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Notícias Maristas

8 de fevereiro: dia Mundial de oração 
e reflexão Contra o tráfiCo de Pessoas

adMinistração Geral

Durante essa semana, o Con-
selho Geral, reunido em sessão 
plenária, tem em sua pauta es-
tudos sobre a Casa Geral, sobre 
políticas econômico-financeiras 
do Instituto, e sobre os serviços 
assegurados por FMSI, Comuni-
cações e Postulação Geral.

Entre os dias 8 e 14 de fevereiro 
acontece a reunião da Comissão 
Internacional Irmãos Hoje, com 
a participação dos diretores do 
Secretariado Irmãos Hoje, Ir-
mãos Tony Leon y Hipólito Pé-
rez.

Em 8 de fevereiro de 2017 o mundo 
católico celebra o terceiro Dia Mun-
dial de Oração e Reflexão Contra o 
Tráfico de Pessoas. 

A iniciativa é promovida pelas Uniões 
de Superiores e Superioras gerais de 
Institutos Religiosos e coincide com 
a memória de Santa Josefina Bakhita.

Durante a celebração do primeiro 
dia, em 2015, o papa Francisco enco-
rajou “quantos estão comprometidos 
a ajudar homens, mulheres e crian-
ças escravizados, explorados, abusa-
dos como instrumentos de trabalho 
ou de prazer e muitas vezes tortura-
dos e mutilados. 

“Faço votos por que todos os que 
têm responsabilidades de governo 
se comprometam com determina-
ção a remover as causas desta chaga 

Os Irmãos Ángel Medina e Jeff 
Crowe, encarregados da forma-
ção dos participantes do Projeto 
Lavalla200>, entre os dias 3 e 27 
de fevereiro visitam o Distrito da 
Ásia, onde vivem 5 integrantes do 
projeto.

O Ir. Javier Espinosa se encontrou, 
nos dias 4 e 5, com Ana Sarrate, 
Alfredo García e Danilo Farneda, 
em Alcalá de Henares, para termi-
nar a preparação de um documen-
to complementário ao Projeto de 
Vida do MChFM, que tem como 
título “Formação e Organização”.

vergonhosa, uma chaga indigna da 
sociedade civil. Cada um de nós se 
sinta comprometido a ser voz destes 

nossos irmãos e irmãs, humilhados 
na sua dignidade.”

Dia 8 de fevereiro é também memó-
ria litúrgica de Santa Josefina Bakhi-
ta, nascida em Darfur, Sudão, em 
1869. 

Foi uma escrava que, liberada, se tor-
nou irmã Canosiana. Foi declarada 
santa em 2000.

Ela é mais conhecida como "Mãe 
Moretta" (nossa Mãe Morena). Levou 
144 cicatrizes físicas ao longo de sua 
vida; cicatrizes que foram recebidas 
depois que ela foi sequestrada aos 
nove anos e vendida em escravidão.

Outras informações sobre o Dia 
Mundial de Oração e Reflexão Contra 
o Tráfico de Pessoas podem ser en-
contradas em http://preghieracon-
trotratta.org/.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://preghieracontrotratta.org/
http://preghieracontrotratta.org/
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o Presidente da itália aGradeCe 
aos Maristas Por “PreParar Para a vida”

O sentido da vida, a 
preparação para 

enfrentar o desenvol-

vimento, as alegrias e 

sofrimentos da vida, as 

suas dificuldades, os 

seus grandes momen-

tos bonitos... É tudo 

isso que, nessa escola 

e em todas as escolas 

maristas, junto com o 

ensino, a transmissão 

de conhecimento e 

cultura, é transmitido e 

fica para sempre

Sergio Mattarella 
Presidente da Itália 

"

"

Durante a celebração do Bicente-
nário do Instituto, promovida pelos 
ex-alunos maristas da Itália, que se 
realizou no Instituto San Leone Mag-
no de Roma, o presidente da Itália, 
Sergio Mattarella, que também é 
ex-aluno do colégio, agradeceu aos 
maristas por o terem preparado para 
a vida.

“O sentido da vida, a preparação 
para enfrentar o desenvolvimento, 
as alegrias e sofrimentos da vida, as 
suas dificuldades, os seus grandes 
momentos bonitos... É tudo isso que, 
nessa escola e em todas as escolas 
maristas, junto com o ensino, a trans-
missão de conhecimento e cultura, é 
transmitido e fica para sempre” disse 
o presidente aos participantes, no 
dia 29 de janeiro.

“Com o tempo que passa, as estações 
que mudam, os costumes e maneiras 
de viver que variam, há alguma coi-
sa que fica inalterada, que atravessa 
estações e as atravessará constan-
temente: o sentido da vida, aquele 
transmitido pelo ensinamento dos 
maristas”, afirmou.
Ele agradeceu aos maristas “pelo que 

fazem, pelos duzentos anos de longo 
itinerário; por suas obras no nosso 
país”.

Do Conselho Geral, estiveram pre-
sentes o Superior geral, Ir. Emili Turú, 
Antonio Ramalho, Conselheiro geral. 

Entre os maristas da Itália, estiveram 
presentes representantes de Mondo-
vi, Carmagnola, Gênova, Milão, Viter-
bo, Manziana, Nápoles e Taormina.

Durante o encontro, que foi organiza-
do pela Associação de Ex-Alunos Ma-
ristas da Itália, cinco ex-alunos dos 
colégios de Roma, Taormina, Giuglia-
no, Gênova e Cesano Maderno deram 
seu testemunho, explicando como a 
experiência marista influenciou suas 
escolhas e compromissos na vida.

A celebração eucarística foi presidida 
pelo Pe. Carlo Molari, que celebrou, 
durante muitos anos, a missa domi-
nical. 

Após a missa, o Ir. Daniele Pardo, 
atual diretor do Instituto San Leone, 
convidou o presidente para dirigir 
umas palavras ao público.
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Mais de 5 Mil pessoas  
procuraM refúgio eM uMa propriedade do  
projeto solidariedade coM o sudão do sul

O Centro Marista de Defesa da 
Infância, da Província Brasil Cen-
tro-Sul, recebeu da Organização 
dos Estados Americanos (OEA) um 
certificado de excelência por sua 
atuação no enfrentamento à vio-
lência sexual de crianças e ado-
lescentes, desenvolvido por meio 
da Campanha Defenda-se.

direito das criaNças

notíCias breves

Noviciados  
Na aMérica latiNa

No dia 2 de fevereiro, dia da Vida 
Religiosa, os dois noviciados da 
América Latina acolheram novos 
noviços. Em Medellín, oito noviços 
fizeram a entrada oficial, dois jo-
vens da Província do México Cen-
tral e seis da Província Norandina. 
Em Cochabamba, foi aberto ofi-
cialmente o noviciado da Região 
América Sul, que conta com 6 no-
viços, vindos do Brasil, Argentina 
e Peru.

Calendário Marista

08 fevereiro: morre no Hermitage 
o Ir. Lourenço, terceiro membro do 
Instituto e catequista de Bessat 
(1851)

11 fevereiro: Nossa Senhora de 
Lourdes; Dia Mundial do Enfermo

12 fevereiro: partida dos primei-
ros irmãos para a república da Áfri-
ca do Sul (1867)

Durante uma semana, em janeiro, 
cerca de 14 jovens se encontra-
ram para viver uma experiência 
marista na casa de formação da 
Província da Austrália, em Baucau, 
Timor Leste. Alguns deles inicia-
rão, em março, a etapa do postu-
lantado.

caNdidatos 
à vida Marista

Cerca de 5 mil pessoas procuraram 
refúgio em uma propriedade do Proje-
to Solidariedade com o Sudão do Sul, 
onde vive o Ir. Christian Mbam e três 
irmãs de diferentes congregações, em 
Riimenze, para fugir da violência do 
exército e dos rebeldes.

Até o dia 26 de janeiro haviam chega-
do 5.056 refugiados, esperando rece-
berem teto, alimento e cuidados médi-
cos. O número continua aumentando.

Essas pessoas começaram a deixar 
suas casas depois que os soldados do 
governo assaltaram suas casas e mata-
ram pessoas entre Yambio e Riimenze, 
no primeiro dia do ano.

Os soldados do exército diziam que 
eles eram colaboradores do Exército 
para a Libertação do Povo do Sudão, 
depois que esse grupo de rebeldes 
tentou recrutar pessoas no ano passa-
do.

O Diretor Executivo do Projeto Solida-
riedade com o Sudão do Sul, o Ir. Bill 
Firman, lassalista, disse ao escritório 
de comunicação que “há muito medo 
no Sudão do Sul”.
“Tudo que essas pessoas querem é 
regressar para suas humildes casas e 

viverem em paz. E nós apoiamos isso”, 
escreveu no dia 29 de janeiro. “Pen-
so que o que aconteceu em Rimenze 
aconteceu também em outras partes 
do país, mas não está sendo noticia-
do”.

Ele sublinhou que “tudo que o governo 
precisa fazer é deixar que o povo volte 
para suas casas e para suas plantações 
que lhe permitem sobreviver e pedir 
aos rebeldes que lhes deixem em paz”.

O Ir. Bill, que vive em Juba, disse que 
nem os soldados do governo e nem 
os rebeldes ameaçaram membros do 
projeto em Riimenze e nem tocaram a 
fazenda e seus animais. Espera-se que 
não entrem na propriedade.

O Projeto Solidariedade com o Sudão 
do Sul (www.solidarityssudan.org), 
uma colaboração que inclui 23 congre-
gações religiosas, tem comunidades 
em Riimenze, Wau, Yambio e Juba. O 
seu objetivo primordial é a formação 
de professores, enfermeiras, parteiras, 
agricultores e líderes comunitários, 
mas atualmente tem também que se 
preocupar com a acolhida desses de-
salojados.
“Não é esse o objetivo previsto, mas 
ele, agora, nos desafia”, disse o Ir. Bill, 
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Mundo Marista

Itália: Ir. Vasco Santi recebe prêmio 
italiano pelo seu empenho social

Espanha: Encontro das comunidades e 
fraternidades de Bilbau (Província Ibérica)

Samoa: A celebração do Bicentenário co-
meçou no dia da Festa da Apresentação

Brasil: Momento de oração no Centro 
Marista Divino Pai Eterno - CEMADIPE

Porto Rico: Reunião de animação voca-
cional - Colégio marista de Guaynabo

Nova Zelândia: 
Auckland

que conhece muitas das pessoas envolvidas. “Rezamos para 
que a população possa voltar para casa antes que comece o 
período das chuvas”.

Os membros do projeto organizaram uma clínica provisó-
ria, com uma enfermeira e outros ajudantes. Também foram 
construídos 16 banheiros e 4 áreas para a higiene pessoal. 
Água potável é providenciada cada dia, em recipientes de 

plástico e membros de “Médicos sem Fronteiras” ajudam a 
distribuir cloro para purificar a água e vacinas. Outras ONGs 
também estão ajudando.

O Ir. Bill afirmou que “ainda existe muito medo, pois tanto os 
rebeldes quanto os soldados, às vezes, vêm e passam pelo 
campo e toda noite há fumaça em todos as partes, dentro e 
fora do campo, formando pequenas nuvens”. 

o PaPa aos reliGiosos: “não à Cultura do Provisório”
suPerior Geral PartiCiPa de reunião no vatiCano

O Ir. Emili Turú, superior geral, partici-
pou de 27 a 28 de janeiro, da Plenária 
da Congregação para os Institutos de 
Vida Consagrada e as Sociedades de 
Vida Apostólica.

O grupo é composto por 18 cardeais, 
15 bispos e 7 superiores gerais. 

Para essa última reunião foram convi-
dadas também 7 superioras de con-
gregações religiosas. 
O Ir. Emili foi nomeado membro dessa 
Congregação em fevereiro de 2014, 
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pelo Papa Francisco. Durante o primeiro dia, o grupo se 
reuniu com a Congregação dos Bispos com o intuito de 
aprofundar a relação entre as duas congregações, ilumina-
dos pelo documento Mutuae relationes que fala da liga-
ção entre bispos e religiosos na Igreja.
O resto do tempo foi dedicado ao estudo do tema “Fide-

MéxiCo: seMinário de interioridade

Ante el reto de elegir un nombre para 
la vivencia que nos propondrían y 
que, eventualmente, nos permitiría 
atisbar, -acaso intuir apenas-, la ri-
queza personal que a cada uno nos 
habita, los coordinadores de nuestro 
retiro optaron por el sencillo expe-
diente de describirla antes que bus-
carle un título convencional: sería, 
sencillamente, una experiencia de 
interioridad.

Cada momento de nuestra estadía en 
La Chona, sintiendo en carne y  hue-
sos el frío propio de la  mitad de ene-
ro, pero animados con cada actividad 
y en cada pausa, arropados ya por la 
generosidad de los demás, ya por su 
disposición para el encuentro, íbamos 
penetrando, sin prisa pero sin pausa, 
el insondable  misterio  que nuestro 
corazón alberga. Validábamos, en pri-
mera persona, la sabiduría indígena 
que ya desde el saludo se desvela: 
Yo soy otro tú, tú eres otro yo.  Desa-
prender lo aprendido era la premisa 
que nos invitaba a enfocar la realidad 
con una mirada nueva y diferente. El 
itinerario propuesto era el largo cami-
no que va desde afuera hacia nuestro 
mundo interior y que nunca termina-
rá de completarse. El precio conveni-
do del peaje era el silencio.
Reconciliarnos con nuestra corporei-
dad y tomar conciencia de esta reali-
dad evidente que tantas veces deja-
mos de reconocer, caer en cuenta de 
que somos cuerpo, fue el primer paso 
de este viaje fascinante. Sentirlo, es-
cucharlo, reconocerlo como un traje 
hecho a la medida de nuestra alma 
y nuestra mente, abrió la puerta para 
ir aún más lejos. Vendría después la 

conciencia de lo mucho que importan 
-y nos aportan- las sensaciones, los 
sentimientos y las emociones. Traer 
al presente innumerables hechos de 
nuestra historia personal que creía-
mos archivados y olvidados confirmó 
lo que ya intuíamos: que quien olvida 
su historia la repite pero quien la in-
tegra cabal y valientemente a lo que 
es, retoma su camino aligerado.

En este punto del camino se hicieron 
patentes la autonomía, la responsa-
bilidad y la libertad personales como 
frutos de nuestra interioridad. Somos 
hijos de nuestras decisiones. Elija-
mos, entonces, la verdad que nos li-
bera. ¿Descubrimientos? ¡Muchos! En 
el proceso de nuestra humanización, 
Dios se hace presente. Dice bien san 
Irineo: “La gloria de Dios es el hombre 
vivo”,  pleno, feliz…humano. La Gracia 
no destruye la naturaleza sino que 
la perfecciona. Y en este continuo ir 
y venir de afuera adentro, descubri-
mos que el verdadero encuentro en-

tre personas se da sólo cuando una y 
otra se han encontrado a sí mismas 
previamente. La interioridad y la espi-
ritualidad se traslapan y en ese espa-
cio único surge la conciencia de que 
somos profundamente amados. En 
Él existimos, nos movemos y somos. 
El Amor es la única posibilidad de 
redención para el Mundo. Dice Boff: 
Todo lo que trasciende sucede en el 
amor.

Hemos atestiguado que es posible to-
car el corazón del otro, porque hemos 
dejado a los otros  tocar el nuestro. 
De Tijuana a Mérida, la provincia en-
tera ha iniciado esta travesía. Gracias 
Gaby, Ceci y Armando, convencidos 
promotores de estos mundos olvida-
dos. Gracias, Padre: tu amor responde 
todas las preguntas. Que amemos 
como amas y digamos con Pedro Ca-
saldáliga: "Al final del camino me di-
rán: -¿Has vivido? ¿Has amado? Y yo, 
sin decir nada, abriré el corazón lleno 
de nombres”.        -Juan Carlos Balderas

Entre os dias 12 e 14 de janeiro, realizou-se na Província do México Ocidental um seminário experimental de interio-
ridade. Participaram 29 pessoas de diferentes instituições da Província. O seminário foi dirigido por Cecilia Estrada, 
Armando Flores, com o apoio de Gabriela Gutiérrez. O encontro foi aberto a todos que desejassem ter uma experiência 
de contato com sua vida interior. Em seguida, você pode ler, em espanhol, o texto que conta a experiência vivida por 
um dos participantes, Juan Carlos.

lidade e Perseverança”, cujas reflexões serão publicadas 
em breve como “Orientações” pela Congregação.
No sábado, dia 28, o Papa recebeu os participantes. Pediu 
que os religiosos vivessem de maneira intensa a vida co-
munitária, renunciando, em modo profético, à cultura do 
provisório (leia aqui o texto do Papa, em italiano).

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/january/documents/papa-francesco_20170128_plenaria-civcsva.html
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profissões perpétuas

Maristas se consagram  
definitivamente no Distrito  

da África do Oeste e México Central

Os Irmãos Celestine Tayu e Eric 
Kramo, do Distrito da África do 
Oeste, fizeram suas profissões em 
dezembro e o Irmão Pedro Cruz 
del Moral, da Província de México 
Central, no dia 29 de enero.

O Ir. Celestine Tayu professou no 
dia 28 de dezembro, em Tatum, 
Camarões.

O Ir. Eric Kramo professou em Ac-
cra, Gana.

A profissão do Ir. Pedro foi realiza-
da na cidade de Toluca, no México.

salve reGina: Maristas de todo o Mundo PartiCiPaM 
de uMa Gravação esPeCial Para CoMeMorar o biCentenário

No início de 2016, o Ir. Greg McDonald 
me convidou a assistir um canto, no 
YouTube, que comemora os 500 anos 
da fundação das Irmãs Carmelitas. A 
música era impressionante e imedia-
tamente me cativou: em coro, irmãs 
carmelitas de todo o mundo cantavam 
individualmente, dos seus próprios 
conventos. Um músico, hábil produtor, 
reuniu todas as vozes de maneira di-
gital, produzindo um resultado maravi-
lhoso. Greg me sugeriu que os maristas 
poderíamos fazer algo parecido como 
celebração para nosso Bicentenário.

Acontece que eu tinha trabalhado em 
alguns arranjos da Salve Regina, que 
queria colocar no meu site, por ocasião 
do Bicentenário, destinado aos aman-
tes de música marista. Tinha, portanto, 
já algumas ideias musicais na cabeça 

O Ir. Michael Herry, da Austrália, promoveu a gravação da Salve Regina, cantado por maristas dos 5 continentes, como 
forma de celebrar o Bicentenário da fundação do Instituto. A seguir propomos um texto do Ir. Michael, que conta a reali-
zação do projeto, e também oferecemos a oportunidade de baixar a gravação e assistir ao vídeo realizado com a música.

e, dado que a Salve Regina é, de certa 
maneira, parte do nosso DNA marista, 
pareceu-me apropriado utilizar este 

texto, mesmo se algumas de suas pala-
vras refletem uma visão medieval da fé 
que hoje muitos julgam não adequa-

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4233
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das. Vejo que este hino ainda nos fala ao coração, ultrapas-
sando os limites do pensamento e da palavra. 

Assim, coloquei-me em contato com o Ir. Michael Akers e 
com a Comissão provincial do Bicentenário, que mostraram 
interesse e deram apoio ao projeto.

A Salve Regina sobre o qual decidi trabalhar e levar a con-
clusão se baseia em uma das minhas composições prévias, 
que havia escrita e gravada depois de ter feito, em 2014, o 
Caminho de Santiago, na Espanha. 
A forma musical escolhida contem elementos contrastantes, 
usando o tradicional canto gregoriano - forma de música 
que gosto e que se adapta à voz de corais masculinos - junto 
com seções de estimo mais moderno e, no fim, um canto de 
Taizé, em estilo de mantra, com as palavras “O clemens, O 
pia, O dulcis Virgo Maria”.

Depois disso, necessitávamos de alguém com habilidades 
musicais e técnicas para reunir todos esses elementos e, na-
turalmente, um grupo de maristas dispostos a participar na 
aprendizagem e gravação da música. Tudo isso não foi difícil

Gravei o Salve, no meu pequeno estúdio, tocando a compo-
sição e usando minha própria voz.

Este arquivo de áudio MP3 foi enviado, por e-mail, a um gru-
po internacional de participantes na canção.

Cada participante escutou com atenção a música e apren-
deu o seu pedaço.

Em seguida, seguindo o acompanhamento com fones de ou-
vido, cada cantor gravou sua voz em um smartphone, pres-
tando atenção em ser fiel à sincronização e ao sentimento 
do original.

Os arquivos MP3 recolhidos foram enviados a um estúdio, 
em Melbourne, do nosso produtor Sr. Michael Cristiano. Um 
pequeno grupo de cantores, ao vivo, acrescentou algumas 
partes de harmonia para enriquecer o tecido musical. E, por 
último, Michael limpou e juntou cada voz, alcançando um 
som bonito e acrescentando seu próprio arranjo orquestral 
e algumas notas de violão.

Resta-nos dizer obrigado a todos que participaram desse 
projeto de louvor e amor a Maria, nossa Boa Mãe.

Que o Bicentenário marista nos inspire todos no nosso cami-
nhar e na nossa importante tarefa de fazer conhecer e amar 
a Jesus Cristo.             Ir. Michael Herry -  Melbourne, Austrália

espaNhóis passaM férias de Natal NuM caMpo de 2.300 refugiados

o caMpo de refugiados eleoNas eM grécia

Dez maristas da Província Mediterrânea  e sete da província 
Ibérica renunciaram às próprias férias de Natal para ajudar 
em um campo de refugiados em Atenas, Grécia, que conta 
com 2.300 pessoas, a maioria síria. 

Professores e catequistas que participam dos “Grupos de 
Vida Cristã” viajaram de Huelva, Granada, Jaén, Córdoba e 

Alicante e estiveram na Grécia de 25 de dezembro a 4 de 
janeiro.

Entre os voluntários estavam também o Ir. Javier Gragera 
Fernández-Salguero, responsável pela pastoral da Província, 
e estudantes gregos do colégio marista Lycée Leonin Nea 
Smyrni. 
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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

Durante as férias, trabalharam no campo de refugiados Eleo-
nas, colaborando com o projeto Elea, organizado por uma 
organização não governamental. Embora esta experiência 
não tenha sido vinculada a nenhum projeto marista, foram 
beneficiadas com a hospitalidade da comunidade marista de 
Atenas.

Outros voluntários maristas, dois grupos de animadores da 
Provincia Ibérica, viajaram de Madrid, Navalmoral, Guadala-
jara e Zaragoza. Um grupo viajou à Grécia de 25 de dezem-
bro a 1 de janeiro, enquanto que o outro, de 1 a 6 de janeiro.

Conforme conta o Ir. Mateos Levantinos, os maristas da Gré-
cia pediram ao governo do país a permissão de oferecer 
hospitalidade a refugiados, mas até agora não receberam 
resposta. 

Os Irmãos na Grécia têm dois colégios e duas obras sociais 
em Atenas. Os colégios são o Lycée Leonin Patissia e o Lycée 
Nea Smyrni. O Lycée Leonin Patissia conta com nove estu-
dantes refugiados, enquanto que o Lycée Nea Smyrni ainda 

espera a autorização do Ministério da Educação para rece-
ber mais refugiados.
Existem 45 campos de refugiados no país, que se multiplica-
ram como resposta à crise.

Em 2015, o número de refugiados no campo de Eleonas foi 
de cerca de 700. Eles vêm de países afetados pela guerra, 
incluindo a Síria, Afeganistão e Iraque.

Na Grécia vivem 12 Irmãos, todos em Atenas, pertencentes 
à Província de l’Hermitage. Oito deles vivem na comunidade 
Aghia Kyriaki e quatro em Acharnes.

Os Maristas, em Atenas, oferecem também aulas de grego 
para refugiados mais idosos e reforço depois da aula para as 
crianças. Além disso, acompanham os estudantes para pegar 
alimentos, roupas ou participar de atividades culturais.

Oferecem ainda auxílio econômico para as Missionárias da 
Caridade, para ajudar na distribuição de comida, e ajudam 
na coleta de roupas para a Caritas. 

espaNha: priMeira asseMbleia dos coNselhos de Missão da europa

Nos dias 23 e 24 de janeiro se realizou, 
em Valladolid, Espanha, a primeira As-
sembleia dos Conselhos da Missão das 
Províncias da Europa.

A Equipe da Missão da Conferência Eu-
ropeia Marista (CEM) foi encarregada 
pela Conferência para pensar uma fu-
tura organização de uma rede europeia 
para a missão marista.

A Assembleia dos Conselhos da Missão 
da Europa tem um papel importante na 
construção dessa rede, sendo encar-
regada de definir as linhas comuns de 
trabalho no campo da missão.

A primeira assembleia foi realizada em 
um clima fraterno, respeitando as di-
versidades e a identidade de cada um.

O encontro deu a possibilidade de co-
nhecer reciprocamente os diferentes 
conselhos e descobrir as suas caracte-
rísticas específicas. A dinâmica propos-

ta pela equipe de animação permitir 
delinear os contornos do trabalho con-
junto.
As ideias que surgiram serão retoma-
das pelo Conselho de Missão da Eu-
ropa, que será formado pelos respon-
sáveis de cada Conselho de Missão 

provincial, para construir planos de 
ação a serem realizados conjuntamen-
te no campo da missão em nível conti-
nental. O Ir. João Carlos do Prado e o Sr. 
Luca Olivari participaram do encontro 
representando a Administração Geral.
                                     Christophe Schietse
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