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Mensagem do Superior Geral para a celebração
do Bicentenário Marista: Gratidão, perdão e compromisso
O Ir. Emili Turú, superior geral do Instituto dos Irmãos Maristas envia a todos os Maristas de Champagnat sua mensagem para a celebração de 2 de janeiro de 2017, quando
o Instituto completa 200 anos de fundação.
No início do terceiro centenário marista, o superior geral
desenvolve três palavras: gratidão, perdão e compromisso.
Três atitudes básicas para uma conversão pessoal e institucional que faça possível um novo começo.
Para ver o vídeo completo, clique aqui : http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4192.

Oração para o dia 2 de janeiro:
Uma nova aurora marista, um novo começo
Em 2 de janeiro de 1817 Marcelino Champagnat abriu as
portas da primeira comunidade marista numa casa simples de La Valla, na França. Dois jovens foram os primeiros
que se apaixonaram pela proposta de educar crianças e

jovens, do jeito de Maria. Nestes 200 anos abriram-se muitas portas com a chave marista e hoje encontramos Irmãos
e Leigos maristas em todo o mundo. Por isso convidamos-te a te sentires marista ao celebrar este aniversário.
Como?
Na segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2017, ao nascer do
sol, propomos que faças um momento de oração, isto é,
dizer um “bom dia” em sintonia com todos os maristas
dos cinco continentes, como Jesus que, em Cafarnaum,
“ao amanhecer, antes do nascer do sol, foi rezar num lugar solitário” (Lc 4,42).
Onde?
Onde estiveres: em casa ou em um lugar significativo,
sozinho ou na companhia de alguém, da família ou da
comunidade. A proposta é aproveitar a aurora de um
novo dia para conectar-nos com as pessoas que estão
em sintonia com “o mesmo coração e um só espírito”;
um novo dia, um aniversário, um novo começo, uma nova
oportunidade para crescer e amar.

www.champagnat.org
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Dinâmica sugerida
Propomos um momento de silêncio e paz. Procura um
lugar onde te sintas à vontade (um quarto, uma capela, um bosque, o banco de uma praça...). Respira fundo,
canta, olha, escuta, acende uma vela, coloca um símbolo
marista diante de ti e lê esta carta que recebes, seguindo
a tradição do próprio Pe. Champagnat. Ele tinha o bom
costume de enviar cartas circulares aos seus irmãozinhos para dar-lhes as felicitações de ano novo. Imagina
que hoje estás recebendo esta circular, especial para ti.
Estimado irmão, estimada irmã:
Tenha um bom dia marista. Hoje celebramos 200 anos
de um sonho. Um sonho que foi tomando forma numa
casa humilde, com pessoas simples. Um sonho que, 200
anos depois, continua vivo no coração de milhares de
pessoas de culturas bem diferentes. Cumprimentos!
Cumprimentos porque fazes parte desta família marista que caminha com o desejo de transformar o mundo
educando crianças e jovens. Cumprimentos porque te
deixas tocar por esta mensagem:
“Que a caridade reine sempre entre vocês. Amem-se uns
aos outros como Jesus os amou. Tenham o mesmo coração e um só espírito. Oxalá se possa dizer dos irmãozinhos de Maria: “Vejam como eles se amam!”
Neste novo dia que desponta, damos graças à nossa Boa
Mãe pelo dom que Deus nos deu como Irmãos e Leigos,

educadores, pais e mães, crianças e jovens que, aqui e
em todo o mundo, vivem o carisma marista. Como há
200 anos, hoje abrimos as portas de nossas vidas para
que os sonhos se convertam em realidade. Que possamos partilhá-los e realizá-los com os irmãos e irmãs de
caminho, e que a Boa Mãe nos acompanhe com seu poder e sua ternura.
Com a aurora deste novo dia, renovamos a esperança
de que um mundo novo é possível, que queremos começar aqui e agora, em sintonia com a família marista
dos cinco continentes. Hoje, de novo, “Deus faz sair o sol
para todos” (Mt 5,45). Enchei de luz vossa vida e a dos
que vos rodeiam, especialmente os mais necessitados.
Perseverai na vocação de ser bons cristãos e virtuosos
cidadãos.
O Instituto Marista não nasceu de uma vez por todas em
2 de janeiro de 1817, mas continua nascendo hoje. Que
maravilhosa tarefa colaborar, duzentos anos depois,
com o nascimento de um Instituto, sempre inacabado!
Amemo-nos sempre uns aos outros! Por muitos anos!
Pode-se terminar a oração com um canto ou uma oração mariana.
Para as redes!
Finalmente te convidamos a colocar uma foto deste
momento nas redes com o hashtag comum #MillionMarists.

Carta de Alepo número 28 (12 de dezembro) : Avançar

Quando escrevo essa carta, a maioria dos quarteirões
da cidade de Alepo ocupados pelos rebeldes foi liberada, as estradas foram limpas de tudo que impedia a
comunicação entre uma e outra parte da cidade. Muitos
rebeldes armados aproveitaram a anistia concedida e
se renderam, mas, apesar de todos os apelos mundiais
e locais para a evacuação de Alepo, um núcleo de ter-

roristas, especialmente a Frente Al-Nusra, se recusa a
entregar as armas. Eles continuam bombardeando os
bairros ocidentais da cidade.
Agora estamos assistindo a um novo êxodo: milhares de
famílias saem dos quarteirões orientais e vêm se refugiar nas áreas mais seguras.
20 de dezembro de 2016
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Muitas vozes anunciam que até o Natal toda a cidade
de Alepo será reunificada.
Nós esperamos que isso signifique o fim das hostilidades, do pesadelo, do medo e, especialmente, a implementação da paz, tão esperada, em Alepo, por quase
cinco anos.
Ainda será necessário fazer muita coisa para os habitantes dessa cidade: como ajudar as pessoas a se levantar, a se instalarem, a terem confiança nos outros, a
aceitarem a reconciliação?
Que palavras dizer aos parentes dos mártires, aos feridos, àqueles que viram suas casas destruídas? Como
olhar para um suspeito de ser nosso inimigo? Temos
que ter confiança em um futuro pacífico? Que garantias oferecer aos deslocados e refugiados que deixaram tudo e foram viver no estrangeiro e ali começaram
uma nova vida? Que respostas dar aos desconfiados,
aos céticos, àqueles que anunciam outras desgraças?
Estamos preparados a começar um caminho novo? Se
a paz se instaura entre nós, como conscientizar as pessoas de suas responsabilidades, de seus deveres cívicos e sociais?
Todas essas perguntas e muitas outras inquietam o nosso espírito. Pode ser que seja muito cedo para dar respostas, mas precisamos partilhá-las e começar a refletir
sobre elas.
Nesses dias, os moradores da parte ocidental de Alepo
estão saindo nas ruas e indo aonde antes era perigoso
e proibido.
Muitos descobrem o que aconteceu com seus comércios, casas e lugares de culto. A guerra passou por lá
deixando seu rastro: tudo foi destruído, às vezes desfigurado ou até mesmo desapareceu. Tiram fotos, ficam
indignados, choram... Tentam ver se podem recuperar
alguma coisa: uma recordação, um livro, alguma coisa
que os senhores da guerra deixaram ali e não levaram
consigo.
O povo imaginava a grandeza da destruição, mas a realidade supera a imaginação e mostra a atrocidade dos
crimes realizados.
Ainda há tragédias acontecendo: um grupo de crianças
foi brincar em um jardim público e uma mina explodiu,
matando-as. Precisa evitar os locais onde houve combates.
A parte ocidental ainda continua sendo atingida por
morteiros e mísseis. Ainda há pessoas que morrem. O
medo não para de crescer.
Há três semanas atrás, uma escola foi atingida por um
míssil. Ao menos 8 alunos morreram e mais de 100 pessoas foram internadas. Tudo isso diante de um silêncio
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Nós temos o apoio de uma
grande rede de amigos que
nos sustentam e rezam por
nós. Aproveito a ocasião para
agradecer a todos e dizer o
quanto apreciamos seu apoio

e oração.

"
vergonhoso dos líderes mundiais e de pequenas alusões nos meios de comunicação. Há alguns dias, o Dr.
Nabil nos convidava a sermos vigilantes: “a desinformação continua. Entre outras coisas, certos meios dizem
que ‘Alepo caiu’ invés de dizer ‘foi liberada’”.
Para quem escuta os que vêm do lado oriental da cidade, que estão ao lado deles, a realidade da libertação
não basta para considerar terminado o pesadelo que
viviam. Foram tomados como reféns por homens armados; não podiam sair, ir embora. Quando o exército
do governo chegou, se sentiram seguros. Queriam sair
daquele lugar o mais rápido possível. O que fazer para
que os meios de comunicação transmitam a realidade
como é?
No contexto da “saída mensal”, a equipe de animação
dos Maristas Azuis, no dia 30 de outubro, encontrou 4
famílias entre as mais pobres dos nossos beneficiados.
Esse encontro foi seguido por um momento de partilha
e oração. Sublinhamos a importância do escutar e do
respeito para com todas as pessoas para nos dirigirmos
cada vez mais às famílias mais desfavorecidas.
No dia 12 de novembro, no programa “Ajrass el Machrek”
(os sinos do oriente), da rede de televisão Al Mayadin, o
Dr. Nabil apresentou o tema “a profundidade e sentido
da ação de solidariedade em tempo de guerra”.
O governo de Navarra (Espanha) nos deu o “XIV Prêmio
Internacional de Solidariedade 2016”.
A ONG marista SED apresentou a nossa candidatura.
Em uma conferência de imprensa, no dia 30 de outubro
passado, Miguel Induráin, membro do júri, apresentou
dessa forma as razões que levaram a essa escolha: “em
reconhecimento do trabalho em prol da paz dos Maris-
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Mundo

marista

Assembleia da Província
Brasil Centro-Sul, Florianópolis

Austrália: Líderes
de estudantes maristas

África do Sul: Addo,
Eastern Cape

Madagascar: Os alunos
do Instituto St Joseph Antsiranana

Filipinas: Colóquio sobre
a formação inicial na Ásia

Nova Zelândia: Capítulo
do Distrito do Pacífico

tas Azuis em uma das áreas mais atingidas pela guerra
na Síria, a cidade de Alepo, e pela defesa dos direitos
primordiais da pessoa humana, o direito à vida e por
sua colaboração com outras organizações”.
O Ir. Georges, nessa ocasião, encontrou alunos de três
centros educativos. Encontrou também adultos interessados pela situação na Síria. Explicou a eles a realidade
da vida quotidiana na cidade, apresentando todos os
programas de ação dos Maristas Azuis. Os que ouviram
expressaram solidariedade com o povo sírio.
Uma pergunta se repetia frequentemente: “onde encontram forças para continuar sua missão?”. Como podem
imaginar, a nossa força tem raízes na nossa fé, nossa fé
em Jesus Cristo, próximo dos pobres e condenados. Jesus que nos convida a encontrar o outro, principalmente os mais aflitos, os mais feridos e machucados.

tas Azuis, mas nós o dedicamos igualmente a todas as
vítimas da guerra... O prêmio chega quando a cidade de
Alepo continua sofrendo. Esta solidariedade internacional nos estimula a resistir e continuar nossa missão.
Nossa gratidão é uma promessa: “ficar, perseverar, estar
próximos das pessoas que sofrem”.
Visitando a Alemanha, o Ir. Georges teve ocasião de encontrar amigos que escutaram ao vivo um testemunho
da situação em Alepo. Os ouvintes descobriram uma
realidade diferente daquela apresentada pelos meios
de comunicação ocidentais e apreciaram nossa ação
solidária para com mais de mil famílias.

Um grupo de crianças encontra o Ir. Georges e faz muitas perguntas. Ele, no final, dá um pequeno presente...
Um gesto inesquecível... Um gesto de solidariedade...
Um gesto que vai além de qualquer fronteira.

Nós temos o apoio de uma grande rede de amigos que
nos sustentam e rezam por nós. Aproveito a ocasião
para agradecer a todos e dizer o quanto apreciamos
seu apoio e oração. No final de novembro, oferecemos
a cada pessoa das famílias que acudimos (são milhares)
um par de calçado e roupas novas. Nesses dias, a situação caótica dos bombardeamentos nos obrigou a parar
momentaneamente dois projetos: “Aprender a crescer”
e “Eu quero aprender”.

O presidente do governo de Navarra e o diretor do banco Kutxua encorajaram os Maristas Azuis a continuar
seu trabalho. O Ir. Georges, em suas palavras de agradecimento, disse que o prêmio enche de honra os Maris-

Em novembro, um míssil caiu perto do nosso centro de
distribuição do programa “gota de leite”. Os vidros do
local se quebraram. Graças a Deus, nada além de prejuízos materiais.
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A equipe que distribui água não para. Em pleno inverno,
mesmo com a liberação da estação de bombeamento
de água, localizada na zona reconquistada pelo exército
sírio, a água e a eletricidade continuam sendo cortadas.
O programa de formação de 100 horas “como elaborar
um pequeno projeto”, do qual participaram 20 pessoas,
terminou. Os participantes redigiram seus projetos e
um júri especial analisará os melhores e escolherá dois
que serão financiados pelos Maristas Azuis.
Um novo programa de desenvolvimento entra no elenco de nossas ações. Trata-se de um programa de corte
e costura, destinado às mulheres. Criado no mês passado, participam dele 24 mulheres. Durante 4 meses,
seguiram, durante ao menos 6 horas por semana, uma
formação sobre corte e costura.
Todos os outros programas continuam normalmente
suas atividades (distribuição da cesta alimentar, distribuição de cobertas, distribuição de caixas d’água, ajuda
ao aluguel, civis feridos da guerra e programas de alfabetização).

Em nome de todos os Maristas Azuis e de todos os que
se beneficiam do nosso apoio, os convido a colocarem-se em caminho em direção ao Natal.
Nós, um povo em busca, um povo que espera, um povo
de esperança...
Em caminho verso o Natal, nós avançamos...
Guiados por uma estrela, uma estrela de paz e solidariedade...
Em caminho verso o Natal, nós avançamos..
Um único desejo guia nossos passos: encontrar uma
criança, encontrar o sorriso de uma criança, encontrar o
humano de uma criança...
Em caminho verso o Natal, nós avançamos...
Mãos estendidas verso o outro, o todo outro, o estrangeiro, o deslocado, o mal-amado...
Em caminho verso o Natal, nós avançamos...
E nós cantamos: “paz aos homens de boa vontade”
Feliz Natal e Próspero Ano-Novo.
12 de dezembro de 2016
Ir. Georges Sabe, pelos Maristas Azuis

Desfrutem a beleza, disse o Ir. Stefano aos participantes
Profissão perpétua do Ir. Stefano Divina em Giugliano
Cerca de 300 pessoas se encontraram para a profissão perpétua do Ir.
Stefano Divina em Giugliano, Itália, no dia 8 de dezembro, festa da
Imaculada Conceição. Professores,
familiares, amigos e Irmãos Maris-

tas da Província Mediterrânea e de
outras unidades administrativas
participaram da celebração eucarística no Istituto Maristi, celebrada
pelo Pe. Bartolo Puca. Participaram
também os leigos das duas frater-

nidades de Giugliano, jovens do
Grupo de Vida Cristã, irmãs e outros
padres.
O Ir. Juan Carlos Fuentes, superior
provincial, recebeu os votos em
nome do superior geral.
“Obrigado pelo apoio através da
oração e seu afeto neste momento
significativo da minha vida”, disse
os Ir. Stefano aos participantes.
A celebração é um momento de festa e agradecimento ao Senhor pelo
dom da vida e da vocação marista”,
acrescentou o Irmão de 38 anos de
idade.
“É uma celebração rica de símbolos
que convidam a viver, acolhendo a
beleza que contêm”.
O Ir. Antonio Ramalho, conselheiro
geral, que participou como membro
da Administração Geral, descreveu
o evento como “um alegre ambiente transmissor de vida”.
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México: Profissão perpétua do Ir. Antonio Isidro Peralta Aragón
No dia 11 de dezembro de 2016, na Paróquia de ´A Esperança de Maria na Ressurreição do Senhor”, o Ir. Antonio Isidro Peralta Aragón, da Província do México Central,
fez a profissão perpétua no Instituto Marista, na Cidade
do México.
Os pais, outros familiares, alunos e colegas do Colégio
México Bachillerato (Acoxpa) e irmãos maristas participaram da celebração.
O Ir. José Sánchez Bravo, provincial, recebeu os votos em
nome do Superior Geral.

O novo Comitê de comunicação do Instituto
Entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, o novo
comitê de comunicação do Instituto se reuniu pela
primeira vez na Casa Geral para discutir a política de
comunicação para o Instituto que será apresentada ao
Conselho Geral na próxima sessão plenária.
Outra tarefa importante do comitê foi a programação
das atividades de comunicações para o próximo ano.
O comitê, nomeado pelo Conselho Geral, é formado por:
Ir. Antonio Ramalho, conselheiro geral; Luiz Da Rosa, diretor de comunicações do escritório de comunicações
da Casa Geral; Estefanía Aguirre Wachter, jornalista do
escritório de comunicações da Casa Geral; Ir. Paulo Martins, responsável de Comunicação da Província Brasil
Centro-Norte; e José María Martín, diretor de comunicações da Conferência Marista Espanhola.

A próxima reunião do Comitê será realizada em maio
de 2017.

O escritório de comunicações da Casa Geral deseja
um feliz

Natal

e agradece o seu apoio!

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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