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Notícias Maristas

Europa CEntro-oEstE tEm novo ConsElho dE missão

a EquipE é formada por três irmãos E três lEigos

administração gEral

O CG chegou ao final de sua última 
plenária, hoje dia 27 de junho. Nesse 
período final o Conselho Geral teve 
em pauta: temas do Economato, atua-
lização de vários projetos em anda-
mento, documentos pre-capitulares, 
assessoria de comunicações, algumas 
nomeações e votação de acordos e 
decisões. O CG reservou um tempo 
para a etapa de preparação ao Capí-
tulo Geral “Recolhendo frutos” e teve 
momentos fraternos de despedida 
com alguns Conselhos Gerais e com 
pessoas da nossa administração ge-
ral. Nesta semana, de 27 a 29, a co-
munidade do conselho se encontrará 
numa casa de praia, para um convívio 
e avaliação.

Começou no dia 24 de junho o pro-
grama de formação para Irmãos da 
terceira idade “Amanhecer”. O curso, 
para irmãos de língua espanhola e 
portuguesa, acontece em Manziana e 
termina dia 24 de agosto.

Entre os dias 29 de junho e 3 de ju-
lho, o Ir. Javier Espinosa, diretor do 
secretariado de leigos, realiza semi-
nários em Guatemala e El Salvador.

O Ir. Evaristus Kasambwe, que nos 
últimos anos trabalhou na FMSI, na 
Promoção dos Direitos da Criança, 
regressou à sua Província, África Aus-
tral. Sua nova missão será no MIC, em 
Nairóbi.

O Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal, Di-
retor do Secretariado da Missão, está 
visitando a Província do Canadá. 

A Província da Europa Centro-Oeste 
criou seu Conselho da Missão neste 
mês, composto por três irmãos e três 
leigos, para fortalecer a missão maris-
ta.

O objetivo do Conselho é promover 
os valores maristas e novas iniciati-
vas nos centros da Bélgica, Alemanha, 
Irlanda, Holanda e Reino Unido assim 
como promover a comunicação e o 
trabalho missionário dentro da Euro-
pa e com outras congregações.

Os membros dessa equipe são: Ir. Mi-
cheal Schmalzl (representante da Ale-
manha), Conny Stuart (representante 
da Holanda), Ir. Robert Thunus (repre-
sentante da Bélgica) e Paul Cummings 
(representante da Escócia).

“Tenho o prazer de anunciar o lan-
çamento do Conselho da Missão 
na Europa Centro-Oeste”, disse o Ir. 
Brendan Geary, provincial. “Durante 
muitos anos, desafiamos a nós mes-

mos a sermos ousados, tomar deci-
sões sem precedentes e envolver os 
leigos em nossas estruturas e proces-
sos de tomada de decisão”.

“A criação do Conselho de Missão 
na nossa Província realiza uma das 
prioridades do nosso último Capítu-
lo Provincial e nos faz dar um passo 
significativo em direção ao sonho de 
parceria e de promoção do caracterís-
tico espírito marista, agora e no futu-
ro”, ele continuou.

O Ir. Brendan explicou que o Conse-
lho também “procura inspirar a comu-
nidade marista na Província através 
da partilha de ideias, experiências e 
recursos para a missão segundo a ma-
neira de Maria”.

O Conselho Provincial da Europa Cen-
tro-Oeste passa sua autoridade para 
o Conselho de Missão no que se refe-
re à liderança e animação da missão 
dentro da Província.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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provínCia do Canadá: 
ConsElho provinCial ampliado disCutE dEsafios

O Conselho Provincial ampliado da Província do Cana-
dá se reuniu em Saint-Jean-sur-Richelieu, de 7 a 11 de 
junho para discutir sobre os desafios futuros para a Pro-
víncia.

O Ir. Joe McKee, Vigário geral, participou do encontro e 
apresentará ao Conselho Geral os temas tratados.

O encontro contou com 31 participantes dos principais 
órgãos de governo: Conselho provincial, diretoria da 
Associação Marista de Leigos, conselho de missão e o 
comitê de animação provincial. 

Participaram também os irmãos e leigos membros do 
próximo capítulo provincial, assim como a comissão 

preparatória do Capítulo.
Durante o encontro, os participantes trataram das mu-
danças que gostariam que acontecessem na Província, 
levando em conta o número de Irmãos.

Atualmente a Província conta com 105 Irmãos, com uma 
média de idade de 81 anos. Estima-se que em 2020 a 
Província terá apenas 80 irmãos, com uma faixa etária 
de 83 anos.

O Conselho provincial ampliado sublinhou a necessi-
dade de envolver os leigos maristas na gestão das pro-
priedades para garantir uma presença ativa e refletiu 
também sobre o papel e responsabilidades dos princi-
pais órgãos de governo da Província.

ruanda: três irmãos fazEm a profissão pErpétua 
durantE a fEsta do BiCEntEnário 
Depois que a Província da África 
Centro-Leste decidiu organizar ce-
lebrações conjuntas do Bicentená-
rio e de profissões e aniversários 
da vida religiosa em cada um dos 
países onde atua, Ruanda realizou a 
sua festa no dia 10 de junho, com 

três profissões perpétuas e dois ju-
bileus de irmãos, em Save.

Os irmãos Jean Mfurayase, Dieu-
donné Byenda e Jean Bosco Uwi-
zyimana professaram definitiva-
mente no Instituto e os Irmãos Elie 

Twagirayezu e Stanislas Ngombwa 
celebraram os seus 25 e 50 anos de 
profissão como religiosos durante a 
mesma celebração.

Irmãos e seus familiares, leigos 
maristas e estudantes das unida-
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des maristas de Kigali, Bukomero, 
Byimana, Rwabuye, Mururu e Save 
estiveram presentes.

A missa foi presidida pelo Bispo da 
Diocese de Gikongoro, Dom Céles-
tin, e concelebrada por outros pa-
dres.

Depois da celebração eucarística, 
estudantes de várias escolas maris-
tas dançaram e cantaram cantos da 
tradição popular do país.

O Ir. Théoneste Kalisa, que partici-
pou da celebração, fez o discurso 
de conclusão da celebração.

PeregriNação aos lugares Maristas

irMãos e leigos da adMiNistração geral visitaM l’HerMitage

Ajudar Irmãos e Leigos a conhecer 
melhor o carisma marista, crescer 
no conhecimento mútuo e ajudar a 
criar relação. 

Esses foram os objetivos da pere-
grinação oferecida a Irmãos e leigos 
da Administração Geral para os lu-
gares maristas, de 7 a 11 de junho.
Quinze Irmãos e Leigos viajaram, 

alguns pela primeira vez, para os 
lugares maristas, na França, para ca-
minhar na terra do fundador do Ins-
tituto, São Marcelino Champagnat.

Foram visitados Rosey, lugar do 
nascimento de Marcelino; La Valla, 
a primeira comunidade de Irmãos; 
o local onde Marcelino encontrou 
o jovem Montagne; Maisonnetes, 

cidadezinha natal do Superior ge-
ral, Ir. Francisco; o Hermitage, a casa 
construída por Marcelino e seus pri-
meiros seguidores.

O Ir. Giorgio Diamanti explicou a im-
portância dos lugares maristas com 
muitos detalhes, transmitindo de 
maneira eficaz aos participantes a 
determinação de Marcelino, sua fé e 
afeto para com os primeiros irmãos 
e a paixão pela missão que Deus lhe 
havia confiado.

A caminhada de 32 quilômetros, de 
Rosey até l’Hermitage, acompanha-
dos pelos Irmãos Benito Arbués e 
Xavier Barcello, da comunidade de 
l’Hermitage, ajudou na reflexão pes-
soal da própria vida e do Instituto: o 
ideal comum da caminhada ao en-
contro de Jesus Cristo.

A peregrinação ajudou a equipe da 
Casa Geral a entender melhor o ca-
risma marista e o sentido da frater-
nidade através da partilha da comi-
da, oração e várias situações. 

Trata-se de um estilo de vida sim-
ples, mas autêntico, que tem uma 
meta comum: evangelizar e levar o 
amor às crianças de todo o mundo.
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mundo marista

Itália: Camaldoli - Formação para  
os candidatos ao Programa Lavalla200>

Brasil: Bicentenário do Instituto na Escola 
Marista Champagnat de Terra Vermelha

Espanha: Conselho  
da Província Mediterránea

França: Primeira profissão  
do Ir. Than Hua, Hermitage

Sri Lanka: Marist International  
Tudella Novitiate

Síria: Maristas azuis - Centro  
de formação para adultos, MIT

Profissão PerPétua Na ProvíNcia da África austral

No dia 11 de junho, o Ir. Lourenço Sapalo, da Província 
da África Austral, fez sua profissão perpétua em Luanda, 
Angola. Os seus votos foram recebidos pelo Ir. Provin-
cial, Norbert Mwila. 

A celebração se realizou na Paróquia de S. Francisco Xa-
vier, Igreja do SS. Nome de Jesus e foi presidida pelo 
arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento 
Vieira Dias.
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ganhador rECEBErá 460 Euros

projEto ‘fratElli’ partiCipa dE ConCurso fotográfiCo

Uma foto tirada das atividades do Projeto que acolhe 
crianças refugiadas da Síria no Líbano está participando 
de um concurso fotográfico lançado pela agência cató-
lica Aleteia.org

Se a foto vencer, graças aos votos dados via FaceBook, 
receberá um prêmio de 460 euros que serão destina-
dos ao Projeto ‘Fratelli’, conduzido em parceria com os 
Irmãos Lassalistas em Rmeileh.

Um dos requisitos para a participação era que a foto 
devia mostrar um gesto de solidariedade.

A foto é do jornalista fotográfico Marco Amato e retrata 
o Ir. Miquel Cubeles dando as boas-vindas a uma crian-
ça síria, antes do início das aulas. Marco tirou a foto em 
2016, quanto era voluntário no local.

Participe com o seu voto, até dia 30 de junho, cli-
cando nesse link: https://a.cstmapp.com/vote-
me/19784/620116687

Esta é uma iniciativa promovida pela FMSI.

união marista do Brasil

EnContro soBrE sEr lEigo marista

Cerca de 40 Leigas, Leigos e Irmãos 
participam do Encontro Nacional 
Ser Marista Leigo: Processos e Itine-

rário, em Brazlândia, entre os dias 7 
e 10 de junho. Também participa-

ram três leigos das outras provín-
cias da região América Sul.

Organizado pela União Marista do 
Brasil/UMBRASIL, por meio da Co-
missão de Irmãos e Leigos, o evento 
propôs a discussão sobre itinerários 
vocacionais laicais a partir de refle-
xões, diálogos e vivências.

O primeiro dia começou com um 
momento de integração afetiva, 
presença e consciência corporal de 
si e do outro, conduzido por Mônica 
Filizola. A primeira reflexão trouxe o 
panorama laical do Instituto, apre-
sentado por Éder D’artagnan, coor-
denador da Animação do Laicato na 
Província Brasil Centro-Norte: expe-
riências de comunidades, de grupos 
e de associações, tendo em conta a 

https://a.cstmapp.com/entries/19784
https://www.facebook.com/FratelliLibano/
https://a.cstmapp.com/voteme/19784/620116687
https://a.cstmapp.com/voteme/19784/620116687
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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

vocação laical e a nova relação. Cada província então 
apresentou uma experiência significativa de laicato: as 
formações conjuntas (Brasil Centro-Norte); o Movimen-
to Champagnat da Família Marista (Brasil Sul-Amazônia); 
e o Laicato Jovem (Brasil Centro-Sul). 
A Província Cruz del Sur também mostrou seu projeto 
de formação para o laicato.

Um tempo maior foi dedicado a dois temas centrais: o 
itinerário vocacional para leigos e leigas e o acompa-
nhamento. 

Raúl Amaya, da Província Santa María de los Andes, con-
duziu a discussão desses temas, desde a experiência já 
consolidada na Província. Do conjunto dessas experiên-
cias, o grupo procurou identificar os elementos funda-

mentais para a construção dos itinerários nas provín-
cias.
Não perder o horizonte da internacionalidade do Insti-
tuto e do novo começo, ao mesmo tempo valorizar as 
experiências e caminhadas das diferentes províncias, é 
o que conduz ao reconhecimento de que diversos ato-
res atuam em torno do carisma, segundo o coordena-
dor de Vida Consagrada e Laicato da UMBRASIL, Ir. Luiz 
Adriano Ribeiro. 

“Queremos redescobrir o valor que o laicato tem dentro 
da Igreja, da sociedade e dos nossos muros institucio-
nais. Devemos nos ver como parceiros que se reconhe-
cem no projeto marista para tornar Jesus Cristo conhe-
cido e amado. Devemos ser para a Igreja exemplo de 
serviço, do jeito de Maria”, finalizou o Ir. Luiz Adriano.

distrito Marista da Ásia 
dia de cHaMPagNat eM PailiN

Nossa comunidade marista de Pai-
lin, em Camboja, costuma celebrar 
São Marcelino, todo ano, no dia 6 de 
junho.  É a festa do Centro Educativo 
Marista, desde 2010.

Fazer uma celebração religiosa cris-
tã com um povo 100% budista é 
um desafio. 
Páscoa, Natal e Pentecostes não 
têm nenhum significado para os 

jovens, exceto a alegria e a soleni-
dade que se experimenta em nossa 
comunidade paroquial nesses dias. 
Apenas os cristãos compreendem 
esse mistério. 

2017 é a comemoração do Bicente-
nário da fundação do Instituto em 
La Valla. 

Desejávamos estar em comunhão 
com as outras comunidades do Dis-
trito Marista da Ásia e também com 
todo o mundo marista. 

Como sempre, foi uma festa fami-
liar, que contou com a participação 
de todos: estudantes, professores, 
parentes e irmãos.

Neste ano, para marcar a solenida-
de da celebração, foi preparada uma 
pequena encenação: Padre Cham-
pagnat em Pailin. Ly, um estudante, 
representou Marcelino, e Makara foi 
a representante dos estudantes.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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