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Entrevista em vídeo com o Ir. Georges Sabe:
Maristas Azuis agora é oferecer uma sólida

a prioridade dos
formação

Em entrevista gravada em vídeo no
dia 23 de novembro, o Ir. Georges
Sabe ressaltou que agora que a situação está melhorando no país, a prioridade dos Maristas Azuis, em Alepo (Síria), é oferecer uma sólida formação.
“Ajudamos (as famílias) com aluguel
das casas, oferecemos-lhes leite e comida, porém estamos orientando-as
cada vez mais em seu desenvolvimento e formação”, disse durante sua visita à Casa Generalícia, em Roma.
Os Maristas Azuis incluem, além dos
Irmãos, aproximadamente 80 voluntários leigos. Desde julho de 2012,
ajudaram a mais de 1.000 famílias
muçulmanas e cristãs.
“Hoje o mais importante em nossa
missão é ajudar as pessoas para que
se desenvolvam, educar e oferecer-lhes possibilidades de emprego para
os que perderam tudo”, afirmou o Ir.
Georges. “Também estamos muito
próximos aos jovens e adolescentes,
assim como nos dedicamos à escuta
e à relação com cada pessoa de suas
famílias”. Para a entrevista completa
em espanhol, visite: https://goo.gl/
c4EoZs .

Administração
Na quinta e sexta-feira, 14 e 15 de dezembro, o Ir. Óscar
Martín, conselheiro geral, participará do Capítulo Provincial da Província Brasil Sul - Amazônia.
De 14 a 17 de dezembro, o diretor do Secretariado Missão, Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal, participará de um

www.champagnat.org

geral

encontro de planejamento estratégico para a Ásia, em
Manila, Filipinas.
De 15 a 17 de dezembro, o Irmão Ernesto Sánchez,
Superior Geral, e o Ir. Josep Maria Soteras, conselheiro, estarão no Capítulo Provincial da Província Canadá,
em Montreal.
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Comitê

da

Missão: Em

vista de novos modelos na

O Comitê da Missão realizou sua segunda reunião de 20 a
24 de novembro na Casa Generalícia, em Roma. Os objetivos da reunião foram:

Missão Marista

• Planejar as atividades do Comitê a curto e médio prazo e definir algumas responsabilidades;

• Desenvolver uma correta compreensão dos apelos e
dos documentos do XXII Capítulo Geral;

• Participar ativamente da celebração do décimo aniversário da FMSI e da celebração do Dia Internacional
da Criança.

• Refletir e sugerir ideias sobre como o Comitê da Missão pode ajudar a desenvolver, de modo geral, os apelos e as sugestões do Capítulo Geral, concernentes à
Missão;

O Comitê da Missão, nomeado pelo último Conselho Geral
em janeiro, substituiu a Comissão para a Missão Internacional. Sua tarefa é assessorar o Conselho Geral em tudo o
que se refere à Missão Marista.

• Discutir aspectos do Projeto Novos Modelos no que
se refere à Missão e preparar propostas para o novo
Conselho Geral:

Da reunião participaram os Irmãos Ernesto Sánchez (Superior Geral), Luis Carlos Gutiérrez (Vigário Geral), Óscar
Martin Vicario e Víctor Manuel Preciado (conselheiros
gerais), José Libardo Garzón Duque (Ecônomo Geral), Gregorio Linacero (América Central), Marciano Guzmán (Mediterrânea), Ador Santiago (Ásia Leste), Carlos Alberto Rojas
Carvajal e Okolo Mark Omede (Secretariado para a Missão)
e os leigos Frank Malloy (Austrália), Mike Greeff (África
Austral), Paulo Sirino (Brasil Centro-Sul), Marzia Ventimiglia (diretora da FMSI) e Luca Olivari (assessor do Projeto
Novos Modelos).

• Modelo operativo para a Misión Marista;
• Articulação dos Modelos com a Administração Geral,
com as Regiões e com as dinâmicas inter-regionais;
• Estrutura legal e financeira da Missão: sustentabilidade e vitalidade etc.

Resiliência e infância migrante
Uma mudança de olhar
Com o apoio do Escritório Internacional Católico para a
Infância (BICE), a Universidade Católica Sagrado Coração, de Milão, ofereceu uma oficina sobre “Tutores de
Resiliência” de 24 a 26 de novembro no Colégio Marista de Granada, Espanha.

ta serviço educativo num bairro da cidade a crianças e
adolescentes, a maioria filhos de famílias marroquinas.
Além disso, dá assistência e formação aos representantes de organizações como Novos Horizontes (Huelva),
Dom Bosco, Instituição Teresiana e Colégio Imaculada.

Participaram dessa oficina profissionais e voluntários de
“Terra de Todos”, uma associação que desde 2012 pres-

A resiliência é uma proposta teórica e prática que convida a uma mudança de olhar para potencializar a ca-
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Notícias

breves

Guatemala
O Capítulo Provincial da América Central começou no sábado
e terminará quinta, dia 14 de
dezembro, na cidade de Guatemala. Os Irmãos Ernesto Sánchez, Superior Geral, e Luis Carlos Gutiérrez, conselheiro, estão
participando em nome da Administração Geral. Vários leigos
e Irmãos da Província também
estão presentes.

Bolívia
O Capítulo Provincial de Santa
María de los Andes realizou-se
em Santa Cruz de la Sierra de
1º a 5 de dezembro: 16 Leigos
e 40 Irmãos participaram. O Ir.
Saturnino Alonso foi eleito como
o próximo Provincial para 2017.
O vigário geral, Ir. Luis Carlos Gutiérrez, e o Ir. Benjamin Consigli,
conselheiro, participaram em
nome da Administração Geral.

pacidade do indivíduo, ou de um
grupo, de crescer e desenvolver-se
plenamente em meio a dificuldades
muito grandes, como a migração.
Tanto “Terra de Todos” como outras
13 iniciativas maristas de vários

Gestão

de equipes, governança e

administração:

Boletins
• A 214ª edição do Província
Informa - Brasil Centro-Norte
• Friday Notes - USA Province
• Boletim do Secretariado dos
Leigos 16 - Casa Geral
• Bulletin: ChristLife - Marist Association - Australia Province
• Marist Brothers Champagnat
Trust Newsletter – December
2017 - New Zealand, District
Pacific
http://goo.gl/037o67
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continentes foram organizadas pela
FMSI na publicação de “Direitos
sem Fronteiras”.
A FMSI está à disposição para apoiar
a educação da infância migrante e advogar por seus direitos nos
fóruns internacionais.

Workshop

A Província da Nigéria organizou um
encontro sobre liderança destinado a

sobre liderança

responsáveis de projetos de todas as
escolas e estabelecimentos maristas
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Mundo

marista

Espanha: Apresentação do voluntariado
na Guatemala para Grupos Marcha, Madrid

Sri Lanka: Noviciado Internacional
Marista, Tudella

Filipinas: Retiro do advento
para os postulantes, Davao

Casa Geral: Decorações de natal
com as imagens do XXII Capítulo Geral

Missa durante o capítulo da província da
América Central, Cidade da Guatemala

Venezuela: Novo Conselho
da Província Norandina

do país. Além dos diretores das instituições maristas,
participaram o provincial atual, Ir. Joachim Ezetulugo, e
também o provincial eleito, Ir. Vincent Abadom. A sessão, realizada em 17 de novembro, foi moderada pelo
Ir. Moses Fegher.

Profissão

perpétua do Ir. Isaac

cada dia como um buscador do

Os temas discutidos foram: gerenciamento de equipe;
governança e administração; supervisão de escolas, pessoal, estudantes e relacionamentos de pais; planejamento
estratégico; políticas de Proteção da Criança; e questões
inerentes à construção.

Rodríguez: “Eu me descubro
autêntico Encontro”
O Irmão Isaac Rodríguez, da Província de Compostela,
celebrou sua profissão perpétua no Colégio Liceo Castilla de Burgos, onde atualmente é coordenador dos
grupos MarCha.
Família, amigos, estudantes, educadores acolheram o
Irmão Isaac neste importante dia para louvar, como ele
próprio enfatizou, “a vida marista que nos une”.
O próprio Isaac Rodriguez explica que sua vida até agora pode ser resumida em cuidado com as relações para
alcançar a experiência de Deus.
Ele descreve os relacionamentos vividos como um caminho espiritual porque ele acredita “profundamente
na bondade do ser humano”.
12 de dezembro de 2017
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É por isso que ele considera que “é um presente” todos os dias poder se encontrar com crianças e jovens,
educadores e irmãos e viver com eles o melhor de si
mesmo.
Nos últimos anos, o Ir. Isaac Rodríguez agradece toda a

experiência vivida no Colégio Liceo Castilla, que acolheu sua Profissão Perpétua e especialmente no grupo
MarCha: “Graças a todos eles, eu me descubro todos os
dias como um buscador e animador do autêntico Encuentro gerador da vida”, afirma.

20° Aniversário da ‘Marist Preparatory and Junior High School’
O diretor da escola pede ajuda ao governo
Durante o vigésimo aniversário da
‘Marist Preparatory and Junior High
School’ de Santasi, Gana, o diretor da
escola fez um pedido ao governo do
país para obter sua ajuda.
“Eu, em nome de todas as escolas primárias privadas, rogo ao governo que
incentive as escolas básicas privadas
proporcionando-lhes centros de recursos básicos como computadores
e bibliotecas”, afirmou o Ir. John Kusi-Mensah, diretor da escola.
“Temos menos de 30 computadores
para mais de 1.000 alunos, nossas
salas estão muito cheias”, disse em
seu discurso durante a celebração
na escola feita no dia 4 de outubro.
O evento coincidiu com a celebração
do bicentenário do Instituto no país.
A escola recebeu um prêmio, em
2008, por ser a quinta melhor escola
em excelência acadêmica em Gana e,
segundo o Ir. John, atualmente é uma
das melhores escolas no Distrito de
Atwima Kwanwoma.
Além disso, o Conselho de Exames da
África Ocidental (West African Examinations Council), que faz os exames
de ingresso para a Universidade nos
países da África Ocidental, escolheu a
escola como um dos seus centros de
exame.
“Nossa educação tem como objetivo ajudar as crianças e os jovens a
serem em bons cristãos e bons cidadãos, que valorizem o bem comum”,
afirmou.
A ‘Marist Preparatory and Junior High
School’ recentemente construiu um
novo Jardim de Infância graças ao um
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patrocinador, a organização beneficente irlandesa Misean Cara e à coordenação da FMSI.
A escola atualmente está planejando fazer um laboratório de Ciências,
nove salas e uma sala polivalente que
se converterá em internato.
A celebração incluiu uma Missa, a
bênção de dois novos projetos (a gruta de Nossa Boa Mãe e o Jardim de
Infância) e a apresentação de danças
tradicionais.
Entre os convidados estavam o arcebispo de Kumasi, Gabriel Yaw Anokye,
o arcebispo emérito Peter Kwasi Sarpong, o bispo da diocese de Obuasi, John Yaw Afoakwah, o chefe de
Sabin Akrofrom no Distrito de Atwima Kwanwoma, Nana Osei Kofi, bem
como vários sacerdotes e religiosos.
Em sua homilia, o arcebispo emérito
Peter Kwasi Sarpong pediu ao go-

verno que entre em contato com os
Irmãos Maristas em busca de conselhos para melhorar a educação em
Gana. Segundo ele, os Irmãos Maristas têm a chave da educação integral
de qualidade.

"
Eu rogo ao governo
que incentive as escolas básicas privadas

proporcionando-lhes
centros de recursos
básicos como computadores e bibliotecas

"
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Agios-Mar 004
Que significa canonizar

alguém?

A necessidade de corrigir ou evitar abusos na prática do
culto aos defuntos mortos com fama de santidade conduziu as autoridades eclesiásticas a regulamentar essa
prática mediante leis.
A canonização é um ato legal que consiste no reconhecimento jurídico solene mediante o qual se autoriza a
tributar culto público a um servo de Deus.
O culto oficial se expressa formalmente com a inscrição no catálogo dos santos, a dedicação de uma data
no calendário universal (festa), a celebração da missa e
a liturgia das horas com leituras e oração própria (missa e ofício próprio) ou dedicando espaços para o culto
(capelas, igrejas).
Popularmente se fala de “fazer alguém santo”. A Igreja
não “faz santos”.

A santidade é um dom de Deus. Deus nos faz santos
com sua graça e a correspondência de nossa liberdade.
Quando alguém morre tendo fama de que viveu uma
vida modelo de acordo com o Evangelho de Jesus, praticou as virtudes em grau heroico ou morreu mártir pela
fé, se pode iniciar um processo jurídico que torne válido
o reconhecimento dessa vida como uma vida santa.
O processo se conclui com o decreto de beatificação ou
canonização assinado pelo Papa.
As pessoas beatificadas ou canonizadas são santas desde o dia em que morreram, não quando foi reconhecida
a sua santidade canonicamente.
___________
Ir. Antonio Martínez Estaún
Postulador Geral

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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