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Notícias Maristas

Dar um giro muito importante em nossas viDas

mensagem para a festa De são marcelino champagnat 2017

aDministração geral

Entre os dias 28 de maio e 4 de 
junho a Comissão Internacional 
de Leigos se reúne em Nairóbi, 
com o Ir. Javier Espinosa, diretor 
do Secretariado dos Leigos.

Durante todo o mês de junho, o 
Conselho Geral se reúne para a 
sessão plenária.

O Ir. Josep Maria Soteras, CG, 
de 1 a 6 de junho, participa, em 
Brasília, da reunião do Conselho 
Provincial do Brasil Centro-Nor-
te.

Os diretores do Secretariado da 
Missão, Irmãos Carlos Alberto 
Rojas Carvajal e Mark Omede 
participam, na Guatemala, de 2 a 
4 de junho, da reunião prepara-
tória do Encontro Internacional 
de Jovens Maristas.

A mensagem deste ano do Superior 
Geral, Ir. Emili Turú, para a festa de 
São Marcelino Champagnat, dia 6 de 
junho, está marcada pelo contexto da 
celebração do Bicentenário do Insti-
tuto e do XXII Capítulo Geral.

“Convido-os a viver este 6 de junho, 
unidos com os maristas de todo o 
mundo, com o mesmo espírito que 
celebramos o dia 2 de janeiro passa-
do: dando graças ao Senhor pelo dom 
do carisma de Champagnat à Igreja e 
ao mundo; pedindo perdão por nos-
sas infidelidades ao Espírito de Deus; 
e renovando nosso compromisso com 
a vida e a missão maristas.”

“O lema do Capítulo ‘Um novo La 
Valla’ nos convida a regressar a La 
Valla, a casa de nossas origens, nossa 
“casa da luz”, para reencontrar o es-
sencial do nosso carisma e nos dar a 
oportunidade de ‘um novo começo’, 
aqui e agora.”
O Ir. Emili recorda as palavras do Ir. 
Basilio Rueda, que durante o Capítulo 

Geral de 1993 sublinhava “a necessi-
dade de dar um giro muito importan-
te em nossas vidas, em nossas comu-
nidades, em nossas obras”.

Conclui convidando a todos os ma-
ristas de Champagnat a abrirem-se à 
ação do Espírito: “Oxalá, coletivamen-
te, tenhamos a audácia, como Maria, 
de nos deixar levar pela emergente 
novidade do Espírito, sem nos deixar 
encerrar por aquilo que realizamos 
até agora ou pela simples gestão do 
que existe.”

Pode ler e assistir a mensagem com-
pleta do Ir. Emili no seguinte endere-
ço: http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=4344

Oxalá, coletivamente, 

tenhamos a audácia, 

como Maria, de nos 

deixar levar pela emer-

gente novidade do 
Espírito

"

"
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fazemos o caminho juntos: relatório Do ir. superior geral 
e seu conselho para o XXii capítulo geral

Acaba de ser publicado o número 47 
de FMS Mensagem que traz o Relató-
rio do Superior Geral e seu Conselho 
para o XXII Capítulo Geral.

O relatório é um instrumento colo-
cado nas mãos dos participantes do 
próximo Capítulo, que começa dia 8 
de setembro, apresentando os princi-
pais aspectos da caminhada da Admi-
nistração Geral feita durante os últi-
mos 8 anos.

O encontro de Jesus com os discípu-
los de Emaús serviu de imagem em-
blemática para o Conselho contar a 
experiência vivida ao longo desses 
anos.

Publicado nas 4 línguas oficiais do 
Instituto, a publicação está chegando 

a província Do canaDá 
celebra o 200º aniversário Do instituto 

nas Unidades Administrativas. 
O arquivo PDF pode ser baixado nos 

seguinte endereço: http://www.cham-
pagnat.org/400.php?a=6&n=4342

No dia 20 de maio de 1789, nasceu Marcelino Champag-
nat... 20 de maio de 2017, os Maristas do Canadá celebra-
ram 200 anos do Instituto. Coincidência proposital? Melhor, 
um sinal da providência que permitiu a coincidência destas 
celebrações no fim de semana, no Canadá. Ela facilitou a 
presença de muitos leigos nessa celebração de família. A 
Associação Marista de Leigos (AMDL), apoiada pelo Conse-
lho Provincial, e a CAP (Comissão de Animação Pastoral) as-

sumiram a organização do encontro. O lugar escolhido unia 
o passado com o presente: viveu-se um dia na ESMC (Escola 
Secundária Marcelino Champagnat), que de 1929 a 2002, 
foi Casa Provincial, escolasticado e juvenato da então Pro-
víncia marista de Iberville, a alguns passos do “berço” que 
acolheu os primeiros Irmãos maristas na América, em 1885. 
A festa aconteceu em três momentos: a atualidade do caris-
ma marista; em torno da mesma mesa; ação de graças.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4342
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4342
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Líderes autêNticos e traNsforMadores para uMa Nova África

seguNda fase do prograMa “Novos HorizoNtes”

O Instituto se dedicou, de 10 a 15 de 
maio, a refletir e planejar a segunda 
fase do Programa Novos Horizontes, 
dedicado à formação de líderes para 
a missão marista na África. 

A equipe, formada pelo Secretariado 
da Missão e FMSI, participou de um 
diálogo para escrever uma propos-
ta que será apresentada às agências 
para financiar o projeto.

A FMSI foi representada pela diretora 
Marzia Ventimiglia e Angela Petenzi, 
enquanto que os Irmãos  Carlos Al-
berto Rojas e Mark Omede represen-
taram o Secretariado da Missão. Gran-
de apoio foi dado por Mike Greeff, 

diretor das escolas maristas da África 
do Sul, e Onoria Tosi, assistente do 
Secretariado da Missão.

176 delegados de 19 países partici-
param da primeira fase do projeto

O Projeto Novos Horizontes visa for-
talecer os serviços educativos das es-
colas maristas da África para enfren-
tar os novos desafios da instrução no 
continente e promover um modelo 
educativo aberto a todos, especial-
mente aos mais desfavorecidos.

Para alcançar tais objetivos, na pri-
meira fase do projeto, 176 delegados 
de 19 países que representam as Pro-

víncias Maristas africanas se reuniram 
em Nairóbi (59 participantes), Johan-
nesburg (59 participantes) e Kumasi 
(58 participantes) para participar dos 
seminários regionais.

Dessa maneira, aos dirigentes das 
escolas foram dados conhecimentos 
dos instrumentos idôneos para trans-
formar a liderança e a gestão das es-
colas, desenvolver iniciativas para sa-
nar o desequilíbrio na instrução das 
crianças e jovens pertencentes a gru-
pos marginalizados e desfavorecidos, 
construir uma escola financeiramente 
sustentável, ampliando o acesso ao 
ensino secundário.

Segunda fase do programa

Na segunda fase, ainda em aprova-
ção, existe a vontade de selecionar 
e formar 38 embaixadores escolhi-
dos entre os dirigentes das escolas 
que participaram da primeira fase, 
procurando individuar as necessida-
des específicas das diferentes reali-
dades africanas e, de maneira geral, 
criar instrumentos para alcançar os 
seguintes objetivos: incluir sempre 
mais as crianças desfavorecidas nas 
escolas maristas, prestando atenção 
ao respeito dos direitos das crianças 
e à paridade de gênero; tornar autos-
suficiente as escolas; gerar uma nova 
consciência cívica e responsabilidade 
social; reconhecer a vocação marista 
e a sua contribuição para a sociedade.

prograMa “tHree2six”

Maristas educaM cerca de 300 criaNças refugiadas eM JoHaNNesburg

Os maristas da Província África Austral estão oferecendo 
educação para cerca de 300 crianças originárias dos paí-
ses vizinhos da África do Sul, que não frequentam a escola 
oficial por causa da sua situação de ilegalidade.

O Programa “Three2Six”, organizado pelo Sacred Heart 
College em Johannesburg desde 2008, ensina letras e 
matemática para crianças de 5 a 13 anos.

Os professores, também eles refugiados, oferecem aulas 
diárias, de três horas, nas instalações do colégio, com a 
esperança de que as crianças possam um dia entrar no sis-
tema escolar.

“Essas crianças não só estão preparadas para entrar no 
sistema escolar oficial, mas nos enchem de confiança, 
energia e um desejo profundo de contribuir com suas co-
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munDo marista

Bangladeche: 
Giasnogor

Camboja: 
La Valla school

Espanha: Coral do Colégio  
de Valência

África do Sul: St David’s 
Marist Inanda

França: Comissão Europeia 
Irmãos Hoje, Paris

Madagascar: Celebrando  
o bicentenário marista

munidades”, disse Rebecca Bomhead 
ao site da entidade de caridade irlan-
desa Misean Cara.

Three2Six oferece transporte seguro, 
uniformes, livros didáticos e almoço 
diário para cada criança.

Desde 2010 o projeto oferece tam-
bém um acampamento de verão de 
10 dias, em agosto, durante o qual 
ensinam leitura e repassam a mate-
mática, além de jogos, esportes, ciên-
cia, artes e sessões de informática.
O programa Three2Six está plane-

jando monitorar o progresso dos 
participantes, observando como eles 
participam da escola e a sua reação 
psicossocial, depois de terem entrado 
no programa escolar oficial, com uma 
escala de resiliência que irá desen-
volver, inspirada na escala KIPP GRIT.
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coMitê de coMuNicações 

refLete sobre a forMação, iMageM iNstitucioNaL

Depois do primeiro encontro reali-
zado em novembro passado, o Co-
mitê de Comunicação do Instituto 
se reuniu na Casa Geral entre os 
dias 9 e 11 de maio visando incre-
mentar a comunicação no Instituto.

Os temas abordados foram a Polí-
tica de Comunicação do Instituto, 
apresentada ao Conselho Geral na 
sessão plenária no início do ano, 
projeto de formação para os comu-
nicadores maristas e também a ima-
gem institucional do instituto.

O comitê, nomeado pelo Conselho 
Geral, é formado pelo Ir. Antonio 
Ramalho, conselheiro geral; Luiz Da 
Rosa, diretor de comunicações do 
Instituto; Estefanía Aguirre Wach-
ter, jornalista do escritório de co-
municação da Casa Geral; Ir. Paulo 
Martins, diretor de comunicação 
da Província Brasil Centro-Norte; 
e José María Martín, diretor de co-

províNcia east asia 

sete irMãos professaM eM cotabato

No dia 22 de maio, a Província East 
Asia acolheu a primeira profissão de 
sete irmãos. 

A celebração foi realizada em No-
tre Dame of Cotabato, nas Filipinas, 
com a presença de vários religio-
sos, especialmente das Irmãs Ma-
ristas.

Os novos irmãos são: Gary B. Dan-
lag (Cotabato), Jay-Jay E. Escuadro 
(Marbel), Abraham Kang Minwoo 
(Suwon, Coreia), Kevin Anthony S. 
Legara (Cotabato), Denzel Resi O. 
Nartatez (Cotabato) Roxan P. Paje 
(Marbel) e Romar Dave S. Rano 
(Marbel).

Durante o seu noviciado o mestre 
foi o Ir. Alfredo Herrera.

municação da Conferência Marista 
Espanhola.

O próximo encontro do grupo será 
realizado no início de 2018.
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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

FOCSIV, junto com seis 

associados, entre eles a 

FMSI, unidos num con-

sórcio, sustenta milhares 

de pessoas que fogem da 

guerra na Síria, Iraque, Lí-

bano, Jordânia e Turquia

"

"

HuMaNitY: serMos HuMaNos coM os seres HuMaNos 

coNtiNua o eMpeNHo da fMsi No apoio aos Maristas azuis  
eM aLepo e ao proJeto “frateLLi”

Continua o empenho da FMSI no 
apoio aos Maristas Azuis em Alepo 
e ao Projeto “Fratelli”, um programa 
educativo para crianças e jovens refu-
giados no Líbano. Continua também, 
graças a FOCSIV (Federazione degli 
Organismi Cristiani Servizio Interna-
zionale Volontario) e à sua parceria 
com HUMANITY – Essere umani con gli 
esseri umani. (sermos humanos com 
os seres humanos)

FOCSIV, junto com seis associados, 
entre eles a FMSI, unidos num consór-
cio, sustenta milhares de pessoas que 
fogem da guerra na Síria, Iraque, Líba-
no, Jordânia e Turquia; coloca-se ao 
lado das pessoas presas em cidades 
da Síria assediadas; acolhe nos cam-
pos de refugiados do Kurdistão ira-
quiano, longe das áreas controladas 
pelo Califado e pelo ISIS; preocupa-se 
e se ocupa da educação e da forma-

ção profissional, do desenvolvimento 
agrícola, da saúde física e psicológica, 
das incapacidades físicas e das neces-
sidades de tantos homens e mulheres 
do Oriente Médio, tragicamente en-
volvidos em conflitos nestes anos.

Todo o trabalho está voltado para os 
mais vulneráveis, mulheres e crian-
ças, com particular atenção aos proje-
tos que têm por objetivo a reconstru-
ção de um futuro sustentável para as 
pessoas, em primeiro lugar, e para o 
próprio país de origem ou de adoção 
posterior.
No empenho conjunto e partilhado só 
as negociações de paz permanecem 
como prioridade absoluta; as partes 
são chamadas a empenhar-se para 
garantir o acesso às ajudas humani-
tárias e a conseguir que os governos 
terminem com a hipocrisia do finan-
ciamento de armas.
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