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• De 30 de julho a primeiro de agosto, 
o Ir. Libardo Garzón, ecônomo geral, 
participa da reunião do Comitê Execu-
tivo do Fedford Fund, em Porto Rico.
• Na quinta-feira, 31 de julho, os Ir-
mãos Jeff Crowe e Angel Medina, res-

ponsáveis pela formação do Projeto 
Lavalla200>, viajam para o Líbano 
para visitar o Projeto Fratelli.
• De primeiro a 10 de agosto, Raúl 
Amaya, diretor do Secretariado dos 
Leigos, participa do retiro dos Irmãos 

e Leigos e de uma reunião com a Co-
missão Irmãos e Leigos da Província 
de Compostela, em Tuy, na Espanha.
• De 2 a 20 de agosto, o Superior Ge-
ral e seu conselho visitarão o Distrito 
Marista da Ásia e o Timor Leste. 

De 18 a 20 de julho, mais de 75 leigos maristas se reu-
niram no Centro de Retiros San Alfonso, em Long Branch, 
Nova Jersey, para a Primeira Assembleia de Leigos Maris-
tas da Província dos Estados Unidos.

Houveram várias sessões, com seminários e conferências. 
Algumas delas foram intituladas: Descobrir, Sonhar, Proje-
tar e criar e Co-Criar proposições provocativas.

Durante o dia 18 de julho, os participantes foram divididos em 
três "casas": Missão, Espiritualidade e Vida Compartilhada.

Os participantes foram convidados a escolher a parte do 
carisma marista com a qual se identificam mais e, em cada 
"casa", discutiram por que escolheram participar da as-
sembleia e o que esperavam 
conseguir nela.

O dia 19 começou com a ora-
ção da manhã na praia e depois 
o programa prosseguiu com o 
tema “descobri”, com apresen-
tações de Pep Buetas, co-diretor 
do Secretariado dos Leigos e Pa-
tti Ríos de Tijuana, do México.

Durante o bloco denominado 
“sonhar”, os participantes fo-
ram divididos em sete grupos 
e cada um refletiu sobre como 
espera que a nova Associação 
de Leigos seja nos próximos 
cinco anos.

O workshop 'Projetar e criar' enfocou a elaboração de pla-
nos concretos, como um novo site para leigos maristas 
na província e novas contas de mídia social para publicar 
suas notícias.

No dia 20 de julho, discutiram questões relacionadas aos 
leigos maristas da província, tais como comunicações, li-
derança, comunidades locais, comunidades nacionais, 
programas de formação e comunhão.

Várias recomendações foram feitas, como encontros men-
sais de oração em áreas regionais, um boletim para os 
leigos maristas, a criação de plataformas de redes sociais 
maristas, a criação de um comitê de liderança leiga maris-
ta e um possível diretor leigo na Província.

Co-CriAndo

AssembleiA de leiGos mAristAs dA ProvínCiA dos estAdos Unidos
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A equipe europeia de pastoral juve-
nil e vocacional promoveu a primeira 
edição do curso de acompanhamen-
to para o discernimento, cuja última 
etapa foi realizada na Casa Geral, em 
Roma (Itália) de 16 a 22 de julho. O 
curso começou em julho de 2017.

"Todas as pessoas são vocações e nos 
sentimos chamados por Deus", disse 
o Irmão Xavi Gual de Miguel, um dos 
coordenadores do curso. "A tarefa dos 
acompanhantes é caminhar ao lado 
de pessoas para ajudar a esclarecer 
como ser feliz e encontrar significado 
em suas vidas através dos olhos de 
um Deus que é Pai e Mãe."

Os 23 participantes, vindos das cinco 
Províncias maristas da Europa, depois 
da primeira etapa em julho passado, 
realizaram, de outubro a maio, sete 
meses de trabalho de aprofundamen-
to sobre alguns aspectos da formação 
através de um aplicativo online.

Foi um curso que integrou a parte teó-
rica com a prática, partindo sempre da 
vida do participante e da experiência 
de acompanhamento em processos de 
discernimento do outro e do próprio: 
partir da própria experiência para po-
der acompanhar melhor.

Nas províncias, já existem alguns 
cursos de acompanhamento, mas a 
equipe marista de pastoral juvenil e 
vocacional percebeu que, em nível 
regional, era necessário oferecer um 
treinamento mais específico para de-
terminados momentos da vida das 
pessoas.

O curso faz parte do projeto da pas-
toral vocacional proposto pela Confe-
rência Marista Europeia.

A equipe europeia de pastoral juvenil 
e vocacional da Europa promove vá-
rias atividades, cursos e reuniões du-

rante o ano para refletir sobre o tema 
do acompanhamento e outros aspec-
tos da vida vocacional das pessoas.

Além disso, a equipe visita diferentes 
realidades da região europeia para 
compartilhar com os jovens, leigos e 
irmãos sobre suas expectativas e ne-
cessidades.

Depois de avaliar esta primeira edi-
ção do curso de acompanhamento 
para o discernimento, a equipe eu-
ropeia de jovens e pastoral vocacio-
nal espera poder repetir a proposta a 
partir de julho de 2019.

eqUiPe eUroPeiA de jovens e PAstorAl voCACionAl

PrimeirA edição do CUrso de AComPAnhAmento PArA o disCernimento

Depois de dois anos de acompanhamento, no dia 11 de 
junho, os 23 membros da fraternidade 'Em torno da mes-
ma mesa’, da Cidade do México, prometeram compartilhar 

o carisma marista em suas vidas pessoais e nas Fraterni-
dades do Movimento Champagnat da Família Marista na 
Província do México Central.

A promessa foi feita na presença do superior provincial, Ir. 
José Sánchez Bravo, durante a missa celebrada na capela 
do Instituto México Secundaria, tendo como testemunhas 
os Irmãos Maristas da comunidade, família e amigos e le-
vando em conta os apelos do XXII Capítulo Geral para ser 
uma família carismática global.

A fraternidade realiza reuniões a cada três semanas e seus 
membros colaboram com a equipe provincial de pastoral 
juvenil, para prestar seus serviços como pais auxiliares 
nas reuniões e assembleias do movimento Cidade Nova 
Marista.

AssUmindo o novo Projeto de vidA em frAternidAde

revitAlizAção do mChfm nA ProvínCiA do méxiCo CentrAl

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4825
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4835
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notíCiAs breves

Peregrinos canadenses

Desde 20 de julho, 25 maristas do 
Canadá estão visitando os lugares 
maristas, a partir de Notre Dame de 
l’Hermitage, em uma peregrinação 
adaptada e orientada a pessoas 
que desejam explorara e sustentar 
as mudanças na vida marista da 
Província.

guatemala
Terminou, na Cidade de Guatema-
la, a Escola de Líderes 3. Participa-
ram jovens e adultos da Província 
da América Central (catequistas, 
membros do movimento REMAR, 
acompanhantes de grupos de jo-
vens, coordenadores da pastoral 
e outros convidados). Todos vivem 
um processo de formação para 
aprimorar sua liderança na missão 
que desempenham.

sri lanka

Entre os dias 23 e 26 de julho foi 
realizado um seminário sobre a 
sexualidade humana no Noviciado 
Marista de Tudella, orientado pelo 
Ir. Michael De Waas, com a partici-
pação de 36 noviços de diversas 
congregações religiosas.

emPoderar a voz

Mais de 900 crianças e adolescen-
tes responderam a consulta iniciada 
pela FMSI, em preparação ao debate 
nas Nações Unidas que será realiza-
do no dia 28 de setembro em Ge-
nebra. Assista a alguns vídeos nesse 
link: https://goo.gl/7JkMCZ

solidariedade com a 
nicarágua

A FMSI publicou uma declaração 
manifestando sua solidariedade 
com a dor do povo nicaraguense. 
Para a FMSI, é fundamental e ur-
gente que cessem a violência e 
a repressão que afeta sobretudo 
as crianças e jovens. A declaração 
pode ser lida, em espanhol, nesse 
link:  https://goo.gl/qAr1y8 .

Mais de 50 educadores maristas dos 
Estados Unidos reuniram-se em Long 
Branch, New Jersey, para uma série de 
workshops durante o encontro deste 
ano do Marist Leadership Institute, 
que foi realizado de 15 a 18 de julho.

Sob o lema Sempre Marista, fazendo 
Jesus conhecido e amado (Ever Ma-
rist, making Jesus known and loved), 
o primeiro discurso foi oferecido 
pelo irmão David Hall, que sublinhou 
o apelo que as escolas maristas se-
jam faróis transformadores na socie-
dade.

Foram realizados seminários sobre 
mudanças no comportamento dos es-
tudantes, barreiras culturais à educa-
ção, aprendizado social e emocional, 
desenvolvimento de faculdades, o 
potencial do aprendizado "invertido 
e misturado" e a formação na fé.
Durante o evento, o superior provin-
cial, Ir. Patrick McNamara, refletiu com 
os participantes sobre os Apelos do 
Capítulo Geral.

No dia 17 de julho, a apresentação de 
abertura foi feita pela Irmã Mary Ann 
Daly (Irmãs da Caridade), que ofere-
ceu abordou as expressões únicas de 
cada escola da missão marista.

Os seminários do dia foram sobre 
mudança organizacional, desenvolvi-
mento do corpo docente e aprendiza-
do social e emocional. O Ir. Al Rivera, 
co-diretor da pastoral vocacional na 
Província dos Estados Unidos, apre-
sentou o tema para o próximo ano 
letivo, que será, na Província,  o ano 
da juventude.

Larry Tucker refletiu sobre ser um ad-
ministrador marista sênior na província 
dos Estados Unidos, a partir dos seus 
mais de 20 anos de experiência na Ma-
rist High School, em Chicago, Illinois.

As palavras do Ir. David concluíram os 
dias de encontro, junto com a oração 
final, que foi preparada pela equipe 
administrativa da Christopher Colum-
bus High School de Miami.

enContro ProvinCiAl de edUCAdores

estAdos Unidos: mArist leAdershiP institUte 2018

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4720
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4720
https://goo.gl/7JkMCZ
https://goo.gl/qAr1y8
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4833


Notícias Maristas 536

431 de Julho de 2018

mUndo mAristA

Espanha
Bonanza

Brasil
Colégio Marista Criciúma

Zâmbia
Twayuka

Gana
Ashalaja

México Occidental
Novo conselho provincial

Líbano: Diretor do Cmi, Ir. Valdícer Fachi, no 
Projeto Fratelli - Rmeileh

Noventa e três irmãos e leigos da 
província de Norandina participa-
ram de um retiro em Quito, Equa-
dor, de 1 a 6 de julho, para inter-

nalizar os apelos do XXII Capítulo 
Geral, para orientar decisões pes-
soais, comunitárias e institucionais.
Sob o lema "desperta, é tempo de 

caminhar!", o retiro teve como ob-
jetivo promover uma experiência 
de vida e espiritualidade compar-
tilhada entre irmãos e leigos para 
continuar co-criando o carisma ma-
rista a partir da comunhão das vo-
cações.

Encorajados pelo Ir. Hipólito Pérez 
Gómez, Provincial da América Cen-
tral, participaram 82 irmãos e 11 
leigos maristas dos três países da 
província de Norandina: Colômbia, 
Equador e Venezuela.
Os temas do retiro foram: Trans-
formar-nos e enviar-nos, Um novo 
La Valla, Um olhar sobre os apelos 
do XXII Capítulo Geral, O futuro do 
carisma como um futuro de comu-
nhão, O novo começo e Já começou!
Para ver um vídeo postado pela Pro-
víncia que faz uma síntese, através 
de imagens, da experiência vivida 
pelos participantes, clique aqui.

qUAse 100 irmãos e leiGos PArtiCiPAm de retiro jUntos

norAndinA: desPertA, é temPo de CAminhAr!

https://www.youtube.com/watch?v=lQUqAayXfN8&feature=youtu.be
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4827


Notícias Maristas 536

5

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

31 de Julho 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

‘ProGrAmA síriA’

CrUz del sUr Poderá ColAborAr Com o estAdo ArGentino     
PArA AjUdAr os refUGiAdos

A província Cruz del Sur trabalha 
para poder colaborar com o governo 
argentino em um programa que aco-
lhe imigrantes e refugiados sírios no 
país.

Esta possível colaboração foi aborda-
da em uma reunião na embaixada do 
Canadá em Buenos Aires, no dia 11 de 
julho, convocada pelo Alto Comissa-
riado da ONU para os Refugiados, com 
a finalidade de promover o Programa 
Síria na Argentina.

Além de representantes da Provín-
cia Marista, o encontro contou com 
a participação da Embaixada do Ca-
nadá, da Organização Internacional 
para as Migrações, do Diretório Na-
cional de Imigração da Argentina, 

da Federação Argentina LGBT e duas 
organizações canadenses que traba-
lham com refugiados e imigrantes.

O programa, intensamente promovido 
pelo Alto Comissariado, envolve pes-
soas que se inscrevem para receber 
os refugiados, comprometendo-se a 
fornecer-lhes hospedagem e alimen-
tação durante um ano.

Na Argentina eles o fazem por meio 
do Diretório Nacional de Imigração e 
no Canadá, por outras organizações.
No final do ano, espera-se que te-
nham alcançado a autossuficiência e, 
a partir daí as possibilidades de inde-
pendência serão avaliadas.

O estado verifica durante até seis me-
ses a capacidade da família de rece-
ber adequadamente os interessados 
e apoia a família oferecendo-lhe cur-
sos de cultura árabe e síria.

O governo é responsável pelo acom-
panhamento da família anfitriã e do 
imigrante ou refugiado, apoiando nos 
campos de saúde, educação e bolsas 
de trabalho.

No final do dia, o esboço de um 
possível acordo entre o governo da 
Argentina e a província marista de 
Cruz del Sur foi entregue à equipe 
do Diretório Nacional de Imigração 
para que os Maristas assumam um 
papel semelhante ao Estado: atuar 
como elo entre as famílias Maristas 
que se inscrevem para receber refu-
giados.

Para mais informações sobre a situa-
ção na Síria, visite a página das Na-
ções Unidas sobre a resposta regio-
nal dos refugiados sírios, em inglês:  
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/
regional.php .
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