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Notícias Maristas

Rumo ao Capítulo GeRal

pRoClamando um novo la valla

Dentro de duas semanas os capitu-
lares estarão chegando em Rionegro, 
na Colômbia, para viver a experiência 
do XXII Capítulo Geral, que começa 
no dia 8 de setembro.
Os 94 participantes, nas respectivas 
Unidades Administrativas, durante 
os últimos tempos, estão encontran-
do os maristas que representarão e 
“recolhendo os frutos” do Processo 
Pré-Capitular preparado pela Comis-
são Preparatória. A intenção desse 
processo foi de convidar os maristas, 
irmãos e leigos, a encontrar o mundo 
que se está formando, a fim de sen-
tir onde estão a energia e o potencial 
para o Carisma Marista.
Os participantes estão recolhendo os 
testemunhos e transmitirão essa ri-
queza para a Assembleia do Capítulo, 
que terá a tarefa de indicar a estrada 
para ‘um novo La Valla’.

www.champagnat.org/lavalla2017/
As informações sobre o Capítulo Ge-
ral serão divulgadas diariamente atra-
vés do site criado para o Capítulo. 
Elas serão igualmente replicadas no 
site oficial do Instituto.

O site informará sobre as atividades 
e será uma porta através da qual to-
dos os maristas, de todas as partes do 
mundo, podem entrar e estar em sin-
tonia com seus representantes.

Além de notícias e vídeos, através 
dele é possível conhecer os partici-
pantes, enviar mensagens, ver o pro-
grama de cada dia e ter acesso a al-
guns documentos.

Newsletter do Capítulo
É possível receber diariamente, a par-
tir de 7 de setembro, novidades sobre 

o Capítulo. O serviço, nas 4 línguas do 
Instituto, será oferecido àqueles que 
se inscreverem na lista criada espe-
cificamente para o Capítulo: https://
goo.gl/7QfPKN.

O boletim Notícias Maristas conti-
nuará com sua edição semanal e terá, 
como sempre, notícias sobre o mun-
do marista. Ao mesmo tempo, apre-
sentará, durante o período do Capítu-
lo, um resumo das atividades de cada 
semana.

Redes sociais: #LaValla2017
Em conexão com os três anos de 
preparação para o início do terceiro 
centenário marista, o XXII Capítulo 
Geral, que tem como lema “Um Novo 

La Valla”, nos convida para um novo 
começo. Como sublinhou o Ir. Emili 
Turú na Carta Convocatória, “Trata-se 
de atualizar La Valla nesse início do 
século XXI, quando um novo mundo 
está emergindo”.

Diante dessa motivação, escolhe-
mos utilizar na rede o hashtag #La-
Valla2017. Os nossos canais em 
YouTube, Facebook e Twitter usarão 
essa expressão para divulgar toda a 
informação relativa às atividades da 
Assembleia Capitular.

Todo o mundo marista é convidado 
a usar esse mesmo hashtag nos seus 
post e divulgar essa mensagem atra-
vés do mundo digital.

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/lavalla2017/
https://goo.gl/7QfPKN
https://goo.gl/7QfPKN
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“SeR IRmãoS hoje, uma naRRação da GRaça”
enContRo doS IRmãoS maIS jovenS da euRopa

A celebração do Bicentenário do 
Instituto tem provocado uma série 
de iniciativas através do mundo 
marista. A região Europa acaba de 
realizar um encontro para os seus 
Irmãos mais jovens (abaixo de 50 
anos), na casa de L’Hermitage, bus-
cando inspiração nos lugares de 
nossas origens.

Reuniram-se quase 60 Irmãos das 
cinco províncias do continente, de 
7 a 10 de agosto, com muita energia 
e disposição. O fio condutor foram 
os temas dos 3 anos de preparação 
e vivência do Bicentenário, em sin-
tonia com o recente documento so-
bre o Religioso Irmão na Igreja.

O dia 8 foi centrado no episódio 
Montagne. O grupo deslocou-se 
até “Les Palais” e procurou reviver 
a experiência de Marcelino, com o 
coração inflamado pela compaixão 
e pela missão evangelizadora.

No dia 9, com a reflexão centrada 
em Fourvière e na comunidade am-
pliada, todos tiveram a oportuni-
dade de fazer a peregrinação a La 
Neylière, casa-relicário do Pe. Colin, 
fundador dos Padres Maristas. 

De regresso, houve uma pausa no 
santuário mariano de Valfleury.

O último dia, consagrado à interio-
ridade, foi marcado por uma cami-
nhada contemplativa e de diálogo 
em duas etapas: a primeira, da Mai-
sonnettes do Ir. Francisco Rivat a 
La Valla, e a segunda, de La Valla a 
L’Hermitage. 

Em La Valla, casa da luz, houve uma 
especial dinâmica por Províncias 

para pensar o futuro da Europa Ma-
rista.
No encerramento, celebrou-se a eu-
caristia de envio aos pés de Maria, 
na grande capela, concluindo ao re-
dor do relicário do Fundador com a 
renovação de votos de três Irmãos e 
a renovação da consagração ao Se-
nhor por parte de todos os Irmãos 
presentes.

Quem São oS menoReS deSaCompanhadoS?
ComunIdade de SIRaCuSa dIante do dRama da ImIGRação

 A partir do convite feito pelo superior geral dos irmãos 
maristas, Ir. Emili Turu, na carta “A Dança da Missão”, no-
vas comunidades internacionais foram formadas, com o 
escopo de dar uma resposta marista aos novos desafios 
que, 200 anos após a fundação do Instituto, se apre-
sentam aos Maristas de Champagnat. Nasceu assim o 
Projeto Lavalla200>

Como fruto desse projeto, em outubro de 2016 foi es-
tabelecida a Comunidade Marista de Siracusa tendo 
como foco principal as crianças e adolescentes refu-
giados/imigrantes que desembarcam em solo italiano 

desacompanhados. Um primeiro vídeo da comunidade 
foi lançado no início deste ano. 

Neste segundo vídeo, os maristas de Siracusa apresen-
tam a realidade fática do apostolado por eles desen-
volvidos.

O vídeo é legendado. 

Para escolher a sua língua, use o botão "detalhes", 
na parte inferior do quadro do vídeo: https://goo.gl/
XMH9UF.

https://goo.gl/XMH9UF
https://goo.gl/XMH9UF
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FoRmação maRISta da ÁFRICa paRa um novo Começo

enContRo aFRICano maRISta de FoRmação InICIal

 A celebração de abertura do Encon-
tro Africano Marista de Formação Ini-
cial, celebrado em Nairóbi, convidou 
cada um dos irmãos das cinco Uni-
dades Administrativas do continente 
a apresentar um símbolo e colocá-lo 
embaixo do ninho com três ovos, que 
representavam a espiritualidade, a 

fraternidade e a missão. O gesto de 
colocar o símbolo no ninho, seguido 
por um momento de reflexão e diá-
logo, foi um momento vivido com 
muita profundidade por todos os par-
ticipantes. Foi um espaço para tomar 
consciência da mensagem que subli-
nha que "agora somos vulneráveis e 

estamos prontos para ser mudados 
pelo outro".
Abaixo seguem alguns depoimentos 
partilhados por alguns participantes, 
como fruto da experiência de escuta 
profunda e diálogo fraterno vivido 
durante os 8 dias de encontro em 
Quênia:

• Foi maravilhoso encontrar um gru-
po numeroso de irmãos africanos 
muito interessados em aprofundar 
o tema da formação inicial marista. 
O grupo tinha muita energia, escu-
tando e partilhando a respeito do 
"novo començo da formação na 
África", com um desejo autêntico 
de oferecer uma formação atualiza-
da à nova realidade emergente.

• Vivi essa experiência muito rica, 
que me convidou a partilhar e ex-
primir minhas interrogações pro-
fundas em relação ao processo de 
formação inicial marista, principal-
mente relacionadas com o nosso 
continente.

• Esse encontro foi muito bom e ne-
cessário. Foi possível refletir sobre 
vários aspectos da formação inicial

• Foi de verdade uma experiência 
muito positiva. Foi um momento de 

Quem são os menores desacompa-
nhados? Por quais razões saem de 
seus países? 
Quais são os países de origem de 
onde eles partem? 

A partir de alguns dados, de relatos 
de pessoas que trabalham em par-
ceria com os maristas em Siracusa 
e, também, relatos de alguns dos 
meninos e meninas, buscou-se fa-
zer uma contextualização a fim de 
apresentar qual é o problema social 
ali enfrentado cotidianamente.

A comunidade marista de Siracusa, 
do Projeto Lavalla200>, é formada 
por Gabriel Bernardo da Silva (Brasil 
Centro-Sul), Ir. Onorino Rota (Medi-
terrânea), Mario Araya Olguín – Prov. 
Santa María de los Andes e Ir. Ric-
cardo Gómez Rincón (Norandina).
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mundo maRISta

Tailândia: Centro Marista para Migrantes 
em Samut Sakhon

França: Rosey - grupo da Província  
Europa Centro-Oeste

Madagascar: formação conjunta para 
Irmãos e Leigos maristas, Antsirabe

Peru: Festival Deportivo 
Marista 2017

Ruanda: Bukomero School,
Byimana

Brasil: Grupo de convivência " os  
Pequenos Irmãos de Maria", Rio Grande

renovação para mim e para minha missão.
• Foi uma experiência muito rica para mim. Foi a primei-

ra reunião à qual participei como formador no contexto 
africano.

• Agradeço o trabalho da equipe de animação, o espírito 
de avaliação, a maneira de dialogar sobre a formação 
marista na África e no nosso instituto.

• Foram impressionantes os momentos de partilha e as 
apresentações; tudo muito bem planejado. Aprofundi-
mos nossa identidade como formadores e também o 
conhecimento da realidade dos jovens com quem tra-
balhamos. Senti-me feliz em poder partilhar as preocu-

pações dos irmãos jovens na formação
• Foi realmente uma experiência fantástica. Não experi-

mentamos nenhum problema econômico. Seria muito 
positivo organizar um encontro parecido a cada 2 anos 
ou até mesmo anualmente.

• Minha experiência foi muito positiva, pois aprendi como 
animar e acompanhar a jovens como promotor voca-
cional e assumir pessoalmente um compromisso maior 
com a pastoral vocacional.

• O encontro foi muito rico: introspectivo, dinâmico, infor-
mativo e formativo para a formação em um novo come-
ço. Senti que isso tocou a minha própria vocação.

ÁFRICa maRISta e o novo Começo: ReunIão da CSaC em naIRóbI

Aconteceu de 31 de julho a 3 de agos-
to, em Nairóbi, a segunda reunião re-
gular deste ano da Conferência dos 
Superiores do Continente Africano 
(CSAC).

Este segundo encontro anual é de-
dicado mais aos temas financeiros e 
previsões orçamentárias. Mas além 
desses temas, vários outros foram 
abordados, relacionados também ao 
funcionamento e ao futuro do MIC e 
do MIUC. O MIC (Marist International 
Centre) corresponde a toda a dimen-
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são religiosa e formativa do pós-noviciado para os jovens 
irmãos africanos e o MIUC (Marist International University 
College), à dimensão acadêmica.

Deram sua colaboração os responsáveis pelo economato 
e contabilidade das duas instituições, os membros da Co-
missão econômica, o superior do MIC e o Diretor do MIUC 
e, durante uma sessão, o Sr. Luca Olivari, assessor enviado 
pela administração geral. O foco era buscar novas alterna-
tivas para assegurar essa importante etapa de formação 
marista.

Outro item importante da agenda foi uma reflexão sobre 
a criação da nova comunidade internacional de Atlantis 
(Cidade do Cabo, África do Sul), proposta pela Conferência 
e aprovada pelo Conselho Geral. O Ir. Chris Wills, diretor 
do Cmi de Roma, Secretariado de Colaboração para a mis-
são internacional, ajudou a situar e aprofundar o assunto, 
encaminhando algumas decisões.
Houve também um momento para a Comissão africana da 
Missão apresentar sua contribuição para a Conferência le-

var adiante as prioridades escolhidas na implantação do 
projeto Novos Modelos.

Depois de concluir a agenda prevista, a Conferência votou 
pela manutenção do Ir. Francis Lukong na sua presidência.

No final do último dia houve uma celebração eucarística e 
um jantar festivos, junto com toda a comunidade do MIC, 
para agradecer a todos os formadores e superiores em fim 
de mandato. A destacar, a tomada de posse do novo su-
perior do MIC, o Ir. Albert Nzabonaliba, que sucede ao Ir. 
Lawrence Ndawala. 
Integram a CSAC os quatro Irmãos Provinciais, da Nigéria, 
África Centro-Leste, Madagascar e África Austral, o Irmão 
Superior do Distrito da África do Oeste e o Irmão Superior 
do MIC. 

Estiveram presentes, participando de toda a reunião, os 
dois novos provinciais da Nigéria e de Madagascar, e o Ir. 
Antonio Ramalho, um dos conselheiros gerais de ligação 
entre Roma e a África.

abRIR-Se à luz: "amanheCeR", ItÁlIa 

O Programa de formação permanente 
"Amanhecer", para irmãos da terceira 
idade de língua espanhola e portu-
guesa começou no dia 24 de junho e 
termina no dia 24 de agosto, em Man-
ziana.

O curso é coordenado pelos Irmãos 
Landelino Ortego Guerrero, da Pro-
víncia Norandina, e Alfonso Levis, da 
Províncial Brasil Centro-Sul.

Os dois coordenadores afirmaram 
que o programa "é um convite a abrir-

-se à luz, ao amanhecer; fresco início; 
esperança do novo; ritmo de fechar e 
abrir, de terminar e começar, de pro-
cessos e metas".

Entre os palestrantes estiveram o Su-
perior Geral, Ir. Emili Turú, o Ir. Juan 
Jesús Moral Barrio sobre Antropolo-
gía do irmão idoso, o Ir. Ramón Ben-
seny sobre relações interpessoais 
do idoso, o Ir. Carlos Hidobro sobre a 
espiritualidade do Irmão Marista, o Ir. 
Ernesto Tendero, sobre seguir Jesus e 
Água da Rocha, José Ma Pérez - Soba 

Díez del Corral sobre leigos e irmãos 
no mesmo carista.
Estiveram também com o grupo o Ir.  
Xavier Barceló (vida de oração pes-
soal e comunitária), o Ir. Ernesto Sá-
nchez (nossa história da Salvação), o 
Pe. Antonio Gascón (Espiritualidade 
Marianista), a Ir. Mari Carmen Rodrí-
guez (Saúde integral na maturida-
de da vida religiosa), o Ir. José María 
Ferre (Maria hoje e a identidade e a 
missão do Irmão) e o Ir. Josep Maria 
Soteras (os anciãos na Bíblia).

Uma viagem aos lugares maristas rea-
lizado entre os dias 22 e 31 de julho 
também fez parte do programa de 
formação permanente.

Os membros do grupo são: Felicia-
no Arroyo Lozano (América Central); 
Celestino Oveja Medina, Melchor 
Berciano Travesí, Antonio Augusto 
(Compostela); Martín José Sarobe 
Santesteban, Dionisio Blanco Hoyue-
los, Fernando De Vicente Muñecas 
(Ibérica); Sergio Gutiérrez de Velasco 
Ortiz (México Central); José Ernesto 
Naranjo Terán, Rafael Herrera López 
(México Occidental); Hernán  Gómez 
Osorio, Santos García García, Lande-
lino Ortego Guerrero (Norandina); Pe. 
Carlos López (capelão, claretiano) e 
Manuel Ortiz Laforga (marianista).
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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

A FMSI participou, em coo-

peração com outras ONGs 

ou sozinha, na elaboração de 

37 informes, oferecendo 

448 recomendações.

"

"

exame peRIódICo unIveRSal

a FmSI é pRotaGonISta na deFeSa doS dIReItoS humanoS

A atividade mais emblemática sobre o tema da promoção 
e defesa dos direitos humanos e, principalmente, dos di-
reitos das crianças desenvolvidos pela FMSI (Fundação 
Marista para a Solidariedade Internacional Onlus) tem sido 
a elaboração e apresentação de relatórios ao processo do 
Exame Periódico Universal.

Este processo, que se realiza no Conselho de Direitos Hu-
manos (CDH) da ONU, consiste no exame periódico do 
cumprimento dos direitos humanos em cada um dos paí-
ses que integram as Nações Unidas.

As fases deste processo são as seguintes:

• Preparação do relatório: o país apresenta os dados so-
bre a situação dos direitos humanos no seu território. O 
escritório do Alto Comissariado dos Direitos Humanos 
prepara dois relatórios, um que recolhe as observações 
finais dos Comitês e Órgãos de tratados; outro que resu-
me as informações transmitidas pelas Organizações Não 
Governamentais e pelos Institutos Nacionais de Direitos 
Humanos.

• Exame e diálogo interativo: nesta fase, o país que apre-
senta o relatório, comenta os dados apresentados ao 
CDH. Segue um diálogo interativo entre o país que apre-
senta o relatório e outros países membros do CDH e paí-
ses observadores. 

• Durante essa conversa, os países apresentam uma série 
de recomendações ao país em questão para que se me-
lhore a situação dos direitos humanos no território exa-
minado. As ONGs que apresentaram dados referentes ao 
país participam desta fase apresentando aos participan-
tes suas informações e recomendações.

• Adoção do relatório do CDH: em uma sessão do CDH se 
adota o relatório final que contem as recomendações 
que os participantes apresentam ao país analisado, co-
mentários sobre as recomendações que incorpora no 
relatório e sobre as que toma em consideração, sem 
aceitá-las, explicando os motivos. Nesta fase, as ONGs 
podem se dirigir oralmente ao país que é examinado e 
também aos membros do CDH.

• Na última etapaparticipam o País examinado, as ONGs 
e os Institutos Nacionais de Direitos Humanos interes-
sados na colocação em prática das recomendações su-
geridas.

Este processo é formado por um ciclo que, no seu comple-
xo, dura quatro anos e meio. Em seguida, o país é examina-
do novamente pelo CDH.

A FMSI participou, em cooperação com outras ONGs ou 
sozinha, na elaboração de 37 informes, oferecendo 448 
recomendações.
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