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Notícias Maristas

XXII Capítulo Geral: rIoneGro, ColômbIa

Dia 33 - 10 de outubro - Novo Conselho Geral

O Capítulo Geral elegeu no dia 10 de outubro o novo 
conselho geral do Instituto, que acompanhará o superior 
Geral, Ir. Ernesto Sánchez, e o Vigário Geral, Ir. Luis Carlos 
Gutiérrez em seu mandato de 8 anos (2017-2025).

Os seis irmãos eleitos como Conselheiros gerais são:  Ben 
Consigli (United States), João Carlos do Prado (Brasil Cen-
tro-Sul), Josep Maria Soteras (L’Hermitage), Kenneth Char-
les McDonald (Australia), Óscar Martín Vicario (Compos-
tela) e Sylvain Ramandimbiarisoa (Madagascar). Para ler a 
notícia completa, visite: https://goo.gl/PeFGTz .

Dia 34 - 11 de outubro - Apresentação da proposta das 
Constituições

O fio condutor dos próximos dias do Capítulo será o traba-
lho sobre as Constituições, a partir da proposta feita pela 
comissão que trabalhou nos últimos anos no processo que 
se concluiu com a apresentação de um texto revisto.

Depois da celebração eucarística, o grupo se reuniu na sala 
capitular. Toda a manhã foi dedicada à apresentação do texto. 
Na primeira sessão, os irmãos Tony Clark, Sebastião Ferrarini 
e Eduardo Navarro apresentaram os primeiros 4 capítulos, 
onde se encontra o conteúdo inerente ao núcleo da vida ma-
rista. Para o artigo completo, vá para https://goo.gl/5Qnt3A.

Dia 35 - 12 de outubro - Festa de Nossa Senhora

12 de outubro se celebra, no Brasil, os 300 anos da devo-
ção a Nossa Senhora Aparecida e é dia também da padro-
eira da Espanha, Nossa Senhora do Pilar. 

A Boa Mãe acompanhando os trabalhos sobre as Constitui-
ções e os Estatutos...
As orações marianas marcaram o dia de hoje, começando 
com a oração da manhã e depois, no início da tarde, com 
o momento mariano e, no final do dia, com a celebração 
eucarística. Houve uma sessão extraordinária à noite. Os 
capitulares foram convidados a escutar a apresentação do 
documento preparado pela comissão pré-capitular sobre 
os direitos das crianças. Para ler a notícia completa, visite: 
https://goo.gl/UY6RzS .
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Dia 36 - 13 de outubro - Constituições, Estatutos 
e Regra de Vida

Os capitulares se dedicaram ao trabalho de revisão do texto 
das Constituições e Estatutos, fazendo propostas que serão 
votadas na próxima semana. Foi também apresentada a Regra 
de Vida.

O trabalho começou coordenado pelo Ir. Juan Carlos, da co-
missão facilitadora. O primeiro convite foi o de retomar as 32 
chamadas, ponto de partida para a síntese da mensagem do 
Capítulo, e refletir em que medida elas estão presentes no 
trabalho que se está fazendo com o texto das Constituições. 
Para o artigo completo, visite:  https://goo.gl/xiau3e .

Dia 37 - 14 de outubro - Trabalho sobre 
as Constituições e Estatutos e direitos das Crianças

Como nos últimos três dias, hoje também foi dedicado 
principalmente aos trabalhos sobre as Constituições e 
Estatutos. Houve tempo também para ver o documento 
sobre os Direitos das Crianças, preparado por uma co-
missão pré-capitular.

Os trabalhos sobre o texto das Constituições começa-
ram com o Ir. Emili, em nome da Comissão de Síntese, 
apresentando as propostas que as mesas sugeriram em 
referência aos capítulos 1, 2 e 3. Para ler a notícia com-
pleta, visite: https://goo.gl/76VrJx .

Mensagem do Vigário Geral: Ir. Luis Carlos Gutiérrez

Saudação a todos os maristas de Champagnat nos cinco con-
tinentes. Quero me unir às palavras ditas pelo Irmão Ernesto, 
ao começar, no dia 03 de outubro o seu mandado como Su-
perior Geral e para agradecer a toda a vida marista que nos 
forneceu, a ele e a este seu servidor como Vigário Geral, a 
oportunidade de servir o Instituto nos próximos anos. O Ca-
pítulo Geral nos convida a construir pontes. Dentro das metas 
bonitas que nos foram mostradas, uma é que sejamos pontes 
da humanidade em uma terra que se encontra fragmentada, 
em uma sociedade que se encontra, às vezes, dividida. Para o 
artigo completo, clique aqui https://goo.gl/gyUcyW.

Dia 38 - 16 de outubro - Constituições e Regra de Vida

Os capitulares se dedicaram aos últimos trabalhos com as 
Constituições e Estatutos, preparando o texto para a vota-
ção, e começaram, nas mesas, o trabalho com a Regra de 
Vida.

Depois da janta, houve uma sessão noturna de trabalho 
dedicada a considerações sobre as propostas que os ca-
pitulares receberam do Secretariado dos Leigos presentes 
principalmente no documento Propostas de Ações do Se-
cretariado dos Leigos. Para ler a notícia completa, vá para: 
https://goo.gl/BxQynM .
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marIstas de Cuba Celebram o bICentenárIo do InstItuto em mIamI

A comunidade marista em Miami, que lembra a presen-
ça histórica marista em Cuba, celebrou o bicentenário do 
Instituto em 7 de outubro com uma missa presidida pelo 
bispo Emilio Aranguren Echevarría de Holguín (Cuba).

A celebração coincidiu com aniversário de 50 anos da 
fundação da Associação dos Antigos Alunos Maristas, em 
1967.

“Damos graças a Deus pela presença do carisma marista 
na Igreja e quanto foi significativo e ainda significa para 
os cubanos, especialmente para aqueles que foram seus 
alunos e que, com sã alegria, nos identificamos com os 
seus antigos alunos”, disse o bispo durante sua homilia 
no dia de Nossa Senhora do Rosário.

“Imitamos Maria e Isabel no abraço aos antigos alunos 
maristas, integrando as gerações – tanto as que perma-
necem em Cuba como as que emigraram, todos quantos 
cresceram sob o mesmo carisma”, acrescentou.

Em torno de 300 pessoas participaram da missa celebran-
do o bicentenário, inclusive seis Irmãos maristas e 100 
antigos alunos dos colégios maristas de Cuba.

Na Flórida, os Irmãos têm várias comunidades e dirigem a 
escola Christopher Columbus High School em Miami com 
1.700 estudantes, todos do sexo masculino.

Os Maristas estão presentes em Miami desde a o início 
da emigração de cubanos aos Estados Unidos no ano 
1961.  Para ler o texto completo em espanhol da homilia 

do bispo Emilio Aranguren Echevarría, visite: https://goo.
gl/Hkosra .

VoluntárIos InternaCIonaIs marIstas na ColômbIa

VoluntárIos uruGuaIos Contam sua eXperIênCIa

Andrea Runga Ruggiero e Rodrigo Rivas Masullo, de Monte-
vidéu, são leigos maristas que atualmente trabalham como 
voluntários por quatro meses numa comunidade da Colôm-
bia. O casal, que ficará na comunidade ‘Hermano Alfonso 
Segovia’ até o dia 22 de dezembro, participou da abertura 
do XXII Capítulo Geral.

Também acompanhou Irmãos capitulares numa atividade 
para ajuda-los a conhecer vários trabalhos maristas com 
crianças e jovens vulneráveis em Medellín.

Abaixo está o relato do dia 1º de outubro, em que Andrea 
e Rodrigo contam as experiências vividas até agora na Co-
lômbia.
---------------------------

A poucos dias fez um mês que chegamos na Colômbia, num 
bairro chamado Santo Domingo, em Medellín. Viemos par-

https://goo.gl/Hkosra
https://goo.gl/Hkosra
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mundo marIsta

Espanha: Noviciado Marista 
de Sevilla em Málaga

Líbano: Apresentação de 'Dare to DR24M' por 
Marwan Zgheib, ex-aluno de Champville

Tailândia: Exames no Marist Center 
for Migrants, Samut Sakhon

Portugal: Assembléia de grupos 
e fraternidades, Vouzela

Sri Lanka: Pintando uma sala de aula do 
Marist International Novitiate, Tudella

México: Demolição da casa Marista 
de Asunção Ixtaltepec, Oaxaca

tilhar esse tempo com a comunidade Hermano Alfonso Se-
govia, composta por dois jovens Irmãos, Carlos Saúl e Juan 
Pablo, e por Cristian, um entusiasta aspirante de 19 anos.

Como a casa em que vivem os Irmãos é pequena, concor-
dou-se que fôssemos hospedados por Natalia, uma educa-
dora marista firme, risonha e de grande coração, que vive a 
algumas  subidas da casa dos Irmãos. Aqui tudo é medido 
em subidas e descidas. Estamos na metade de uma grande 
montanha, de modo que para deslocar-se sempre é preci-
so descer e subir e por encostas e escadas. A casa de Naty 
é ainda menor que a dos Irmãos, mas há espaço suficiente 
para os três por isso nos sentimos mais a vontade.

Os encontros comunitários diários com os Irmãos começam 
com a oração da manhã e o café. De tarde, participamos da 
oração e da janta. Também fazemos juntos atividades pas-
torais nos sábados à tarde e tivemos alguns momentos fora 
do cotidiano, sobretudo nos finais de semana.

A respeito dos trabalhos habituais, oferecemos o nosso 
tempo para a Fundação Huellas (fundação que os Irmãos 
acompanham com sua presença em com várias atividades e 
programas) em dois espaços: o Centro Comunitário La Torre 
(a alguns passos de nossa casa) e uma Biblioteca Popular 
no bairro Manantiales, a uma meia hora de forte subida a 
partir do centro. Depois de ter conhecido os vários proje-
tos e programas da Fundação, nos dedicamos ao trabalho 

com crianças e suas mães. Acompanhamos algumas saídas 
de crianças e estivemos na organização e execução de uma 
“pijamada” e de uma janta para celebrar os 10 anos da Fun-
dação. Ainda continuamos a buscar espaços nos quais pos-
samos contribuir a partir de nossa formação e do nosso ser 
Marista.

Como maristas tivemos a graça de participar de eventos 
que nunca havíamos pensado, como na abertura do XXII Ca-
pítulo Geral, na missa com o Papa Francisco e outra com o 
bispo de Medellín. Participamos também da celebração dos 
200 anos e acompanhamos uma atividade de inserção dos 
Irmãos capitulares, onde conheceram diversas obras de Me-
dellín que trabalham com crianças e jovens em condições 
de vulnerabilidade. Uma experiência incrível de intercam-
bio e grande aprendizado.

Na Colômbia encontramos tal calor humano que nos faz 
sentir-nos em casa, começado pelos Irmãos, por Naty e por 
muita gente apaixonada que diariamente entrega sua vida 
pelas crianças do bairro fazendo a grande aposta de viver 
entre elas. Estamos conscientes de que estamos no começo 
de nossa experiência e que ainda nos falta muito por cami-
nhar e descobrir. Deus nos chamou a estas terras e o cora-
ção de Marcelino nos trouxe a esta comunidade em particu-
lar. Confiantes em Maria, será nossa a tarefa de descobrir o 
que devemos aprender pelo fato de estarmos juntos, aqui e 
agora.                                                                 Andrea e Rodrigo
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2.000 estudantes partICIparão da olImpíada marIsta

um futebolIsta que sobreVIVeu ao aCIdente aéreo aCenderá a pIra

Em torno de 2.000 estudantes partici-
parão da Olimpíada Marista 2017, de 
11 a 15 de outubro, em Curitiba, Bra-
sil, comemorando o bicentenário do 
Instituto em quatro locais - no Colégio 
Marista Santa Maria, Colégio Marista Pa-
ranaense, Pontifícia Universidade Cató-
lica do Paraná (PUCPR) e  Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).

Entre os participantes estará Hélio Her-
mito Zampier Neto, sobrevivente do 
acidente de avião no ano passado, na 
Colômbia, que transportava a equipe 
brasileira de futebol, Chapecoense, que 
acenderá a pira da Olimar. A olimpíada 
terá como tema ‘Um novo começo’.

“O esporte transmite valores funda-
mentais para a formação integral do 
cidadão e é uma forma marista de edu-
car”, afirmou Anderson Retechuki, coor-
denador da Olimar, que acontece cada 
dois anos. Neste ano a Olimar terá, pela 
primeira vez, um festival de dança com 

145 participantes de dez escolas maris-
tas: apresentarão 24 danças coreográfi-
cas, bem como ginástica rítmica com 79 
estudantes de sete escolas. As competi-
ções serão nas seguintes modalidades: 

basquete, handebol, futsal, natação, 
voleibol e xadrez, em duas categorias: A 
(15 a 17 anos) e B (11 a 14 anos). Parti-
ciparão 18 escolas maristas do Brasil e 
escolas convidadas do Uruguai e Chile.

ColômbIa: sonho um InstItuto… noVIços de medellín

O noviciado Internacional La Valla, de Medellín, tem esta-
do muito presente no Capítulo. Não é uma presença física 
constante, mas muito significativa. A comunidade forma-
dora é composta por três Irmãos. O noviciado conta com 
12 noviços e mais a presença do noviço dos Estados Uni-
dos durante o período do Capítulo. Os noviços do primeiro 
ano querem exprimir a paixão pelo carisma marista parti-
lhando o texto que segue abaixo, destacando a vida maris-
ta que sonham como Irmão jovem para um novo começo.
 
Sonho um Instituto com Irmãos abertos e disponíveis 
para a missão. Com comunidades acolhedoras, artesãs de 
paz, de alegria para viver como irmãos entre irmãos em 
unidade e fraternidade. Com portas grandes e largas onde 
incluímos todos aqueles que gritam para serem resgata-
dos das inconsistências deste mundo. Sonho de construir 
uma família unida fraternalmente e colocada nas mãos de 
Maria, nossa Boa Mãe. Sonho, no futuro, uma ótima casa 
para estar e compartilhar; fazendo a diferença em cada 
passo que é dado, deixando uma marca em cada coração 
e inspirando a jornada de nosso irmão para ser uma luz 
de vida, um lugar de boas-vindas e compreensão, educa-
ção e transparência do menor para o maior. Sonho, uma 
comunidade que tem esperança. Eu sonho que não ando 

sozinho. Minha vida é compartilhada com meus irmãos da 
comunidade. Tenho esperança que atrás desse caminho 
venham outros, que, embora não sejam muito rápidos, es-
tão caminhando.

Eu sonho com um instituto com "rodachines", isto é, em 
saída constante para as novas terras onde for necessário; 
sem medo de ir às periferias e deixar o conforto. Um Insti-
tuto que está em saída, ao encontro generoso com a infân-
cia e a juventude de hoje. Eu sonho com uma opção que 
privilegia transformar a vida de crianças e jovens a partir 
da qualidade do tempo que compartilhamos com eles. Um 
Instituto com "olhos abertos", atento a cada detalhe que 
apareça em nossa realidade inerentes às crianças e jovens 
para dar respostas concisas às suas necessidades hoje. 
Um Instituto ligado aos sinais dos tempos, com renovação 
constante e atual, sem perder nossas raízes. Eu sonho com 
uma comunidade que se entrega generosamente aos mais 
empobrecidos do mundo e que se coloca a seu serviço.

Eu sonho com um instituto aberto, com relações amplas 
e fraternas com nossos leigos e leigas, trabalhando pelo 
mesmo ideal, onde juntos podemos compartilhar a mis-
são e onde nos sentimos envolvidos no serviço aos mais 
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vulneráveis de nossas sociedades. Um Instituto que entra 
em maior comunhão e compartilha a missão com a Igreja 
e com outras congregações e até mesmo em comunidades 
mistas, enriquecendo-se mutuamente em favor de ideais 
que favorecem crianças e jovens. Que está em comunhão 
com o mundo inteiro como um testemunho a outros do 
estilo marista. Eu sonho com a comunhão com os outros, 
começando por mim mesmo. É aqui que muitas vezes te-
mos que aprender a perdoar e ser perdoados.

Sonho com um Instituto onde cada um mantém vivo o di-
namismo da vocação e atualiza diariamente o carisma de 
Champagnat, para que em cada um se realize o Novo Co-
meço. Eu sonho com um estilo de vida que facilita o pleno 
cumprimento pessoal de cada um de seus membros em 
nível intelectual, espiritual e apostólico. Sonho com a qua-
lidade das nossas respostas ao projeto do nosso Fundador.

Sonho com um instituto no qual o carisma marista é trans-
mitido e vivido em qualquer país e cultura. Eu sonho com 
uma vida marista, encarnada na realidade e em todos os 
ambientes, não apenas em nossos estabelecimentos (co-
légios, universidades, fundações). Sonho com um Instituto 
de Irmãos convencidos de sua vocação e grandeza, não de 
pessoas adaptadas ... continuando o que já existe.

Sonho um instituto profético, que vive o que diz; pode-
mos fazer isso com discernimento e oração. Um Instituto 
que dá voz aos mais carentes da nossa sociedade. Um 

instituto não assustado por estruturas de poder, mas co-
rajoso diante da adversidade. Especificamente, acho que 
podemos entrar em diálogo, em nossas cidades, para fazer 
aparecer vozes que não são ouvidas. Um Instituto que fala 
claramente, em voz alta, o chamado do Espírito em nos-
sos tempos, um Instituto que pode ser um exemplo para 
a Igreja, não com gritos ou ruídos, mas com simplicidade 
e modéstia.

Eu sonho com um instituto apostólico, que valoriza a ne-
cessidade de contemplar, como Maria nos ensinou, "guar-
dando tudo em seu coração". Champagnat nos deu um 
exemplo disso, sempre fiel em seu relacionamento com o 
Pai. Nós já estamos percebendo esse sonho no Instituto, 
especialmente em programas de formação. Eu sonho com 
o que foi formado durante esses 200 anos no Instituto: a 
família marista. Independentemente da nossa origem, to-
dos somos chamados a servir de maneira especial às crian-
ças e aos jovens e a compartilhar nossa espiritualidade 
apostólica marista e viver na fidelidade criativa ao carisma.

Eu sonho com um instituto que vive fielmente o segui-
mento de Jesus Cristo. Sonho seguir a Jesus como Maria 
e nosso Fundador, São Marcelino Champagnat. Sonho com 
o dom da vida que Deus nos dá. Ele nos fez pessoas para 
que sejamos felizes e possamos fazer os outros felizes. Eu 
sonho com um Instituto que incorpora o Evangelho e uma 
comunidade que rompe esquemas, disponível para servir 
em qualquer lugar do mundo.
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