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Notícias Maristas

Festa de são Marcelino

Festa do Bicentenário na casa Geral

adMinistração Geral

O conselho geral, durante o mês de junho, realiza a 
última sessão plenária do mandato 2009-2017.

Entre os dias 2 e 4 de junho os diretores do Secreta-
riado da Missão, Irmãos Carlos Alberto Rojas Carvajal 
e Mark Omede, se reuniram em Guatemala para conti-
nuar os preparativos para o Encontro Internacional da 
Juventude Marista, em 2019.

Reúne-se, na Casa Geral, de 5 a 9 de junho, a Comis-
são Internacional de Patrimônio Marista.

Durante esse ano, diferentes ativida-
des nas unidades administrativas têm 
marcado o Bicentenário do Instituto.

Na Casa Geral, a data escolhida para 
celebrar esse aniversário foi a festa 
de São Marcelino, no dia 6 de junho.
A convite do Conselho Geral, cerca de 
150 pessoas participarão da celebra-
ção. 

Elementos importantes desse evento 
serão a apresentação dos três volu-
mes da História do Instituto, a mostra 
fotográfica “Um olhar sobre a vida Ma-
rista no Bicentenário do Instituto” e a 
celebração eucarística presidida pelo 
Cardeal João Braz de Aviz, prefeito 
da Congregação para os Institutos de 
Vida Consagrada e as Sociedades de 
Vida Apostólica no Vaticano.
A mensagem enviada há alguns dias 
pelo Ir. Emili Turú, superior geral, nos 
prepara para essa festa. Siga as novi-
dades da celebração do dia de São 
Marcelino Champagnat através do 
hashtag #MillionMarists (facebook | 
Tweet).

De 7 a 9 de junho acontece a reunião anual da 
FMSI Cono Sur, em Santiago, Chile. Participam a 
diretora da FMSI, Marzia Ventimiglia, e Ir. Álvaro 
Sepúlveda, encarregado da promoção dos direitos 
das crianças.

De 7 a 11 de junho leigos e alguns irmãos da Ad-
ministração Geral fazem uma peregrinação aos lu-
gares maristas. O grupo será acompanhado pelos 
Irmãos Javier Espinosa, Diretor do Secretariado 
dos Leigos, e Ir. Carlos Huidobro, Secretário Geral.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4344
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4344
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FoMeNtar a coMuNhão da Missão No coNtiNeNte aMericaNo

coNFerêNcia iNteraMericaNa de ProviNciais

Realizou-se em Curitiba, de 25 a 30 
de maio, o encontro da Conferência 
Interamericana de Provinciais (CIAP). 

Representantes das 06 Províncias do 
continente se encontraram para dis-
cutir assuntos relacionados ao futuro 
do Instituto Marista, valorizar e reto-
mar o trabalho feito até o presente 
momento e debater pontos para a 
continuação da construção das Re-
giões América Sul e Arco Norte.

Participam do encontro membros do 
Conselho Permanente da CIAP, Comis-
são Continental de Missão, Comissão 
Continental de Espiritualidade Irmãos 
e Leigos, as Subcomissões Continen-
tais e os Secretariados do Instituto 
Marista. 
Estiveram também presentes vários 

membros da administração geral, re-
presentando os secretariados: Carlos 
Alberto Rojas e Mark Omede (Mis-
são), Hipólito Pérez (Irmãos Hoje), 
Chris Wills (Colaboração para a Mis-
são Internacional) e Manel Mendonza 
(FMSI).
Os principais objetivos do encontro 
foram:

• Oferecer um acompanhamento 
próximo e mútuo por parte do Con-
selho Permanente e das Comissões 
e Subcomissões, para auxiliar nos 
processos de animação.

• Compartilhar os avanços e os pró-
ximos passos dos planos de anima-
ção do Conselho Permanente e das 
Comissões e Subcomissões, antes 
da finalização deste período de 
animação.

• Facilitar o contato pessoal dos en-
volvidos na animação da Vida Ma-
rista na América.

• Oferecer recomendações aos Ir-
mãos Provinciais, após o encontro 
da CIAP, sobre a animação e os pro-
jetos continentais ou suas versões 
regionais, e sobre as estruturas que 
as apoiam.

• Conhecer os caminhos que estão 
sendo propostos e construídos 
para as Regiões da América: Arco 
Norte e América Sul.

• Fomentar a comunhão com o Ins-
tituto Marista, mediante a conexão 
dos Secretários e da animação Ma-
rista na América.

• Conhecer e celebrar o caminho 
conjunto da animação da CIAP em 
suas diferentes Comissões e Sub-
comissões na América Marista.

'ardeNdo coMo uMa estrela'

eNcoNtro de joveNs Maristas eM PoughkeePsie

Cerca de 250 jovens das escolas maristas dos Estados 
Unidos foram até o Marist College in Poughkeepsie, Nova 
Iorque, para participar do Encontro de Jovens Maristas de 
2017, de 19 a 21 de maio.

Estiveram presentes também grupos do México, Canadá 
e dois estudantes que viveram com os Maristas Azuis em 
Alepo, na Síria.

O destaque da celebração de abertura foi a presença sur-
presa do Ir. Emili Turú, superior geral, que deu as boas 
vindas aos jovens para o encontro. Ele fez o discurso de 
abertura e encorajou os jovens a valorizar e aproveitar os 
três dias do encontro.
No último dia, domingo, dia 21, a celebração eucarística 
teve um significado especial, pois não foi simplesmente 
a celebração do Encontro de Jovens, mas também a litur-
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gia nacional da celebração do bicentenário. Uniram-se aos 
jovens os provinciais de todos os ramos maristas: Irmãs 
Maristas, Padres Maristas, Irmãos Maristas e Irmãs Missio-
nárias Maristas.

Abaixo, em inglês, encontra alguns testemunhos dos par-
ticipantes: 

“Its always so exciting to see such a large Marist Family 
come together. Every year there are so many people from 
so many walks of life who are bonded together through 
one common identity. God's love is very present through 
not only the existing relationships between the young 
adult and adult teams, but also through the new friend-
ships being formed by the young Marists. You can feel this 
love and how special it truly is at any time - whether we 
are together in a large group, or spread throughout the 
event. The Marist Youth Gathering is a blast. I can't wait to 
see what the rest of the weekend holds” (Peter Cooper - 

Miami).
"It's been an amazing experience for me to see my studen-
ts become filled with the Holy Spirit and the same Marist 
charism as I have. They have ambitious dreams to bring 
this Spirit back to SJR" (Joseph LoGiudice - Montvale, New 
Jersey)

"What I learned and can see is definitely that there is more 
to me than what I see. Through Madelines talk, music mi-
nistry, and the workshops, I have all I need to be success-
ful - it's just a matter of "awakening that fire" within me” 
(Christine Demetillo - Roselle Catholic '14)
"They are still certainly recognizable as the kids they were 
on Friday, but the transformation of their hearts is pal-
pable. The Holy Spirit has been ignited in them through 
the Spirit of Marcellin and they are forever changed. Their 
hearts are on fire, and their passion awakened, as they 
make plans to bring this light back to Marist Chicago" (Col-
leen Pochyly - Chigago)

#MillioNMarists

aPelo aos Maristas de chaMPagNat Para Partilhar o carisMa Na rede

A Administração Geral propõe a to-
dos os maristas de Champagnat que 

usem nas redes sociais, durante os 
próximos dias, especialmente 6 de 

junho, o hashtag #MillionMarists.
Almejamos criar um movimento 
destacado nas redes (tendência), 
como fizemos no dia 2 de junho, 
quando mais de 2 milhões de men-
sagens foram postadas nos diferen-
tes canais da internet.

Usando as redes sociais como ca-
nais, vamos mostrar nossa unidade 
postando uma mensagem pela festa 
de São Marcelino e pelos 200 anos 
do Instituto, usando #MillionMaris-
ts.

Esse apelo pode ser difundido nas 
fraternidades, nas escolas e em to-
dos os âmbitos da missão marista.

Pedimos o apoio das Unidades Ad-
ministrativas, especialmente das 
equipes de comunicação, para aju-

não resistaM ao espírito santo!

Mensagem do Ir. Emili Turú, Superior Geral, para a festa de São Marcelino 
Champagnat (https://goo.gl/Se8NTT).

https://goo.gl/Se8NTT
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Mundo Marista

El Salvador: Celebração 
do Bicentenario

Quênia: Reunião do Secretariado 
ampliado dos leigos em Nairóbi

Nigéria: Celebração Provincial 
do Bicentenário

Guatemala: Celebração 
do Bicentenário

Espanha: SED envia voluntários 
maristas para a missão

México: Profissão perpétua do Ir. Mele 
Tiscareño (México Occidental)

dar na difusão dessa iniciativa.
O objetivo é unir nossas mensagens, mostrando assim 
como o sonho de Marcelino Champagnat cresceu, co-

meçando com dois jovens na pequena casa de La Valla, 
chegando a formar uma grande família, com um número 
enorme de pessoas, irmãos e leigos. 

coMuNidades iNterNacioNais Para uM Novo coMeço

ForMação Para os caNdidatos ao PrograMa lavalla200>

O segundo grupo de Irmãos e Leigos destinados às comunidades internacionais do programa Lavalla200> começou 
sua formação no final de abril. Até final de junho estarão em San Martino a Monte, Itália. Em seguida concluirão a etapa 
nos lugares maristas, na França. O Ir. Mario Meuti, um dos participantes, descreve, no texto abaixo, a experiência vivida 
nessas últimas semanas.

Depois de alguns dias em Roma, na sexta-feira 5 de maio 
viemos a San Martino a Monte, município de Poppi, na Tos-
cana. 

Estamos morando nas “Casas Novas”, um grupo de casas 
de propriedade do antigo mosteiro de Camaldoli, recente-
mente reformadas, bem equipadas e adaptadas para hos-
pedar famílias em período de férias. 

O panorama do entorno é belíssimo, com as típicas coli-
nas toscanas, e a poucos minutos de carro da cidade de 
Bibbiena, que tem um centro comercial e todos os servi-
ços necessários, inclusive hospital. Fomos divididos em 
4 fraternidades, todas com Irmãos e Leigos e uma figura 

http://www.champagnat.org/400.php?a=24
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feminina. Também tradutores e hóspedes, enviados para 
orientar nossas reflexões e conduzir nossa experiência 
como grupo, são integrados em uma das fraternidades. 
Cada grupo tem autonomia organizativa e financeira: da 
cozinha à oração, das compras à organização da casa e do 
tempo livre. 

Oficialmente usamos duas línguas: espanhol e inglês, mas 
na realidade temos uma diversidade maior (5 línguas). 
Hábitos e mentalidades muito diferentes constituem um 
belo desafio de convivência com dez nacionalidades dos 
cinco continentes e até com grande diferença de idade, 
com Juliana, jovem australiana de 24 anos a 72 anos. 

Alguns, no início, estavam preocupados por haver supe-
rado os 60, mas depois se deram conta de estar em boa 
companhia.

Em cada dia vivemos juntos momentos formativos funda-
mentais: duas sessões de trabalho de manhã (das 9h às 
12h30) e uma de tarde (das 15h30 às 17h), dirigidas por 
pessoas capacitadas, escolhidas a dedo. 

Iniciamos nosso período formativo com três dias de mú-
tuo conhecimento e auto conhecimento, auxiliados pelo 
eneagrama de personalidade proposto pelo Ir. Lluís Serra; 
continuamos com três dias dedicados ao aprofundamento 
do discernimento, tanto pessoal como comunitário, sob a 
orientação do Pe. Michael Pavulraj SJ, indiano, professor 
da Universidade Gregoriana. 

Depois veio Louise Evans, uma senhora originária do país 
de Gales que vive em Florença e há mais de vinte anos faz 
cursos e sessões formativas para top manager e empre-
sários de companhias multinacionais sobre realização em 
ambientes interculturais. 

É uma grande especialista da conhecida comunicação não 
violenta e consultora de muitas empresas de renome.

Nesta terceira semana estamos vivendo novas e estimu-
lantes dinâmicas de relacionamento, que envolvem nossa 
parte emotiva, não apenas a esfera intelectual, e nos exer-

citamos na descoberta do tipo de liderança a ser usada 
nas novas comunidades. 

Nelas teremos que viver, não só Irmãos, acostumados a ter 
um superior e uma série de regras comuns, mas também 
com leigos e leigas mais jovens, de outras gerações e de 
diferentes culturas; estas condições nos estimulam a viver 
plenamente o carisma marista. 

Nestas dinâmicas nos ajuda o Pe. Tim Norton, australiano, 
missionário do Verbo Divino e atual diretor do Centro de 
Nemi e a Ir. Salomé Labra Madariaga, chilena, Missionária 
Serva do Espírito Santo.

O objetivo deste trabalho formativo é viver já em condi-
ções parecidas às que teremos nas comunidades a que 
seremos chamados a formar dentro de alguns meses: Ir-
mãos e Leigos em igualdade de condições, com o desejo 
de enriquecer-nos a partir das nossas diferenças. 

Nos próximos dias, seguramente, daremos mais atenção 
à missão: estamos conscientes de viver em função de um 
“novo começo”. 

Por isso muitos de nós iremos iniciar uma presença ma-
rista em lugares inexplorados ou reforçar comunidades já 
existentes. 

Em ambos os casos trata-se de agir em ambientes distan-
tes de nossas culturas de origem e de construir um pro-
jeto com adolescentes e jovens marginalizados, que não 
têm seus direitos respeitados e que são vistos claramente 
como “problema” social.

Mas agora estamos concentrados no momento presente, 
vivendo em plenitude esses dias nos quais não nos fal-
tam tempo livre nem fins de semana de descanso, vividos 
sempre em fraternidade. 

Tudo aqui parece bom, mas a aventura está só no início.
Ir. Mario Meuti

Nelas teremos que viver, não só 

Irmãos, acostumados a ter um 

superior e uma série de regras 

comuns, mas também com leigos 

e leigas mais jovens, de outras 

gerações e de diferentes culturas; 

estas condições nos estimulam a 
viver plenamente o carisma 
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

Nova relação de coMuNhão: ForMação coNjuNta 

eNtre irMãos, leigos e leigas Maristas de chaMPagNat

6 de juNho: MarceliNo chaMPagNat. Paixão e coMPaixão

Quando o Pe. Marcelino estava para morrer, um Irmão se apro-
ximou de sua cabeceira, tomou sua mão e lhe pediu: “ Pai, 
não se esqueça de nós quando chegar no céu. ” Marcelino lhe 
respondeu simplesmente: “ Esquecer-vos? Isso é impossível. 
” Como poderia um pai esquecer de seus filhos; é impossível. 
Hoje, na festa de São Marcelino Champagnat, desde esse re-
moto rincão do Instituto em que vivo e trabalho, eu também 
me atrevo a pedir-lhe que não nos esqueça, mesmo saben-
do que isso é impossível. Padre Champagnat, não se esqueça 
de seus Irmãos lutando pela defesa dos direitos humanos na 
Síria, nem dos Irmãos que sofrem enormes dificuldades no 
Paquistão, Haiti, Cuba, África Central ou Líbano, dos Irmãos 
que vivem escondidos e anônimos em outros países que não 
devo mencionar aqui, dos Irmãos que entregam suas vidas 
cada dia nas aulas ou em escritórios, nos bairros periféricos 
das cidades, em escolas prestigiosas de classe média ou em 
zonas rurais remotas, dos Irmãos que ensinam nas universi-
dades ou em pequenas escolas primárias, dos Irmãos que tra-
tam de semear nosso carisma na América, Europa, África, Ásia 
e Oceania. 

Não esqueça das nossas lideranças, sucessores seus, que ten-
tam ser seu retrato vivo. E não esqueça da legião de leigos, 

Entre os dias 8 e 10 de maio, a Pro-
víncia Brasil Sul-Amazônia promo-
veu a primeira edição da sua Forma-
ção Conjunta entre Irmãos, Leigos e 
Leigas Maristas de Champagnat. O 
evento ocorreu em Tramandaí e pro-
porcionou um espaço para a partilha 
de experiências e vocações de 17 
participantes. A iniciativa faz parte 
da preparação para o Capítulo Geral, 
em setembro, e tem como objetivo 
potencializar uma nova relação de 
comunhão entre Irmãos e Leigos(as) 
– seguindo um movimento global 
do Instituto Marista. “O encontro foi 
muito importante para compartilhar 
especificidades e semelhanças para 
qualificar a nossa formação, sempre à 
luz do carisma da instituição”, avalia 
o coordenador de laicato marista, Edi-
son de Oliveira.

tão maristas quanto os Irmãos, que trabalham, vivem e rezam 
conosco, que trazem cravado em suas almas e em seus corpos 
o espírito marista, e que não deixam de crescer cada dia como 
um sinal dos tempos. “Pai, não nos esqueça...” Boa Mãe, não 
nos esqueça. 

Ir. Eugenio Sanz, Bangladesh

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
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