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Notícias Maristas

XXII Capítulo Geral: rIoneGro, ColômbIa

Dia 12 - 10 de setembro  
Leigos e irmãos: o que nos está dizendo o corpo

O capítulo dedicou o seu 12º. dia aos leigos e ao relatório 
da situação econômica. 

De manhã os 8 leigos convidados dirigiram as duas ses-
sões e de tarde o Ir. Libardo Garzón apresentou a realidade 
econômica do Instituto. 

Não foram momentos de decisões e nem de aprovações 
de documentos, mas a continuação da tomada de cons-
ciência do Instituto como corpo. Para ler a história comple-
ta, visite: https://goo.gl/xTZS7z .

Dia 13 - 20 de setembro  - Intervenção do Ir. Emili Turú

A sessão da manhã foi marcada pela intervenção do Ir. 
Emili Turú, interpelando o grupo com 5 temas: um instituto 
em saída, Proteção de menores, dançando com os dinos-
sauros, formação e leigos. A parte da tarde foi reservada 
para analisar as respostas das interrogações respondidas 
na segunda-feira. Para ler a história completa, visite: ht-
tps://goo.gl/zH9UnN .

O trabalho da tarde, como sempre, começou com a oração 
mariana, com a oração de um mistério do terço.

Em seguida, foi aprovada uma carta de solidariedade da 
parte dos capitulares para as vítimas de furacões e terre-
motos das Américas. Para ler a carta completa, visite: ht-
tps://goo.gl/c9EuVo .

Dia 14 - 21 de setembro  
Diálogo regenerativo sobre o Instituto

O processo pensado para o Capítulo está chegando no fi-
nal da sua primeira etapa, que é “sentir a realidade”, pri-
meiro aquela ampla da sociedade e depois a do Instituto, 
como um corpo global. O dia de hoje quis refletir sobre 
alguns temas que ainda faltavam no “sentir” a realidade 
do Instituto. A última atividade foi a missa do perdão. 
Reunidos diante da capela, os participantes escutaram 
o pedido de perdão da mensagem do Bicentenário, lido 
pelo Ir. Emili. Entrando na igreja, cada um lavou suas mãos, 
num gesto que significa pedido de perdão pela infidelida-
de ao sopro do Espírito. Para ler a história completa, visite: 
https://goo.gl/XbweJ5 .

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/zH9UnN
https://goo.gl/zH9UnN
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Dia 15 - 22 de setembro - Deixando ir

Dentro do Processo proposto, o capítulo se encontra no 
momento da passagem da fase de percepção da reali-
dade e seu futuro para a fase de tornar presente a in-
tenção coletiva do Instituto. 

Essa fase de passagem é descrita como “deixando ir”. 
Esse foi o processo vivido no dia 22 de setembro. 

O Ir. Josep Maria Soteras apresentou o Terceiro Rascu-
nho das Constituições e o Primeiro da Regra de Vida, 
dois textos que serão trabalhados em outubro. 

Estão agora à disposição dos capitulares, que poderão 
começar a sua leitura.

Antes da janta, foi o encontro nas fraternidades. Os ca-
pitulares estão divididos em 16 grupos, onde se encon-
tram para partilhar a vida vivida durante o Capítulo.
Para ler a história completa, visite:  https://goo.gl/p4Trti .

Dia 16 - 23 de setembro 
O que precisamos deixar para trás

Em vista de tornar presente a intenção global do Instituto, 
é preciso determinar os aspectos atuais que não podem 
continuar presentes, que precisam ser deixados para trás. 
Nisso trabalharam os capitulares no 16º dia do Capítulo.

A missa, às 8:45, abriu a jornada, depois da oração con-
templativa e do café da manhã. 

Na abertura da primeira sessão, o Ir. Juan Carlos leu men-
sagem do Ir. José Sánchez, Provincial de México Central, 
ausente do Capítulo até segunda-feira, falando do sofri-
mento do povo mexicano e das atividades da Província em 
prol dos afetados pelo terremoto.

No domingo pela manhã, os capitulares participaram da 
missa com o arcebispo metropolitano Dom Ricardo Anto-
nio Tobón Restrepo, no seminário de Medellín, às 9:30. 
Para ler a história completa, visite:  https://goo.gl/p4Trti .

Dia 18 - 25 de setembro - Deixando ir... 
ontem, hoje e amanhã

A semana começou com a última etapa da descoberta da 
realidade do mundo e do Instituto, sublinhando o que é 
necessário deixar para trás rumo ao futuro, e inaugurou 
a fase de descoberta do que Deus quer que os maristas 
sejam e façam.
O Ir. Óscar Martín, da Comissão Facilitadora, abriu a ses-
são, ilustrando qual seria o processo pensado para toda a 
semana, destacando a vivência dos pontos fundamentais 
para o futuro: o que Deus quer que os maristas sejam e o 
que Ele quer que façam. Essa meditação conduzirá inevi-
tavelmente a avançar até às implicações chaves. Alguns 
temas já são conhecidos: governo, leigos maristas, forma-
ção, direito das crianças... E outros aparecerão. Para ler a 
história completa, visite:  https://goo.gl/p4Trti .

https://goo.gl/p4Trti
https://goo.gl/p4Trti
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um povoado ItalIano deu nome de marCelIno a uma rua 
e uma ponte: 50 anos de presença marIsta em Cesano maderno

No dia 14 de setembro, uma rua e uma ponte receberam 
oficialmente o nome de “São Marcelino Champagnat” 
como presente da administração da cidade ao Instituto 
pelos 50 anos de presença educativa na cidade de Cesano 
Maderno, ao norte de Milão, Itália.

Um porta-voz dos Irmãos Maristas ressaltou que “estamos 
contentes com essa escolha, agora que Cesano pode in-
cluir em sua toponímia uma rua dedicada aos maristas, 
como já sucede em outros lugares na Itália onde nossa 
congregação trabalha, como em Roma, Gênova, Giugliano 
e Entracque”. 
O prefeito Maurilio Longhin, o antigo prefeito Pietro Lui-

gi Ponti, a vice-presidente da escola marista de Cesano, 
Franca Strada, o diretor, Ir. Giorgio Banaudi, as autoridades 
locais, vários estudantes e professores participaram da 
inauguração.

Na sua intervenção, o prefeito, antigo aluno marista, dis-
se que 30 prefeitos da cidade tinham estudado na escola 
marista de Cesano Maderno.

A ponte que atravessa o rio Seveso e a rua, estão numa 
zona reservada a pedestres muito tranquila.
Para ver o vídeo da inauguração da rua e da poente, entre 
em: https://goo.gl/88sN5Y.

Casa Geral

FmsI lançou novo sIte, Contas do twItter e InstaGram 
A organização marista sem fins lucra-
tivos FMSI lançou uma nova página 
web no dia 22 de setembro com o 
objetivo de melhorar a comunicação 
de suas atividades.

“O propósito geral da nova página é 
renovar a imagem da FMSI para o am-
biente externo e torna-la mais acessí-
vel para os que buscam informações”, 
afirmou a diretora da FMSI, Marzia 
Ventimiglia.

“Queremos que a página web seja 
uma poderosa ferramenta de comu-
nicação e de impacto para as ativida-

https://goo.gl/88sN5Y
https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
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mundo marIsta

Costa Rica: Recordando o Bicentenário 
do Instituto

Síria: Workshop no M.I.T. dirigido pelo 
irmão Georges Sabe - Aleppo

Austrália: colégios maristas 
doam roupas para Marist 180

Espanha: Direitos das Crianças,
 Maristas de Compostela

México: Maristas do colégio Asunción 
Ixtaltepec se solidarizam com Juchitán

Tanzânia: Meninos maristas cantando 
durante o 25º aniversário - Mwanza

des que promovemos”, acrescentou numa entrevista ao 
escritório de comunicação da Casa Generalícia no dia 19 
de setembro.
Além da página no Facebook, FMSI tem agora contas no 
Instagram e no Twitter com o nome fmsi_onlus. La página 
web iniciou em italiano e em inglês e logo estará disponí-

vel em espanhol e português. Por razões técnicas, a URL 
da página mudou de www.fmsi-onlus.org para www.fmsi.
ong. 

Suas seções abrangem informações gerais sobre a organi-
zação, direitos das crianças, projetos, notícias e como doar.

Irmãos vIsItaram KIbeho, santuárIo de nossa senhora das dores

pereGrInação ao santuárIo marIano Comemora o bICentenárIo

No dia 2 de setembro, o Ir. Théoneste 
Kalisa Ruhando, superior provincial 
da Província África Centro-Oeste, diri-
giu os Irmãos de Ruanda em peregri-
nação ao Santuário de Nossa Senhora 
de Kibeho como, dentro das ativida-
des para comemorar o bicentenário.

A peregrinação começou no novicia-
do de Save, em Benin, com uma ora-
ção e uma bênção do Pe. Jean Claude; 
vários Irmãos se revezaram na condu-
ção do rosário durante a viagem, de 
uma hora.
O Pe. Jean Claude celebrou a missa 
no santuário e na homilia pediu aos 

https://www.instagram.com/fmsi_onlus/
https://twitter.com/fmsi_onlus
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Irmãos para serem consciente de seus talentos e para uti-
lizá-los alegremente para o bem de todos, “fazendo o bem 
em todos os lugares e a todos”.

Os Irmãos regressaram à comunidade de Save para cele-
brar o dom da fraternidade e as bênçãos de Deus.
O Ir. Théoneste convidou cada Irmão a levar para casa o 
apelo do Novo Começo do Superior Geral destacando que 
“a menos que cada um abrace individualmente as mu-
danças que serão inevitáveis, não poderemos continuar 
falando de um Novo Começo como instituição de modo 
impactante”. 

“Cada marista é chamado a empreender uma viajem, a co-
munidade, a Província e todo o Instituto”, acrescentou. Em 
tom de exortação aos Irmãos, convidou a orar insistente-
mente pelo êxito do XXII Capítulo Geral.

As aparições da “Mãe de Jesus, Nossa Senhora das Dores” 
em Kibeho, aconteceram entre 1981 e 1983, foram apro-
vadas pela Igreja em 2001. Mais de 500.000 peregrinos 
visitam o santuário de Kibeho todos os anos. O teólogo 
francês René Laurentin refere-se ao santuário como a 
“Lourdes de África” e é, de fato, um lugar de cura espiritual 
e de conversão.

França: Irmãos Celebram sete jubIleus 
na Festa da natIvIdade de marIa

Seis Irmãos celebraram o sexagésimo 
aniversário de profissão religiosa e 
um celebrou 50 anos no dia 8 de se-
tembro, festa da Natividade de Maria, 
em Rosey, Marlhes, França.
A celebração de 60 anos dos Irmãos 
Lucien Brosse, Eugène Chevalier, Jean 
Vincent, André Barçon, Benito Arbués 
e Georges Pitiot, e de 50 anos do Ir-
mão Bernard Régis, foi feita no lugar 
de nascimento de S. Marcelino Cham-
pagnat.

A missa foi presidida pelo Pe. Gabriel 
Perret, capelão de Notre Dame de 
l'Hermitage, na capela de Rosey, com 
a participação de vários sacerdotes e 
diáconos, amigos dos jubilares.
Irmãos e amigos participaram da Eu-

caristia, que terminou com a reno-
vação da consagração religiosa dos 

Irmãos e a emissão do voto de estabi-
lidade do Ir. Lucien.
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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

tanzânIa: o bICentenárIo CoInCIde 
Com os 25 anos de presença marIsta 

Ao olhar para trás, ve-

mos com gratidão o tra-

jeto percorrido, cheio 
de bênção e graças, 
com muitas demonstra-

ções de solidariedade e 

cooperação 

"

Os Irmãos Maristas da Tanzânia reu-
niram-se em Masonga para celebrar 
o bicentenário e o vigésimo quinto 
aniversário da presença marista no 
país.

Em missa celebrada no dia 15 de 
agosto, estudantes, professores, Ir-
mãos e amigos recordaram a chega-
da dos primeiros Irmãos em 1992.

“Ao olhar para trás, vemos com gra-
tidão o trajeto percorrido, cheio 
de bênção e graças, com muitas 
demonstrações de solidariedade 
e cooperação”, afirmou um dos Ir-
mãos numa declaração escrita ao 
escritório de comunicação da Casa 
Generalícia.

“Nossa missão foi abençoada com a 
participação de voluntários que nos 
ajudaram a fortalecer o que agora 
temos”. 

“Vieram de diferentes países de Eu-
ropa e da América latina e seguem 
com interesse o desenvolvimento 
dessa importante obra de igreja”, 
continuou dizendo.

Os Irmãos Francisco Baeza, Juan 
Velasco e Teodoro Grageda chega-
ram a Masonga (Tanzânia), vindos 
de Guadalajara, México, no dia 6 de 
junho, festa de S. Marcelino Cham-
pagnat.

Ao chegar a Masonga, a apenas 
10km ao sul da fronteira com o 
Quênia, na margem oriental do lago 
Vitória, os Irmãos começaram a or-
ganizar uma escola secundária que 
foi aberta em 1993.
Abriram uma segunda comunidade 

Na foto, os Irmãos Francisco, Juan e Teodoro 
quando deixaram o México para ir a Tanzânia.

em 1999, em Mwanza, para estabe-
lecer uma casa de formação para os 
postulantes que chegavam de toda 
a Província Marista East Central Afri-
ca (República Democrática do Con-
go, República Centroafricana, Quê-
nia, Ruanda e Tanzânia).

Em 2013, os Irmãos abriram um li-
ceu para ajudar a preparar os jovens 
para a universidade.

Existem sete Irmãos na Tanzânia, lo-
calizados em duas comunidades e 
com duas escolas.

Em Masonga, eles dirigem um co-
légio onde estão presentes, e uma 
pequena escola para crianças sur-
das com 25 alunos.

"
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