
Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma462

www.champagnat.org

Ano IX - Número 462 | 31 de janeiro de 2017

Notícias Maristas

Marcelino chaMpagnat

Vídeo conta a história do carisMa Marista

adMinistração geral

Durante a terceira semana da Ses-
são Plenária, o Conselho Geral de-
dica tempo ao estudo da proposta 
de estrutura de um Centro Geral 
para a Missão Marista, ao tema de 
nossa política sobre a Proteção 
dos Menores, ao texto provisório 
para nossas Constituições e a as-
suntos do Economato. Na manhã 
do dia 3 de fevereiro vários mem-
bros do Conselho Geral participa-
rão na Gregoriana de um Semi-
nário sobre o tráfico de pessoas: 
“São crianças! não escravas.”

O Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal, 
da Província Norandina, chegou 

no dia 29 para assumir seu cargo 
como diretor do Secretariado da 
Missão. O Ir. Mark Omede, da Ni-
géria, diretor adjunto do Secreta-
riado, havia chegado no início de 
janeiro. 

Os Irmãos Ángel Medina e Jeff 
Crowe, encarregados pelo Conse-
lho Geral para a formação e acom-
panhamento dos participantes do 
Projeto LaValla 200>, visitaram na 
semana passada a nova comuni-
dade de Siracusa, no sul da Itália, 
que trabalha com menores mi-
grantes não acompanhados.

O departamento de comunicação 
coloca à disposição um instrumento 
para transmitir a mensagem de São 
Marcelino nos centros maristas. Tra-
ta-se de um vídeo, preparado em co-
laboração com a empresa Tabor Pro-
ducciones (Claret audiovisuales) de 
Barcelona, que conta, em 10 minutos, 
a história dos maristas de Champag-
nat, a partir da vocação de Marcelino.

O vídeo pode ser usado para dife-
rentes públicos, embora seja feito 
em forma de desenho animado. Está 
disponível, no nosso canal em You-
Tube (https://goo.gl/mPOZTK)em cin-
co línguas: inglês, espanhol, francês, 
português e italiano.Pode ser baixado 
no próprio computador usando ins-
trumentos disponíveis na rede, como 
www.savefrom.net.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/mPOZTK
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noVo reitor do Mapac: ir. John hazelMan

“John traz perspectiVa e coMproMisso Maristas internacionais”

O Ir. John Hazelman foi nomeado novo 
Reitor do MAPAC (Marist Asian Pacific 
Center) para um período de três anos, 
substituindo o Ir. Peter Rodney.

Foi nomeado pelo Ir. Emili Turú, supe-
rior geral, apoiando a recomendação 
da Junta de Superiores do MAPAC.

O Ir. Peter pediu à comunidade do MA-
PAC que lhe agradecesse ter aceitado 
o convite e lhe desse as boas vindas 
e destacou que “além da experiência 
que tem na dinâmica da formação da 
nossa comunidade intercultural, John 
também traz perspectiva e compro-
misso maristas internacionais e uma 
demonstrada capacidade de lideran-
ça e administração”.

O atual reitor agradeceu também a 
John sua “generosidade em deixar a 
pastoral no Pacífico e voltar ao MA-
PAC”.

O Ir. John, que tomará posse em abril, 
participará também do Capítulo Ge-
ral, como delegado do Distrito do Pa-
cífico.

Ele nasceu no dia 6 de outubro de 
1968, na Samoa Ocidental, e fez sua 
primeira profissão no Instituto no dia 
21 de novembro de 1992.

Terminou os estudos no MAPAC em 
1998 e no dia 20 de janeiro de 2001 
realizou a profissão perpétua.

Tem estudos em Acompanhamento 
Pastoral pela Universidade de La Sal-
le de Manila. 

Estudou também no Instituto de for-
mação religiosa de Chicago e no Ins-

tituto de Formação Profissional de 
Manila. Foi membro da equipe de 
formadores do MAPAC de 2005 até 
2011, onde desempenhou o papel de 
vice reitor e também reitor interino 
por seis meses.

Até o momento era diretor da Escola 
Primária Marista de Mulivai, em Sa-
moa.

Maristas eM Lisboa recebeM refugiados

corações abertos para acoLher e ajudar

No Verão de 2015, perante a crescente onda de refugiados 
que procuravam abrigo na Europa, o Papa Francisco desa-
fiou as paróquias e as casas religiosas a abrir as suas casas 
ao acolhimento. Do lado do governo e da sociedade civil 
registaram-se apelos no mesmo sentido. A Província Marista 
Compostela disponibilizou diversos espaços para este aco-
lhimento.

Em Portugal, os maristas de Carcavelos e de Lisboa e a Fun-
dação Champagnat disponibilizaram-se para acolher duas 
famílias. O compromisso assumido envolvia apoio no alo-
jamento, aprendizagem da língua, integração escolar das 
crianças, acesso à saúde e inserção no mercado de trabalho. 
A expectativa inicial foi-se apagando devido ao moroso pro-
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cesso burocrático da União Europeia. Soubemos de pessoas 
e instituições que acabaram por desistir.

Em novembro de 2016 – mais de um ano depois – voltamos 
a ter notícias concretas. A família estava a chegar. Houve 
que reativar energias e diligências para acolher o melhor 
possível quem batia à nossa porta. No dia 20 de dezembro 
um grupo de nós foi ao aeroporto abrir os braços a um pai, 
uma mãe grávida e três crianças de três, sete e nove anos. 
Chegou também outra família com laços de parentesco com 
a anterior que foi acolhida por outra instituição noutra zona 
de Lisboa. A partilha de necessidades, a abertura e o diálogo 
entre famílias e instituições envolvidas está agora a permitir 
uma reaproximação dos alojamentos das duas famílias.

Graças à colaboração de todos, desde a própria família até 
aos alunos, pais, Irmãos e educadores maristas, o processo 
tem decorrido com normalidade com as dificuldades pró-
prias do encontro de culturas muito diferentes, mas com 

uma grande vontade de acolher e iniciar uma nova etapa de 
vida. As crianças iniciaram de imediato o 2º trimestre esco-
lar no colégio marista de Carcavelos, os pais começam tam-
bém a aprendizagem da língua e os outros passos próprios 
de uma gradual integração na sociedade. 

Também o Lar Marista de Ermesinde foi solicitado por ins-
tâncias governativas a abrir as suas portas ao acolhimen-
to de menores não acompanhados. Um pequeno grupo de 
crianças está prestes a encontrar uma casa para viver, cres-
cer, amar e ser amados.

Em época de Natal e de Bicentenário marista houve pessoas 
que não tiveram tanto tempo para si, para as suas famílias e 
projetos, mas abriram o seu coração para acolher e ajudar. 
Fizeram e continuam a fazer acontecer o natal de cada dia e 
a dar corpo a “um novo começo”.

                                                                                 Ir. António Leal

daMe-Marie, há três Meses do furação Matthew

uM noVo coMeço

Obrigado de cora-

ção a todos que 

apoiaram as comu-

nidades e as obras 

maristas no Haiti. 

Sentimos uma co-

munhão fraterna...

"

"
O mundo marista se mostrou muito 
generoso e solidário conosco depois 
da passagem do Furação Matthew. 
Obrigado de coração a todos que 
apoiaram as comunidades e as obras 
maristas no Haiti. Sentimos uma co-
munhão fraterna que nos faz irmãos 
e amigos.

Aqui, em Dame-Marie, três meses de-
pois do furação, os serviços básicos, 

pouco a pouco, tornam ao normal. 
Nossos dois colégios, Nativité e Fa-
tima, que ainda estão em reconstru-
ção, para a alegria dos alunos e pais, 
reabriram suas portas. Foram dias de 
trabalho intenso para fazer brilhar o 
sol da esperança. Durante esse tem-
po, experimentamos belas iniciativas 
locais de cooperação . Por exemplo, 
com o apoio da comunidade marista 
de Dame-Marie, os professores de Fa-

tima decidiram criar uma horta esco-
lar. Limpamos o terreno, capinamos e 
aramos a terra para semear. Criamos 
assim um ambiente de aprendizagem 
para os estudantes fora dos muros da 
sala de aula graças à prática concreta.

Partilhamos nossa experiência e 
nosso conhecimento dentro de um 
ambiente comunitário, em uma at-
mosfera de simplicidade e alegria. 

Partilhamos o testemunho do Ir. Frantzley Exama, do Haiti, que conta como o colégio Notre-Dame de Fatima, em Da-
me-Marie, conseguiu ser criativo e encontrar forças para se erguer da tragédia provocada pela passagem do furação 
Matthew e caminhar para um novo começo.
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Mundo Marista

Líbano: O Projeto Fratelli ensina Inglês 
para refugiados em Rmeileh

Espanha: Assembleia de Conselhos 
de Missão da Europa, Valladolid

Itália: Ir. Marcelo Bonhemberger (Brasil 
Sul-Amazônia), defende a tese doutorado

Cuba: Comunidade 
de Cienfuegos

Vaticano: Sessão plenária da Congregação 
para os Institutos de Vida Consagrada

Samoa: Equipe marista planejando 
as atividades para 2017

Preocupamo-nos com nossos alunos, nosso jardim e com 
o nosso país. Nossos educadores têm orgulho de partilhar 
suas experiências. Depois da passagem do Furação Mat-
thew, que devastou quatro departamentos geográficos do 
Haiti, em particular aquele onde vivemos, Grand’Anse, in-
vés de nos desanimar, decidimos começar certas ativida-
des e a prioridade foi a criação da horta escolar. 

Por que uma horta?

Considerando os estrados nas plantações agrícolas e visto 
o problema econômico da população, a escola não podia 
recomeçar. 
Conscientes dessa situação, a equipe de professores do 
Colégio Nationale Congréganiste Notre-Dame de Fatima 
se reuniu e tomou a decisão de fazer essa horta, em 20 de 
outubro de 2016. 

Ocupando cerca de 200 m2, a horta recebeu o nome de 
“jardim da esperança”. Nela plantamos produtos como to-
mate, repolho, cenoura, pimentão e berinjela.

A nossa maior preocupação foi de não nos deixar tomar 
pela preguiça, pois era necessário recomeçar a trabalhar, a 
plantar, a reconstruir... Fazendo essa horta, demos o exem-
plo aos nossos alunos de saber fazer e saber ser. Ensina-
mos adotarem uma atitude de coragem depois da catás-
trofe. É necessário continuar vivendo, trabalhar para suprir 
as próprias necessidades.

A colheita das verduras ajudará a melhorar a alimentação 
das crianças na mesa escolar. Os lucros que virão serão 
destinados a cobrir certos gastos com atividades culturais 
e recreativas para os alunos.

Além dos efeitos nutricionais, consideramos também os 
elementos educativos, como a participação na tomada de 
decisão, a capacidade de assumir responsabilidades, a co-
laboração, a melhoria do ambiente urbano. E ainda outras 
lições se aprendem: observação para as ciências naturais 
(germinação e reprodução), matemática, ciências do am-
biente.

O “jardim da esperança” é uma experiência e um instru-
mento de aprendizagem prática, que pode levar as crian-
ças a reproduzir em casa a horta da escola, podendo eles 
mesmos produzir alimentos e ajudar o país a prosperar.

É sempre gratificante ser útil a si mesmo e aos outros. Para 
chegar a este ponto, é preciso ser um trabalhador com-
prometido a superar as dificuldades que se apresentam, 
superando a atitude de esperar que tudo nos seja dado. É 
preciso fazer um esforço pessoal antes de pedir ajuda aos 
outros. Os estudantes e os professores aprenderão uma 
grande lição com essa experiência.

O apoio de todos e os conselhos nos ajudarão a manter 
viva a esperança de uma colheita abundante. 
Produzamos juntos!                                       Frantzley Exama, fms
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fiLipiNas: profissão perpétua do ir. Jonnel M. sisneros

O Irmão Jonnel M. Sisneros fez sua 
profissão perpétua no dia 21 de ja-
neiro, em General Santos, Filipinas. 
O superior da Província East Asia, Ir. 
Robert Teoh, recebeu seus votos em 

nome do Irmão Emili Turú, superior 
geral.

Cerca de 200 pessoas, incluindo Ir-
mãos, leigos e membros da família 

participaram da celebração eucarís-
tica.

O Ir. Jonnel M. Sisneros, terceiro de 4 
irmãos, nasceu no dia 24 de junho de 
1990, em Monkayo, Filipinas. Encon-
trou os maristas pela primeira vez em 
2006, em Mindanao.

Em seguida fez o postulantado, que 
terminou em 2008. Terminou o no-
viciado em 2010 e em 2013 o esco-
lasticado. Depois ensinou educação 
religiosa e matemática no Colégio 
Marista de Marikina, até 2015.

Em seguida foi professor, sempre de 
educação religiosa, na Universidade 
Notre Dame de Dadiangas. Antes da 
profissão perpétua, fez dois meses de 
preparação em Lomeri, Fiji.

Atualmente faz parte da comunidade 
marista de Marikina, na periferia de 
Manila.

chade: a coMunidade Marista de KouMra celebra o bicentenário

ceLebração da Missão Marista No distrito da África do oeste

O Ir. Jonnel M. Sisneros recebe a cruz marista do Irmão Robert Teoh

No sábado, dia 7 de janeiro de 2017, 
os quatro Irmãos da comunidade de 
Koumra, República do Chade, que 
trabalham no Lycée Collège Marie 
Ketal, reuniram-se com os profes-
sores, aspirantes e companheiros 
de trabalho, sacerdotes, religiosas e 
religiosos, e alguns ex-irmãos para 
celebrar o bicentenário do Instituto. 

A atividade começou com a cele-
bração da Eucaristia presidida pelo 
pároco Jacques Tamaya.

Na homilia Jacques Tamaya lembrou 
que todo jubileu é uma ocasião de 
dar graças a Deus pelas maravilhas 
que faz em nossas vidas. 

Descreveu-nos como uma comuni-
dade jovem que se parecia àquela 
fundada por Champagnat no início 
do Instituto. Comentou que a ju-
ventude caminha sempre rodeada 

de muitos desafios. Animou-nos 
a trabalhar com entusiasmo para 
que a “semente marista” plantada 
no Chade há 23 anos possa crescer 
com vigor.  Pediu ao Senhor que nos 
conceda razões para continuar cele-

brando a vida no futuro e que envie 
vocações à Igreja e especialmente 
aos maristas no Chade.

Depois da missa houve outra cele-
bração: o representante do superior 
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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

casa geraL: susteNtabiLidade da Missão Na África e Ásia

coMissão iNterNacioNaL trabaLha Nos desafios da Missão Marista

do Distrito, Irmão Succès Nandoumangar, fez leitura so-
lene da mensagem enviada pelo Superior Geral a todos 
os maristas por ocasião do bicentenário: “ação de gra-
ças, perdão e compromisso” que causou grande admira-
ção e enriquecimento em todos os presentes. 

Também interveio o Irmão Frederic Nadji para apresen-
tar a vida do nosso Fundador e os primeiros anos do 

Instituto, com isso dando aos presentes maior esclareci-
mento sobre a nossa forma de vida, nosso carisma e so-
bre as obras que os Irmãos Maristas mantêm no Chade, 
em particular, e no Distrito da África do Oeste. 

Os Irmãos partilharam em seguida com os convidados a 
simplicidade de sua mesa.
                                              Ir. Stanislaus-Mary Nsotaka, FMS

A Comissão Internacional para a Sus-
tentabilidade da Missão na África e Ásia 
se reuniu em Roma, de 9 a 13 de janei-
ro de 2017.

Durante esse período, o grupo tratou 
de três temas:

1. Avaliação do Seminário I, que foi 
realizado nas Províncias da África 
Centro-Leste, Madagascar e Ásia do 
Sul. Os membros da Comissão das 
Unidades Administrativas que estão 
implantando o projeto apresentaram 
à equipe os sucessos alcançados a 
partir da realização do Seminário I e 

os desafios que ainda permanecem.

2. Foi apresentado um relatório sobre 
o Projeto de Sustentabilidade ao su-
perior geral, com a presença de alguns 
membros do Conselho Geral e do Se-
cretariado da Missão.

3. Foi aprovada a proposta metodoló-
gica para o Seminário II.

A Comissão Internacional agora se de-
dica ao Seminário II, que será realizado 
nos próximos meses com este calen-
dário: Distrito da África do Oeste (20-
24 de fevereiro de 2017), Madagascar 
(20-24 de fevereiro de 2017), África 

Centro-Leste (5-12 de março de 2017), 
Ásia do Sul (Junho 2017).

Os membros da Comissão Internacio-
nal são: Ir. Francisco Baeza (PACE), Ir. 
John Bwanali (África Austral – MIC), Ir. 
Michel Maminiaina Razafimandimby 
(Madagascar), Ir. Celestin Okoye (Nigé-
ria), Ir. Birkem Pascal Funsa (Dist. Áfri-
ca do Oeste), Ir. Mervyn Parera (Ásia do 
Sul), Ir. Geoff Kelly (Dist. Ásia), Ir. Jorge 
Gaio (Brasil Centro-Sul - Assessor), June 
Alisson Westarb Cruz (Brasil Centro-Sul 
- Assessor), Ir. Mario Meuti (FMSI), Ir. Li-
bardo Garzón (Ecônomo Geral), Ir. Víctor 
Preciado (Conselho Geral).

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