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Notícias Maristas

coMuNidades iNterNacioNais para uM Novo coMeço: o grupo LavaLLa200> 

de 20017 coNcLuiu eM L’HerMitage o seu prograMa de forMação

Depois de quase dois meses em 
San Martino a Monte, a última sema-
na de formação do segundo grupo 
do Projeto Lavalla200>, comunida-
des internacionais para um novo co-
meço, foi vivida intensamente “nos 
passos de Champagnat”, pisando 
as terras onde tudo nasceu, cami-
nhando pelas suas veredas, rezando 
diante das mesmas imagens e luga-
res que inspiraram a sua alma.

Os dois dias finais, dedicados à sín-
tese pessoal, foram dirigidos pelo 
Ir. Hipólito Pérez: “tira as sandálias, 
essa é terra sagrada!” foi o convite 
feito aos participantes, propondo a 
atitude de Moisés no Monte Horeb, 
onde, diante de Deus recebeu a sua 
missão.

E, no silêncio, cada um teve a opor-
tunidade de refletir sobre o que sig-
nificou o período em San Martino a 
Monte, sobre o “novo começo” ao 
qual cada um é chamado a tornar 
realidade... e fazer uma síntese da 
forte experiência pessoal. 

A experiência foi, porém, principal-
mente comunitária e mudou, prova-
velmente de maneira definitiva, o 
modo de ser marista juntos: irmãos 
e leigos, gerações diferentes, lín-
guas e culturas distantes uma das 
outras... 

Mesmo assim, a unidade experi-
mentada foi tão forte, tão profunda 
e contagiosa que os participantes 
se sentiram de verdade “um só cor-
po”. 

Foi esse o elemento partilhado por 
todos na revisão, juntamente com 

sugestões para melhorar ulterior-
mente a proposta formativa para o 
grupo do próximo ano. Também o 
Ir. Emili Turú, superior geral, partici-
pou dos dois últimos dias, antes de 
encontrar todos reunidos diante da 
túmulo de Champagnat e antes de 
repetir sobre cada um os gestos de 
Marcelino: “vai e seja presença de 
Maria... em Tabatinga (Brasil), Atlan-
tis (África do Sul), East Harlem (Es-
tados Unidos), Moinesti (Romênia) 
e no Distrito da Ásia. 

Antes de dar a cada um o símbolo 
da pequena cruz marista, Ir. Emili 
lembrou duas expressões bíblicas: 
“não temer” e a segunda, de Paulo 
a Timóteo, “o Senhor confia em ti”.

No último dia, todos em Fourvière, 
diante da Boa Mãe, todos fizeram a 
promessa, como Champagnat e os 
primeiros maristas.

A experiência foi, porém, 

principalmente comunitá-

ria e mudou, provavelmen-

te de maneira definitiva, 

o modo de ser marista 
juntos: irmãos e leigos, 

gerações diferentes, lín-

guas e culturas distantes 

uma das outras

"

"

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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pLaNo estratégico da região aMérica suL

reuNião do coMitê regioNaL eM BueNos aires

Em junho realizou-se, em Buenos 
Aires, Argentina, a primeira reunião 
do Comitê Regional da América Sul, 

que foi aprovado pela Assembleia 
Regional de Montevidéu.

O comitê é formado por um irmão 
e um leigo de cada uma das cinco 
Províncias da região, além de um ir-
mão provincial que é o presidente. 
Nesse primeiro encontro, o comitê 
foi acompanhado pelo assessor do 
projeto Novos Modelos, sr. Luca Oli-
vari.

Foi um trabalho intenso, que teve 
como objetivo continuar a elabora-
ção do plano estratégico da região 
e as funções e responsabilidades 
de cada elemento do Modelo Ope-
rativo aprovado pela Assembleia 
Regional. Além disso, foram enca-
minhadas as iniciativas inerentes a 
“pessoas expertas”, “comunicação”, 
“animação vocacional”, pré e pós-
-noviciado”, “rede de economatos” 
e “rede de escolas”.

Foi também um momento simbó-
lico a visita que se fez ao Santuá-
rio Nacional de Nossa Senhora de 
Luján, onde, seguindo o exemplo 
de Marcelino diante da Virgem de 
Fourvière, o comitê regional enco-
mendou à Boa Mãe o nascimento 
da Região América Sul.

traNsportei-os soBre asas de águia e os trouxe juNto de MiM

forMação Marista da áfrica para uM Novo coMeço

'Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei 
sobre asas de águia e os trouxe junto de mim" ( Êxodo 
19,4).
50 Irmãos provenientes de 5 províncias e distrito da 
África, estão reunidos em Nairóbi (Quênia) nos dias 22 a 
29 de Julho com a seguinte finalidade:

• Conhecer os irmãos formadores maristas da África.
• Acolher as recomendações do colóquio internacional 

de 2015.
• Refletir sobre os atuais programas de formação inicial 

no contexto africano.
• Aprofundar a identidade e a missão dos formadores 

maristas na África.

Estes pontos correspondem aos primeiros dias do en-
contro sobre o ser:
• Ser formador;

• Ser uma comunidade formadora;
• Ser uma pessoa espiritual.
Estes primeiros dias estão sendo facilitados pelo Irmão 
Óscar Martin, provincial de Compostela, que atualmente 
trabalha no noviciado em Matola.
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Irmãos falecIdos 2017

24/07/2017: Francisco Mugueta Martínez
Prov. LHermitage 
Spain, Mataró
23/07/2017: Thomas David Hickey
Prov. Australia 
16/07/2017: Lawrence Perera
Prov. South Asia 
Sri Lanka, Negombo
16/07/2017: Osvin Ludwig
Prov. Brasil Sul-Amazônia 
Porto Alegre
13/07/2017: João Baptista Bizzotto
Prov. Brasil Sul-Amazônia -Santa Maria, RS
09/07/2017: Michael Lim Hiow Choo
Prov. East Asia - Malaysia, Petaling Jaya
06/07/2017: Gilles Martel
Prov. Canada 
Saint-Jean-Sur-Richelieu
02/07/2017: Adrian Walker
Prov. Europe Centre-Ouest / 
West Central Europe 
Scotland, Glasgow
02/07/2017: José Guadalupe Padilla
Prov. México Occidental 
Aguascalientes
26/06/2017: José Bet
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Porto Alegre
26/06/2017: Ernest Censi
Prov. LHermitage - France, Saint Genis-Laval
24/06/2017: Brendan O’Shea
Prov. África Austral / Southern Africa - Johan-
nesburg
20/06/2017: William Lawson
Prov. Pacific - New Zealand, Auckland
10/06/2017: Paul Rozé
Prov. LHermitage - France, Saint Genis-Laval
08/06/2017: Rafael Herrero Gutiérrez 
Prov. Santa María de los Andes - Peru, Lima
07/06/2017: Shao Po Chang 
Prov. East Asia - Hong Kong, Kowloon
03/06/2017: Gaudentius Schmid
Prov. Europe Centre-Ouest / West Central Euro-
pe - Germany, Mindelheim
01/06/2017: Victor Emmanuel Fernando
Prov. South Asia - Sri Lanka, Negombo
25/05/2017: Armand Rakotomalala
Prov. Casa general - Madagascar, Antanananrivo
19/05/2017: Raymond Collavet
Prov. LHermitage - France, Saint Genis-Laval
08/05/2017: Fabián Javier García Terradillos
Prov. Mediterránea - Spain, Benalmádena
06/05/2017: Pablo López Ruiz
Prov. Compostela 
Spain, Valladolid

26/04/2017: Eladio Flórez González
Prov. Ibérica - Spain, Collado Villalba
24/04/2017: Roger Séguin
Prov. Canada 
18/04/2017: Angelo Zucchet
Prov. Santa María de los Andes - Chile, Santiago
16/04/2017: Ezequiel Vaquerín Fernández
Prov. Compostela - Spain, Valladolid
11/04/2017: Jean-Paul Julien
Prov. Canada - Château-Richer
05/04/2017: Teófilo Paredes
Prov. Santa María de los Andes - Chile
24/03/2017: Francis Field
Prov. Australia 
21/03/2017: Adrien Beaudoin
Prov. Canada - Canada, Château-Richer
17/03/2017: Laurent Potvin
Prov. Canada - Canada, Château-Richer.
17/03/2017: Salatiel Franciscano do Amaral
Prov. Brasil Centro-Norte - Recife
10/03/2017: Aurélio Ortigara
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Porto Alegre
04/03/2017: Teodosio Sánchez Sáez
Prov. Ibérica - Spain, Fuenlabrada
01/03/2017: Luis María Briones Besné
Prov. Mediterránea - Spain, Córdoba
25/02/2017: Gottfried Prechtl
Prov. Europe Centre-Ouest / West Central Europe 
Germany, Pfeffenhausen
23/02/2017: Michel Rampelberg
Prov. LHermitage - France, Beaucamps-Ligny
22/02/2017: Albino Modesto Moretto
Prov. Brasil Centro-Sul, São José dos Pinhais
19/02/2017: Charles Marcellin
Prov. United States of America - Bronxville
15/02/2017: Roland Joyal
Prov. Canada
Château-Richer
09/02/2017: Francis Thomas
Prov. United States of America - Lincroft, NJ
07/02/2017: Elie (Lucien) Blomme
Prov. Europe Centre-Ouest / West Central Europe 
Belgium, Ottignies
06/02/2017: Ignacio Aranguren Larrañaga
Prov. Ibérica 
Spain, Lardero
01/02/2017: Benito García Diez
Prov. América Central 
Guatemala
31/01/2017: Elto Aloísio Puhl
Prov. Brasil Sul-Amazônia -  Porto Alegre
07/01/2017: Lucinio Medel Salas
Prov. Ibérica 
Spain, Lardero
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mundo marIsta

Brasil: Gestores dos Colégios  
Brasil Centro-Sul na FTD

Madagascar: Reunião dos leigos  
maristas em Antananarivo

Espanha: MarCha  
Bonanza

México: uMa espirituaLidade para uM Novo coMeço 

xi eNcoNtro iNteraMericaNo da rede de espirituaLidade Marista

Dos dias 05 a 10 de julho, realizou-se 
na Cidade do México, na residência 
marista Quinta Soledad, Tlalpan, o  XI 
Encontro Interamericano da Rede de 
Espiritualidade Marista (RED EAM).  Par-
ticiparam 35 leigos e Irmãos, dentre 
eles, oito convidados da Província do 
México Central. Contamos com a parti-
cipação do Ir. Javier Espinosa, do Secre-
tariado dos Leigos.

 O encontro teve como tema: “Una es-
piritualidad para un nuevo comienzo”,  
e como lema: “La Valla: inspiración mís-
tica de nuestras vidas”.  Inspirados em 
uma das vertentes da Espiritualidade 
marista, foram aprofundadas e viven-
ciadas as “Quatro vías da Espirituali-
dade Apostólica”:  Contemplar a Dios 
en uno mismo; Contemplar Dios en la 
historia y en el mundo;  Contemplar a 
Dios en la oración; Salir de sí mismo. 
No primeiro dia realizou-se uma linda 

Estados Unidos: Marist College,  
Poughkeepsie

Austrália: Celebração de jubileus de 
vida religiosa em Mittagong

Casa Geral: visita de um grupo de Irmãos 
e Leigos do Brasil Sul Amazônia

partilha de experiências significativas 
da espiritualidade marista desenvolvi-
das e vivenciadas nas províncias. Perce-
beu-se a riqueza e ao mesmo tempo as 
posibilidades e necesidades que cada 

provincia tem a respeito da vivência da 
espiritualidade. A experiencia de “en-
contrar Deus na cidade”, realizada na 
manhã do segundo dia, junto à expe-
riencia de solidariedade foi momento 
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central e mais impactante. Para a visita solidária nos dividi-
mos em cinco grupos e visitamos casas e projetos que aten-
dem refugiados e migrantes. 

Uma realidade cada vez mais forte e recorrente em nossa rea-
lidade, especialmente no México.

Em  mensagem aos participantes do encontro, o Irmão Ma-
riano Varona, fundador da RED EAM, nos estimulou o estudo 
e a vivência das quatro vias da espiritualidade apostólica e 
recordou que, dentro da cultura atual da interioridade, a espi-
ritualidade marista não se reduz a ela, mas a própria interiori-
dade é uma das dimensões de nossa espiritualidade.

A RED EAM, apresentou ao final do encontro, algunas propo-
sições às duas regiões do Continente Americano, que serão 

enviadas aos Provinciais no mês de agosto. A proposição 
central é que, de alguma maneira, devemos recuperar nosso 
propósito marista, como regiões, províncias e unidades tendo 
em vista que a espiritualidade não deve estar subentendida 
como um movimiento já incluido dentro dos diversos proje-
tos de missão e animação provincial, mas no coração de todas 
as nossas ações e animações carismáticas. 

Recorda-se também, que desde o início a RED EAM vem 
insistindo na criação de equipes de animação provincial 
de Espiritualidade marista e que isto auxilia em muito a 
vivência e animação da espiritalidade nas provincias. 
Contamos com as graças do Espírito, para que, nos novos mo-
delos de organização de nossas regiões a RED EAM continue 
animando a vida e os procesos carismáticos de nossas pro-
víncias.

revisão periódica uNiversaL peraNte o coNseLHo de direitos HuMaNos

oNu (suíça): o reLatório da fMsi coNo sur para a argeNtiNa

O relatório foi apresentado pela FMSI, 
em conjunto com VIVAT International e 
Edmund Rice International, para a aná-
lise da Argentina (terceiro ciclo), que o 
Conselho de Direitos Humanos realiza-
rá, de 6 a 17 de novembro de 2017, em 
Genebra.

O relatório relatório foi elaborado pela 
FMSI Cono Sur em parceria com as or-
ganizações acima mencionadas; é o re-
sultado da pesquisa realizada por essa 
coalizão de ONGs sobre a situação dos 
direitos humanos no país, enfocando 
principalmente os direitos das crianças 
e adolescentes que vivem na Província 
de Buenos Aires.

Na Argentina vivem aproximadamente 
40.000.000 de habitantes, dos quais 
33% na cidade na grande Buenos Aires. 
Na Argentina, entre 25% e 32% das 
crianças é multidimensionalmente po-
bre, sendo que 8,4% é extremamente 
pobre. O acesso à tecnologia da infor-
mação, a proteção contra a violência, o 
acesso à saúde e a desocupação são os 
fatores determinantes na hora de iden-
tificar os níveis de pobreza e explicam 
mais de 63% da pobreza total do país.

O relatório focaliza especialmente o 
abuso infantil e a violência exercida 
contra as crianças de todas as suas for-
mas e a falta de uma defensoria da in-
fância. Em relação ao primeiro ponto, as 
recomendações para a Argentina são as 

seguintes:
1.    Adotar efetivamente a proibição e 
a eliminação de todo tipo de violência 
em relação à infância;

2.    Desenvolver e implementar os 
processos de denúncia, tratamento e 
acompanhamento dos casos de crian-
ças vítimas de abuso, simplificando o 
acesso à justiça e colocando o foco em 
suas necessidades;

3.    Destinar recursos humanos e eco-
nômicos para superar a problemática 
das crianças vítimas de abuso. Em rela-
ção à falta de uma defensoria para as 

crianças e adolescentes, recomendou-
-se à Argentina:

1.    Designar um Defensor de crianças 
e adolescentesem concordância com 
o disposto na lei nacional 26.061 de 
2005 e de acordo com os Princípios de 
Paris sobre Instituições Nacionais Inde-
pendentes de Direitos Humanos.

2.    Aumentar ou fortalecer as medidas 
políticas e de coordenação institucional 
para que o trabalho da Defensoria de 
Crianças e Adolescentes se desenvolva 
de modo efetivo, com presença territo-
rial e orçamento próprio.

Baixar o Informe para Revisão Periódica Universal de Argentina

http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=mon&a=f1c5bexamen-periodico-universal.pdf
https://www.facebook.com/fmsiconosur.marista
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=mon&a=f1c5bexamen-periodico-universal.pdf
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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 

fMsi participa de uMa coNsuLta gLoBaL de especiaListas

A FMSI participou da Consulta Glo-
bal de especialistas sobre “Violência 
contra a Infância em Mobilidade: do 
contínuo de violência a um contínuo 
de proteção”, organizado pelo Escri-
tório de Representantes Especiais do 
Secretariado Geral da ONU sobre a 
violência contra a infância na Univer-
sidade Ibero-americana da cidade do 
México, nos dias 27 e 28 de junho.

Na ocasião, a FMSI esteve represen-
tada por María José Lazcano, coorde-
nadora do Centro de Apoio Marista ao 
Migrante (Querétaro, México).

Diversos painéis tentaram retratar as 
dinâmicas da violência que afetam a 
infância migrante e refugiada, assim 
como as oportunidades positivas e 
as boas práticas que a partir de dife-
rentes lugares e organizações, torna-
ram melhores as condições de vida 
e de acesso aos direitos nas diversas 
etapas que constituem o processo 
migratório (origem, trânsito, destino 

e retorno). María José Lazcano desta-
cou durante sua intervenção as boas 
práticas de algunas iniciativas maris-
tas: Three2six (África do Sul), o projeto 
Samut Sakhon para crianças migrantes 
de Myanmar (Tailândia), o Projeto Fra-
telli que busca a inclusão de refugia-
dos sírios no Líbano e Marist 180 para 
crianças migrantes não acompanha-
das (Austrália).

Essas iniciativas procuram dar prote-
ção e direito à educação para a infân-
cia migrante e refugiada, ajudando-a a 
encontrar nas escolas um espaço se-
guro contra a discriminação. Apoiam 
a constituição de uma comunidade 
inclusiva por meio de equipes de tra-
balho capacitadas para a atenção das 
crianças migrantes e refugiadas.

As boas práticas dos projetos apre-
sentados foram partilhadas com co-
legas de organizações como Save the 
Children, UNICEF, ONU, ACNUR, OIM e 
organizações da sociedade civil que 

trabalham em países como Honduras, 
Guatemala, El Salvador, México, Repú-
blica Dominicana e Estados Unidos, 
entre outros.

A intervenção da FMSI ressaltou a 
importância do trabalho coordenado 
com outras organizações da socie-
dade civil, congregações religiosas e 
com as próprias escolas para alcançar 
maiores benefícios para a população 
migrante. 

Enfatizou a necessidade de promo-
ver a incidência junto aos governos 
nacionais e locais para que assumam 
sua responsabilidade para garantir os 
direitos sociais e econômicos, estabe-
lecendo processos adequados para a 
integração das crianças migrantes e 
suas famílias.

Do mesmo modo, nos dias 28 e 29, 
participou da “Consulta Global de Es-
pecialistas” para a “Observação Geral 
conjunta sobre os Direitos da Infância 
em Movimento” que está preparando 
o Comitê de Trabalhadores Migrantes 
e suas Famílias e o Comitê dos Direi-
tos das Crianças. 

Foram feitas observações em separa-
do sobre “Direitos à educação e à for-
mação profissional”.

Consideramos fundamental estarmos 
presentes nesses fóruns por meio de 
relatos e de experiências que ema-
nam do trabalho direto e comprome-
tido com a infância migrante em nível 
internacional para continuar forta-
lecendo nosso trabalho, sobretudo, 
promovendo o acesso aos direitos 
fundamentais para alcançar o desen-
volvimento das crianças migrantes e 
refugiadas no mundo.
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https://www.facebook.com/Marist-Centre-for-Migrants-Samut-Sakhon-268830973304047/
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