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Notícias Maristas

XXII Capítulo Geral: rIoneGro, ColômbIa

5º dia - 12 de setembro - Festa do nome de Maria

Qual é a novidade do mundo de hoje? Como será daqui 
a alguns anos? Como o mundo está se transformando? O 
que está acontecendo socialmente? Essas perguntas resu-
mem os temas propostos para a reflexão dos capitulares 
no dia 12 de setembro. Importante também foi a eleição 
da Comissão Facilitadora, que vai orientar o desenvolvi-
mento do Capitulo.
Na oração da manhã e na missa que encerrou o dia de tra-
balho, foi celebrada a festa do Nome de Maria, festa pa-
tronal dos Padres Maristas e, em certo sentido, de toda a 
Família Marista. Para ler o artigo completo, visite https://
goo.gl/gHTPzu .

6º dia - 13 de setembro - Rumo a uma nova terra

Na quarta-feira, 13 de setembro, os capitulares deixa-
ram Rionegro e se dirigiram a Medellín para visitar cen-
tros sociais e projetos realizados por várias entidades na 
periferia da cidade. O objetivo é ouvir as necessidades e 
as oportunidades do entorno em que se vive e colocar-
-se na escuta do Espírito. Os 8 membros da c Comissão 
facilitadora começaram seu trabalho. Foram escolhidos 
como Coordenador o Ir. Ben Consigli e vice-coordenador 
o Ir. Juan Carlos Fuertes. O Ir. João Carlos do Prado será o 
secretário do Capítulo. Para ler o artigo completo, visite 
https://goo.gl/pibiw7 .

7º dia - 14 de setembro - Encontro com os jovens

Dentro da dinâmica de aproximação ao mundo contem-
porâneo, o capítulo abre as portas ao mundo dos jovens. 

Vinte e cinco jovens, líderes da Pastoral da Juventude e de 
outras pastorais da Província Norandina encheram de vida 
a Sala Capitular.

Para ler o artigo completo, o mensagem dos jovens aos ca-
pitulares e assistir a vídeos relacionados ao evento, visite: 
https://goo.gl/zhNPGN . 

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/gHTPzu
https://goo.gl/gHTPzu
https://goo.gl/pibiw7
https://goo.gl/zhNPGN
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8º dia - 15 de setembro - Sentir, presenciar e realizar

Dia 15 de setembro, no Capítulo Geral, os participantes 
dedicaram-se especialmente à exploração da realidade, 
etapa essencial antes de qualquer tentativa de pensar em 
que fazer. Como todos os dias acontece, no início dos tra-
balhos da manhã e da tarde, a oração é preparada de ma-
neira sempre criativa pela equipe de apoio que se dedica 
à liturgia e animação: Alicia Alexandra Morales Culqui e os 
irmãos Tony Leon,  Anselmo Kim e Fabrício Alves da Cruz. 

São quinze minutos, de manhã e de tarde, que ajudam o 
grupo a rezar e a contemplar o mistério de Deus na pró-
pria vida, colocando as bases para que a reflexão seja uma 
contemplação da vontade de Deus em ralação ao carisma 
de Champagnat. Para ler o artigo completo, visite: https://
goo.gl/gFJ6g3 .

9º dia - 16 de setembro 
O Bicentenário do Instituto

Sábado, 16 de setembro, o Capítulo viveu um momento 
de festa, celebrando com os maristas da Província Noran-
dina, os 200 anos do Instituto, que o Conselho Geral quis 
celebrar em três momentos: 
2 de janeiro, 6 de junho e durante o Capítulo.

As 12:30 teve início a missa, celebrada na Sala Capitular 
pelo núncio apostólico da Colômbia, Arcebispo Ettore 
Balestrero, ex-aluno marista em Gênova, na Itália. 

Na homilia, deixou três tarefas para os Irmãos: ajudar a 
santificar as pessoas com quem se lida; fortalecer o sen-
tido eclesial; testemunhar a força da caridade de Cristo.

Para ler o artigo completo, visite: https://goo.gl/bVM-
DD1 .

10º dia -  18 de setembro 
Olhando para dentro do Instituto

Nos últimos dias, os participantes do Capítulo analisaram 
a realidade que nos rodeia, tentando ver como ela será 
daqui a dez anos. 

A partir de segunda-feira, 18 de setembro, começou uma 
reflexão voltada para o interior do Instituto, tentando de-
senvolver um autoconhecimento, como Instituto. Nos pró-
ximos dias se meditará não só a situação que se vive hoje, 
mas qual poderia ser a realidade daqui a 10 anos.

Para ver as fotos do dia no Facebook, clique aqui. Para ler 
o artigo completo, visite: https://goo.gl/bJswKA .

https://goo.gl/gFJ6g3
https://goo.gl/gFJ6g3
https://goo.gl/bVMDD1
https://goo.gl/bVMDD1
https://www.facebook.com/pg/fms.champagnat/photos/?tab=album&album_id=1574266015952916
https://goo.gl/bJswKA
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Voluntários que estiveram um 
mês e meio em Honduras, Moçam-
bique e Zâmbia durante o verão 
partilharam sua experiência e pro-
puseram pistas de melhoria, nos 
dias 16 e 17 de setembro em Sa-
lamanca (Espanha). O objetivo do 
encontro era concluir o caminho 
que iniciaram há 10 meses com a 
inscrição, seleção e formação. 

Se tu também queres te envolver 
na solidariedade e percorrer esse 
caminho, podes encontrar infor-
mações sobre os Campos de Tra-
balho-Missão 2018 em: https://
goo.gl/DYA3S4 .

coMpostela

notíCIas em breve

Brasil sul-aMazôNia

No dia 16 de setembro, adoles-
centes, jovens e adultos estiveram 
em Rio Grande, para celebrar a ca-
minhada da Pastoral Juvenil Ma-
rista deste ano. O tema do EJM foi 
‘Uma nova onda’ e o lema é ‘Onde 
está a vossa fé?’ A proposta da te-
mática foi celebrar os 200 anos 
de fundação do Instituto Marista, 
projetando o terceiro centenário. 
Havia cerca de 1.500 participan-
tes. A programação foi construída 
em conjunto pela Equipe Provin-
cial da PJM, Direção, Assessores/
as, Animadores/as e Participantes 
dos grupos da PJM do Colégio Ma-
rista São Francisco.

O XXII Capítulo Geral (http://www.
champagnat.org/lavalla2017.php) 
começou na última sexta-feira, 
dia 8 de setembro, em Rionegro, 
na Colômbia. As notícias relativas 
ao Capítulo são publicadas diaria-
mente em www.champagnat.org. 
Para recebe-las no seu correio, 
inscreva-se no boletim através do 
seguinte endereço: https://goo.
gl/t2C63E. Para acompanhar e 
participar do Capítulo através das 
redes sociais, use o hashtag #La-
Valla2017.

colôMBia

marIstas pedem ajuda após o terremoto

méXICo se une para ajudar as vítImas

 Depois do terremoto mais forte que 
viveu o México no último século, 
acontecido no dia 7 de setembro, e 
que teve 90 mortos, os maristas do 
México estão pedindo ajuda.

“Nessas situações todo tipo de ajuda 
é muito boa”, disse o Ir. Javier Francis-
co Salcedo Camarena.

“Temos prevista uma reunião com 
o Ir. Daniel Herrera, que viajou até 
Asunción Ixtaltepec, uma das regiões 
mais atingidas, para começar a plane-
jar, conforme a informação que traga 
e ao que combinem, uma campanha 
de solidariedade em nível provincial 
e internacional, pois a situação o exi-
ge”, continuou, na carta dirigida aos 
maristas, no dia 10 de setembro.

O terremoto, de 8,1 graus na escala 
Richter, destruiu várias casas e edifí-
cios na Província Marista do México 
Central.

Os maristas da Província nada sofre-
ram com o tremor.

Embora não existam notícias sobre 
estragos nas escolas de San José e 
San Felipe, na região de Tehuantepec, 
ou nas escolas do litoral do estado 
de Oaxaca, várias famílias continuam 

acampadas nas ruas, com medo de 
outros terremotos.

Além disso, no dia 8 de setembro o li-
toral do país foi atingido pelo furação 
Katia, que deixou dois mortos depois 
dos desmoronamentos causados pe-
las fortes chuvas.

Em Ixtaltepec, Oaxaca, os irmãos 
perderam a casa da comunidade; A 
escola e o internato sofreram danos 
estruturais.

Na foto, o presidente mexicano Enri-
que Peña Nieto visita a região de Ist-
mo de Tehuantepec.

Nessas situações todo 
tipo de ajuda é muito 

boa

"

"

https://goo.gl/DYA3S4
https://goo.gl/DYA3S4
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
https://goo.gl/t2C63E
https://goo.gl/t2C63E
https://www.facebook.com/pg/fms.champagnat/photos/?tab=album&album_id=1570598019653049
https://www.facebook.com/pg/fms.champagnat/photos/?tab=album&album_id=1570598019653049
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mundo marIsta

Espanha: Reunião de equipes de coorde-
nação de Grupos Marcha, Prov Ibérica

Estados Unidos: Comunidade 
 East Harlem, Nova York

México: Nova comunidade em Chinatú, 
México Occidental

HaItI: novICIado em jérémIe reabre 
10 meses depoIs do furaCão mattHew

Canadá: Missa no Camp Mariste  
em Rawdon, Quebec

Sri Lanka: St Joseph's Boys' College,  
in Nugegoda

Líbano: Comunidade  
de Jbeil

Dez meses depois que o furacão 
Matthew destruiu 80% da cidade, 
os Irmãos do Haití reabriram o no-
viciado em Jérémie, no dia 15 de 
agosto.

A cerimônia foi presidida pelo bis-
po Dom Gontrand Décoste, com 
a participação do Ir. Luis Enrique 
Rodríguez, responsável do setor 
marista do Haiti e delegado do Su-
perior Geral.

Durante a Missa, o Ir. Luis Enrique 
recebeu os seis noviços que inicia-
ram sua formação marista no ano 
do bicentenário.
Segundo os noviços, a razão pela 
qual querem consagrar suas vi-
das a Deus como Irmãos Maristas 
é “seguir aprofundando o próprio 
conhecimento e seu crescimento 
como pessoas, que os torne capa-

zes de abrir seus corações ao amor 
de Deus, porque querem estar com 
ele e porque querem ser apóstolos 
em favor do seu povo”.
O Ir. Gustavo Martín Cerda Hernán-
dez, da Província México Ocidental, 

ressaltou que os Irmãos “nos ale-
gramos pelo testemunho e gene-
rosidade desses jovens, que nos 
fazem ver que Deus continua cha-
mando e cativando jovens para seu 
seguimento”.
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marIstas ContInuam a se formar sobre proteção de menores 
dIploma do ‘Centre for CHIld proteCtIon’ em roma

O Irmão Jeff Rhey Reston Antiquisa, 
da Província East Asia, e o Irmão Oke-
chukwu Venatius Anochie, da Provín-
cia Nigéria, serão o terceiro grupo de 
Irmãos a obter o diploma do ‘Centre 
for Child Protection’ em Roma.

O Irmão Shanthi Liyanage, do Sri 
Lanka, e o Irmão John Katumbi, de Ma-
lawi, receberam o diploma em 14 de 
junho passado. O Ir. Fortune Chaka-
sara, de Zimbabwe, foi o primeiro a 
recebê-lo em 2016. Os Irmãos Jeff e 
Venantius terão seu curso de outubro 
do corrente a fevereiro do próximo 
ano.

O Ir. Jeff, atualmente em Kobe, Japão, 
tem uma licenciatura em Educação 
com especialização em Educação Re-
ligiosa na Notre Dame of Marbel Uni-
vesity, em Koronadal (Filipinas). Fez 
sua primeira profissão em 20 de maio 
de 2004 e seus votos perpétuos em 
10 de setembro de 2011.
O Ir. Okechukwu nasceu em 19 de 

setembro de 1961, fez a primeira 
profissão em 3 de agosto de 1990 e 
profissão perpétua em 11 de agosto 
de 1996. 

É formado em Orientação e Assesso-
ria. 
Atualmente faz doutorado na mesma 
área.

ÁfrICa do sul: tHree2sIX obtém voluntÁrIos para lonGos períodos

Um programa marista da Província 
África Austral, que oferece educação 
na África do Sul a aproximadamente 
275 crianças vindas de países vizi-
nhos, que foram rejeitados nas es-
colas oficiais por causa de seu status 

ilegal, recebeu voluntários durante o 
verão, que ajudam de 5 a 12 meses.

Os voluntários do Projeto Three-
2Six agora são, segundo Rebecca 
Bromhead (coordenadora de desen-

volvimento): Dhruvi Shethia, Ben Bu-
geja, Michael Stavrakakis e Vincent 
Salinos, da Austrália; Lena Krotten-
thaler, Sophia Falter, Marius Hartman, 
Daniela Alofs, da Alemanha e Ellene 
Baettker, do Brasil.

Eles farão voluntariado por períodos 
de cinco meses a um ano, a exceção 
de Rebecca que permanecerá dois 
anos e meio (ela chegou a mais de um 
ano) e Ben que ficará durante quase 
dois anos e também chegou a mais de 
um ano.

Todos, exceto Rebecca e Rhruvi, vi-
vem com um jovem marista sul-afri-
cano na nova “Marcellin House Young 
Adult Community” em Johanesburgo.
Ellene, Lena, Michael, Vincent, Sophia 
e Marius são voluntários do Secreta-
riado “Colaboração para a Missão In-
ternacional” da Administração Geral 
do Instituto.
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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

ÁfrICa do oeste: ofICInas para os leIGos em Gana e Camarões

Nos últimos dias do mês de agosto o 
Secretariado para os Leigos, em diálo-
go como Ir. John Kusi, representante 
do Distrito na Comissão africana para 
os leigos, foram organizadas duas 
oficinas de três dias em Gana e em 
Camarões. Participaram delas uns 50 
leigos, homens e mulheres, e dez Ir-
mãos.

Na oficina em Gana fez-se presente o 
Ir. Francis Lukong, Superior do Distri-
to, expressando seu apoio à proposta 
laical de comunhão para o Distrito.

Em Camarões, foi o Ir. Ivo Njongai, 
coordenador nacional dos leigos ma-
ristas, quem acompanhou a experiên-
cia.

A equipe animadora era formada 
por Agnes Reyes da Ásia do Leste, 
Ana Sarrate da Província Ibérica, Ir. 
Spiridion Ndanga da Província Áfri-
ca Centro-Leste e Ir. Javier Espinosa 
do Secretariado. A responsabilidade 
principal de coordenação esteve nas 
mãos das duas leigas.

Grandes temas foram aprofundados: 
“A Vocação do Leigo na Igreja”, “A Vo-
cação Laical Marista”, “Os Processos 
Formativos”, “A comunhão de Irmãos 
e Leigos” e “Respostas à Realidade 
Africana”. Um dos dias foi destinado a 
apresentar o Movimento Champagnat 
como possível proposta de caminho 
marista para os Leigos na África. A 
reflexão foi acompanhada do estudo 
dos documentos “Ser Marista Leigo” 
e “O Projeto de Vida do Movimento 
Champagnat”. Outro espaço foi de-

dicado a sintonizar com as diferentes 
realidades e experiências laicais no 
Instituto. Foi partilhado o documento 
contendo as propostas que, a partir 
do Secretariado, foram feitas ao Capí-
tulo General.

As numerosas perguntas que foram 
surgindo ao longo das oficinas mani-
festavam o interesse despertado e a 
motivação promovida nos participan-
tes. Os encontros reavivaram o desejo 
de fortalecer tanto o grupo de Leigos 
de Gana, como os quatro grupos que 
já existem em Camarões (Bafut/Ba-
menda, Tatum, Douala, Mbengwi). Em 
Camarões foi nomeada uma Comissão 
coordenadora e foram sugeridas algu-
mas atividades para o próximo ano.

Destacamos o canto espontâneo, vi-
brante e harmonioso que surgia em 
qualquer momento do dia. Você pode 
vê-lo no vídeo abaixo. Sem dúvida, 
expressão de corações maristas que 
manifestavam a força e a vitalidade 
do carisma. Contemplando o canto e 
a dança do grupo surgia um sorriso, 
o movimento, a alegria, a esperança 
e a fraternidade. Tudo isso dentro do 
compromisso de construir um novo 
Lavalla. Foi assim compreendido o 
gesto de todo o grupo de Camarões 
passar diante do altar para que o sa-
cerdote abençoasse a pequena re-
cordação que lhes fora dada, uma 
pequena colher de pedreiro. Queriam 
que fosse o símbolo de seu desejo de 
promover o futuro.

O Programa “Three2Six”, que foi criado pelo Sacred Heart 
College de Johanesburgo em 2008. Ensina a ler e escrever, 
e Matemática, a crianças de 5 a 13 anos.

Os professores, que também são refugiados, oferecem às 
crianças aulas diárias de três a quatro horas nas instala-
ções da escola de acolhida existente, com a esperança de, 
eventualmente, reintegra-las nas escolas oficiais do país.

O Sacred Heart College completou recentemente um pro-
grama de férias de inverno onde as crianças escreveram e 
produziram um vídeo sobre a experiência de serem crian-
ças refugiadas na. África do Sul.
Na foto, estão todos os voluntários, exceto Dhruvi, durante 
um recente encontro de formação da equipe para os mem-
bros da ‘Marcellin House,’ enquanto davam boas-vindas 
aos voluntários recém chegados.
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