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Notícias Maristas

a adMiNistração Geral laNça  
o site do capítulo

www.chaMpaGNat.orG/lavalla2017/
Esse é o endereço do site do Capítulo Geral, que está dis-
ponível ao público desde o dia primeiro de agosto. 

Através dele poderemos conhecer os capitulares e acom-
panhar os trabalhos do Capítulo, que começa no próximo 
dia 8 de setembro, na Colômbia. 

É possível interagir com os participantes através de men-
sagens postadas no próprio site e também graças ao uso 
do hashtag #lavalla2017 nas redes sociais.

capitulares receberão o terceiro rascuNho das coNstituições

coMissão para a revisão das coNstituições

A Comissão para a revisão das Consti-
tuições fez sua última reunião entre os 
dias 10 e 28 de julho, na Casa Geral, 

para preparar o último rascunho das 
Constituições e Estatutos e para escre-
ver o primeiro da “Regra de Vida”. Os 

dois trabalhos serão enviados aos capi-
tulares em agosto para que possam ser 
lidos antes do início do XXII Capítulo 
Geral, que começa no dia 8 de setem-
bro na Colômbia.

“Essas três semanas foram de trabalho 
intenso tentando afinar o conteúdo do 
terceiro rascunho das Constituições e 
escrever a primeira proposta para a Re-
gra de Vida”, disse o Ir. Tony Clark, mem-
bro da comissão.

A “Regra de Vida” não espelha a estru-
tura das Constituições, mas se baseia 
no documento do Vaticano sobre “A 
Identidade e Missão do Religioso Irmão 
na Igreja”, sublinhou o Ir. Tony.

Ele explicou que a “Regra de Vida” é 
estruturada conforme a proposta de ser 
um irmão como “um dom que recebe-
mos, um dom que condividimos e um 
dom que entregamos”, aspectos que 
correspondem à consagração, comuni-
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dade e missão. No dia 15 de julho, a comissão esteve no Va-
ticano e encontrou-se com um membro da Congregação para 
os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida 
Apostólica para um confronto em relação ao texto que está 
sendo proposto.

Durante três semanas, a comissão revisou as contribuições 
que chegaram das Unidades Administrativas referentes ao 
segundo rascunho das Constituições e Estatutos, que foi 
apresentado em 5 capítulos: Nosso Instituto de religiosos 
Irmãos (identidade, natureza e finalidade); Nosso ser como 
Irmãos (consagração e votos); Nossa vida como Irmãos (frater-
nidade, oração e apostolado); Nosso itinerário como Irmãos 
(pertença); Nossa organização como Irmãos (governo e admi-
nistração).

“As contribuições foram muito úteis”, disse o Ir. Tony. “Uma 
constatação que veio do segundo rascunho é que o Instituto 
se encontra dentro da Família Marista e os Irmãos não preci-
sam estar na cabine de controle, visto que é o Espírito Santo 
que trabalha com leigos e irmãos juntos”.

“Nós, irmãos, somos agora chamados a um papel diferente”, 
continuou. “Podemos diminuir um pouco de muito fazer e ser 
mais testemunhas do que significa ser um irmão”.

A atual comissão é formada pelos irmãos Josep Maria So-
teras (conselheiro geral e coordenador), Tony Clark (Austrá-
lia), Eduardo Navarro de la Torre (México Occidental), Albert 
Nzabonaliba (East Central Africa),  Antonio Peralta (Santa Ma-
ría de los Andes) e Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia).

iNício da causa de beatificação do ir. Moisés cisNeros

o coNselho Geral coNstitui-se eM ator da causa

O Ir. Emili Turú Rofes, Superior Ge-
ral, em reunião do Conselho em 15 
de maio de 2017, em consonância 
com as exigências da Constituição 
Divinus Perfectionis Magister do 
Papa João Paulo II, de 25 de janei-
ro de 1983, e com a aprovação por 
maioria absoluta de votos, assumiu 
a responsabilidade de ator da cau-
sa do martírio do Ir. Moisés Cisne-
ros Rodríguez, membro do Instituto 
dos Irmãos Maristas das Escolas, as-
sassinado em Colônia Santa Isabel, 
cidade da Guatemala, no dia 20 de 
abril de 1991, com a idade de 45 
anos. 

Esse ato administrativo é o primei-
ro passo para iniciar o processo de 
beatificação do Irmão Moisés. 

O Irmão Superior Geral, junto com 
seu Conselho, foi sensível à solici-
tação apresentada pela Província, 
na qual afirmava que o Irmão Moi-
sés goza de grande fama de mártir 
e que esta merece ser reconhecida 
legalmente pelas autoridades da 
Igreja.

O Ir. Moisés Cisneros nasceu em 12 
de agosto de 1945, em Quintana 
de Raneros, León, Espanha, no seio 
de uma família que soube inculcar 
em todos os seus filhos um profun-
do sentido da vida e da fé católica, 
herança já de tradição e de vivência 

familiar. Iniciou seu apostolado em 
El Salvador, na Escola Santo Afonso. 
A partir do Liceu Salvadorenho rea-
lizou uma bela projeção na comuni-
dade de Atehuán. 

Foi fundador da comunidade de 
Chichicastenango. Sendo diretor 
da Escola Marista da Guatemala, na 
zona 6, foi assassinado em seu es-
critório no dia 29 de abril de 1991.
Com sua morte violenta deixou uma 

lembrança de dedicação e entrega 
às pessoas simples de Ateos, Chichi 
e na zona 6, de atenta preocupação 
com os jovens Irmãos de sua co-
munidade, em seus 25 anos como 
apóstolo entre as crianças e jovens 
e sua fidelidade até a morte, confir-
mando o texto evangélico: 

"Se o grão de trigo não cai na terra 
e morre, fica infecundo; porém se 
morre, dá muito fruto."
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brasil: eNcoNtro preparatório 

ao XXii capítulo Geral reúNe irMãos e leiGos

No dias 12 de agosto, serão realiza-
das três celebrações para comemo-
rar o Bicentenário do Instituto: Bris-
bane, Sidnei e Melbourne.

austrália

Notícias em Breve

aMérica sul 

Os provinciais da Região Améri-
ca Sul reuniram-se, de 18 a 21 
de julho, em Cochabamba (Bo-
lívia), para avaliar projetos co-
muns que já estão em andamen-
to e, também, para encaminhar 
processos da estruturação do 
organismo regional das unida-
des administrativas maristas do 
Cone-Sul do continente. A nova 
região do Instituto Marista en-
globa cinco províncias presentes 
em sete países, Brasil, Argentina, 
Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia 
e Peru.

Um numeroso grupo de irmãos 
esteve reunido em El Escorial, 
na Espanha, para o retiro anual. 
O animador foi o Ir. José Maria 
Ferre, que abordou o tema da 
fraternidade e ser irmão marista.

províNcia ibérica

De 9 a 12 de agosto a Província 
Brasil Centro-Norte realiza a pri-
meira assembleia provincial de 
juventudes. A Província Brasil 
Centro-Sul realizou, em Curitiba 
o Encontro Provincial de Leigos. 
A Província Brasil Sul-Amazônia 
reuniu, em Lábrea, em um en-
contro intercomunitário, os ma-
ristas que atuam na Amazônia.

brasil

Nos dias 30 de junho e 1º de julho, 
cerca de 60 Irmãos e Leigos(as) do 
Rio Grande do Sul se reuniram, em 
São Leopoldo, para o Encontro Pré-
-Capitular Recolhendo Frutos.

O evento serviu como preparação 
para o XXII Capítulo Geral, que 
ocorre em setembro na Colômbia, e 
desafiou os participantes a refletir 
acerca da continuidade da missão 
marista e sobre as diferentes rea-
lidades, ouvindo os clamores de 
crianças e jovens do nosso tempo.

As atividades tiveram como base as 
experiências de imersão realizadas 
pelas comunidades maristas desde 
2016. 

Divididos em grupos, os Irmãos e 
Leigos(as) partilharam suas vivên-
cias por meio da metodologia de-
nominada Escuta Contemplativa, 
que orienta um diálogo permeado 
pela sensibilidade, pelo não julga-
mento e por um estado de mente e 
coração abertos.

O objetivo foi reunir elementos da 
nossa Província para serem encami-
nhados ao Capítulo Geral.

“Os frutos dessa preparação estão 
fortemente ligados a aqueles que 
cotidianamente plantamos, rega-
mos e cuidamos em nossas áreas 
de missão. É essencial que todos 
sejam tocados de forma experien-
cial e espiritual para repassar os 

insumos aos Irmãos capitulares que 
irão para a Colômbia”, explicou o Vi-
ce-Provincial, Ir. Deivis Fischer.  

 “A experiência foi muito importan-
te e proveitosa, principalmente por 
ser a primeira vez em que fazemos 
uma preparação desse porte com a 
presença de Irmãos e Leigos(as)”, 
analisa o Provincial, Ir. Inacio Etges.  

Também em Amazônia se realizou 
essa experiência, nos dias 6 a 9 de 
julho, em Lábrea, com as comunida-
des da Província Sul-Amazônia que 
não participaram do encontro no 
Rio Grande do Sul.

Os frutos dessa prepa-

ração estão fortemente 

ligados a aqueles que coti-

dianamente plantamos, 
regamos e cuidamos em 

nossas áreas de missão. 

"

"
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muNdo marista

El Salvador: Membros da Escola  
de San Alfonso na casa Hermitage

Quênia: Encontro de Formadores Maristas 
Africanos para um Novo Começo, Nairobi

Filipinas: Notre Dame of Marbel  
University in Koronadal City

Trinta e três irmãos e leigos maristas de Cochabamba, na Bo-
lívia, se reuniram com os Irmãos Saturnino e Patrício, capitu-
lares da Província de Santa María de los Andes.

Fiji: Primeira profissão  
do Ir. Anitelea Fidow em Lomeri

Nigéria: Seminário sobre gestão escolar 
em Alban Okoye Hall, Uturu

Argentina: Primeira profissão do Ir Víctor 
Andrés, do Uruguai, em Mar del Plata

saNta María de los aNdes

capitulares participaM de asseMbleia eM cochabaMba

O encontro teve como obejtivo partilhar e preparar contribui-
ções para o Capítulo Geral, que começará no dia 8 de setem-
bro em Río Negro, na Colômbia.
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a vocação dos leiGos Maristas: irMãos se eNcoNtraM 

coM participaNte do capítulo para tratar sobre os leiGos

No último dia 23 de julho, treze ir-
mãos das Filipinas se encontraram 
para partilhar reflexões sobre temas 
inerentes à vida dos leigos maristas. 

Foi uma oportunidade para encon-
trar com Elma B. Rafil, convidada da 
Província East Asia a participar do 
XXII Capítulo. 

Ela pôde dialogar com os irmãos 
sobre temas chave, especialmente 
inerentes à vocação dos leigos ma-
ristas.

A partilha se enriqueceu graças à 
abertura que havia durante a dis-
cussão. 

Explorando a identidade e o pro-
cesso de desenvolvimento da vo-
cação dos leigos maristas e seu pa-
pel, constata-se que ainda existem 
áreas que ainda não estão claras do 
ponto de vista dos irmãos. Por outro 

lado, do ponto de vista dos leigos, 
eventuais tensões se concentram 
na dependência que existe em rela-
ção aos irmãos e o desafio de auto-

nomia dentro do contexto de comu-
nhão. O encontro foi muito profícuo 
e ajudou na compreensão mútua da 
especificidade de cada vocação.

províNcia cruz del sur: asseMbleias pré-capitulares Na arGeNtiNa

No contexto da preparação para o 
XXII Capítulo Geral, a Província Cruz 
del Sur realizou seis Assembleias 
regionais (Mendoza, Jujuy, Rosario, 
Montevideo, Assunção e Coronel 
Oviedo). Outras duas serão realiza-
das em breve (Buenos Aires e Pro-

víncia de Buenos Aires). Os Irmãos 
capitulares da Província se entusias-
mam escutando a riqueza da missão 
marista nos três países que formam 
a Província (Uruguai, Argentina e 
Paraguai), as intuições e as certezas 
que se concretizam e os sonhos que 

vão se realizando. A seriedade com 
que Irmãos e Leigos realizam este 
processo fala do interesse e do en-
tusiasmo de serem cocriadores da 
atualização do carisma marista em 
nossos dias e nos contextos em que 
ele é vivido.
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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

festival NacioNal da JuveNtude Marista

250 Maristas se reúNeM eM sidNei

O festival foi uma chance 

única para a Província e a 

Associação Marista não 

apenas para celebrar o 

Bicentenário Marista com 

os jovens, mas também 

para encontrar seu desejo 
jovem e vitalidade para 

o futuro da vida e 

missão maristas.

"

"

De 30 de junho até 3 de julho, o 
St Joseph’s College, em Sidnei, se 
transformou recebendo 250 estu-
dantes, jovens maristas, voluntários, 
colaboradores e irmãos maristas 
vindos de toda a Austrália para ce-
lebrar o bicentenário do Instituto. 

Jovens adultos das Províncias da 
África Austral e East Asia se uniram 
à celebração, trazendo uma voz in-
ternacional ao encontro.

O tema do festival, “acordar”, convi-
dou os jovens a refletir na herança 
do Carisma de Champagnat deixada 
durante os 200 anos e novamen-
te acordar para as situações e cir-
cunstâncias dos dias de hoje, que 
mudam rapidamente, e responder 
como “agentes de mudança” nas vi-
das das crianças e dos jovens.

O encontro ofereceu 24 seminários 
tratando um leque de temas que in-
cluíram fé, teologia, justiça, direitos 
humanos, espiritualidade e pastoral 
das periferias.

Pela primeira vez, os participan-
tes encontraram a comunidade La-
Valla200> de Mt. Druitt, que deram 
uma visão geral da comunidade e os 
seus objetivos em relação ao traba-
lho na periferia de Sidnei.

O grupo teve o privilégio de contar 
com a reflexão do Ir. Tony Leon, de 
Roma, e do cantor católico Steve An-
grisano, dos Estados Unidos.

Falando durante a conclusão dos 4 
dias do festival, o coordenador, Ir. 
Greg McDonald, refletiu sobre o sig-
nificado do encontro: “O festival foi 
uma chance única para a Província 

e a Associação Marista não apenas 
para celebrar o Bicentenário Maris-
ta com os jovens, mas também para 
encontrar seu desejo jovem e vitali-
dade para o futuro da vida e missão 
maristas.”

“Queremos aproveitar esta energia 
convidando nossos estudantes para 
participar em novas frentes da Pas-
toral Juvenil Marista na Província e 
apoiá-los em suas vidas de jovens 
adultos com a oferta de boa forma-
ção e acompanhamento das expe-
riências”, ele continou.

O Festival “acordar” marcou tam-
bém os 30 anos da celebração do 
Festival Nacional da Juventude Ma-
rista na Austrália.

O Ir. Emili Turú enviou uma vídeo-
-mensagem para os participantes 
do encontro: https://goo.gl/JJ5F9T .
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