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Notícias Maristas

Pontífice agradece os 200 anos da vida e missão maristas

ir. emili turú é recebido Pelo PaPa francisco

administração geral

Começou no dia 10 de abril um se-
minário no Equador, com a partici-
pação do Ir. Javier Espinosa, diretor 
do Secretariado dos Leigos. Termi-
nará no dia 17.

O Irmão Tony Leon, diretor do Se-
cretariado Irmãos Hoje, participa, 
de 12 a 17 de abril, da Páscoa Ju-
venil no mosteiro de Les Avellanes, 
na Espanha.

Outra celebração pascal acontecerá 
em Ibagué, na Colômbia, de quin-
ta-feira até domingo, para celebrar 
também os 40 anos do movimento 
REMAR. O Irmão Josep Maria Sote-
ras, conselheiro geral, estará pre-
sente.

A partir de 16 de abril até dia 22, 
o Irmão Emili Turú, superior geral, 
encontrará o grupo que segue o 
programa de preparação para a Pro-
fissão Perpétua em Cochabamba, na 
Bolívia.

O Papa Francisco recebeu ao Irmão Emi-
li Turú, em audiência privada na biblio-
teca do Palácio Apostólico, no Vaticano, 
dia 10 de abril, no contexto da celebra-
ção do Bicentenário do Instituto.

Durante o encontro, as 10,30 da manhã, 
o Ir. Emili deu de presente ao papa um 
livro fotográfico que mostra o Projeto 
Fratelli, no Líbano, do fotógrafo Marco 

Amato. O santo padre agradeceu o pre-
sente e fez uma dedicatória em um vo-
lume destinado aos colaboradores do 
Projeto. Enviou, também, uma bênção 
especial aos Maristas Azuis da Síria.

O Papa Francisco entregou, por fim, 
uma mensagem aos Maristas de Cham-
pagnat, que será divulgada dentro de 
alguns dias.

aos Pés da cruz

Surpreendemo-nos com um 
Deus que nos amou sem re-
servas. Encontramo-nos com um Deus 
que partilha o sofrimento físico e psicoló-
gico, a traição, o abandono e a violência que 
afligem a humanidade, mas que transforma es-
tas experiências. Com isto, penetramos no mis-
tério do sofrimento que redime e aprendemos 
a humilde fidelidade do amor. 

Cristo crucificado é a expressão 
mais radical de um Deus que é 

Amor (...) Na Cruz, associamo-nos às pes-
soas atingidas pelo fracasso e pelo sofrimen-

to e àquelas que lutam contra a fome, em favor da 
justiça e da paz. No Altar, entramos em comunhão 
com o amor de Jesus que nos conduz a uma rela-
ção profunda com os pobres. 

Água da Rocha, N.º22 e 24
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madagascar: facilitar a comunicação e melhorar a eficiência

encontro da comissão africana da missão

A Comissão Africana da Missão 
(CAF) fez o primeiro encontro anual 
em Antsirabe, Madagáscar, entre os 
dias 8 e 12 de março. 

Estavam presentes todos os mem-
bros da equipe. Luca Olivari parti-
cipou da reunião e assessorou os 
trabalhos sobre o Projeto Novos 
Modelos. 

Também participaram os Irmãos 
Carlos Alberto e Mark Omede, do 
Secretariado da Missão.

O encontro focou durante todo o 
tempo as iniciativas inerentes ao 
Projeto Novos Modelos, conforme 
pedido pela Conferência dos Supe-
riores do Continente Africano, reu-
nida em janeiro. 

A Comissão projetou uma tabela 
cronológica para cada uma das ati-
vidades.

A equipe partilhará com a Conferên-
cia o relatório do progresso das ati-

vidades e as suas prospectivas du-
rante o próximo encontro de julho.
Outro tema focou os dois semi-
nários propostos este ano, Novos 
Horizontes (fase II) e Pastoral da Ju-
ventude Marista.
Foi sublinhada a necessidade de ter 
uma pessoa de cada Província que 

seja o link com a Comissão para fa-
cilitar a comunicação e melhorar a 
eficiência do trabalho. 

A comissão aproveitou a oportuni-
dade para visitar alguns locais da 
missão marista e interagir com jo-
vens da missão.

EspaNha: 300 jovENs cElEbraM o bicENtENário

Salamanca foi a cidade escolhida pela Equipe de Pastoral 
Juvenil e Vocacional da Província de Compostela para a ce-

lebração do Bicentenário da Fundação do Instituto Marista 
com os jovens. O encontro teve como lema “200 e mais” e 
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A Equipe Interprovincial de Comu-
nicação da Conferência Marista 
Espanhola está elaborando um do-
cumento de políticas de comuni-
cação, que estará pronto até junho. 
O documento recolherá uma visão 
e uma planejamento global com o 
objetivo de orientar as políticas de 
comunicação interna e externa a se-
rem seguidas pelas quatro provín-
cias maristas com obras na Espanha: 
Ibérica, Compostela, L’Hermitage e 
Mediterrânea.

EspaNha

notícias breves

sri laNka

Seis jovens da China, Vietnam, Ilhas 
Salomão e Vanuatu fizeram a pri-
meira profissão no Noviciado Inter-
provincial de Tudela, Sri Lanka, no 
dia 8 de abril.

No empenho da FMSI em promover 
os direitos das crianças, a fundação 
acompanhou a apresentação de in-
formações inerentes à Argentina, 
Peru, Zâmbia e Sri Lanka às Nações 
Unidas em Genebra, na Suíça, para 
o Exame Periódico Universal, uma 
revisão que o Conselho de Direitos 
Humanos da ONU realiza de todos 
os países a cada quatro anos e meio. 
A análise desses países acontecerá 
em novembro, durante a XXVIII ses-
são do grupo de trabalho do Con-
selho dos Direitos Humanos. As in-
formações foram apresentadas pela 
FMSI em colaboração com outras 
ONGs.

suíça

reuniu, nos dias 1 e 2 de abril, cerca de 
300 jovens, vindos de Castilla e León, 
Galícia, Astúrias e Portugal, que perten-
cem ao movimento juvenil MarCha da 
Província.

Durante os dias do encontro foram re-
passadas as reflexões dos últimos três 
anos de preparação à celebração do 
bicentenário, partindo das cartas do 
Superior Geral para os anos Montagne, 
Fourvière e La Valla e do convite a viver 
a fraternidade universal a partir da ex-
periência interior de cada um que per-
tence à missão marista. 

O encontro teve a participação do Ir. Er-
nesto Sánchez, Conselheiro geral, que 
tomou parte do painel dos testemu-
nhos da vida marista, juntamente com 
o Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje, que deu um seminário so-
bre arte, e outros três leigos com per-
cursos diferentes no mundo marista: 
Jorge Isidro, coordenador da Equipe de 
Pastoral da Juventude e Vocacional da 
Província Ibéria, Andreia Silva, educa-
dora do Lar Marista de Ermesinde, e Ma-
ría Bobillo, coordenadora da equipe de 
animação local do Colegio de Ourense 
e participante do programa de forma-
ção Lavalla200> das Comunidades In-
ternacionales para um novo começo. 
Todos partilharam com os participantes 
suas experiências e visão do mundo 
marista, a partir daquilo que são e do 
que lhes move neste momento de suas 
próprias vidas e missão ou da pastoral 

em que se encontram.

O evento, de caráter celebrativo, serviu 
aos jovens para refletir sobre o futuro 
da missão marista no âmbito da Pasto-
ral da Juventude e Vocacional, abertos 
à chamada à fraternidade universal do 
Instituto. 

Foi igualmente uma oportunidade for-
mativa para partilhar sobre várias árias 
vinculadas à educação das crianças e 
jovens no tempo livre, tais como o cui-
dado com a interioridade, a escritura 
criativa, a arte, a dança, a fotografia ou 
o teatro. 

Um dos momentos em que os jovens vi-
braram com mais energia foi durante o 
concerto do grupo BandAlegre, na noite 
do sábado, que fez uma retrospectiva 
musical da história do Instituto e do 
movimento Marcha, através de canções 
originais e versões adaptadas para a 
ocasião. 

A BandAlegre é um grupo de jovens ma-
ristas que nasceu de um sonho e de um 
projeto dos jovens Irmãos Rui e Fabio, 
unidos pela paixão de viver e transmitir 
Deus através da música.Na manhã do 
domingo foi imaginada e reinventada 
a Casa do Hermitage, adaptando-a às 
novas realidades do mundo para os 
próximos 200 anos.Depois do descan-
so, houve a celebração eucarística na 
qual, sob a luz do evengelho, os parti-
cipantes foram convidados a serem sal 

Nos dias 28 e 29 de março se reali-
zou um encontro de coordenadores 
de grupos de leigos e de fraterni-
dades maristas da Colômbia. Junto 
com alguns irmãos maristas, reuni-
ram-se para partilhar a caminhada 
e organizar as atividades desse ano.

colôMbia
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mundo marista

Filipinas: Despedida dos Irmãos Peter 
Rodney e Rustico Lumbo - MAPAC

Brasil: Porto Alegre: Centro Social 
Marista Santa Isabel 

Gana: 
Kumasi

Estados Unidos: Jovens maristas 
e equipe de adultos

Grécia: Lycée Léonin Néa Smyrni,
Atenas 

Síria: Alepo, Domingo de Ramos

FilipiNas: Maristas dE chaMpagNat caMiNhaNdo juNtos

Com o objetivo de fortalecer a vitalida-
de do carisma dos maristas de Cham-
pagnat entre os leigos, o Setor das 

Filipinas, pertencente à Província East 
Asia, criou uma equipe de líderes para 
formar o Comitê dos Leigos do Setor. O 

papel dessa equipe é garantir a promo-
ção vocacional dos leigos maristas de 
Champagnat, aprofundar a nova rela-
ção de Irmãos e leigos e animar a mis-
são de tornar Jesus conhecido e amado 
na maneira de Maria.

O comitê se reuniu nos dias 14 e 15 
de março de 2017 para organizar o en-
contro de formação conjunta, Irmãos e 
leigos, previsto para 18-21 de maio de 
2017.
Elma Rafil, Ivy Yecyec, Evangeline Ca-
deliňa, Shiela Sabulao e Agnes Reyes 
prepararam os temas e a organização 
do processo para o encontro. Os Irmãos 
Allan de Castro e Ador Santiago, con-
selheiro provincial link para os leigos, 
estiveram presentes, acompanhando a 
equipe durante a preparação.

e luz, ocupando o lugar de tantas gerações de irmãos e lei-
gos que desde 1817 seguem fazendo realidade o sonho de 
Champagnat. Na conclusão, o Ir. Tomás Briongos, Provincial, 
deixou palavras de envio, perguntando “o que diria Cham-

pagnat, hoje, se estivesse aqui”? Disse também palavras de 
agradecimento a toda a equipe que preparou o encontro. O 
almoço festivo concluiu o encontro, celebrando a vida par-
tilhada durante os 200 anos de vida do Instituto Marista.
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moçambique: vinte e quatro noviços em matola 
onze novos noviços na Província da África austral

No dia primeiro de abril foi celebrada 
a entrada dos novos noviços da Pro-
víncia da África Austral, em Matola, 
Moçambique.

Os 11 novos noviços (Angola 4, Zâm-
bia 1, Maláui 4 e Moçambique 2) jun-
to com os que começam o segundo 
ano de noviciado formam um grupo 
de 24 noviços.

Os novos noviços, no ano passado, fi-
zeram o postulantado em Maláui, no 
Postulantado “Champagnat”. 

Em Matola serão acompanhados por 
quatro irmãos formadores, também 
de diversas nacionalidades: Ir. Emma-
nuel Mwanlirenji, do Zimbábue; Ir. 
Patrick Bwalya, da Zâmbia; Ir. António 
Pisco, português; e Ir Óscar Martín 
Vicario, espanhol. A celebração do 
ingresso no noviciado foi um evento 
simples e familiar, mas que contou 
com a necessária solenidade. A pre-

sença do Ir. Norbert Mwila, Provincial, 
deu ulterior importância à celebra-
ção. Os novos noviços viveram com 

intensidade a vestição e o gesto de 
receber as Constituições, ponto de 
referência para a nova etapa de vida. 

EspaNha: bicENtENário Marista EM lEóN

cElEbração coNjuNta dE padrEs E irMãos Maristas 

No dia 25 de março, festa da Anunciação, os maristas de 
León, na Espanha, celebraram juntos o Bicentenário da 
fundação do Instituto Marista. 

As três comunidades dos Irmãos e os Padres Maristas 
que residem em León, 29 Irmãos e 4 Padres, se reu-
niram na Residência Champagnat para celebrar os 200 

anos da Congregação marista. O Pe. Ramón Fernández 
presidiu uma Eucaristia cheia de alusões ao Bicentená-
rio, à festa da Anunciação e ao dia em prol da vida, que 
se celebrava na Espanha. 
O encontro terminou com o almoço fraterno, que serviu 
para conversar sobre o que se viveu e sobre aspectos 
da vida marista.
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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

A Fundazione Marista per la Solidarietà Internacionale 
(FMSI), participou da sessão do Conselho dos Direitos Hu-
manos durante o mês de março, em Genebra, na Suíça. Um 
dos temas tratados foram os direitos das crianças, no dia 
6 de março, quando foram apresentados informes sobre o 
tráfico de crianças, a violência e a presença de crianças em 
conflitos armados.

Os 47 estados membros e observadores refletiram sobre 
a melhoria dos direitos da criança como meta da Agenda 
2013, sublinhando a necessidade de tratar todas as crian-
ças de maneira igualitária.

Foi uma oportunidade para discutir como a observância 
dos direitos das crianças contribui para a realização dos 
objetivos da Agenda 2013 e como promover os seus direi-
tos sem deixar ninguém para trás, chegando primeiro aos 
mais necessitados.

Os participantes também discutiram sobre os direitos da 
mulher e sobre os resultados do Exame Periódico Univer-
sal de 11 países, entre os quais Venezuela, Síria e Zimbá-
bue.

Outros temas tratados focalizaram a discriminação racial, 
os direitos das pessoas com deficiências físicas e aspectos 
ligados ao acesso à medicina, à mortalidade materna, às 
mudanças climáticas, à pena de morte e aos direitos hu-
manos na Síria.

Durante o debate, no dia 17 de março, sobre o perfil ra-
cial e a incitação ao ódio, foram analizados relatórios das 
polícias e funcionários de imigração ao se relacionar com 
pessoas conforme etnia, religião e raça.

O conselho de Direitos Humanos declarou que os contro-
les de identidade das polícias motivados por característi-
cas físicas ou étnicas são contrários aos direitos humanos 
internacionais à igualdade e à não discriminação.

Nos dias 16 e 17 de março foram aprovados os relatórios 
finais do Exame Periódico Universal dos países examina-
dos na última sessão: Togo, Síria, Venezuela, Islândia, Zim-
bábue, Lituânia, Uganda, Timor Leste, República de Mol-
dova, Haiti e Sudão do Sul. Outras informações sobre os 
temas discutidos e os documentos utilizados estão dispo-
níveis no site da ONU: www.ohchr.org

dirEitos das criaNças

o iNstituto participa do coNsElho dos dirEitos huMaNos da oNu


