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Notícias Maristas

A comunidAde do conselho GerAl se reúne em nemi

colocAndo As bAses de umA comunidAde internAcionAl

AdministrAção GerAl

O Ir. Ernesto Sánchez, superior geral, participou, no 
dia 5 de fevereiro, de um encontro com os superiores 
gerais das 4 ramas maristas, na casa geral das Irmãs 
Missionárias.
Os Irmãos Álvaro Sepúlveda e Rick Carey, responsá-
veis dos direitos das Crianças junto à FMSI, partici-
param, no dia 5 de fevereiro, na Casa Geral das Irmãs 
Maristas de um encontro com os conselheiros gerais 
das outras três ramas maristas encarregados da pro-
moção da Justiça e Paz.
De 5 a 10 de fevereiro, em Nairóbi, realiza-se a reu-
nião anual da Conferência dos Superiores do Conti-
nente Africano (CSAC). Participam, da Administração 

Geral, os Irmãos Óscar Martín, conselheiro geral, Chris 
Wills, diretor da Cmi, e Beto Rojas e Mark Omede, do Se-
cretariado da Missão.
Na quarta e quinta-feira, o Ir. Tony Leon, diretor do Se-
cretariado Irmãos Hoje, participará do encontro da co-
missão Irmãos Hoje da Europa, que realizar-se-á em Lis-
boa, Portugal.
No dia 9 de fevereiro, os Irmãos Okey Anochie, da Ni-
geria, e Jeff Rhey, das Filipinas, terminam o Curso de 
4 meses sobre Proteção das Crianças, promovido pela 
Universidade Gregoriana. Junto com vários irmãos da 
comunidade, participarão da cerimônia conclusiva o su-
perior e o vigário geral.

De 28 de janeiro a 3 de fevereiro, os 
membros da comunidade do Conselho 
Geral se reuniram no Centro Ad Gentes 
dos Padre do Verbo Divino, em Nemi 
(Itália). Esta foi a primeira vez que todos 
os conselheiros puderam se encontrar, 
depois do Capítulo Geral. O propósito 
desta semana foi estabelecer as ba-
ses de sua vida como comunidade in-
ternacional e intercultural. A dinâmica 
de cada dia começava com uma ora-
ção compartilhada e se concluía com 
a celebração eucarística. Ao longo da 
semana, cada membro da comunidade 
compartilhou marcos na história de sua 
vida e da sua caminhada de fé.

À medida que a semana avançava, 
os membros da comunidade explo-
ravam o que significa ser uma verda-
deira família global, desenvolvendo 
uma compreensão e valorização da 
cultura de cada um. Os membros re-
conheceram que eles são chamados a 
ser testemunhas de unidade e espe-
rança, que respeitem a riqueza de sua 
diversidade cultural. Eles também 
passaram um tempo construindo co-

munidade através de uma excursão à 
residência de verão do papa em Cas-
tel Gandolfo.

Durante o tempo que passaram juntos, 
houve uma contínua reflexão sobre as 
chamadas do XXII Capítulo Geral, espe-
cialmente à luz de como eles desejam 
viver como uma comunidade de fé na 
missão. Quinta-feira foi um dia de refle-

xão silenciosa e retiro durante o qual o 
grupo refletiu sobre suas experiências 
pessoais de Deus, suas habilidades 
para tornar sua comunidade um lar ver-
dadeiro e seu desejo de compartilhar 
seus dons e vulnerabilidades.
 
Durante os dois últimos dias, a comu-
nidade discutiu e planejou os aspectos 
mais práticos de sua vida comunitária.
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Fmsi protAGonistA nA lutA contrA o Abuso sexuAl

oFicinA internAcionAl cAtólicA dA inFânciA desenvolve plAno estrAtéGico

Durante uma reunião da Oficina Inter-
nacional Católica da Infância (Bureau 
International Catholic de L'Enfance - 
BICE) que teve lugar em Paris (França), 
de 22 a 24 de janeiro, na qual esteve 
presente também a FMSI, os partici-
pantes organizaram ações futuras em 
prol da infância.

Juntamente com outros membros da 
África, América Latina, Europa Orien-
tal, Itália e França, a FMSI contribuiu 
para a elaboração do próximo plano 
estratégico (2019-2022), que será fi-
nalizado na próxima reunião de junho.
O Irmão Alvaro Sepúlveda, que par-
ticipou da reunião representando a 
FMSI, afirmou que uma das linhas de 
ação em que BICE se destacou é a luta 
contra o abuso sexual contra crianças.

"A oficina também apoiou a formação 
de tutores de resiliência em projetos 
maristas que servem migrantes (Líba-
no e Espanha)", disse o Ir. Alvaro ao 
escritório comunicações da Casa Ge-
ral em 24 de janeiro.

"Também é importante ressaltar que 
o BICE tem favorecido a articulação 
entre as instituições católicas da 
América Latina que querem promo-
ver os direitos humanos", continuou. 
"Desde 2009, foram formadas mesas 
ou redes nacionais do BICE no Chile, 
Brasil e Argentina, e em todos eles os 

maristas têm um forte compromisso".
A FMSI faz parte do Conselho de Admi-
nistração do BICE desde 2017. É uma 
rede internacional fundada na França 
em 1948 que atualmente reúne qua-
se 70 organizações de todo o mundo 
comprometidas com a defesa da dig-
nidade e dos direitos das crianças.

Entre os dias 7 e 13 de janeiro, 19 Irmãos, Leigos e cola-
boradores de diferentes espaços de missão da Província 
Brasil Sul-Amazônia se reuniram para a segunda edição do 
Vidamar III. O projeto é um dos principais programas de 
formação da Província e, nessa terceira etapa, oportunizou 
a imersão no Centro Social Marista (Cesmar) e na comu-
nidade do Bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, onde a 
unidade está localizada.

A programação contou com momentos de reflexão, parti-
lha e atividades vivenciais no Cesmar. Com essa perspecti-
va, o Vidamar III busca incentivar a compreensão do papel 
de cada um no mundo, tanto como maristas quanto como 
cidadãos. A proposta também atende aos apelos da Igreja 
e do Instituto Marista de sair da zona de conforto e ir ao 
encontro dos mais necessitados.

Sobre o Vidamar
O projeto de formação marista tem foco na reflexão e vi-
vência do carisma e ocorre em três etapas: o Vidamar I, que 
propõe um olhar para si mesmo e sobre os outros, onde 

a acolhida e a aceitação são pontos fundamentais para o 
crescimento pessoal; o Vidamar II, destinado à aproxima-
ção de grupos em momentos de partilha de vida, histórias, 
conquistas e desafios; e o Vidamar III, que propõe a expe-
riência de imersão em um espaço de missão marista.

brAsil sul-AmAzôniA: seGundA edição do vidAmAr iii

um convite pArA sAir dA zonA de conForto
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No dia 27 de janeiro, a comunida-
de do noviciado de Medellín fez o 
primeiro retiro mensal do ano. Du-
rante a tarde houve um momento 
mariano durante o qual os Irmãos 
que concluíram o primeiro ano do 
noviciado entregaram a carta de 
pedido formal para o ingresso no 
segundo ano. 

Colômbia

notíciAs em breve

Filipinas

A biblioteca do Marist Asia-Paci-
fic Center (MAPAC) tem um novo 
aspecto, graças ao trabalho da bi-
bliotecária, que organizou e cata-
logou os livros. A biblioteca rece-
beu novos móveis e agora conta 
com um “ângulo marista”.

Houve dois encontros recente-
mente na Província. O primeiro foi 
de educadores maristas, que se 
realizou em Coronel Oviedo, no 
Paraguai, dia 31 de janeiro. O se-
gundo foi um encontro de direto-
res maristas, realizado no Colégio 
Nossa Senhora do Rosário, na Ar-
gentina, nos dias 1 e 2 de fevereiro.

O canal de televisão áraba cristã 
Télé Lumière, que transmite também 
com o nome de Noursat, transmitiu 
um documentário sobre os Maristas 
Azuis de Alepo. Falou sobre o pro-
grama extracurricular “Aprender a 
Crescer, destinados a crianças entre 
3 e 7 anos. O programa visa cuidar 
das necessidades sociais, culturais, 
espirituais e psicológicas das crian-
ças, ajudando-os a superar as con-
sequências da guerra. Este ano, os 
Maristas Azuis desenvolveram seu 
próprio programa de estudos e li-
vros, observando uma mudança no 
comportamento das crianças, que 
agora se mostram com menos ten-
dência à violência, ao isolamento 
e ao medo. Pode ver a reportagem 
nesse link: https://goo.gl/yzrfqE . 

Cruz del sur

síria

postulAdor GerAl

novA normAtivA sobre relíquiAs de sAntos e beAtos

O Vaticano publi-
cou no sábado, 
16 de dezembro 
de 2017, novas 
normas sobre 
relíquias de san-
tos e beatos nas 
quais reitera a 
proibição de ven-
da de relíquias 
ou de amostras 
sem certificado. 
Com esta norma-
tiva deseja refor-
çar a proibição 
de vendê-las sem 
o protocolo de 
reconhecimento, os certificados de 
autenticidade e o respeito à vonta-
de dos herdeiros legítimos.

Entende-se por “relíquia” o que res-
ta do corpo de um santo ou beato. 
Também se amplia o conceito às 
coisas que ele usou ou que lhe per-
tenceram.

A instrução “As relíquias na Igreja: 
autenticidade e conservação”, pu-
blicada pela Congregação para as 
Causas dos Santos, recorda que em 
nenhum caso “pode-se expô-las à 
veneração dos fiéis sem um certi-
ficado de autenticidade” assinado 
pelo postulador da causa ou pelo 
bispo, e que não se podem expô-las 
em lugares profanos.

Em termos muito decididos, a nova 
norma reafirma a proibição absolu-
ta do comércio e venda de relíquias, 
desautorizando não só as trocas 
como também, e especialmente, a 
compra e venda que hoje acontece 
pela Internet.

Boa parte das relíquias que se po-
dem comprar pela internet é falsa, 
porém outras são verdadeiras, colo-
cadas à venda pelos filhos ou netos 
dos proprietários originais como 
um modo de dar liquidez à herança. 
Também aparecem nesse mercado 
relíquias procedentes de igrejas 
abandonadas, ou que se apresen-

tam falsamente como tais, sem que 
seja possível fazer alguma compro-
vação.

Mesmo que hoje já não aconteçam 
as guerras medievais pela proprie-
dade de relíquias de santos, conti-
nuam os roubos, muitos deles com 
a intenção de vendê-las a colecio-
nadores particulares.

As novas normas estabelecem de 
modo mais detalhado o protoco-
lo de reconhecimento dos restos 
mortais de pessoas, objeto de 
processos de beatificação e cano-
nização. Requer-se a presença de 
médicos conhecedores de ana-
tomia ou medicina legal, assim 
como de testemunhas. As atas 
devem ser detalhadas. Proíbe-se 
aos participantes a divulgação de 
imagens ou de informações por 
conta própria.

Naturalmente, recorda-se aos bis-
pos e aos postuladores das causas 
a obrigação de respeitar os direitos 
dos herdeiros civis da pessoa santa, 
bem como as leis do país.

Corrigindo os excessos de alguns 
desmembramentos em séculos an-
teriores, proíbe-se separar partes 
relevantes do corpo para confeccio-
nar relíquias sem permissão explíci-
ta da Congregação para a Causa dos 
Santos, de Roma.

Detalhe do relicário que os Irmãos Maristas doaram ao Papa Pio XII 
durante a celebração de beatificação de Marcelino Champagnat
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mundo mAristA

Líbano: Comunidade do Projeto Fratelli Austrália:
St Gregory’s College - Campbelltown

Chile: Projeto de voluntariado, Colegio
N. Sra. De Andacollo - La Serena

Filipinas: postulantes em Davao Síria: Curso sobre habilidades de vida, 
Aleppo

Grécia: Simpósio pedagógico, Lycée 
Léonin - Atenas

Um encontro para os formadores da Ásia foi realizado no 
Centro Marista do Pacífico e da Ásia na cidade de Marikina, 
nas Filipinas, de 12 a 17 de janeiro para preparar itinerá-
rios para todas as etapas de formação na região.

Participaram dezesseis irmãos de vários países, que traba-
lham em casas de formação de todos os níveis.
Durante os primeiros dias, os participantes tiveram a pos-
sibilidade de estudar a Mensagem do XXII Capítulo Geral, 
bem como a explicação do Ir. Ernesto Sánchez sobre o que 
"um novo La Valla" significa para nós.
O termo "Família Global" foi muito bem recebido. É um con-
vite para cada um de nós a estar disponível para a missão 
em todas as partes do mundo. O Ir. Ernesto usou a imagem 
de uma mesa equilibrada com quatro pernas para descrever 
o "Novo começo". A reunião também analisou os sete pon-
tos do colóquio sobre a formação realizada em 2015.

Após alguns dias de reflexão sobre diferentes mensagens 
e documentos, os participantes começaram a produzir os 
itinerários para a formação.
O irmão Paco García, formador do postulantado em Davao, 
apresentou o rascunho dos itinerários preparados pela co-
missão de formação.
Havia diferentes grupos trabalhando em diferentes graus 

de formação, desde o aspirantado até o pós-noviciado. 
Tentamos estabelecer itinerários de formação completos 
e realizáveis   para o programa de formação em toda a re-
gião da Ásia. O novo rascunho dos itinerários foi comple-
tado com uma reflexão profunda enriquecida pelo pensa-
mento sério de todos os membros do grupo.

Os participantes continuarão a trabalhar juntos para criar 
um programa completo que será implementado nas casas 
de formação.

reunião dos FormAdores dA ÁsiA

itinerÁrios pArA todos os momentos de FormAção nA ÁsiA
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brAsil centro-sul: missão solidÁriA mAristA

estudAntes mAristAs começAm o Ano com AtividAdes solidÁriAs

Deixar o descanso de lado e colocar a 
mão na massa. Esse é o pensamento 
dos mais de 400 jovens maristas que 
participaram da 13ª Missão Solidária 
Marista (MSM). Realizada entre os dias 
21 a 27 de janeiro, o objetivo foi per-
mitir que os estudantes vivenciassem 
de perto o dia a dia de moradores de 
comunidades em situação de vulne-
rabilidade social em algumas cidades 
da Província Brasil Centro-Sul (Curiti-
ba , Cascavel, Florianópolis e Ribeirão 
Preto).

Realizada anualmente desde 2005, 
a MSM tem o objetivo de promover 
a educação para a solidariedade, a 
partir de uma experiência vivencial 
de aprendizado recíproco e dialógi-
co, no qual permite aos estudantes 
vivenciar de perto o dia a dia de 
moradores de comunidades em si-
tuação de vulnerabilidade social. A 
atividade permite a partilha de vida 
entre jovens e comunidade, a fim de 
despertar o senso crítico, a sensibi-
lidade solidária e a espiritualidade 
de ambos.

Além da convivência partilhada en-
tre comunidade e participantes, em 
cada local houve um gesto concreto, 
ou seja, uma ação prática que irá co-

laborar para o desenvolvimento local. 
Entre os gestos desse ano estão revi-
talizações de espaços comunitários, 
como escolas, hortas e áreas de con-
vivência. Também foram promovidos 
momentos de debates, diálogo com as 
famílias dos bairros próximos e ativi-
dades educativas e recreativas para as 
crianças e adolescentes da região.

Segundo Diogo Galline, represen-
tante do Setor de Pastoral do Grupo 

Marista, os jovens que participam da 
MSM adquirem um olhar mais crítico 
sobre a sociedade, capaz de provo-
car mudanças internas que levem à 
transformação social. “A Missão Soli-
dária quer contribuir com a educação 
na solidariedade desses adolescen-
tes e jovens, isto é, ajudá-los a incor-
porar em seus respectivos projetos 
pessoais a importância de uma vida 
pautada na justiça e na fraternidade”, 
explica.

Até o final do mês chegará às 
Províncias a foto oficial do Su-
perior Geral e seu conselho. O 
número das cópias pode ser 
indicado, através do Secretário 
Provincial, à secretaria geral.

Foto do superior GerAl



Notícias Maristas 510

6

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it

6 de fevereiro de 2018

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

proGrAmAs de AprendizAGem Ao lonGo dA vidA 2018

o secretAriAdo dA irmãos hoje reAlizArÁ cinco proGrAmAs

Cinco programas de formação, cada um com 
duração de oito semanas, estão sendo organi-
zados até 2018 pelo secretariado “Irmãos Hoje” 
para Irmãos de meia idade e de terceira idade.

■ UMBRAIS será realizado em El Escorial (Es-
panha) de 8 de fevereiro a 4 de abril, apenas 
para Irmãos de língua espanhola e portugue-
sa, entre 61 e 70 anos.

■ FORMADORES ATUAIS será realizado na Casa 
Geral em Roma (Itália) de 15 de maio a 12 de ju-
lho para Irmãos de língua espanhola e inglesa.

■ HORIZONTES será realizada em El Escorial 
de 17 de agosto a 17 de outubro, apenas 
para irmãos que falam espanhol e portu-
guês, entre 35 e 45 anos.

■ AMANHECER será realizada na Casa Geral 
de 1 de setembro a 31 de outubro para os ir-
mãos de língua espanhola e portuguesa com 
65 anos ou mais.

■ TERCEIRA IDADE será realizada em Manziana, Itália, de 
8 de outubro a 8 de dezembro para os irmãos de língua 
inglesa, 65 anos ou mais.

Todos os programas incluem cerca de uma semana de pe-
regrinação a lugares maristas na França, como Notre Dame 
de l'Hermitage (Saint-Chamond).

Em uma carta aos provinciais e superiores de distrito em 
16 de janeiro, o Irmão Tony Leon, diretor do secretariado 
dos Irmãos Hoje, os encorajou a enviar irmãos para partici-
par do programa de FORMADORES ATUAIS.

"Este programa visa renovar sua energia, ajudar a reco-
nhecer os desafios para a formação no momento atual do 
Instituto e compartilhar experiências de vida e formativas 
com outros irmãos formadores envolvidos na sagrada ta-
refa de formar mentes fortes e corações gentis"  escrevia 
o Irmão Tony.

O Irmão Tony enfatizou que o programa HORIZONTES "ten-
ta oferecer elementos formativos que respondam às ne-

cessidades humanas e espirituais desta etapa da vida (35-
45 anos) dos irmãos" e inclui a possibilidade de completar 
uma seção com o Caminho de Santiago.

"É uma ótima oportunidade para os irmãos deste curso 
mudarem de atividade um pouco e refletir com a totali-
dade de seu ser, de sua mente e de seu coração e de seu 
físico", acrescentou.

Os programas que são realizados em El Escorial são diri-
gidos pelos irmãos Antonio Peralta e Joaquim Sperandio; 
este ano, os cursos de renovação de língua inglesa não são 
realizados em Manziana como em anos anteriores, exceção 
feita para o curso de TERCEIRA IDADE liderado pelo Ir. John 
Klein. O curso AMANHECER realizado na Casa geral, par os 
Irmãos de língua espanhola e portuguesa  é liderado pelo 
Irmão Landelino Ortega e pelo Irmão Afonso Lewis.

Os participantes do programa UMBRAIS já foram confirma-
dos. Qualquer Irmão que deseje participar no curso de FO-
RADORES ATUAIS ou HORIZONTES pode entrar em contato 
com o Ir. Tony, escrevendo para tleon@fms.it antes do final 
de fevereiro.


