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Caminho da Educação e Amadurecimento na Fé
A Mística da Pastoral Juvenil Marista
Em 2011, visando favorecer a realização da Pastoral Juvenil Marista (PJM) em todas as Províncias e Distritos e colocar a evangelização no coração da missão marista, foi lançado para todo o Instituto Marista o documento referencia
“Evangelizadores Entre os Jovens”.
Muitas Províncias e Distritos buscaram revisar suas propostas de Pastoral Juvenil à luz do Documento “Evangelizadores Entre os Jovens“ buscando maior vitalidade e integração com as linhas do Instituto. Outras Províncias que
ainda não tinham iniciativas concretas de Pastoral Juvenil
fizeram um grande esforço para desenvolver e implantar
propostas. Somos muito gratos pelo grande esforço que
todas as Unidades Administrativas estão fazendo em prol
da PJM.
Ao longo dos últimos anos, tivemos a solicitação de subsídios e orientações para apoio à PJM apresentadas por
Províncias e Distritos. Ao mesmo tempo, encontramos lindas experiências e subsídios para a PJM desenvolvidos em
diversas partes do Instituto. Acreditamos que estas experiências uma vez partilhadas podem enriquecer a todos.
Por isso, estamos fazendo a nível de Instituto um grande
esforço para coletar, partilhar e adaptar alguns de estes
subsídios para que possam servir de inspiração aos processos de PJM desenvolvidos e a serem implantados nos
mais diferentes contextos da missão.
Hoje, estamos apresentando o Documento inspirador Mística da Pastoral Juvenil Marista ¨Caminho da Educação e
Amadurecimento na fé¨. O documento foi desenvolvido
pela União Marista do Brasil e adaptado pelo Secretariado
de Missão. Ele oferece reflexões e elementos importantes
para a organização e desenvolvimento de processos para
os grupos juvenis da PJM considerando as diversas faixas
etárias (momentos) dos adolescentes e jovens que fazem
parte da PJM. Agradecemos às Províncias Maristas do Brasil pela generosidade em ceder este documento para o
Instituto possibilitando também a sua adaptação.
O Documento da Mística da Pastoral Juvenil Marista pode
ser baixado do site www.champagnat.org clicando no link
http://www.champagnat.org/000.php?p=466 em formatos PDF e In Design para favorecer o uso e impressão do

www.champagnat.org

documento de acordo com a necessidade de cada Província e Distrito.
Desejamos que este documento seja um apoio para a Pastoral Juvenil Marista em suas diferentes realidades e contextos. Outros documentos estão sendo analisados para
partilha em um futuro próximo. Recordamos que muitos
recursos para a PJM podem ser baixados da página web do
Instituto http://www.champagnat.org/000.php?p=150 .
Desejamos que a Pastoral Juvenil Marista seja um projeto
presente no coração de todos Irmãos e leigos Maristas e
um sinal de vitalidade e esperança no novo centenário do
Carisma Marista.
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Encontro de diretores e animadores
da Província Norandina

"

Nascemos da solidariedade e para a solidariedade renasceremos

No contexto da celebração do Bicentenário Marista, o conselho da Província
Norandina promoveu um encontro com os Irmãos, leigos e comissões de missão e solidariedade, a quem estão confiadas a direção e animação das comunidades e obras maristas da Província.

"

De 25 a 30 de outubro de 2016, se reuniram 70 leigos e Irmãos da Venezuela, Colômbia e Equador em Fusagasugá, na Colômbia, para renovar a opção
pela solidariedade evangélica em todas as presenças da Província Norandina,
através de um compromisso centrado em Jesus e, dessa maneira, ajudar ao
renascer da aurora.

Durante o encontro, o tema central foi a solidariedade,
aspecto que desde as origens maristas marcou a vida do
Instituto e a sua missão.

América sobre solidariedade, intitulado “Caminhos de Solidariedade Marista nas Américas: crianças e jovens com
direito”.

O ponto de referência do encontro foi o encontro com o
jovem Montagne, experiência que marcou a vida do Pe.
Champagnat e deu impulso à fundação dos Irmãos Maristas.

No final do encontro, os participantes afirmaram: “é tempo que, como Província Marista Norandina, tenhamos os
olhos abertos, os pés bem apoiados na terra e, principalmente, o coração cheio de Evangelho, para que não passemos longe dos Montagnes de hoje, mas nos deixemos
interpelar por eles. É necessário descer do cavalo e estar
presentes, de maneira significativa e transformadora, entre eles”.

O tema foi tratado sob três aspectos da solidariedade. Em
primeiro lugar, a ecologia. Depois seguiu um seminário
sobre o bem viver, orientado por Marco Raúl Mejía. Finalmente refletiu-se sobre o documento dos Maristas da

Dando-nos o nome de Maria,
o Padre Champagnat quis
que vivêssemos do seu espírito.
Constituições 4
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Notícias breves

Encontro dos coordenadores
das Comissões Laicais das Américas

Índia
No dia 6 de novembro, os Irmãos
da Índia se reuniram no St. Marcellin Community Hall, UKT Malai, Trichy, em Tamil Nadu para
construir sonhos e começar um
novo caminho como Maristas de
Champagnat no mundo de hoje.
O foco principal do encontro foi
a realidade do Instituto, que está
começando o seu terceiro século
de história.

Formadores para a Ásia
Entre os dias 12 e 17 de dezembro realizar-se-á um colóquio, no
MAPAC, em Manila, nas Filipinas.
O tema será a formação em um
contexto de comunidade intercultural. Além disso, os formadores
partilharão os próprios programas
de formação para que se possa
coordenar e criar unidade em todas as etapas da formação inicial.

Ajuda para o Haiti
Graças à coordenação do Ir. John
Healy, representante da FMSI nos
Estados Unidos, as escolas do
país, alguns Irmãos e comunidades, além da contribuição do Fundo Provincial de Solidariedade,
doarão 20 mil dólares para ajudar
na reconstrução dos estragos provocados pelo Furacão Matthew.

Capítulo Geral
Durante essa semana, de 5 a 10
de dezembro, a Comissão Preparatória do Capítulo Geral, se reúne
na Casa Geral para a sua quinta reunião. No dia primeiro de outubro,
a Comissão enviou aos superiores
das unidades administrativas o
documento “Processo Pré-Capitular” que tem como objetivo envolver as comunidades dos irmãos
e outros maristas em conversações contemplativas e encontros
de imersão que conduzem ao
próprio Capítulo. O documento pode ser baixado nesse link:
http://www.champagnat.org/203.
php?a=10a&num=4101
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Durante cinco dias, se reuniram em
Quito os coordenadores das comissões
laicais das Américas. As onze províncias do continente estiveram representadas. A iniciativa do encontro, assim
como sua animação, ficou sob responsabilidade da Subcomissão Americana
de Leigos.
O encontro foi marcado pela apresentação das boas práticas relacionadas aos
grandes temas refletidos na reunião recente em L’Hermitage, assim como pela
visão de um futuro esperançoso por
ocasião do Capítulo Geral e do início
do terceiro centenário do Instituto.
Tomou-se consciência do caminho
feito em relação aos processos vocacionais para os leigos, assim como das

experiências de comunhão que estão
sendo vividas, dos passos cada vez
mais significativos em relação às condições para uma efetiva animação laical
nas províncias, da força do Movimento
Champagnat no continente.
Prevaleceu a esperança, a felicidade
de sentir-se maristas, a alegria de experimentar a internacionalidade e o
desafio de fazer caminho iniciando
experiências, superando os medos e
abrindo-se ao novo.
A Subcomissão de Leigos abriu um caminho de fraternidade, de busca, de
mesa compartilhada, de linguagem
comum (apesar dos quatro idiomas do
grupo), que sinaliza vitalidade marista
no continente.

App “Maristas”: notícias e fotos no seu celular
Baixar o aplicativo:
•
Android (Google Play): https://goo.gl/55LV0F
•
Apple (App Store): https://goo.gl/0J0d4Z
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Mundo Marista

Itália
Entracque

Casa Geral: Encontro de administradores provinciais da Europa

Líbano
Collège Mariste Champville

Itália - LaValla200> Comunidade
de Siracusa, Sicília

África do Sul
St David's Marist Inanda

Brasil - LaValla200> Comunidade
de Tabatinga

Espanha: Os Maristas Azuis recebem o Prêmio Internacional Navarra à
Solidariedade
O Ir. Georges Sabe, da Província Mediterrânea, no dia 2 de dezembro, em
Pamplona, Navarra, na Espanha, recebeu, em nome dos maristas de Alepo,
o ‘Premio Internacional Navarra a la
Solidaridad 2016’ pelo trabalho que
os Maristas Azuis realizam em Alepo,
na Síria, no qual arriscam suas próprias vidas para atender as pessoas
atingidas pela guerra, tanto residentes
na cidade, quanto refugiados de outras áreas do país.
O Ir. Emili Turú, superior do Instituto,
também esteve presente.
Na hora de dar esse prêmio, o júri teve
presente a dedicação dos maristas, em
rede com outras organizações cristãs,
muçulmanas e não religiosas, assim
como o fato de terem ficado em Alepo,
mesmo com a guerra, continuando assim uma longa trajetória de atenção à
população vulnerável.

O Ir. Georges, agradecendo o prêmio
recebido, espera, principalmente, que
esse reconhecimento sirva para conscientizar sobre a situação crítica que
se vive na Síria e a necessidade de um
acordo internacional para que termine

a violência. “A guerra em Alepo é um
novo muro da vergonha, parecido com
aquele de Berlim, mas com o agravante
das mortes, muitas famílias foram separadas. É necessário que isso termine”.
6 de dezembro de 2016
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Os Maristas Azuis destinarão os 15 mil
euros recebidos com o prêmio a programas de ajuda humanitária e emergência para as pessoas refugiadas do
conflito na Síria, assim como a programas educativos destinados a crianças.
O Ir. Georges, que recebeu uma calorosa ovação do público presente, falou sobre a origem do nome “Maristas
Azuis”, que foi como as crianças começaram a chamar os maristas a partir
de julho de 2012, em Alepo. “Temos
o carisma de Marcelino Champagnat
como ponto de referência em tudo
o que fazemos. E quando começou a
guerra na Síria, estávamos colorindo
em um centro de menores em Alepo
e vestíamos camisetas azuis. Desde
então nos identificaram com elas: ‘os
Azuis nos ajudam a estudar’, ‘os Azuis
nos apoiam diante dos ataques’, ‘os
Azuis brincam conosco, apesar das
bombas’... E pareceu curioso e ilus-

Equipe de voluntários que trabalha na distribuição de cestas de alimentos

trativo ao mesmo tempo, visto que os
primeiros Irmãos maristas, nos primeiros anos da fundação, vestiam um hábito azul”.
O Prêmio Internacional Navarra à Solidariedade, concedido em conjunto
pelo Governo de Navarra e pelo Banco
Laboral Kutxa, premia as instituições,

organizações ou pessoas que se destacam em algum dos âmbitos da cooperação internacional.
A candidatura dos Maristas Azuis ao
Prêmio Internacional Navarra à Solidariedade foi apresentada pela ONG
Solidariedade, Educação e Desenvolvimento (SED).

Profissões na Província da Nigéria
A província da Nigéria celebrou a profissão perpétua de
três Irmãos no dia 12 de novembro, em Ejule. Os Irmãos
Michael Okutachi, Ocheme Anthony Ocheme e Edwin
Abutu Abuche prometeram fidelidade ao ideal de Champagnat, observando os votos de castidade, obediência e
pobreza.
O momento importante de suas vidas foi testemunhado
por parentes, amigos e membros da Família Marista.
Dom A. Adaji, bispo da diocesi de Idah, presidiu a celebração. O Provincial, Ir. Joachim Ezetulugo, em nome do
superior geral, recebeu os votos dos irmãos.

Acidente na Colômbia:15 alunos maristas são filhos ou netos das vítimas
No dia 28 de novembro, um acidente aéreo provocou a
morte de 71 pessoas, na Colômbia. Muitas delas são da
cidade de Chapecó, Santa Catarina, ligadas à Associação
Chapecoense de Futebol. Nove pessoas que estavam no
avião têm filhos ou netos no Colégio Marista São Francisco, da Província Brasil Centro-Sul.
Em nota divulgada no dia 28, o Provincial, Ir. Joaquim Sperandio pediu “que São Marcelino Champagnat e a Boa Mãe
confortem e deem forças aos familiares e amigos neste
momento de dor”.
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Colégio marista na cidade de Chapecó
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50 anos de presença marista no Paquistão
No dia 12 de novembro foram celebrados os 50 anos da presença marista no
Paquistão. A administração geral, em
1966, atendendo ao pedido de Dom
Nicolas Hitinga, bispo da diocese de
Islamabad e Rawalpindi, encarregou
a Província de Sri Lanka de assumir a
missão no país. Atendendo ao apelo, o
Ir. Remigius Fernando deixou seu país
para começar a missão no Paquistão
no dia 10 de setembro de 1966. Ele
chegou em Rawalpindi e esperou a
vinda dos Irmãos da Espanha e Austrália. Em dezembro de 1966 finalmente
puderam formar uma comunidade em
Kohati Gate, Peshawar City.
O Ir. Remigius Fernando tem estado
no Paquistão desde a sua chegada.
Durantes esses 50 anos, mais de 40
irmãos da Espanha, Alemanha, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália e Sri

Lanka trabalharam com afinco para
tornar Jesus conhecido e amado. Os
maristas do Paquistão agradecem
todos os Irmãos missionários do passado e do presente pelo seu trabalho
pastoral no país.
Em sinal de reconhecimento, de gratidão e para fortalecer as relações e
continuar levando adiante o sonho,
os Irmãos Emili Turú, superior geral,
Michael De Waas, conselheiro geral,
Mervyn Perera, provincial da Ásia do
Sul, Noel Fonseka, vice-provincial e
Chinthana, membro do conselho provincial, participaram das celebrações
do jubileu de ouro junto com tantos
outros hóspedes.
Nos dias 10 e 11 de novembro aconteceu a celebração em Peshawar,
onde os Irmãos vivem e trabalham há
49 anos.

representando o Instituto, agradeceu
a todos os que fizeram parte da missão no Paquistão e convidou a continuar em comunhão, prontos para sair
para as periferias.
Nos dias 13 e 14, o Ir. Emili participou de um encontro com os maristas
do Setor. Foi um momento de oração
e encontro com os leigos maristas e
também com os estudantes do Colégio Catholic High School de Sargodha.
O Ir. Emili deu um presente aos professores do colégio, uma lembrança
do jubileu de ouro, como sinal de gratidão pelo duro trabalho que realizam.
O Ir. Michael De Waas conduziu um
seminário de dois dias com os irmãos
jovens.

Em seguida, o jubileu da presença
marista foi celebrado em Sargodha,
com oração, recordação do trabalho
feito e apresentações culturais.
No dia 12 de novembro aconteceu o
momento culminante da festa, com
a celebração da eucaristia. O Ir. Emili,

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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