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Notícias Maristas

XXII Capítulo geral: rIonegro, ColômbIa

Dia 19 - 26 de outubro - Ouvindo os apelos de Deus

Na segunda-feira, os participantes chegaram à base do pro-
cesso que se vive no Capítulo Geral dos Irmãos Maristas. De-
pois de sentir a realidade do mundo e do Instituto, os capi-
tulares agora escutam o que Deus quer do Instituto, como 
identidade e como ação. Mais do que palavras, é momento 
de silêncio, de escuta. 
Para concluir os trabalhos do dia, cada participante disse uma 
palavra que descreve o que vive depois dessa tarde de par-
tilha. Palavras muitas vezes repetidas foram “busca” e “es-
perança”. Para ler a notícia completa, visite: https://goo.gl/
UmoC1x .

Dia 20 - 27 de setembro - Quais são as 4 linhas de ação 
que Deus pede para um novo começo?

O 20º dia em Rionegro foi dia de escutar o que Deus quer 
que os maristas façam. Foram descobertas as linhas de 
ação para o Instituto entrar no seu terceiro centenário.

Essas 4 proposições não são o ponto de chegada, mas uma 
síntese que ajudará a aprofundar a reflexão. De fato, logo 
em seguida, o facilitador convidou a refletir sobre os sen-
timentos que afloram depois de ter escutado as 4 frases. 
Incitou a todos a sublinhar aquilo que foi refletido nos 
dias anteriores e não aparece nessas frases. Primeiro hou-
ve momento de reflexão pessoal, em seguida no grupo e, 
por fim, abriu-se espaço para a partilha. Para ler a notícia 
completa, visite https://goo.gl/R2dzSQ .

Dia 21 - 28 de outubro 
Apresentação dos leigos 
e implicações chave

Na primeira parte da manhã os leigos 
apresentaram a vida do marista leigo 
através dos documentos apresenta-
dos ao Capítulo e o resto do dia foi 
dedicado às implicações chave do 
Capítulo para o Instituto.

Para ler a notícia completa, visite ht-
tps://goo.gl/aqEGPQ .

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/UmoC1x
https://goo.gl/UmoC1x
https://goo.gl/R2dzSQ
https://goo.gl/aqEGPQ
https://goo.gl/aqEGPQ


Notícias Maristas 494

203 de outubro de 2017

Dia 22 - 29 de setembro
XXII Capítulo geral

Na sexta-feira os capitulares continuaram trabalhando nas 
implicações chave, foram informados sobre o trabalho da 
Comissão de Revisão das Constituições e aprovaram o 
processo de eleição do superior geral e do vigário geral.

Na sessão da tarde foi aprovado pelos capitulares o Pro-
cedimento e Processo de eleição para o Superior Geral e 
o Vigário Geral, que está acontecendo na segunda e ter-
ça-feira.

A última meia hora de trabalho foi dedicada, no plenário, 
à partilha dos seis grupos de trabalho para ver como está 
o andamento da reflexão. Cada grupo contou o processo 
que está vivendo.

Para ler a notícia completa, visite https://goo.gl/HbVD8K

Dia 23 - 30 de setembro - Despedida dos leigos  
Farewell to the lay invitees to the General Chapter

No sábado, os capitulares trabalharam até ao almoço, nos 
seis grupos. Esse foi também o último dia da presença dos 
leigos no Capítulo.

O dia começou com a missa. 

Em seguida, na Sala Capitular, o Ir. Óscar Vicario apresen-
tou alguns avisos e explicou o trabalho da manhã. 

Até às 12, os seis grupos de trabalho das 5 áreas e da ela-
boração das chamadas se dedicaram a definir os princí-
pios que traduzem o porquê da ênfase dessas áreas como 
temas importantes para o futuro do Instituto.
Para ler a notícia completa, visite https://goo.gl/kkgVWq .

Dia 26 - 2 de outubro
Momento de discernimento no Capítulo Geral

Começou hoje o processo de discernimento que culmi-
nará na eleição do Superior Geral e do Vigário, dia 3 de 
outubro. Ao mesmo tempo houve espaço para iniciar a 
leitura do texto das Constituições proposto pela comis-
são de revisão.

Todos os dias, em Rionegro, as atividades começam as 
7:30 com a oração contemplativa, na Capela. As 8:00 se 
encontram todos no refeitório para o café da manhã. 

Depois, às 9, na sala capitular os trabalhos começam com 
a oração da manhã, preparada pela equipe formada por 
Alicia Alexandra Morales e os irmãos Fabrício Alves da 
Cruz, Anselmo Kim e Tony Leon. Para ler a notícia com-
pleta, visite https://goo.gl/Vphrmn .

https://goo.gl/HbVD8K
https://goo.gl/kkgVWq
https://goo.gl/Vphrmn
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Carta de aleppo nº 31 (24 de setembro de 2017)
nem guerra, nem paz

Nem guerra, nem paz, é assim que eu posso descrever a si-
tuação atual na Síria neste mês de setembro de 2017, seis 
anos e meio após o início dos eventos que causaram a morte 
de mais de 35 mil pessoas, destruíram uma grande parte do 
país, deslocaram um terço da população, exilaram mais de 3 
milhões de pessoas e aniquilaram os sonhos e o futuro dos 
jovens e de muitas gerações de sírios.

Atualmente, todas as partes, o governo sírio e os poderes in-
ternacionais têm apenas um objetivo: a erradicação de Daech 
na Síria após a sua derrota no Iraque.

Os últimos bastiões de Daech são as duas cidades do leste: 
Raqqa, a autoproclamada capital de Daech na Síria, e Deir El 
Zor, onde a metade da cidade, seus habitantes e sua guar-
nição foram cercados pelos jihadistas durante mais de três 
anos, tendo sidos abastecidos de mantimentos por ar. A pri-
meira foi meio liberada por tropas curdas apoiadas pelos EUA. 
A segunda cidade está prestes a ser. O exército sírio, apesar 
de grandes perdas, conseguiu liberar as cidades e aldeias da 
província de Deir El Zor e rompeu o cerco da cidade entrando 
em contato com os habitantes assediados. Os sírios de outras 
cidades sírias, prematuramente, expressaram sua alegria pela 
libertação de Deir el Zor, que ainda não está completamente 
livre. No entanto, quando Daech será definitivamente derro-

tado nas duas cidades e nas aldeias vizinhas, será seu fim na 
Síria.

Processo de paz só funcionará com acordo político

No resto da Síria, é "nem guerra e nem paz". Sob os auspícios 
da Rússia, da Turquia e do Irã, em Astana, onde as partes es-
tão negociando há vários meses, vários acordos para a eva-
cuação dos rebeldes dos enclaves que costumavam ocupar 
em várias regiões foram concluídos e permitiram a passagem 
deles para as províncias de Idlib, bastião de Al Nosra.

Além disso, vários acordos bilaterais permitiram cessar a luta 
e a situação em várias regiões: a leste de Damasco, Homs, 
Idlib ... Os sírios, enquanto celebravam o fim da batalha aqui 
e ali, estavam preocupados com a continuação do status quo, 
que leva a um caos prolongado, com a repartição entre as 
forças de áreas de influência. Isso vai continuar se esse status 
quo não for acompanhado por progressos significativos nas 
negociações para alcançar uma solução política do conflito.

Mudança de atitude dos governos árabes

O que nos torna um tanto otimistas, é que a maioria dos go-
vernos árabes, ocidentais e turco, que desde o início apoia-

pe. John larsen 
novo superIor da soCIedade de marIa

No dia 30 de setembro o Pe. John Lar-
sen foi eleito o XIV superior geral da 
Sociedade de Maria, que realiza o Ca-
pítulo Geral em Nemi, na Itália, de 20 
de setembro a 11 de outubro. Marce-
lino Champagnat era membro da So-
ciedade de Maria.

Pe. John Larsen, nascido em 1955, 
pertence ao Distrito da Ásia, tendo 
entrado na Sociedade em Nova Ze-
lândia, em 1976. Desenvolveu seu 
ministério nas Filipinas, Myanmar e 
Tailândia. Esteve à frente da pastoral 
nas paróquias, nas prisões, com mi-
grantes e foi também formador. Atual-
mente era formador no Teologado In-
ternacional Marista de Roma.

O Instituto Marista, através do Capítu-
lo Geral que se realiza na Colômbia, 
pede as bênçãos de Deus para o Pe. 
John, para que possa estar a serviço 

dos seus irmãos na Sociedade de Ma-
ria e promover o carisma da Família 

Marista, a qual pertencem também os 
Irmãos Maristas.
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mundo marIsta

México: Maristas do colégio Asunción 
Ixtaltepec se solidarizam com Juchitán

Tailândia: Bangkok oferece serviços médicos no 
Centro Marista para Migrantes, Samut Sakhon

Suíça: A nova equipe de defensores 
dos direitos da criança em Genebra

Argentina: Centro Marista Hno Isla, 
La Plata

Costa do Marfim: Escola St. Marcellin 
Champagnat, Bouaké

Estados Unidos: 'Dia da comunidade' 
anual Marist High School, Bayonne (NJ)

ram, financiaram e até armaram os rebeldes, principalmente 
os terroristas, finalmente entenderam que o governo sírio 
não será derrubado pelas armas, como pensavam e deseja-
vam, e que uma solução política só pode existir mantendo o 
presidente, amplamente apoiado pela população, o exército 
sírio e a Rússia. Assim, as várias declarações dos líderes do 
mundo ocidental indicam que sua prioridade agora é lutar 
contra Daech e o terrorismo – coisa que o governo sírio vem 
repetindo há seis anos - e não a queda do regime.

A situação melhora em Alepo

Em Aleppo, a situação melhorou consideravelmente, em to-
dos os níveis, desde o final de 2016, data da evacuação dos 
últimos terroristas para Idlib, e a libertação da cidade. Como 
antes de julho de 2012, não há mais Aleppo do leste e Alep-
po oeste, mas apenas uma cidade, Aleppo, com vários milha-
res de anos de idade.

Alguns dos bairros ocidentais de Aleppo, infelizmente, ainda 
recebem morteiros dos rebeldes situados a 10 km da cidade, 
no lado de Idlib. Mas a grande maioria dos bairros está segura 
e os residentes da cidade vão e vêm, vivendo sem medo de 
uma carcaça de morteiro ou de uma bala de um atirador.
Um estrangeiro, que seguiu os acontecimentos e o sofrimen-
to de Aleppo, se ele nos visitasse agora, ficaria atônito com o 
tráfego intenso, a iluminação nos cruzamentos, os cafés que 
estão sempre lotados, as estradas que são limpas e abertas 
ao trânsito, os jardins públicos cheios de crianças brincando, 

os ônibus escolares em operação, as calçadas livres das bar-
racas que eram usadas como lojas e a reabertura de muitas 
empresas que estiveram fechadas durante a guerra. A água 
corrente é, novamente, fornecida para nós, pelo menos 2 dias 
por semana e a luz elétrica, durante 12 a 15 horas por dia.

Ainda problemas com as pessoas refugiadas e deslocadas

No entanto, a situação não é tão bonita como pode parecer. 
Esta situação de "nem guerra nem paz" não encoraja as cen-
tenas de milhares de alepinos, que são refugiados ou deslo-
cados, a retornar. A Organização Internacional para as Migra-
ções declarou que 600 mil pessoas, que são principalmente 
da província de Aleppo, voltaram para suas casas. Isso precisa 
ser esclarecido, já que a maioria dessas pessoas foi desloca-
da internamente e se mudou para outro bairro da cidade ou 
para outra cidade síria.

Esta situação não ajuda a reconstrução e a recuperação eco-
nômica. O custo da vida e o desemprego ainda são muito al-
tos, bem como a pobreza. A maioria das famílias de Aleppo 
ainda precisa de ajuda para sobreviver.

Maristas azuis

Frente a esta situação e a esses novos desenvolvimentos, 
nós, os Maristas Azuis, queremos favorecer a reconstrução, 
concentrar-nos no desenvolvimento humano e no trabalho 
para construir o futuro dos sírios e da Síria. Desde o início do 
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conflito, no pior momento da guerra em 
Aleppo, quando os programas de emer-
gência consumiram nossos recursos hu-
manos e materiais, mantivemos nossos 
programas educacionais e iniciamos 
novos. E agora, enquanto continuamos 
com nossos projetos de ajuda, decidi-
mos fortalecer nossos programas de 
desenvolvimento humano. Acreditamos 
firmemente que o desenvolvimento hu-
mano contribui para o estabelecimento 
da paz e para a preparação do futuro. 
No entanto, não vamos parar nossos 
programas de emergência, pois as pes-
soas ainda precisam deles.

Ajuda a encontrar emprego

Foi assim que iniciamos um novo pro-
jeto que chamamos de JOB, palavrar 
inglesa que significa “emprego” e lem-
bra também o famoso profeta bíblico, 
conhecido pela sua paciência, uma 
qualidade necessária para o sucesso do 
nosso projeto. Consiste em encontrar 
empregos para os nossos jovens, incen-
tivar a criação de pequenos projetos e 
motivá-los a prosseguir a formação pro-
fissional. O objetivo é tornar as famílias 
independentes financeiramente das 
ajudas que receberam por mais de cin-
co anos e que provavelmente cessarão 
em breve; incentivar os jovens a perma-
necer no país e participar da reconstru-

ção da Síria. Uma equipe de voluntários 
é responsável pelo projeto. Eles esta-
belecem listas de ofertas de emprego 
e demandas e fazem as ligações entre 
os dois grupos. Eles ajudam os jovens 
a pensar e realizar seus próprios proje-
tos de trabalho, dando também apoio 
financeiro. Treinam outros jovens em 
várias profissões enviando-os, graças 
ao nosso apoio financeiro, para centros 
de aprendizado e, finalmente, criam ofi-
cinas de produção para criar empregos, 
garantindo a lucratividade do negócio. 
É assim que em breve iniciaremos uma 
oficina para reciclar roupas usadas que 
proporcionará trabalho a uma dúzia de 
mulheres.

Programas de educação

Nosso centro de educação para adultos, 
M.I.T, que começou no final de 2013, 
celebrou seus quatro anos de existên-
cia há duas semanas, com uma reunião 
na qual convidamos todos os líderes 
das associações de caridade e desen-
volvimento. Durante quatro anos, or-
ganizamos 77 workshops de três dias 
cada, em que 1.404 pessoas participa-
ram e foram lideradas por 28 líderes. 
Além disso, organizamos duas sessões 
de 100 horas para ensinar a 35 jovens 
adultos "como iniciar seu próprio pro-
jeto". Ajudamos a financiar os melhores 

6 projetos em termos de viabilidade e 
criação de emprego. Continuaremos 
essas longas sessões sobre o mesmo 
tema, a fim de dar a todos os jovens a 
oportunidade de aprender a criar seus 
próprios negócios e, se necessário, os 
financiaremos.
Em parceria com o Programa de Desen-
volvimento das Nações Unidas (PDNU), 
vamos abrir uma oficina de roupas para 
bebês e crianças, que servirá de tra-
balho para 24 pessoas, O workshop é 
liderado por um Marista Azul. Também 
vamos liderar, por dois meses, a pedido 
do PDNU, três projetos com o objetivo 
de renovar os vínculos, talvez tensos e 
às vezes quebrados pela guerra, entre 
as diferentes partes da população de 
Aleppo, para curar as feridas e reparar o 
tecido social da Síria de amanhã.
Todos os outros projetos educacionais 
continuam. Os dois projetos para as 
crianças de três a seis anos, "Aprender a 
crescer" e "Quero aprender" retomarão 
suas atividades com as crianças em 2 
de outubro, depois que os 24 professo-
res passaram todo o verão criando nos-
sos próprios programas educacionais. 
A equipe de "Skill School" para os ado-
lescentes trabalhou arduamente para 
preparar o programa para o ano. "Cor-
te e Costura" continua com as esposas, 
mães e meninas, "Erradicação do anal-
fabetismo", "Hope" e "Douroub" irão 
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reiniciar suas atividades em breve. Estamos tentando, através 
de todos esses programas, capacitar as pessoas, preparar seu 
futuro e dar-lhes as ferramentas para ter uma atividade pro-
fissional que lhes permita viver.

Programas de assistências

Nossos programas de ajuda continuam. Acreditamos, depois 
de uma profunda reflexão e diálogo dentro de nossa equipe, 
que a assistência à população ainda é necessária e que o mo-
mento para reduzir o volume de nossa ajuda ou para parar 
ainda não chegou. Especialmente porque muitas de nossas 
famílias estão sem recursos, e, algumas vezes, o marido foi 
chamado como reservista. Continuamos a distribuir cestas de 
alimentos e higiene todos os meses a cerca de 1.000 famílias. 
Ajudamos as famílias deslocadas a pagar o aluguel de suas 
casas, distribuímos água para quem precisa dela. No início do 
ano letivo, demos a todos os responsáveis das famílias ajuda 
para comprar suprimentos escolares. Nosso programa "Drop 
of Milk" está em seu 29º mês de distribuição de leite para 
crianças menores de 10 anos.

Assistência médica

Quanto aos nossos dois programas médicos, temos o prazer 
de anunciar que o projeto "Civis feridos pela guerra" tem, 
graças a Deus, diminuído devido ao menor número de feridos 
de guerra em Aleppo desde sua libertação. Por outro lado, 
o nosso programa médico para ajudar as pessoas doentes, 
incapazes de bancar a própria assistência ou de serem ope-
rados, está se tornando enorme, dado o número de pessoas 
que precisam.

Campo de verão

No verão, organizamos nos nossos espaços, um clube de ve-
rão onde famílias e seus filhos pudessem se relaxar, brincar e 

passar momentos agradáveis tomando um café ou um refri-
gerante com seus amigos.

Descobrindo respostas à nova situação

Nos últimos seis anos, passamos por períodos diferentes 
quando tivemos que nos arranjar com diferentes meios. A 
situação atual de "nem guerra, nem paz" é uma das mais di-
fíceis porque nossas respostas à situação não são óbvias. Re-
quer reflexão constante e adaptação às novas necessidades 
e, da parte de nossas famílias beneficiárias, uma reabilitação 
para a paz tanto desejada. Queremos semear esperança nas 
pessoas e vê-las prosperar com confiança, serenidade e amor.

Novos Horizontes

O Instituto Marista, parceiro dos Maristas Azuis, com quem 
compartilhamos o carisma e a espiritualidade, está atualmen-
te realizando seu XXII capítulo geral na Colômbia, durante o 
qual os Irmãos definirão a orientação da congregação para os 
próximos anos e elegerão uma nova equipe de governo. 

A escolha da Colômbia para acolher o capítulo, ao invés da 
tradicional Casa Geral, é significativa para a vontade da con-
gregação de se abrir para "Novos Horizontes" e enfatizar a 
paz que se está construindo neste país, onde a população 
sofreu uma guerra que durou décadas. 

Nós também, os Maristas Azuis, sonhamos em avançar rumo 
a novos horizontes, rumo à construção de um novo começo, 
para construir juntos a vida, a harmonia, a cidadania respon-
sável e a paz. "Nem guerra, nem paz" foi o título desta carta 
de Aleppo nº 31. Daqui a três meses, possa a carta no. 32 
dizer: “nenhuma guerra, mas verdadeira paz”.

Aleppo, 24 de setembro de 2017 
Nabil Antaki, em nome dos Maristas Azuis
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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

FIlIpInas: um Irmão Faz votos perpétuos, 
outro volta ao InstItuto
O Ir. Dionesio de Vera Acosta Jr. fez seus 
votos perpétuos no dia 2 de setembro, 
durante uma missa celebrada em No-
tre Dame de Cotabato, em Cotabato 
City (Filipinas). O Ir. Raymund Gallardo 
também fez seus segundos votos tem-
porários marcando sua volta oficial ao 
Instituto.

O superior provincial da Província East 
Asia, Ir. Robert Teoh, recebeu os votos 
em nome do Superior Geral.

A missa foi presidida pelo Pe. Patrick 
Devlin, sacerdote marista, e concelebra-
da pelo Pe. Amador Castillo, Missionário 
Oblato de Maria Imaculada. Os votos 
coincidiram com o aniversário de 70 
anos de presença marista nas Filipinas 
e de fundação de Notre Dame de Cota-
bato. Também coincidem com o décimo 
aniversário da Província East Asia, com-
posta por Filipinas, Malásia, Hong Kong, 

China, Coreia, Singapura e Japão.
Os Irmãos Dionesio e Raymund fizeram 
seus primeiros votos no Marist Brothers 

Immaculate Conception Novitiate, em 
Tamontaka, em maio de 2010, junto 
com outros quatro Irmãos.

outubro de 1817: duzentos anos das Irmãs marIstas

No dia 3 de outubro, em Coutouvre, uma cidadezinha perto 
de Lyon, na França, a gente do lugar, junto com várias Irmãs 
Maristas, se reunirão para festejar um acontecimento muito 
importante para elas: há 200 anos, duas jovens nascidas e 
criadas ali, deixaram o local e se transferiram para Cerdon, no 
outro lado de Lyon, um local diferente, com sua própria cul-
tura e dialeto. Jeanne-Marie Chavoin e Marie Jotillon sabiam, 
já 11 anos antes, que tinham sido chamadas por Deus. Os 
detalhes dessa chamada, todavia, só ficaram claros quando 
conheceram o Projeto Marista promovido por Jean-Claude 
Colin e outros sacerdotes recentemente ordenados. De re-
pente, tudo ficou claro, como escreveu mais tarde Jeanne-
-Marie: “deixamos nossos lares e família para começar a So-
ciedade da Beata Virgem”.

Não se sabe exatamente a data, mas é provável que isso 
aconteceu durante o mês de outubro de 1817. As irmãs esco-
lheram então o dia três de outubro para celebrar a festa em 
Coutouvre. A superiora da congregação, Ir. Grace Ellul, para 
essa data, mandou uma vídeo mensagem a toda a congre-
gação.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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