possibilidades para o desenvolvimento da
vocação marista.
O vídeo do Irmão Emili Turú motivou o Encontro e a reflexão do Leigo João Luis Gonçalves sobre “a jornada

Ir. Eugène volta à Casa Geral
O Conselheiro Geral Irmão Eugène Kabanguka voltou à Casa Geral no dia 4 de novembro, depois de
ter estado meses no hospital se recuperando de
um Acidente Vascular Cerebral.
O lado direito do seu corpo ficou, no princípio, paralisado e também ficou com dificuldades de comunicação verbal. Todavia, com a ajuda dos médicos, agora já pode caminhar e também falar.
Quando sofreu o acidente, no dia 15 de junho, foi
levado para o hospital San Camillo e, em seguinda,
no dia 23 de junho, foi transferido para a Clínica
Villa Sandra, onde começou a reabilitação.
No dia 30 de agosto foi transferido para o Hospital
Americano de Roma, onde permaneceu até a sua
volta para casa.
O Ir. Spiridion Ndanga, de Ruanda como o Ir. Eugène, a pedido do Conselho Geral, veio para Roma
em julho para acompanhar de perto a recuperação
do Conselheiro Geral. Mesmo em casa, ele vai con-

www.champagnat.org

tinuar o processo de reabilitação, fazendo fisioterapia
e logoterapia.
“Todos aqueles que me visitaram mostraram que vivo
em uma família grande e boa”, disse o Ir. Eugène ao
escritório de comunicações. “Todos fizeram alguma
coisa para me fazer sentir melhor, seja me visitando
ou rezando por mim”.
A imagem mostra membros da Casa Geral celebrando
a seu regresso, durante a pausa da manhã, no dia 7 de
novembro.
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de Abraão” ajudou o grupo a se colocar a caminho, com
a disposição para o novo e com a coragem para ousar.
Em outro momento, os participantes estiveram com
jovens de diversos contextos, que permitiu uma troca
fecunda de percepções e sentidos das juventudes.

irmãos e leigos, caminhos de novidade e esperança
para a América.

O evento também contou com momentos importantes
de reflexão pessoal e em grupos, tentando identificar
os clamores e as intuições que surgem da formação marista e dos apelos do Instituto, como a internacionalidade, os direitos de crianças e jovens, a relação Irmãos e
leigos, entre outros.

A conclusão que ficou do encontro foi a seguinte: se a
Abraão Deus prometeu uma grande descendência, por
que não acreditar que esse mesmo Deus também nos
assegura a fecundidade da promessa e continuidade da
missão, como novos maristas de Champagnat?

O desafio colocado durante toda a programação do
evento foi o de encontrar para a formação marista, de

"

Foram promovidas conversas cheias de alegria, convivência carinhosa e fraterna.

Da Administração Geral participaram os Irmãos Hipólito
Pérez, do Secretariado Irmãos Hoje, e Javier Espinosa,
do Secretariado dos Leigos.

Reunião da Conferência Europeia Marista
Espanha: “Pertença a um corpo global”

Foram analisados alguns temas de grande
importância para a Europa marista... A Europa
marista aposta firme e
serenamente em um
“novo começo”, proposto para todo o Instituto.
Nos dias 4 e 5 de novembro de
2016, reuniram-se os membros da
Conferência Europeia Marista em
Guardamar, Espanha.
Nos dias 31 de outubro a 3 de novembro haviam participado do Conselho Geral Ampliado da Europa,
encontro este do Conselho Geral
com os Conselhos Provinciais da
Região.

"

Os Irmãos Ernesto Sánchez e Antonio Carlos Ramalho, do Conselho Geral, participaram também da
Conferência.
A Conferência teve dois momentos
significativos:

1º) Assembleia dos Conselhos Provinciais;
2º) Reunião da Conferência
(Provinciais e mais um conselheiro
de cada Província).
Foram analisados alguns temas de
grande importância para a Europa
marista, dos quais destacamos:
Novos modelos operativos de
animação, governo e administração
O tema foi apresentado pelo Sr.
Luca Olivari e o Irmão Carlos Alberto Rojas, em nome da Administração geral. Apresentou-se uma visão
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ampla do Instituto, mostrando, de modo particular, o que
se fez nas outras regiões.

Temas mais específicos
da Conferência Europeia Marista

Sobre esse aspecto da vida do Instituto há um documento que esclarece as funções dos que atuam nesse processo.

Além de um relatório a toda a Assembleia e aos Conselhos sobre a proteção do menor, resultado de um encontro europeu realizado de 3 a 6 de outubro, também em
Guardamar, houve temas específicos apresentados apenas aos membros da Conferência.

É um projeto que evidencia a percepção do Instituto Marista como um corpo global.
Rede europeia de missão marista
Ainda com a presença de todo o grupo da Assembleia e
dos Conselhos Provinciais, foi tratado o tema da Rede Europeia de Missão Marista, dentro da perspectiva atual já
conhecida: “2017 - Um novo começo”, tema que vem de
outros encontros da Conferência Marista Europeia (Atenas, outubro de 2015; Lisboa, maio de 2016) e que pretende sustentar a vitalidade marista na Europa a partir de
uma visão comum.
Os objetivos são fundamentalmente dois: fortalecer a
identidade marista e o sentimento de pertença no contexto europeu e como parte integrante do Instituto como
corpo global; criar uma estrutura europeia de liderança
para coordenar e animar a missão marista na Europa.
Os campos de aplicação são os diferentes aspectos da
missão marista: animação pastoral, formação, solidariedade, educação, recursos humanos, economia e comunicação.

Foram três assuntos:
a) Relatório sobre a Comunidade Internacional de Siracusa.
O Irmão Juan Carlos, Provincial da Mediterrânea e referência para esta comunidade, resumiu sua exposição falando do processo de estabelecimento da comunidade,
das facilidades proporcionadas pelo Arcebispado, dificuldades de obtenção de visto e sobre os membros da
comunidade.
b) Relatório sobre a Rede de Comunidades na Europa.
Em resumo foi dito que é uma iniciativa que vale a pena,
porém que será preciso dar-lhe um conteúdo mais claro.
c) Informação sobre a Celebração do Bicentenário nas
Províncias europeias: são muitas e variadas as atividades
programadas nas diversas Províncias.
A Europa marista aposta firme e serenamente em um
“novo começo”, proposto para todo o Instituto.

Campanha de solidariedade ajuda o Timor Leste
Solidariedade Marista da Austrália
A campanha anual de Natal da Solidariedade Marista da Austrália
(Australian Marist Solidarity - AMS)
acabou de ser lançada e nesse ano
o seu foco é o Timor Leste.
O objetivo da campanha é angariar
fundos para desenvolver ou apoiar
oportunidades de educação para
jovens, cada ano em um país diferente.
A AMS atualmente ajuda 41 projetos no Timor Leste, a maioria deles
são pequenas iniciativas de educação em comunidades locais.
Proximamente a Província pensa
em inaugurar uma escola marista
no país.
Atualmente os Irmãos estão à frente
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Mundo Marista

Paquistão: 50 anos
da presença marista

Casa Geral: Encontro da Comissão
de Revisão das Constituições

Quênia: Encontro
da Comissão Africana de Missão

Colômbia:
Noviciado Marista

Espanha: reunião da Conferência
Europeia Marista (CEM) em Guardamar

Casa Geral: Animadores vocacionais
maristas para um novo começo

de um instituto superior de educação, o ‘Baucau College – Instituto Católico para a Formação de Professores’,
fundado em 2001.

tos a longo ou breve prazo.
Peter Sheehan é o seu diretor e Michael Coleman coordena os projetos no Timor Leste.

A AMS é a agência internacional da Província da Austrália para a ajuda e desenvolvimento de projetos na Ásia
e nas Ilhas do Pacífico.
Presta apoio a comunidades em 17 países, com proje-

Em Timor atualmente vivem cinco irmãos, em Baucau.
Para ajudar a AMS ou para obter ulteriores informações,
visite http://www.australianmaristsolidarity.net.au.

FMSI lança uma iniciativa sobre os direitos da infância
Dia Mundial da Criança - 20 de novembro
Em vista do Dia Mundial da Criança, que será celebrado
em 20 de novembro, a FMSI lança uma iniciativa para
chamar a atenção sobre os direitos da infância e promover o debate sobre esse tema.
Nos meses precedentes, foi proposto aos estudantes
do mundo marista refletir sobre as condições da infância e sobre a implementação dos direitos dos menores
no próprio país, com especial atenção às recomendações feitas pelos órgãos da ONU encarregados da proteção dos direitos humanos.
Os textos das crianças e jovens de seis países – Grécia, Haiti, Hungria, Líbano, Paraguai, Zimbabwe – serão
14 de novembro de 2016
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enviados, em forma de e-mail, cada dia, até dia 20 de
novembro, aos amigos, colaboradores e benfeitores da
Fundação...

promover o bem-estar das crianças, dos adolescentes e
jovens do mundo inteiro; celebrar o dia da infância, da
adolescência e do jovem anualmente.

Um modo para dar voz aos mais jovens e convidar a
refletir sobre a condição de tantas crianças em relação
aos problemas atuais.

20 de novembro é também o aniversario do dia em que
a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Jovem, no ano de 1959.

O Dia Mundial da Criança é celebrado em 20 de novembro.
Proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas
– ONU, em 1954, foi criado para incentivar todos os
países a instituir um dia oficial para: promover o intercâmbio mútuo e compreensão entre as crianças, adolescentes e jovens; iniciar uma ação para beneficiar e

A Convenção sobre os Direitos da Criança, do Adolescente e do Jovem também foi assinada no mesmo dia,
20 de novembro, em 1989.
Participa do debate sobre os direitos da infância no
seu país e no mundo através da página Facebook da
FMSI.

Institutos religiosos convidados a valorizar as experiências dos leigos
Itália: Famílias Carismáticas em caminho
Nos dias 4 e 5 de novembro aconteceu na Casa Geral
dos Irmãos das Escolas Cristãs, em Roma, o encontro
“Famílias Carismáticas em Caminho”, que reuniu cerca
de 200 leigos e religiosos de diversos carismas.
Seis pessoas representaram o Instituto Marista: Gianluca e Rosa, de Giuliano; Ir. Pietro Bettin, de Genova; Luiz
da Rosa, Ir. Ángel Medina e Ir. Spiridion Ndanga, da Casa
Geral.
O encontro, que se realiza anualmente, é promovido
pela União dos Superiores e das Superioras Gerais.
Ele tem como objetivo fazer conhecer as diferentes famílias carismáticas; sensibilizar à comunhão, à formação e à colaboração; agir com mais incidência na evangelização, conforme os próprios carismas.
Várias dinâmicas caracterizaram o encontro: palestras,
discussão em grupos, apresentações de experiências
vividas, oração... Um dos momentos mais importantes
foi a palestra do Pe. Rino Cozza, da Família de Murialdo.

Ele sublinhou a necessidade de que as congregações
religiosas, em relação aos leigos, passem da sintonia à
reciprocidade e afirmou que o carisma precisa ser iluminado pela experiência vivida pelos leigos.

Brasil Centro-Sul lança vídeos para inspirar as atividades quotidianas
A cada tiquetaque cabe uma oração!
O terceiro ano de preparação para o
bicentenário do Instituto, o Ano La
Valla, privilegia o nosso espaço interior habitado pelo Mistério, o espaço
da interioridade, da dimensão mística
de nossas vidas. Sabemos que uma
das práticas priorizadas por São Marcelino Champagnat e recomendada
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aos primeiros Irmãos era o “exercício
da presença de Deus”: um esforço
constante para lembrar-se da presença dEle, no decorrer do dia.
Uma das formas era a “Oração da
Hora” que consistia em cada vez que
o sino batia, na hora cheia, os Irmãos

paravam as atividades para fazer uma
breve oração.
A Província Brasil Centro-Sul, através
da Assessoria de Comunicação Institucional e do Setor de Pastoral, pensou em atualizar a proposta do fundador para os novos tempos e acaba
de lançar o projeto “Oração da Hora”.
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Trata-se de uma série de vídeos que explora temas relacionados à Missão Marista. Os vídeos podem ser reproduzidos como inspiração para as atividades que realizamos.
Para ver os vídeos, clique aqui: https://goo.gl/G9wFAm.
Os temas abordados são:
Oração da Hora– vídeo Teaser
Instituto Marista
Irmãos e Leigos Maristas– Corresponsabilidade e Vocação
Espiritualidade Marial e Apostólica
Catequese e Liturgia
Eclesialidade/ Igreja em Saída
Diálogo Inter-Religioso
Infâncias e Juventudes
Promoção e Defesa de Direitos
Territorialidade
Educação Evangelizadora
Uso Evangélico dos Bens
Dignidade Humana

O Distrito da Ásia recebe cinco novos missionários
Filipinas, Sri Lanka e Camboja são países de destino
O Distrito da Ásia acolhe cinco novos
missionários vindos de Camarões,
Venezuela, Bolívia, Canadá e Estados
Unidos. São quatro irmãos e uma leiga.

Os cinco maristas formam parte do
primeiro grupo de irmãos e leigos
que receberam formação em maio e
junho passado em preparação para
o projeto LaValla200> das Comuni-

dades Internacionais para um Novo
Começo.
Os países para onde vão esses cinco maristas são Filipinas, Sri Lanka,
Camboja e um outro país.
Os missionários do Projeto o LaValla200> estão chegando nas comunidades para as quais foram
transferidos pelo Superior Geral, Ir.
Emili Turú, no dia 28 de junho.
Além desses cinco, outros foram
destinados à Amazônia (Brasil), East
Harlem (Estados Unidos), Sicília (Itália), Roma (Italia) e Mount Druitt, em
Sidnei (Austrália).
Os missionários que trabalharão na
Ásia pertencem às províncias de Santa María de los Andes, Estados Unidos, Canadá, Norandina e ao distrito
da África do Oeste.

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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