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Notícias Maristas

Um Novo La vaLLa

CoNvidados ao XXii CapítULo GeraL

admiNistração 
GeraL

Durante essa semana, o Ir-
mão Hipólito Pérez, diretor 
adjunto do Secretariado Ir-
mãos Hoje, acompanha os 
irmãos que se preparam para 
a Profissão Perpétua no itine-
rário em Cochabamba, Bolí-
via.

De 25 a 27 de abril, os irmãos 
Antonio Ramalho e Ernesto 
Sánchez, conselheiros gerais, 
participam do encontro da 
Conferência Europeia Maris-
ta em Alcalá de Henares.

Os Irmãos Víctor Preciado, 
Conselheiro geral, e Libardo 
Garzón, ecônomo geral, es-
tarão presentes no encontro 
do Bedford Fund Board em 
Nova Iorque, de 26 a 28 de 
abril.

Quarta-feira começa o pri-
meiro encontro dos repre-
sentantes das ONGs maris-
tas, organizado pela FMSI, na 
Casa Geral.

Até 5 de maio, o Irmão Javier 
Espinosa, diretor do Secre-
tariado de Leigos, dirige um 
seminário para leigos, em 
Brasília.

Dia 28 de abril se celebra a 
festa de São Pedro Chanel. O 
Ir. Emili Turú, superior geral, 
junto com outros irmãos da 
Administração Geral partici-
parão da festa na casa geral 
dos Padres Maristas.

O conselho geral, dentro já do clima 
pré-capitular, seguindo as indicações 
do Estatutos do XXI Capítulo Geral 
referentes aos membros adicionais, 
definiu a lista dos 15 convidados que 
participarão do Capítulo Geral que 
acontecerá na Colômbia, a partir de 
8 de setembro. Foram convidados 7 
irmãos e 8 leigos.

Os leigos, que participarão até dia 30 
de setembro, são: Tony Clarke (Aus-
trália - Oceania), Michael Greef (África 
Austral - África), Elma Rafil (East Asia 
- Ásia), Joseba Louzao (Ibérica - Euro-
pa), Nohemy Pinto (América Central - 
Arco Norte), Gabrielle Giard (Canadá - 
Arco Norte), Jimena Djauara Grignani 
(Brasil Centro-Sul - América Sul) e Pep 
Buetas (L’Hermitage - Secretariado 
dos leigos). 

Os irmãos convidados, que partici-
parão de todo o período do Capí-

tulo, são: Brendan Sinei (Distrito da 
Melanésia - Oceania), Fábio Amadeu 
Queirós de Oliveira (Compostela - 
Europa), José Augusto Júnior (Brasil 
Centro-Norte - América Sul), Nelson 
Luna Beltran (East-Asia - Ásia), Eric 
Kramo (Distrito África do Oeste - Áfri-
ca), Omar A. Peña Jacobo (América 
Central - Arco Norte) e Libardo Garzón 
Duque (Ecônomo Geral).

Na indicação dos nomes, levou-se em 
conta o critério geográfico, conside-
rando as 6 regiões do instituto. Entre 
os religiosos foram indicados jovens 
irmãos, de até 35 anos, que represen-
tam o futuro do Instituto.

O capítulo começa no dia 8 de setem-
bro e a data prevista para a conclusão, 
embora seja apenas indicativa, é 20 
de outubro. Será realizado na Casa de 
Encuentros de La Salle, em Rionegro, 
próximo a Medellín, na Colômbia.

Rionegro, local em que se realizará o próximo Capítulo, na Colômbia
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CUba: o Carisma de ChampaGNat iNspira edUCadores

semiNário para edUCadores em CieNfUeGos

Entre os dias 31 de março e 2 de abril, 32 educadores da 
Diocese de Cienfuegos se encontraram no Santuário de 
Paraíso para o sexto seminário diocesano. 

A pluralidade de idades, com predominância da juventude 
e da segunda idade, de níveis de escolaridade (desde o 
primário até estudo superior) e a distribuição geográfica 
(quase todos os municípios da região estavam representa-
dos) enriqueceu a reflexão.

O tema central do encontro foi “habilidades educativas 
para o século XXI”.

Com a ajuda da inspiração, da experiência e da competên-
cia do Ir. Nicéforo Garrán, foram analisadas as indispensá-
veis inovações que a mudança cultural que vivemos pede 

que sejam incorporadas e as boas práticas da educação 
tradicional que são necessárias serem conservadas. 

Foram partilhadas as novas metodologias na área da for-
mação do pensamento crítico, da criatividade e do traba-
lho colaborativo.

O cartaz de fundo que inspirou o encontro foi a figura e o 
carisma de Marcelino Champagnat, fundador do Instituto 
que completa 200 anos.

Oxalá este seminário, além de trazer novas visões, convic-
ções e vigor a nossa vocação e trabalho como educadores, 
concretize-se em aplicações concretas nas salas de aula e 
nos centros escolares.

Ir. Carlos Martínez Lavín

‘La vaLLa. os CamiNhos de Um soNho’
eNCoNtro proviNCiaL da mediterrâNea em L’hermitaGe

Que essa experiência nos ajude a 

falar a linguagem da fraternidade 

e que se possa dizer de nós e de 

nossas obras educativas como se 

dizia sobre os primeiros irmãos: 

‘vejam como se amam’. Para 

que a gente aprenda com o cora-

ção a viver a verdade.

"

"

Entre os dias 23 e 26 de março a Província Mediterrânea 
celebrou o encontro ‘La Valla. Os caminhos de um sonho’ 
em L’Hermitage para celebrar o Bicentenário Marista. Par-
ticiparam 94 pessoas dos colégios, obras sociais e equipes 
provinciais com presença na Espanha, Itália e Líbano.

Os participantes descreveram o encontro como “dias vivi-
dos com muita intensidade” e “uma experiência única que 
ajudou a aprofundar as origens e a missão evangelizadora 
e educativa”.

O evento, organizado pelo Secretariado Irmãos Hoje, in-
cluiu uma peregrinação aos lugares mais importantes da 
vida de Champagnat e o testemunho do Ir. Alain Delorme.
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O projeto da Província Brasil Sul-
-Amazônia, que prevê a execução 
de 200 iniciativas para comemo-
rar os 200 anos da missão marista, 
já conta com mais de 70 ações. A 
meta é que sejam atingidas as 200 
iniciativas até o final de 2017.

Maristas eM rede

NotíCias breves

75 aNos eM Querétaro 

Em março foi celebrado os 75 anos 
da presença marista na cidade me-
xicana, da Província México Central. 
Várias instituições de ensino repre-
sentam os maristas hoje na cidade, 
entre as quais a Universidade Ma-
rista de Querétaro, que neste ano 
completa 15 anos de existência.

No sábado, 22 de abril, o Ir. Won 
Keun-ho (Paul) fez a profissão per-
pétua no Instituto. A celebração se 
realizou no Marist Education Cen-
ter, em Seul. No México, no dia 23, 
professou o Ir. Adán Cantú Solís, 
em S. Miguel el Progreso, municí-
pio de Malinaltepec.

Profissões PerPétuas

O Secretariado da Missão Alargado 
da Província se reúne, de 24 a 28 
de abril, em Notre Dame de l’Her-
mitage, na França. Conta com 15 
participantes da Catalunha, 10 da 
França, 6 da Grécia e 4 da Hungria.

ProvíNcia L’HerMitage

O Ir. Juan Carlos Fuertes, provincial, 
também esteve presente. 

“Marcelino nos chamou para vir aqui 
e pararmos da correria que temos to-
dos os dias e nos proporciona uma 
oportunidade de nos encontrar e co-
nhecer”, disse o Ir. Juan Carlos duran-
te o encerramento do encontro. 

“Uma oportunidade de viver com 
sorriso, fraternidade e acolhida. Uma 
oportunidade de aprender a partir do 
coração”.

“Parece que foi o próprio Marcelino 
que nos chamou aqui, como fez com 

os primeiros irmãos, e também nos 
envia para ser Hermitage com aque-
les que entram em contato conosco”, 
continuou. 

“Ser Hermitage para que as pessoas 
possam descansar, para que as escu-
temos, para que as acolhamos e de-
mos o que precisem”.

“Que essa experiência nos ajude a 
falar a linguagem da fraternidade e 
que se possa dizer de nós e de nossas 
obras educativas como se dizia sobre 
os primeiros irmãos: ‘vejam como se 
amam’. Para que a gente aprenda com 
o coração a viver a verdade”.

coNversas Que traNsforMaM

diáLogo do secretariado coM eQuiPes  
e coMissões de Leigos

O Secretariado de Leigos do Institu-
to, respondendo à proposta que fez o 
Conselho Geral em 2014, tem refle-
tido sobre algumas possíveis ações 
que poderiam ser introduzidas no 
itinerário da caminhada laical e do 
processo de comunhão dos próximos 
anos. Tais propostas nasceram a par-
tir do encontro em l’Hermitage das 
Comissões Continentais (outubro de 
2016) e, em seguida, de um processo 
de discernimento de quase um ano.

A partir de um rascunho de propos-
tas para o Capítulo, começou um diá-
logo com diversos grupos e equipes 
das Províncias, tendo como fundo a 
convicção de ser, irmãos e leigos, co-
-criadores de um futuro comum. As 
propostas reafirmam o desejo de en-

trar juntos em um território novo, com 
nos diz o Ir. Emili.

O diálogo que se promove nos semi-
nários toca os grandes conteúdos que 
se têm promovido durantes os últi-
mos anos: a necessidade de elaborar 
nas Unidades Administrativas itinerá-
rios formativos com caráter vocacio-
nal com as orientações que oferece 
o documento Ser Marista Leigo; im-
plementar o Movimento Champagnat 
com os novos acentos que aparece-
ram depois dos 4 anos do processo de 
revisão; incrementar as experiências 
de comunhão para fortalecer nossas 
identidades vocacionais; seguir refle-
tindo sobre uma possível estrutura 
associativa internacional, que pro-
porcione uma liderança leiga, sólida e 

A fundação marista apresentou à 
União Europeia um pedido de fi-
nanciamento para um programa de 
acesso à escola primária, à prote-
ção e recuperação de crianças que 
vivem em áreas de pós-conflito 
e em condições de exploração. O 
pedido foi apresentado junto com 
outras ONGs: Amici dei Popoli, De 
La Salle Solidarietà Internazionale, 
Fondazione Buon Pastore, VIDES.

fMsi
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mUNdo marista

Bolívia: Itinerário de preparação para 
a Profissão Perpétua - Cochabamba 

Argentina: Encontro de irmãos 
e idosos e irmãos jovens 

Colômbia: Reunião da Comissão Prepara-
tória do XXII Capítulo Geral em Rionegro

Bangladeche Ir. Alexander Amal 
em Giasnogor

Espanha: Páscoa internacional 
em Alcalá de Henares

Brasil: Formadores 
da Província Brasil Centro-Norte

bem formada, corresponsável com os irmãos da vitalidade 
do carisma; buscar espaços partilhados de formação para 
apoiarmos nossas respectivas vocações; seguir exploran-
do novas formas de expressar o carisma para nosso tempo, 
de maneira que nossa presença entre as crianças e jovens 
seja mais potente e apaixonada.

Até o momento, esse diálogo foi promovido na Bolívia, 
Chile, Peru, Argentina (com o Uruguai), Paraguai, Equador, 
Colômbia e Brasil. 
Em alguns desses países o Ir. Javier Espinosa, diretor do 
Secretariado de leigos, foi acompanhado pelos leigos Raúl 

Amaya, Nohemi Pinto e Mauricio Fuentes. Com formatos 
diferentes foram realizados tais encontros em outras re-
giões do Instituto.

As contribuições e sugestões dos grupos vão enriquecen-
do as possíveis propostas para o Capítulo, que serão reto-
madas em maio pelo Secretariado, no encontro de Nairóbi.

Os diálogos já estão promovendo sorrisos cheios de es-
perança, gestos de satisfação, preocupações que geram 
busca, visões de futuro... O processo já está sendo trans-
formador, nos diz o Ir. Emili Turú. 

Encontro com os leigos em Paraguai
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Mais de 42% das criaNças e adoLesceNtes brasiLeiros  
viveM eM situação de Pobreza

PubLicação Marista destaca as coNdições sociais iNfaNtojuveNiL

O CADÊ? Brasil revela que, em 2014, 

um universo de 42,43% das crianças 

e adolescentes viviam em situação 

de pobreza e pobreza extrema, o que 

representa quase 15 milhões de 
menores de 14 anos.  

"

"
No dia 11 de abril foi lançada, em Brasília, a quinta edição 
do relatório CADÊ? Brasil – Crianças e Adolescentes em 
Dados e Estatísticas.

Ao longo dos seis últimos anos, o caderno de dados, pro-
duzido pela Província Marista Brasil Centro-Norte e parcei-
ros, se consolida e atualiza-se para qualificar o debate e a 
incidência política nos direitos de crianças e adolescentes 
no país.

Em 2016, o CADÊ? Brasil alinha-se com a nova Agenda 
Global para o Desenvolvimento das Nações Unidas, e os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), ao tra-
zer 52 dos 60 indicadores apresentados na Agenda, que 

servirão de subsídio para monitorar 11 dos 17 ODS, com o 
olhar direcionado à população infantojuvenil. 

O CADÊ? Brasil revela que, em 2014, um universo de 
42,43% das crianças e adolescentes viviam em situação 
de pobreza e pobreza extrema, o que representa quase 15 
milhões de menores de 14 anos. 

Ao longo de seis anos, os maristas e parceiros elaboraram 
cinco edições do CADÊ? Brasil. As informações sistemati-
zadas no documento são coletadas de fontes oficiais. 

Todos os dados do relatório de 2016 podem ser acessados 
em www.marista.edu.br/cade.

retiro ‘La vaLLa WeekeNd’ aNiMa estudaNtes ao serviço

estudaNtes eM Nova iorQue escutaM testeMuNHos de refugiados

Estudantes dos Estados Unidos se reuniram para o retiro 
anual “La Valla Weekend”, em Esopus, Nova Iorque, de 24 
a 25 de março. 

Durante esses dias escutaram histórias de refugiados sí-
rios e fizeram uma experiência de como é a vida de um 
refugiado.

Os estudantes, de 11 colégios maristas, participaram de 
um programa de simulação pensado para criar consciên-

cia, experimentar emoções e encorajá-los a agirem em 
prol dos refugiados.

No dia 24 de março escutaram testemunhos de uma famí-
lia síria de 4 componentes, vinda de Alepo, que fez parte, 
durante vários anos, da comunidade dos Maristas Azuis, 
antes de se transferir para New Jersey, em outubro pas-
sado.
Também ouviram as palavras de Tomas O’Riordan, um vo-
luntário marista, que em janeiro passado trabalhou com os 
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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

méXiCo: JoveNs peLo serviço

refugiados em McAllen, no Texas, fronteira com o México.
No dia 25, o ex-superior geral, Ir. Seán Sammon, ajudou na 
reflexão sobre os direitos das crianças e mostrou como o 
Instituto está ajudando na luta contra os abusos infantis 
através do escritório dos Direitos das Crianças das Nações 
Unidas.

O retiro terminou preparando os estudantes para o “Dia 
Nacional Marista do Serviço”, que se realizou no dia 29 de 
março. 

Foi dado de presente a cada escola uma cruz marista dian-
te da qual rezar naquele dia.

Durante a semana santa, 40 jovens e seis professores das 
duas Províncias Maristas do México se reuniram na casa 
provincial do México Central. 

Eles se preparam para fazer, durante o próximo ano acadê-
mico, um ano de voluntariado dentro do programa “Jovens 
pelo Serviço”.

Em julho terão outra reunião quando serão escolhidos os 
projetos em que realizarão a experiência.

7 vídeos: a voz dos JoveNs

Em uma série de sete vídeos, jovens de todo o mundo 
partilham seus testemunhos sobre o que acreditam ser os 
maiores desafios de hoje e sobre o que pensam que os 
Irmãos Maristas poderiam fazer para enfrentá-los.

Os vídeos têm como objetivo ajudar a preparar aos jovens 
que terão a oportunidade de se reunirem com os capitu-
lares durante o XXII Capítulo Geral, na Colômbia, em se-
tembro.

Irmãos e leigos dos 81 países que têm presença marista 
terão voz no Capítulo e poderão também escutar aos jo-
vens e crianças.

Os vídeos trazem testemunhos da África, América, Ásia, Eu-
ropa e Oceânia. Estão disponíveis com legendas em espa-
nhol e inglês. Clique aqui para assistir aos vídeos: https://
goo.gl/eUdKzl.


