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Notícias Maristas

Solidariedade global

Primeira aSSembleia da rede internacional mariSta de Solidariedade

adminiStração geral

Nos dias 12 e 13 de janeiro, o Secretariado Irmãos 
Hoje se reuniu com as equipes de Manziana e El Es-
corial na Espanha. Participaram do encontro o Dire-
tor do Secretariado Irmãos Hoje, Ir. Tony Leon, e o 
Conselheiro Geral Ir. Óscar Martín.
Esta semana, de 15 a 19 de janeiro, se realiza a 
primeira Assembleia da Rede Internacional de Sol-
idariedade Marista, na Casa Geral, com a FMSI e 
membros do Conselho Geral.
De 15 a 17 de janeiro, acontece a assembleia dos 
conselhos da missão da europa em guardamar, na 

espanha. participa dela o ir. carlos alberto rojas, diretor 
do secretariado da missão.
Terça-feira, 16 de janeiro, os membros do Conselho 
Geral realizam o Conselho Regular.
Na semana passada, o Diretor Adjunto do Secre-
tariado Irmãos Hoje, Ir. Hipólito Pérez retornou à 
Província da América Central, onde foi nomeado 
Provincial. Regressou à mesma Província, o Ir. Javi-
er Espinosa, que durante vários anos foi diretor do 
Secretariado dos Leigos, função atualmente confia-
da a Raúl Amaya.

De 15 a 19 de janeiro, 30 leigos e 
irmãos maristas se reúnem na Casa 
Geral para participar da Primeira 
Assembleia da Rede Internacional 
Marista de Solidariedade.
70 entidades das 26 Unidades Ad-
ministrativas foram contatadas: 26 
entidades que se apoiam em uma 
Província; 24 ONGs ou fundações que 
trabalham em nível local, em áreas 
específicas; 13 ONGs ou fundações 
que trabalham em nível nacional; 7 
ONGs ou fundações que atuam em 
nível internacional.
A Rede Internacional Marista de Soli-
dariedade tem os seguintes objetivos:
• Defesa dos direitos das crianças e 
pessoas vulneráveis.
• Promoção de uma consciência so-
cial partilhada e educação para a sol-
idariedade.
• Promoção de programas de trans-
formação social através de levanta-
mentos de fundos, mobilização de 
recursos humanos, partilha de boas 
práticas, etc.
• Resposta imediata e efetiva para 

emergências.
Os objetivos da Primeira Assem-
bleia são:
• Alcançar um entendimento global 
da missão, visão e atividades de cada 
entidade.
• Definir parâmetros e mecanismos 

de atuação.
• Organizar a eleição de uma equipe 
coordenadora.
• Discutir o plano de ação da Rede 
para 2018.
• Formação em tópicos inerentes aos 
conhecimentos internos.
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acolher, Proteger, Promover e integrar oS migranteS e refugiadoS

dia mundial do migrante e do refugiado

No dia 14 de janeiro celebra-se a 
104° Jornada Mundial do Migrante 
e do Refugiado e o Papa, em sua 
mensagem expressou a sua preocu-
pação pela triste situação de tantos 
migrantes e refugiados que fogem 
das guerras, das perseguições, dos 
desastres naturais e da pobreza. A 
partir da nossa experiência queremos 
comentar a mensagem do Papa que 
inicia com estas palavras textuais: O 
forasteiro que mora entre nós, vós 
o tratareis como aquele que nasceu 
entre vós; vós o amareis como a vós 
mesmos porque também vós estivest-
es como forasteiros no Egito. Eu sou o 
Senhor, vosso Deus (Lv 19,34). Todo 
forasteiro que bate à nossa porta é 
una ocasião de encontro com Jesus, 
o qual se identifica com o estrangeiro 
acolhido ou rejeitado de cada época 
(cfr Mt 25,35.43). A esse respeito - 
disse o Papa - desejo reafirmar que a 
resposta comum poderia se articular 
em torno de quatro verbos baseados 
nos princípios da doutrina da Igreja: 
acolher, proteger, promover eintegrar.

Acolher
“Considerando o cenário atual, acolher 
significa antes de tudo oferecer a mi-
grantes e refugiados possibilidades mais 
amplas de ingresso seguro e legal nos 
países de destinação” (Papa Francisco).

O Ministério do Interior italiano di-
vulgou os seguintes dados:de 1° de 
janeiro a 24 de novembro de 2017, 
no porto de Augusta, desembarcaram 
15.200 refugiados, quase todos do 
sexo masculino e a maioria era meno-
res não acompanhados. Como faz-
er-se presentes num momento deli-
cado como este? Um curso de quinze 
dias organizado pela CRI em Catânia, 
uma semana em Nápoles; um período 
de treinamento e preparação foi feito. 

No dia 4 de agosto, o primeiro maris-
ta se tornou operativo no porto de 
Augusta. “Depois de cinco meses de 
torturas e violência – comentou um 
jovem – vi um rosto sorridente que 
me apertou a mão e não me maltrata-
va”. Mas estamos conscientes que um 
sorriso não pode resolver o problema 
do acolhimento. Vejam em https://
goo.gl/9BKyhX.
Não pode resolver nem mesmo um 
documento que a polícia dá para gru-
pos inteiros e que depois transporta 
para a estação ferroviária de Augusta. 
Gente apenas desembarcada na Itália, 
privada de tudo, sem dinheiro… não 
só não sabem onde ir e o que comer e 
nem têm como fazer as necessidades 
básicas, visto que em muitas estações 
os banheiros são a pagamento…

Proteger
“O segundo verbo, proteger, é conjuga-
do numa série de ações em defesa dos 
direitos e da dignidade dos migrantes 
e dos refugiados, independentemente 
do seu status migratório. Tal proteção 
começa na pátria e consiste na oferta 
de informações corretas antes da parti-
da e proteção em relação às práticas de 
recrutamentoilegal” (Papa Francisco).

A grande maioria dos menores que 
nós conhecemos tinha começado a 
viagem que os trouxe até a Itália sem 
os pais, muitas vezes em grupos com 
outros amigos. Quase todos tinham 
um celular, mas o Google Maps for-
nece só indicações “virtuais”: não in-
dica onde os traficantes de seres hu-
manos esperam, atrás de qual colina 
estão os traficantes, em quais países 
serão obrigados a trabalhar 15 horas 
por dia em troca de uma vaga promet-
ida de ajuda para continuar a viagem… 
Para alguns rapazes este itinerário 
dura até um ano e ninguém deles 
esquece, não pela sua duração, mas 
pela tragédia que os acompanharam. 
Saliou recorda come conseguiu sal-
var-se numa prisão líbica. Quando no 
campo chegava um novo grupo que 
queria partir para a Itália, o “rito de 
introdução” que os guardas usavam 
era aquele de dar ordens gritando e, 
na ausência ou lentidão da execução 
dos comandos, uma rajada de metral-
hadora deixava no terreno dezenas 
de mortos. Saliou recorda de ter ouvi-
do disparar e de ter sido salvo caindo 
por terra e ficando até a noite sob os 
corpos dos companheiros mortos. Ler 
estas seis linhas é dramático, mas es-

No dia 14 de janeiro celebrou-se a Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado.. O Capítulo Geral abraçou essa 
causa e disse, no IV apelo, em espírito de oração:
Buscamos-te Jesus, como Maria, nas caravanas da vida e no tumulto de nossas cidades (Lc 2, 41-49), na multidão 
dos deslocados que buscam um futuro melhor para seus filhos.
Gostaríamos de propor, nessa ocasião, a reflexão feita pela Comunidade marista de Siracusa, na Itália, fruto do 
Projeto Lavalla200>, inserida no contexto dos migrantes que chegam na Europa em busca de uma vida melhor e 
formada por dois irmãos e dois leigos.
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O Ir. Baptiste de Lalande, mais 
conhecido como “Frère André”, 
da Comunidade Marista de Jbeil, 
no Líbano, fez 100 anos no dia 14 
de janeiro. Durante sua vida como 
irmão, deu aulas de história, liter-
atura, filosofía e foi orientador e 
guia para milhares de jovens li-
baneses, primeiro em Jounieh e, 
em seguida, em Jbeil.

LìbaNo

notíciaS em breve

África do suL

Marist Mercy Care South Africa has 
O Marist Mercy Care da África do 
Sul publicou um vídeo explican-
do o trabalho que realiza. Trata-se 
de uma atividade pastoral desen-
volvida em conjunto com as Irmãs 
da Misericórdia que trabalham jun-
tas com antigos alunos maristas na 
região de Sundays River Valley, na 
Cidade do Cabo. Eles coordenam 
a distribuição de comida, ajudam 
a pessoas com enfermidades, 
ajudam na formação tecnológica 
das crianças e adultos. O vídeo 
está disponível no seguinte link:  
https://goo.gl/nK2MsX .

Entre os dias 16 e 21 de janeiro, a 
Casa de Encontro Marista, em Cor-
onel Oviedo, no Paraguai, receberá 
Jovens Irmãos da Região América 
Sul com o objetivo de fortalecer a 
vivência da vocação religiosa, por 
meio de um itinerário formativo e 
celebrativo na perspectiva da con-
strução do novo.

Sábado, 13 de janeiro, foi apre-
sentado, pela primeira vez, um 
musical sobre a vida de Cham-
pagnat, com o título “Contigo, 
Marcelino”. As músicas foram 
compostas pelo Ir. Toni Torrelles 
e o espetáculo foi dirigido por 
Albert López Vivancos. É uma 
das atividades organizadas pelos 
Maristas de Catalunha para cele-
brar o Bicentenário do Instituto.

JoveNs irMãos
aMérica suL

ProvíNcia L’HerMitage

cuta-las, enquanto contava a história, 
é uma experiência que enfrentas só 
porque isso faz bem para ele.
Diziam-nos que a viagem era muito 
longa considerando sobretudo a ex-
pectativa final. Conheceis a lei italiana 
que normatiza o transporte dos ani-
mais? (Não tenham medo de abrir o 
“link” a seguir porque é do Ministério 
da Saúde). Deem uma olhada e de-
scobrirão que os suínos com menos 
de três semanas não podem ser trans-
portados porque são muito pequenos 
e os terneiros de idade superior a 10 
dias podem ser transportados sob a 
condição que sejam instalados individ-
ualmente com a mãe. Mas as descob-
ertas não acabaram: na página 25 se lê 
que a viagem dos frangos e dos coel-
hos não pode durar mais de 12 horas e 
que os animais têm direito a uma hora 
de pausa para beber e comer.

Promover
“Promover quer dizer essencialmente 
trabalhar para que todos os migrantes 
e os refugiados bem como a comu-
nidade que os acolhe sejam postos 
em condições de realizarem-se come 
pessoas em todas as dimensões que 
compõe a humanidade querida pelo 
Deus criador” (Papa Francisco).

“Meu filho, se ficares aqui morrerás 
seguramente. Mas se partires talvez 
poderás sobreviver”. Esse foi o con-
selho da mãe de Souleymane, que se 
sentia impotente e incapaz de asse-
gurar a vida a seu filho: é o segundo 
corte do cordão umbilical. Para nós 
ocidentais, habituados ao aborto e à 
eutanásia, esta notícia pode ser con-
siderada “normal”, mas por ela não é, 
não só porque é a mãe, mas porque 

é africana. Depois de várias dificul-
dades conseguimos um contato com 
a mãe de Souleymane, que vive em 
Costa do Marfim e que fala discreta-
mente o francês. Nós dissemos que o 
filho tinha chegado na Itália, que esta-
va numa casa-família com outros 7 ra-
pazes e quando lhe pedimos se que-
ria falar com o filho escutamos gritos 
de alegria. Depois de um breve mo-
mento de conversa em francês a três, 
a conversa prosseguiu em “dioula”. 
Passaram uma dezena de meses... An-
tes, quando íamos encontrar o rapaz 
falávamos com ele em francês, agora 
não é mais necessário: fala correta-
mente em italiano com o típico so-
taque de Siracusa, frequenta a escola 
média e na classe todos lhe querem 
bem. Mas não é para todos assim. Faz 
alguns meses, por exemplo, Amadou 
nos confidenciava: “Por que, quando 
subo num ônibus, as pessoas olham 
para o outro lado?”

Integrar
“Aintegração não é uma assimilação, 
que induz a suprimir ou esquecer a 
própria identidade cultural. O contato 
com o outro leva a abrir-se a ele para 
acolher os aspectos válidos e con-
tribuir assim a um maior conhecimen-
to recíproco” (Papa Francisco).

Para os europeus esse verbo é o mais 
difícil de conjugar. Fomos por muito, 
muito tempo o centro do mundo, 
exportamos de tudo, até a fé, e, por 
bem ou por mal, impusemos todas as 
coisas. Para muitos de nós o sol ain-
da gira em torno da terra e, por isso, 
é difícil compreender que o outro 
não é uma ameaça, mas uma riqueza, 
sempre!
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mundo mariSta

Líbano: Ir. Juan Carlos Fuertes, provincial da 
Mediterránea, visita Champville, Dik-El-Mehdi

Nigéria: Capítulo Provincial, Orlu Espanha: Rede de equipes de comuni-
cação dos maristas na Espanha

Bangladeche:
St. Marcellin School, Giasnogor

Filipinas: Formadores da Região Asia 
reunidos no MAPAC

Estados Unidos: Conselho Consultivo de 
Adultos Jovens

No dia 2 de janeiro de 2018 chegou a notícia que o pro-
cesso de beatificação do Ir. Henri Vergès está chegando 
ao fim. No dia 16 de janeiro se reunirá a Comissão de Car-
deais encarregada de analisar a Positio. Este é o último 

passo, antes da assinatura do decreto de beatificação. O 
P. Thomás Georgeon, Postulador da Causa dos mártires da 
Argélia, entre os quais está o Ir. Henri, assim anunciava a 
boa notícia:

cauSa do ir. henri vergèS

reúne-Se a comiSSão de cardeaiS

Queridos amigos
Com o início do ano 2018, que desejo seja santo para cada 
um de vocês, desejo informar-lhes sobre o desenvolvimen-
to da causa dos nossos 19 irmãos e irmãs da Argélia. No 
próximo dia 16 de janeiro se reúne a Comissão de Cardeais 
encarregada de estudar a Positio e dar o seu parecer. Se isso 
é positivo, e rezamos para que seja, o anúncio do decreto 
de beatificação deveria ser publicado entre 17 de janeiro e 
meados de fevereiro.
Encomendo estas intenções a sua oração, enquanto me uno 
a sua ação de graças pela estrada percorrida que agora se 
conclui e, ao mesmo tempo, se abre. Agradeço a todos que 
trabalharam, que são tantos, para que esta causa seguisse 
adiante.
Fraternalmente,
Pe. Thomás Georgeon, Postulador.

"

"
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caPítulo da Província do canadá

“JuntoS, teStemunhaS do cariSma mariSta”

20 de outubro, fim do Capítulo Ger-
al; metade de novembro, Assem-
bleia Provincial; 15-17 de dezembro, 
Capítulo Provincial. Foram três even-
tos intimamente ligados que estimu-
laram as forças da Província Marista 
do Canadá. Apesar da idade avança-
da dos Irmãos da Província, os temas 
tratados mostram uma realidade en-
tusiasmante: os leigos têm um papel 
importante na transmissão do Caris-
ma Marista.
16 Irmãos delegados, escolhidos en-
tre os membros da província, 8 Lei-
gos delegados, escolhidos pela As-
sociação Marista de Leigos, 4 jovens 
convidados, membros da Comissão 
de Animação Pastoral, dois leigos 
membros da Comissão Preparatória 
do Capítulo, se encontram em Val-de-
Paix (Rawdon) para refletir sobre as 
orientações para o segundo mandato 
do Ir. Gérard Bachand.
Os Irmãos Jose Maria Soteras, que 
chegara alguns dias antes, e Ernesto 
Sánchez testemunharam, com suas 
presenças, a importância que o Con-
selho Geral dá aos sinais de vitali-
dade que representam os capítulos 
provinciais. Dizendo de maneira mais 
prosaica, eles puderam experimen-
tar o frio e a neve de dezembro no 
Canadá...
O programa, bem planejado pela 
Comissão Preparatória, composta por 
Irmãos e Leigos, permitiu a partilha, 
onde todos os participantes puder-
am expor a própria visão em relação 

às prioridades que a Província preci-
sa assumir durante os próximos três 
anos, tendo em vista, junto com os 
leigos, a transmissão do carisma de 
Champagnat nos meios em que se 
vive. Todos tiveram voz ativa durante 
a reflexão e as orientações sobre esse 
tema.
Os Irmãos e Leigos da Província do 

Canadá agradecem aos Irmãos Ernes-
to, Superior Geral, e Josep Maria, Con-
selheiro, pela sua presença significa-
tiva durante o Capítulo; Irmãos e 
Leigos perceberam um forte interesse 
por parte deles em relação à vida e às 
dinâmicas próprias da Província, que 
visa transmitir o carisma de Cham-
pagnat na sociedade local.

conSelheiroS ProvinciaiS

À luz da experiência dos últimos anos, o número dos conselheiros provin-
ciais foi passado de seis a quatro. De fato, a tabela da missão, que reúne 
os membros do Conselho e os delegados da Associação Marista de Leigos, 
compreende toda a vida apostólica da Província. Dessa maneira, o Consel-
ho Provincial está livre para concentrar-se nos aspectos inerentes à vida e 
à animação dos Irmãos, possibilitando assim uma melhor distribuição das 
responsabilidades.
O novo conselho provincial é formado pelos Irmãos Gérard Bachand, Provin-
cial, Felix Roldán, Réal Cloutier, Richard Roy, Vice-provincial, e Bernard Beau-
din. Eles estão na foto abaixo na mesma ordem, da esquerda para a direita.
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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

Xv caPítulo Provincial de madagaScar

o ir. michel maminiaina razafimandimby é o novo Provincial

ProfiSSão PerPetua do ir. JoSé manuel burmeS rangel

venezuela: Primeiro irmão de machiqueS de PeriJá

A Província do Madagascar realizou seu XV Capítulo Provin-
cial entre os dias 27 de setembro e 4 de janeiro. O lema do 
encontro foi “Buscando um Novo La Valla em Madagascar”.
“Espero que esta experiência ajude aos irmãos e leigos 
maristas de Madagascar a viver ‘Um Novo La Valla’, que sig-
nifica atualizar a experiência de 1817 vivida em La Valla para 
adaptar-se à vida atual em Madagascar”, disse o Ir. Sylvain 
Rmandimbiarisoa, ex-provincial e atual Conselheiro Geral.
O Ir. Sylvain afirma que os leigos maristas da Província 
têm muitas informações sobre a realidade do país, que os 
irmãos não conhecem.
Durante a celebração eucarística, no dia 2 de janeiro, o Ir. 
Michel Maminiaina Razafimandimby assumiu o cargo de 
Superior Provincial, substituindo ao Ir. Sylvain.
Participaram 15 capitulares, o vigário geral, Ir. Luis Carlos 
Gutiérrez, junto com o Ir. Sylvain, conselheiro geral, em 
nome do Governo Geral, três irmãos jovens e sete leigos 
maristas que representaram sete escolas do país, pre-
sentes durante os três primeiros dias do Capítulo.

Eles discutiram temas tais como a vida e missão partil-
hada com os leitgos, a presença e o trabalho junto às 
crianças pobres, a promoção dos direitos das crianças, 
novos campos de missão fora das escolas e uma maior 
relação interpessoal.

O Ir. José Manuel Burmes Rangel fez 
sua profissão perpétua no dia 16 de 
dezembro na Catedral Nuestra Señora 
del Carmen, em Machiques de Perijá, 
Venezuela.
“Foi um evento emocionante, pois ele 
é o primeiro Irmão venezuelano dessa 
cidade que fez a profissão perpétua”, 
disse o Ir. César Augusto Rojas Carvajal, 
Provincial de Norandina.
“Conheceu os Irmãos e se vinculou 
a um grupo de jovens, o que lhe per-
mitiu conhecer mais de perto o carisma 
marista e iniciar o processo de acompanhamento voca-
cional”, acrescentou.
A missa foi presidida pelo bispo de Machiques, Dom Jesús 
Alfonso Guerrero Contreras, e o Ir. César recebeu os votos 
em nome do Superior Geral.
Na mesma celebração o Ir. Henry Araujo fez a renovação 
anual dos votos temporários, ele é um jovem Irmão que 
está fazendo um ano de experiência comunitária como 

escolástico, na cidade de Maracaibo, 
Venezuela.
Durante a celebração ressaltou-se a vo-
cação do Irmão Marista e convidou-se 
a olhar com esperança a difícil situ-
ação pela qual a Venezuela atravessa.
Participaram Irmãos de diferentes co-
munidades da Venezuela, especial-
mente os Irmãos das comunidades 
de Machiques e Maracaibo. Também 
estiveram presentes os familiares do 
Ir. José Manuel, professores e colab-
oradores das obras maristas, vizinhos 

do bairro onde passou a infância, um grupo de estudantes 
do Colégio San Pablo e membros do grupo juvenil RE-
MAR, bem como os Irmãos Hugo Tapia e Juan Pablo Marín, 
companheiros de formação, que vieram da Colômbia para 
acompanha-lo.
Neste momento o Ir. José Manuel é o coordenador de pas-
toral da Escola Técnica Hermano Ildefonso Gutiérrez com 
sede em Maracaibo.


