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Ir. Emili participa da Assembleia semestral da União dos Superiores Gerais
“Não basta mais reformar a vida consagrada, mas é preciso formatá-la”
“Quem tem um papel de serviço da autoridade como nós tem também a responsabilidade particular de colocar as congregações em saída, porque, no fim das contas, as decisões mais importantes passam através de nós. E temos, em nossas
mãos, o poder de abrir ou fechar, de frear ou acelerar. Todos somos convidados a colocar um pouco de loucura e audácia
na nossa vida e de ir mais além do que é conhecido. Sair da nossa zona de conforto para ir em direção daquele espaço
onde os milagres acontecem.” Essa é a convicção do Ir. Emili Turú, superior geral, que falou no dia 23 de novembro durante a 88ª assembleia semestral da União dos Superiores Gerais, em Roma.
O Ir. Emili, depois de apresentar o projeto LaValla200>, diz
estar convencido de que “as coisas não podem continuar a
ser como são” e que, citando Michael Davide Semeraro, “hoje
não basta mais reformar a vida consagrada, mas é preciso formatá-la novamente, utilizando uma linguagem informática”.
“Nos agrade ou não, temos novas necessidades, novas velocidades, novos modos de escritura e de comunicação.
Não podemos mais voltar atrás, mas precisamos encontrar
um sistema novo para captar o nosso desejo mais profundo e conseguir encarná-lo na realidade de nossas possibilidades, escutando os apelos que vêm dos nossos irmãos

Administração Geral
Nos dias 28 e 29 de novembro o Ir. Libardo Garzón, ecônomo geral, participa do encontro dos administradores provinciais da Europa, na Casa Geral.
Na terça-feira, dia 29, acontece a sessão do Conselho Geral Regular.
De 30 de novembro a 2 de dezembro, o Ir. Antonio Ramalho participa do primeiro encontro do Comitê de Comunicações do Instituto, na Casa Geral.
O Ir. Víctor Preciado, Conselheiro Geral, continua sua visita à Província da América Central. Nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro participa da reunião do Conselho Provincial e, em seguida, do retiro provincial na Guatemala.
Na quinta-feira, retorna à Província do México Central o Ir. Miguel Ángel Espinosa (MAEB), depois de ter terminado
seu mandado como diretor adjunto do Secretariado da Missão. Como já informado, será substituído pelo Ir. Mark
Omede, da Província da Nigéria.
O Ir. Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração para a Missão Internacional, no dia primeiro de dezembro
participa da Assembleia Geral sobre o Projeto Solidariedade com o Sudão do Sul.
No dia 2 de dezembro, o Ir. Emili Turú, superior geral, acompanha o Ir. Georges Sabe, que receberá, em Pamplona, o
Prêmio Internacional Navarra de Solidariedade, dado, esse ano, aos Maristas Azuis de Alepo.
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e irmãs em humanidade. O nosso desafio evangélico não
é o de defender-nos do mundo, mas de habitar nele. Precisamos de mais coragem. Não podemos deixar-nos paralisar diante dos perigos, mas deixar-nos dinamizar - como
em seus tempos fizeram nossos fundadores – pelos ape-

los da história, procurando um difícil equilíbrio entre o
que já logramos e o que precisar ser alcançado, aceitando
com prazer nos mover, com discernimento agudo, no meio
da provisoriedade, experiências e autenticidade, com coragem e audácia”.

Contemplativos na ação como Maria
Encontro Nacional das Fraternidades Maristas do México 2016
Os membros das fraternidades maristas do
Movimento Champagnat
das Províncias do México
se reuniram de 28 a 30
de outubro, em Guadalajara, para tratar de temas
tais como a vocação do
leigo marista.
Os 120 participantes, de
15 fraternidades, se reuniram na casa de retiros
Nararé, sob a coordenação de Miguel Ángel Villalobos, o coordenador da Fraternidade Champagnat de
Irapuato, que organizou o encontro.
O Superior geral, Ir. Emili Turú, participou do encontro enviando sua
vídeo-mensagem.

sil, abordou o papel do
leigo marista no carisma marista, sublinhando
que os leigos “são queles que, depois de um
tempo de discernimento, decidem viver uma
espiritualidade e missão
cristãs segundo o estilo de Maria, seguindo a
intuição de Marcelino
Champagnat”.
O Provincial do México Ocidental, Ir.
Miguel Ángel Santos Villarreal, falou
sobre a missão marista e descreveu
como fazer conhecer e fazer amar a
Jesus Cristo, com uma significativa
presença entre as crianças e jovens
pobres.
Edison Oliveira, leigo marista do Bra-

Mencionou também que esta vocação “nasce e se desenvolve lendo a própria vida através da luz do
Espírito” e que a vocação marista
“nos permite viver a simplicidade,
acolhendo a todos; a humildade,
perdoando; e a modéstia que nos
permite dar sentido a tudo”.

App “Maristas”
Aplicação leva ao celular as notícias e fotos do mundo marista
Para comunicar de maneira mais eficaz a vida marista precisamos usar, com audácia, as novas tecnologias de comunicação que se desenvolvem continuamente. Aos poucos,
o celular substitui o computador. Os sites são cada vez
menos visitados e as notícias passam pelas redes sociais
e pelas aplicações para celular. A mensagem é a mesma,
mas usa outros canais.
Por isso o escritório de comunicações desenvolveu uma
APP, disponível para Android (Google Play) e iPhone (App
Store), que leva até aos celulares, sem passar pelo site, as
notícias, fotos e pensamentos maristas.
Uma das preocupações do Escritório de Comunicações é
usar de maneira coordenada todas as possibilidades que
existem para mostrar como o sonho de Marcelino continua
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vivo e renasce sob diversos aspectos, em todas as partes
onde estão os maristas de Champagnat. Por isso dedicamos muita energia em difundir as expressões do carisma
marista em diferentes formatos: site web, redes sociais,
YouTube e boletim PDF e, agora, também através dessa
aplicação.
A App está disponível nas 4 línguas oficiais do Instituto.
Além da informação estática sobre quem somos, temos 3
sessões dinâmicas: notícias, foto do dia e pensamento do
dia.

Para instalar a aplicação, com o seu celular, entre no Google Play, se tem um android, ou no App Store, se tem um
Apple. Procure por “Maristas” e baixe a aplicação com o
logo do bicentenário. A língua da aplicação será, automaticamente, aquela do seu celular
Baixar as aplicações:
• Android (Google Play): https://goo.gl/55LV0F
• Apple (App Store): https://goo.gl/0J0d4Z

Cada novidade inserida na APP é anunciada, através de um
aviso, no celular.

Centro Geral para a Missão Marista
Proposta do Novo Modelo Operativo para a Missão Marista
Maristas. Agradecemos e os felicitamos pelo grande empenho e liderança na condução dos processos de
implementação de Novos Modelos
nas Unidades Administrativas e Regiões. Estamos conscientes dos desafios deste processo. Por outro lado,
estamos seguros de que gerará muita vitalidade para todo o Instituto e
de maneira especial para o bem das
crianças e jovens.

O apelo do XXI Capítulo Geral “Com
Maria, saí depressa para uma terra
nova” desencadeou muitos processos
de vida nas diferentes Unidades Administrativas e Regionais do Instituto.
Um destes processos tem sido o Projeto de Novos Modelos que nos tem
ajudado a olhar mais atentamente o
coração do carisma marista e a reconhecer-nos como um só corpo, com
uma visão global e uma identidade
internacional (baixar aqui o PDF).
Nesse processo somos co-criadores
e responsáveis da construção de um
futuro melhor para a Vida e Missão
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Para favorecer este novo começo
oferecemos para seu conhecimento
e contribuição, a proposta provisória
oficial do Manual de Papeis e Funções
do Centro Geral para a Missão Marista
(CGMM). O documento busca estabelecer os parâmetros comuns do funcionamento e da tomada de decisões
da estrutura organizativa da Missão
Marista nos diversos níveis do Instituto. Ao mesmo tempo define claramente os papeis e as funções dos
distintos órgãos que compõem suas
estruturas organizacionais.
Como anunciou o Ir. Emili Turu, na
Comunicação 31, de 17 de julho de

2016, “na Administração Geral estamos também estudando a melhor
forma de responder aos novos desafios da missão Marista e, para tanto,
decidimos criar um Comitê da Missão
a partir de janeiro de 2017. O Comitê, composto por 10 membros ( 4 da
Administração Geral e 6 das regiões),
terá entre suas funções a de aconselhar o Conselho Geral sobre todos os
assuntos relacionados à missão Marista. Em especial, ele vai estudar, em
conjunto com o Conselho Geral, tanto
a delegação de funções e autoridade
que poderia posteriormente assumir
um Conselho da Missão, como os serviços que a missão exige em âmbito
geral. “
A proposta para o CGMM pode por
sua vez inspirar as estruturas organizacionais das Regiões e das Unidades
Administrativas. Temos desenvolvido
algumas propostas de papeis e funções para os Conselhos Regionais e
as Unidades Administrativas de Missão alinhadas com as do Conselho
Geral de Missão do Centro Geral para
a Missão Marista.

O documento busca estabelecer os parâmetros
comuns do funcionamento e da tomada de
decisões da estrutura organizativa da Missão
Marista nos diversos níveis do Instituto.
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Mundo Marista

Casa Geral: Comissão de revisão
das Constituições

África do Sul: St Joseph’s Marist College e as decorações de Natal

Timor Leste: encontro vocacional
Marista em Baucau

Equador: Encontro de coordenadores
das comissões de leigos das Américas

Argentina
Colégio Macnab Bernal

Brasil
Bacabeira, Maranhão

Ir. Vasco Santi é homenageado pelo governo italiano pelo seu trabalho social
O presidente da Itália, Sergio Mattarella, condecorou o Ir. Vasco Santi, de 89
anos, com a medalha de Comendador
da Ordem ao Mérito da República Italiana pela sua contribuição na promoção e organização de companhas de
doação de sangue.
O Ir. Vasco, que fundou um grupo de
doadores de sangue em 1975, foi condecorado com o prêmio no dia 12 de
novembro, juntamente com outros 39
italianos que atuam em diferentes âmbitos da vida social do país.
O grupo de doadores de sangue, que
completou 41 anos de existência, continua seu trabalho junto ao hospital
Fatebenefratelli, em Roma. Até março desse ano conseguiu a doação de
11.247 bolsas de sangue.
“Quando ele começou a campanha de
doação de sangue, não era uma coisa
28 de novembro de 2016
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comum como é hoje em dia”, disse Fabrizio Guerra, presidente da associação de ex-alunos do San Leone Magno, colégio marista em Roma, onde o Ir.
Vasco trabalhou como professor.
“Na verdade, foi um grupo de estudantes, que se reunia cada semana para
refletir sobre o Evangelho, que pediu a
ele para promover essa iniciativa, pois
um tio de um do grupo precisava de
sangue e não encontrara doador”, disse o Sr. Fabrizio.

O presidente da associação disse ainda que o Ir. Vasco também fazia distribuição de cestos de alimentos para
famílias pobres e ajudava a crianças
a fazer os deveres depois do horário
escolástico.
“Ele sempre acreditou que esse era o
jeito de ser de um marista: alegre, contagiante, cheio de energia, humilde e
modesto”, ele sublinhou.
O Ir. Vasco atualmente vive na comuni-

dade marista em Viterbo, tendo deixado Roma em 2011, depois de anos trabalhando no San Leone Magno como
professor de química e biologia.
O prêmio mais importante da República Italiana é dado por “méritos prestados à nação” no campo da literatura,
arte, economia, serviços públicos e sociais, filantropia e atividades humanitárias e outros serviços prestados por
civis e militares.

México Central: Itinerário formativo para acompanhantes espirituais
A Equipe de Vida Consagrada e laical da Província Marista México Ocidental convocou um grupo de Irmãos e Leigos para trabalhar junto com o Pe. Jorge Ochoa, SJ, num
itinerário formativo para acompanhantes espirituais, em
especial para atender os leigos inquietos com sua busca
vocacional.
O objetivo é ir ao essencial da “direção espiritual”: ajudar
a centrar a atenção da pessoa acompanhada e o diálogo
em Jesus, para construir uma relação pessoal que facilite
o discernimento e a configurar o coração a partir de Jesus.
O encontro foi um espaço de partilha a partir das profundezas do coração, da oração pessoal, da relação com Jesus, bem como ajudar-nos a desenvolver ferramentas para
acompanhar melhor e dirigir a atenção e o olhar para a
relação da pessoa com o Cristo do Evangelho e das experiências humanas.

Um novo Champagnat! Um sinal de um Novo Começo no Vietnã!
O casal Tin (ex-postulante FMS) e Huong
nomearam seu recém-nascido com o
nome santo Champagnat! É tradição para
católicos em Vietnã adicionar um nome
de santo ao nome de seus filhos. O casal
aprecia o nosso Fundador São Marcelino
Champagnat e a Congregação! Que Deus
abençoe o "novo Champagnat" e seus
pais.

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://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fms.champagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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