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Notícias Maristas

Bicentenário do instituto - 2017
#MillionMarists

adMinistração Geral

Entre os dias 12 e 14 de dezembro o Ir. Libardo Gar-
zón, ecônomo geral, se reúne com os ecônomos pro-
vinciais da Região Arco Norte, no México.

De 15 a 17 de dezembro acontece a Assembleia do 
Distrito do Pacífico, em Nova Zelândia. Em seguida, 
de 18 a 20, será realizado o capítulo do Distrito. Os 
dois encontros contarão com a participação do Ir. Mi-
chael De Waas, conselheiro geral.

No dia 10 de dezembro Dom Jorge Patrón, secretário 
para os seminários na Congregação para o Clero e ex-
-aluno marista de Mérida (México), se encontrou, na 
Casa Geral, com o grupo de Animadores Vocacionais, 
que na quarta-feira terminam o período de formação.

No dia 2 de janeiro o Instituto Marista celebra o bicente-
nário da sua fundação. 

Há três anos os Maristas de Champagnat vêm preparan-
do esse evento histórico com o objetivo de caminhar 
rumo a um novo começo.

Como em um tríduo, os três anos serviram de oportuni-
dade para refletir e tomar consciência de três aspectos 
da vocação marista: o Ano Montagne (2014-2015) - a 
missão; o Ano Fourvière (2015-2016) - a comunhão; e 
a partir de agosto de 2016, o ano La Valla - a espiritua-
lidade.

2017 será a celebração do bicentenário. 

Em nível internacional, o Conselho Geral decidiu cele-
brar esse evento em três momentos especiais:

• No dia 2 de janeiro, que nos liga ao passado, o con-
selho geral vai comemorar estando presente em 
diferentes partes do mundo marista, destacando 
a internacionalidade do Instituto: em La Valla, em 

Nairóbi, em Luján (Argentina), em Roma. O Ir. Emili 
Turú estará em Bangladesh, inaugurando uma esco-
la para os filhos de trabalhadores das plantações de 
chá. Em uma vídeo-mensagem o Superior geral se 
dirigirá neste dia a todos os maristas.

• No dia 6 de junho, em Roma, a intenção é celebrar 
o nosso presente, em comunhão eclesial. Nesse dia 
serão apresentados os 3 volumes de História do Ins-
tituto e inaugurada uma exposição fotográfica sobre 
o Instituto hoje.

• No dia 8 de setembro, em Rionegro, Colômbia, na 
abertura do Capítulo Geral, contaremos com repre-
sentação de todas as Unidades Administrativas do 
mundo. Será uma ocasião ímpar para dar graças, pe-
dir perdão, mas, acima de tudo, comprometer-nos 
com o futuro.

Além dessa proposta do Governo Geral, cada unidade 
administrativa está organizando a celebração do Bicen-
tenário. Em www.champagnat.org serão divulgadas as 
diferentes iniciativas realizadas no mundo marista.

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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A intenção é unir 

um milhão de 
mensagens, mos-

trando assim como 

o sonho de Marceli-

no cresceu

"

"

O escritório de comunicação da 
Administração Geral, além de ter 
desenvolvido um vídeo sobre São 
Marcelino e uma aplicação para o 
smartphone (APP) para comemorar 
o novo começo, pensou em promo-
ver outras iniciativas. 

Uma delas, que lançamos a partir 
de agora, é o hashtag #MillionMa-
rists.

#MillionMarists

Propomos usar esse hashtag nas re-
des sociais. 

A intenção é unir um milhão de 
mensagens, mostrando assim como 
o sonho de Marcelino Champagnat 
cresceu, começando com dois jo-
vens na pequena casa de La Valla, 
chegando a formar uma grande fa-

ProGraMa de forMação Para a terceira idade

19 de outuBro a 16 de dezeMBro

O programa de formação para Ir-
mãos da terceira idade, de língua 
inglesa, está sendo realizado em 
Manziana. 

Começou em 19 de outubro e ter-
minará no dia 16 de dezembro. Os 
participantes são 15 Irmãos: 14 ir-
mãos maristas e um Irmão de Nos-

sa Senhora Mãe da Misericórdia 
(CMM). Os participantes são da 
Austrália, Canadá, França, Holanda, 
Nova Zelândia, Coreia do Sul, Sri 
Lanka e Estados Unidos.

Vários temas específicos inerentes 
à terceira idade são apresentados. 
Entre eles estão “transição”, “ser Ir-

mãos hoje”, caminhar com Maria, os 
sacramentos, identidade e missão 
do religioso Irmão, saúde e bem-es-
tar e oração dos Salmos. 

O Ir. Emili falou sobre os Maristas 
Hoje.

O grupo viajou, no início de novem-
bro, para a França, para uma pele-
grinação de 10 dias pelos lugares 
maristas. 

Visitou, igualmente, lugares his-
tóricos das Irmãs Maristas, Irmãs 
Missionárias Maristas e Padres Ma-
ristas. 

Estiveram também 3 dias em Assis. 

No final do programa, os participan-
tes farão 3 dias de retiro de avalia-
ção.

A equipe do programa de formação 
está composta pelos Irmãos Mick 
Sexton (Austrália – Argélia), Diretor 
–, Don Neary (Estados Unidos), As-
sistente, e o padre marianista Mike 
Nartker (Estados Unidos), capelão.

Os Irmãos da terceira idade em Manziana, Itália, participando no programa

mília, com um número enorme de 
pessoas, irmãos e leigos.
Poderíamos almejar criar um mo-
vimento destacado nas redes (ten-
dência), especialmente nas três 
datas mais importantes durante o 
ano: 2 de janeiro, 6 de junho e 8 de 
setembro.

Usando as redes sociais como ca-
nais, vamos mostrar nossa unida-
de postando uma mensagem pe-
los 200 anos do Instituto, usando 
#MillionMarists.

Esse apelo pode ser difundido nas 
fraternidades, nas escolas e em to-
dos os âmbitos da missão marista.

Pedimos o apoio das Unidades Ad-
ministrativas, especialmente das 
equipes de comunicação, para aju-
dar na difusão dessa iniciativa.
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A comissão que organiza o en-
contro de Irmãos menores de 
50 anos da Europa, que se rea-
lizará em agosto de 2017, se 
reuniu em Alcalá de Henares 
para começar a preparação.

irMãos da Europa

notícias Breves

puc dE porto alEgrE

No dia 9 de dezembro o Irmão 
Evilázio Teixeira tomou posse 
como Reitor da Universidade 
de Porto Alegre, Província Bra-
sil Sul-Amazônia. Ele substituiu 
ao Irmão Joaquim Clotet. O vi-
ce-Reitor é Jaderson Costa.

No mês passado, o Ir. Saturni-
no Alonso, provincial de Santa 
Maria dos Andes, inaugurou o 
“Archivo-Histórico Patrimonial 
Marista”, em Santiago. O centro 
reúne documentos e materiais 
inerentes à Presença marista 
no Chile. 

MEMorial chilE

Em novembro houve um en-
contro de uma semana em Ni-
jmegen para apresentar e refle-
tir sobre projetos e atividades 
que irmãos e colaboradores 
maristas têm na Holanda. O en-
contro faz parte do programa 
de formação provincial para 
leigos e Irmãos que visa ajudá-
-los a incrementar sua partici-
pação no futuro marista.

Maristas Na holaNda

No contexto da celebração do Bi-
centenário Marista, o conselho da 
Província Norandina promoveu um 
encontro com os Irmãos, leigos e co-
missões 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 Ve-
nezuela, Colômbia e Equador em 
Fusagasugá, na Colômbia, para re-
novar 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.

O ponto de referência do encontro 
foi o encontro com o jovem Montag-
ne, experiência que marcou a vida 
do Pe. Champagnat e deu impulso à 

fundação dos Irmãos Maristas.
O tema foi tratado sob três aspectos 
da solidariedade. 

Em primeiro lugar, a ecologia. De-
pois seguiu um seminário sobre o 
bem viver, orientado por Marco Raúl 
Mejía. 

Finalmente refletiu-se sobre o do-
cumento dos Maristas da América 
sobre solidariedade, intitulado “Ca-
minhos de Solidariedade Marista 
nas Américas: crianças e jovens com 
direito”.

No final do encontro, os participan-
tes afirmaram: “é tempo que, como 
Província Marista Norandina, tenha-
mos os olhos abertos, os pés bem 
apoiados na terra e, principalmente, 
o coração cheio de Evangelho, para 
que não passemos longe dos Mon-
tagnes de hoje, mas nos deixemos 
interpelar por eles. 

“É necessário descer do cavalo e es-
tar presentes, de maneira significati-
va e transformadora, entre eles”.

encontro de diretores e aniMadores  
da Província norandina

“NascEMos da solidariEdadE  
E para a solidariEdadE rENascErEMos”
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Mundo Marista

Madagascar: Leigos maristas 
en Amtsiranana

Casa Geral: Dom Jorge Patrón se encontra 
com o grupo de Animadores Vocacionais

Casa Geral: Irmãos que participaram do 
Curso para Formadores de 1996 em Valpré

MoçaMBique: Profissões reliGiosas eM Matola

soMos irMãos Maristas Para os Mais desfavorecidos

No dia 3 de dezembro, celebrou-
-se em Matola, Moçambique, uma 
grande festa da vocação marista: 
a profissão perpétua do moçambi-
cano Irmão Mario Sábado Valia e a 
primeira profissão de oito jovens: 
António Armando Maveze, Rufi-
no Macimcuele Paulo e Raimundo 
Gerónimo (Moçambique), Golden 
Tati (Zâmbia), Joseph Lazarus Petro 
e Aubrey Chimangeni Chapata (Ma-
laui), Blessed Vambe Kudakwashe e 
Mugove Chibengwa (Zimbábue).

O centro do dia foi a celebração 
eucarística, animada pelo coral de 
noviços do primeiro ano, grupo de 
dançarinas, vários símbolos maris-
tas e muitas expressões de fé. 

Um grande cartaz na igreja indicava 
o lema escolhido pelos noviços que 

Itália: Profissão perpétua 
do Irmão Stefano Divina em Giugliano

Casa Geral: Encontro do Comitê 
de Comunicações do Instituto

México: Rede Marista Internacional 
de educação superior am Querétaro

professavam: “somos irmãos para os 
mais desfavorecidos”. 
Quase todos os Irmãos que vivem 
em Moçambique, muitos outros re-

ligiosos e religiosas, familiares, vizi-
nhos e amigos foram testemunhas 
e participantes da celebração, que 
aconteceu na paróquia São Gabriel 
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Arcanjo e foi presidida pelo arcebispo de Maputo Dom 
Francisco Chimoio, ofmcap. 

A missa foi concelebrada pelo pároco e outros sacerdo-
tes amigos.

O Provincial, Irmão Norbert Mwila, recebeu os votos em 
nome do Superior Geral.

Em seguida, houve um almoço muito animado, com cer-
ca de 300 convidados, no noviciado de Matola. Este foi 
um momento oportuno para seguir partilhando a vida 

dos oito Irmãos que professaram, com música, discur-
sos e presentes.

O Irmão Mario Valia vive na comunidade de Bilene e 
trabalha no centro de Educação Secundária, que conta 
com 700 alunos. 

Os oito Irmãos que terminaram o noviciado e fizeram a 
primeira profissão agora terão tempo para visitar suas 
famílias e, em seguida, farão experiência comunitária 
até o mês de agosto, quando se trasferirão a Nairóbi, no 
MIC, para continuar a formação marista.

México: centro de aPoio Marista ao MiGrante eM querétaro

exPeriências Maristas de atendiMento à PoPulação MiGrante

Querétaro foi catalogada como uma 
das cidades mais seguras do Méxi-
co, com um dos PIBs mais altos do 
país e em crescimento econômico. 

Estando no centro do território, 
muitos migrantes cruzam Querétaro 
todos os dias pela estrada de ferro. 

A maioria dos migrantes são ho-
mens de 18 a 41 anos. 

A metade vem de Honduras, o resto 
de El Salvador, Guatemala, Nicará-
gua e do próprio México.

Como resposta à situação migrató-
ria na cidade, em 2014 fundou-se o 
Centro de Apoio Marista ao Migran-
te (CAMMI), no campus da Universi-
dade Marista de Querétaro. 

Este Centro tem a missão de des-
pertar a consciência social median-
te ações que beneficiem os migran-
tes e convidem a sociedade civil a 
somar forças para conseguir melho-
res condições para eles.

Entre os serviços que presta, estão: 
banho, roupas, lavagem das roupas, 
chamadas telefônicas, remédios, 
orientação legal, informações sobre 
pousadas e restaurantes de baixo 
custo.

Em 2015, o CAMMI deu ajuda a mais 
de 600 pessoas. 
Nos meses de janeiro a novembro 
de 2016, foram atendidas 450 mi-

grantes.
A maior preocupação do CAMMI, 
em relação aos migrantes, a partir 
de casos já acompanhados, é que 
sejam respeitados os protocolos de 
atenção e de encaminhamento.

O CAMMI acompanhou casos com 
a finalidade de vigiar sobre os pro-
cessos em andamento e nas deten-
ções feitas pelo Instituto Nacional 
de Migração (INM). 

É fundamental tornar público que 
o INM está violando as leis federais 

nas seguintes circunstâncias: estão 
levando os migrantes diretamente 
para um centro migratório, não lhes 
dão alternativas à detenção, não se 
lhes dá a conhecer seus direitos, 
não lhes é informado se podem ser 
candidatos a serem reconhecidos 
como refugiados, não são coloca-
dos em contato com os familiares, a 
atenção médica e sanitária é condi-
cionada por sua situação migratória, 
não se lhes dá acesso à educação 
durante sua permanência no país 
e lhes é negado o direito a ter um 
documento de identidade.
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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

dia dos dirEitos huMaNos: as criaNças

O dia dos Direitos Humanos é celebra-
do em 10 de dezembro. 

Esse dia lembra que, em 1948, a As-
sembleia das Nações Unidas aprovou a 
Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos. 

Dois anos depois aprovou uma reso-
lução pela qual convidava todos os 
Estados e organizações interessadas 
a celebrar cada ano o dia dos Direitos 
Humanos.

Essa celebração mostra que, pelo me-
nos, um dia por ano, os cidadãos de 
todo o mundo são convidados a defen-
der os Direitos Humanos, porque todos 
nascemos e somos iguais e não deve 
haver diferenças pelo fato de uns pen-
sarem de modo diferente dos outros. 

Nem devem existir diferenças porque 
um pratica uma religião diferente, por-
que provenha de uma etnia minoritária, 
fale um idioma diferente ou tenha mui-
tos ou lhe faltem bens materiais.

Todos os seres humanos têm os direitos 
que se encontram enunciados na De-
claração Universal. Não há motivo para 

fazer diferenças, pois o fato de nascer 
na mesma comunidade humana, nos dá 
a possibilidade de usufruir os direitos 
definidos na Declaração. 

Pertencer à mesma comunidade univer-
sal nos une, não nos divide; devemos a 
todos respeito e tratamento igualitário.

Todos os seres humanos nascem livres 
e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e 
devem agir em relação uns aos outros 
com espírito de fraternidade (Art. 1º).

Celebrar o Dia Universal dos Direitos 
Humanos significa que todos somos 
chamados a defender nossos próprios 
direitos, já que esses são, como dis-
semos, inerentes à pessoa humana: 
significa que temos que respeitar-nos 
porque o respeito é a condição para 
usufruir os direitos; significa que temos 
que lembrar às pessoas que têm seus 
direitos não respeitados e se sentem 
discriminadas perante os demais, que 
isso sempre pode ser superado; signi-
fica que devemos defender todas as 
pessoas que não têm conhecimento 
suficiente para reclamar seus direitos; 

significa que façamos o possível para 
evitar que haja pessoas que tenham 
que viver com $1,50 dólares por dia; 
significa proporcionar água potável a 
todos que têm necessidade dela; sig-
nifica ainda que busquemos a paz e a 
boa convivência entre todos os povos; 
significa também...

Toda pessoa tem os direitos e as liber-
dades proclamadas nesta Declaração, 
sem distinção de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de qualquer 
outra índole, origem nacional ou social, 
situação econômica, nascimento ou 
qualquer ou condição.

Os Maristas, comprometemo-nos a pro-
mover e a defender, entre as crianças, 
os direitos que estão especificados na 
Convenção sobre os Direitos das Crian-
ças para que possam usufruir de um 
mundo melhor. Buscamos a igualdade 
entre todas as crianças do mundo e as 
defendemos perante qualquer tipo de 
agressão. Ensinamos-lhes quais são 
seus direitos para que possam exercê-
-los com liberdade. Eliminamos todo e 
qualquer tipo de discriminação entre 
elas e procuramos dar-lhes em heran-
ça um mundo um pouco melhor do que 
elas encontraram.

Os Maristas, comprome-
temo-nos a promover e a 
defender, entre as crian-
ças, os direitos que es-
tão especificados na Con-
venção sobre os Direitos 
das Crianças para que 
possam usufruir de 
um mundo melhor.

"

"

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

