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XXII Capítulo Geral: Rionegro, Colômbia
Dia 39 - 17 de outubro - Votação das constituições
no Capítulo Geral
O dia se caracterizou pelo início do processo de votação das
constituições, pela intervenção do Superior Geral dos Irmãos
de La Salle, pelo estudo dos Estatutos do Capítulo Geral e
da Regra de Vida. A sessão da tarde foi focada em foi centrada no tema das Comunidades Internacionais do Projeto
LaValla200>, as propostas enviadas ao Capítulo pelo Secretariado de Leigos, e a Regra de Vida. No final, o Ir. Josep Maria
Soteras apresentou algumas inerentes tanto à Regra de Vida
quanto às Constituições, como por exemplo o processo de
redação final que seguirá após o fim do capítulo, sugerindo
que o Capítulo encarregue o Conselho Geral de acompanhar
tal processo. Para ler a notícia completa, visite https://goo.gl/
wkQAd7 .
Dia 40 - 18 de outubro - Votação das constituições
O dia começou com a celebração eucarística. Em seguida se
retomou o trabalho de votação das Constituições e Estatutos,
partindo do Capítulo 3.
Praticamente todo o dia foi reservado para as votações das
constituições, artigo por artigo, de maneira eletrônica.
Foi um trabalho intenso e, por vezes monótono, mas que
coroa o diálogo contemplativo feito nos últimos dias. O trabalho será concluído amanhã. Houve também um momento
de pausa nas votações, no qual se discutiu sobre a possível
declaração por parte do Capítulo sobre o tema dos direitos
das crianças. Para ler a notícia completa, visite: https://goo.
gl/27q7vr .
Dia 41 - 19 de outubro - Penúltimo dia do Capítulo Geral
O dia de trabalho começou com a oração, colocando no
centro as crianças deslocadas.
Vídeos ajudaram os capitulares se conscientizarem das
necessidades das crianças refugiadas.
O Ir. Juan Carlos, Provincial de Mediterrânea, contou o trabalho dos Irmãos na Síria e no Líbano e sublinhou: “mesmo
se em alguns lugares acolhemos, em muitos fechamos as
portas e construímos muros”. Também foi mostrada a situação dos refugiados no Bangladesh, vindos do Myanmar
e o Ir. Juan Castro leu uma mensagem do Ir. Eugenio Sanz.
Para ler a notícia completa, visite https://goo.gl/3FxpT5 .
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Dia 4 - 20 de outubro - Termina o XXII Capítulo Geral
A Oração da manhã abriu o último dia de encontro da Assembleia Capitular. A manhã foi de trabalho normal, com
duas sessões, e na parte da tarde se deu a conclusão do
Capítulo.
A primeira sessão foi dedicada à conclusão dos trabalhos
sobre as Constituições, Estatutos e Regra de Vida. O Ir. Josep Maria Soteras ilustrou os resultados das votações das
Constituições e convidou os capitulares a seguir pensando em sugestões de redação. O aplicativo usado durante o
Capítulo continuará disponível e os participantes poderão
continuar dialogando. Para ler a notícia completa, visite:
https://goo.gl/r1yuXC .
Dia 4 - 20 de outubro - Palavras do Ir. Ernesto Sánchez
no encerramento do XXII Capítulo Geral
A última sessão na sala capitular foi caracterizada pelas
palavras do Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral. A sua mensagem partiu de três imagens constantemente presentes
durante o Capítulo: Nossa Senhora e Fourvière, a mesa de
La Valla e o quadro da Última Ceia, de Maximino Cerezo
Barredo.
Os três pontos sublinhados foram: olhamos para Maria; a
mesa do “novo La Valla”; amor e serviço, a liderança de
Jesus. Para ler a notícia completa e todo o texto do Irmão
Ernesto, visite: https://goo.gl/rcrXLz .

Segundo Congresso Nacional
Brasil: 450 jovens discutem

da

Pastoral Juvenil Marista

problemas sociais e o papel da

PJM

Aproximadamente 450 jovens das
três Províncias do Brasil reuniram-se
para o Segundo Congresso Nacional
da Pastoral Juvenil Marista em Porto
Alegre, de 12 a 15 de outubro.
“É a juventude que irá construir nossos próximos 100 anos, por isso é
essencial agirmos para mostrar que
já estamos nesse novo começo”, afirmou osecretário executivo da União
Marista do Brasil (UMBRASIL), o Ir. Natalino Guilherme de Souza, no início
do evento.
O evento, celebrado no Colégio Marista Champagnat, incluiu jovens maristas das três Províncias: Brasil Centro-Sul, Brasil Centro-Norte e Brasil
Sul-Amazônia.
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Notícias

em breve

Filipinas
Postulantes do segundo ano participaram de um seminário sobre
a pastoral e a vocação dos leigos
maristas, de 9 a 11 de outubro
em Davao. O encontro foi dirigido por Agnes Reyes, de Marbel,
Filipinas, Codiretora do Secretariado dos Leigos. O objetivo foi
mostrar aos postulantes o papel
dos leigos e o carisma que partilham com os Irmãos maristas.

Jovens e professores participaram de
debates sobre temas sociais, políticas
públicas, construção de uma cultura
de solidariedade, papel da PJM na
Igreja e no Instituto Marista.
Uma das atividades foi uma “excursão
de imersão”: visitas a instituições que
promovem o trabalho social na saúde,
na educação e na assistência social,
como a Unidade Pão dos Pobres, que
assiste 1.700 crianças e jovens em si-

tuação de vulnerabilidade, em Porto
Alegre.
Dado que o encontro coincidiu com
o Capítulo Geral, os jovens enviaram
uma mensagem em vídeo aos capitulares na qual afirmavam que “o Novo
Lavalla já começou”.
A PJM fomenta a formação de lideranças por meio da socialização, da
formação da consciência crítica e da
solidariedade.

Compostela: Formando

especialistas

em liderança e espiritualidade

Marista

Colômbia
Professores, empregados, estudantes e familiares e o Colégio
Bicentenario de Popayan se reuniram para rezar pelo Capítulo
que se realizou no país. O colégio fez também seu primeiro
Capítulo Bicentenario, com a
participação de 36 educadores,
estudantes, pais e colaboradores, para tomar decisões em favor de cada criança e jovem do
Colégio.

Argentina
Vários encontros dedicados à
prevenção de dependências
aconteceram no Colégio Macnab
Bernal, em Buenos Aires para
estudantes do ensino secundário. O objetivo era mostrar as
consequências do consumo e a
importância da prevenção, diferenciando entre uso, abuso e dependência. Também se procurou
mostrar os diferentes aspectos
que entram em jogo diante da
dependência e assim revelar a
sua complexidade. Outros objetivos foram desenvolver uma
atitude crítica respeito aos fatores de influência e de risco e
celebrar a importância do cuidado da vida, especialmente do
próprio corpo e aquele do outro.
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A casa marista de Roxos, Espanha,
acolheu em outubro a primeira semana do Curso ELEM (Especialista
em Liderança e Espiritualidade Marista) do qual participaram 24 membros das equipes de direção, animação e pastoral das obras educativas
da Província Compostela.
A experiência consistiu em um movimento para dentro de si, tentando
responder a pergunta “Quem sou
eu?” e avançar no processo de desenvolvimento pessoal e profissional.
A semana começou com palestras
de Josean Manzanos, diretor de oficinas de interioridade nos últimos
anos, que aprofundou sobre nossas
qualidades, sonhos, valores, inquietações…

A segunda parte dessa viagem foi
com Enrique Martínez Lozano, que
introduziu a figura de Jesus de Nazaré e as Bem-aventuranças por
meio de sua espiritualidade, de sua
experiência de vida e sua verdade.
É inacreditável ver como a pessoa
vai se movendo interiormente e vai
dando nome e forma ao que considerava inominável.
A parte de liderança foi dada por
Maria, do Grupo P&A, responsável
por fazer o acompanhamento das
competências pessoais como líderes, para a Província Compostela.
Roberto e Román mostraram o ‘rosto’ de cada uma das equipes. Ao
mesmo tempo, pudemos visualizar
o processo, desenhado e executado
nos últimos anos, de formação sobre a espiritualidade na Província.
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Mundo Marista

Colômbia: Apresentando vocação
marista em duas escolas, Bogotá

Chile: Colegio Champagnat - Colegio
Marista, Villa Alemana

Papua-Nova Guiné: St Joseph’s College,
Mabiri - Ilha de Bougainville

Estados Unidos: Maristas de Cuba
celebram o bicentenário, Miami

Tailândia: Centro Marista
para Migrantes, Samut Sakhon

Austrália: Dia de Reflexão
de Leigos Maristas, Sydney

Palavras dos participantes:
“…o fundamental desta semana foram as pessoas com as
quais partilhamos momentos, sonhos, medos… Especialmente as quatro pessoas extraordinárias que prepararam
tudo com tanto carinho, fazendo com que nos sentíssemos parte de nossa família Marista”
“O dias em Roxos foram para mim uma excelente experiência de reflexão e vivência da interioridade. A riqueza

Espanha: Uma

do grupo e os momentos para experimentar o silêncio
criaram um espaço perfeito para o crescimento pessoal e
para viver a partir do ser.”
“Experiência. Ser. O curso ELEM proporcionou momentos
de encontro com os outros, favorecendo o espírito de família e o companheirismo entre professores de diferentes
colégios da Província, mas, principalmente proporcionou
momentos de encontro comigo mesma, por meio de diferentes experiências.”

escola recebe certificação

por educação de qualidade e com-promisso social
Uma escola marista em Zaragoza (Espanha) recebeu
um selo de uma fundação sem fins lucrativos, com
sede em Bruxelas, cujo objetivo é aumentar a competitividade da economia europeia.
A Fundação Europeia para a Gestão de Qualidade deu
ao Colégio El Pilar Maristas, da Província Ibérica, um
certificado de Excelência Europeia (EFQM) por ter obtido mais de 300 pontos pela qualidade da educação
e por seus projetos de voluntariado e de compromisso
social.
A escola recebeu o selo depois de passar por um pro-

cesso de avaliação feito pelo Bureau Veritas e pelo
Club Excelencia en Gestión.
O diretor do escritório de Zaragoza do Bureau Veritas,
Luis Ángel Carbó, entregou o prêmio ao diretor da escola, José Luis Escudero Bolea, no dia 18 de outubro.
A escola tinha recebido uma certificação anterior, em
2016, por sua responsabilidade social, da Província espanhola de Aragão, o Selo deResponsabilidade Social
de Aragão (RSA).
A escola também foi selecionada recentemente como
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finalista para o Prêmio de Excelência Empresarial em
Aragão 2017, que será entregue numa cerimônia no

Palácio do Congresso de Zaragoza nas próximas semanas.

Programa de preparação para Lavalla200> 2018
O Superior Geral quer sua participação!
Ainda há tempo para Leigos e Irmãos Maristas aderirem à preparação, em 2018, para o Programa Lavalla200>.
Este vídeo comenta o sonho das Comunidades internacionais para um
novo começo e inclui algumas histórias de Leigos e Irmãos que já foram nomeados como membros das
comunidades pelo Superior Geral.
Já foram nomeados 34 Leigos e Irmãos maristas para seis comunidades do Programa Lavalla200> em
seis países e quatro comunidades
no Distrito Marista da Ásia.
A preparação será em maio e junho
de 2018, na Itália; uma oportunidade para que os candidatos discernirem sobre o chamado para continuar no programa.
Fale com o Provincial de sua Provín-
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Argelia Hernández e Rodrigo Gris, da comunidade Mount Druitt

cia ou envie um e-mail diretamente
ao Superior Geral.
Para assistir a um vídeo para obter
mais informações sobre o show,

visite https://goo.gl/95KNcb. Lavalla200 é uma iniciativa da Secretaria de Colaboração para a missão
internacional.
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Líbano: Peregrinação ao Vale Santo (Ouadi Qadisha)
Colégio Marista de Jbeil-Amchit

O Irmão José María Ferre com os alunos da Escola Marista de Jbeil-Amchit

No dia 12 de outubro, a equipe
de pastoral do Colégio Marista de
Jbeil-Amchit, Líbano, organizou uma
jornada espiritual para os 70 alunos
que terminam o curso (17-18 anos).
O objetivo era entrar em contato
com as raízes da fé da Igreja maronita. Para isso, nada melhor do que
percorrer uma parte do Vale Santo
(Ouadi Qadisha), declarado patrimônio da humanidade.
Chegamos em vans até a parte superior do imenso e escarpado vale.
Depois, a pé, descemos os 1400 degraus esculpidos na rocha, que vão
até o fundo do vale.
Nas encostas, grutas onde viveram
eremitas desde o século IV; restos
de conventos e mosteiros meio in-

crustados nas rochas da encosta; a
antiga sede do patriarcado maronita, capelas, oratórios… Algo incrível,
inesperado.
No Vale Santo foi gestada e consolidada a fé do povo libanês.

"

Ali se refugiavam os cristãos nas
várias ondas de perseguição; ali viveram quatro séculos (1515-1915)
durante a perseguição otomana.
Foi uma experiência que marcou os
alunos: as paisagens impressionantes, os lugares abruptos, de difícil
acesso, o silêncio e a paz... Mas, sobretudo, pudemos reviver as fontes
da fé maronita com momentos de
diálogo, de encontro, de oração e de
celebração.
- Irmão José María Ferre

Pudemos reviver as
fontes da fé católica
maronita com momentos de diálogo, de
encontro, de oração e
de celebração.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
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
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