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Notícias Maristas

Província do canadá

Peregrinação e formação dos líderes maristas em l’Hermitage

administração geral

O Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigá-
rio Geral, participou, nos dias 
20 e 21 de agosto, da reunião, 
em Barcelona, com os “links” 
responsáveis pela gestão dos 
“lugares maristas”.

Raúl Amaya, diretor do Secre-
tariado dos Leigos, participa 
do encontro com os líderes do 

A equipe de líderes maristas da pro-
víncia do Canadá realizou uma pere-
grinação para a formação de líderes 
em l’Hermitage (França) de dia 20 a 
29 de julho.

O grupo foi formado pelo conselho 
provincial de Irmãos, os respon-
sáveis leigos das diferentes obras 
maristas, membros da equipe res-
ponsável pela Associação de Lei-
gos Maristas (AMDL), membros da 
Comissão de Animação Provincial 
(CAP), animadores das fraternidades 
maristas e leigos que de uma ma-
neira ou de outra têm uma liderança 
ou responsabilidade na Província do 
Canadá.

Durante a experiência, a participa-
ção na organização dos jovens da 
CAP e a maneira como os jovens se 
integraram à equipe de adultos fo-
ram notáveis. 

Além do envolvimento na peregri-
nação, os jovens realizaram uma ofi-
cina (workshop) onde questionaram 
seu papel na província e o lugar que 
os jovens deveriam ter na tomada 
de decisões, assim como a neces-
sidade de trabalhar nas diferentes 
obras com a periferia da sociedade.

Portanto, o objetivo principal era 
nutrir e aprofundar a identidade 
marista dos líderes e ajudá-los a 
compreender sua missão específi-
ca na comunidade marista, sabendo 
que receberam um chamado e uma 
vocação marista em um mundo lei-
go.

Outro objetivo era permitir aos líde-
res poder contribuir para atualizar os 

MChFM da região Arco Norte, 
que se realiza em Guatemala, 
de 19 a 24 de agosto.

Até dia 24 de agosto, em Gana, 
se realiza uma reunião sobre 
o projeto de sustentabilidade 
da missão marista na África. O 
Ir. Ken McDonald, conselheiro 
geral, participa do encontro.

elementos do carisma marista para 
a província do Canadá e preparar 
juntos um ambiente propício para 
a continuação e permanência da 
missão marista em nossa província.
As oficinas percorreram os apelos 

do XXII Capítulo Geral convidando, 
por meio de diferentes atividades e 
intercâmbios em pequenas fraterni-
dades, a conversar e compartilhar os 
diferentes pontos de vista sobre os 
temas abordados.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Xz0SZ99Ov7o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Xz0SZ99Ov7o
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colômbia: Um coração sem fronteiras

solidariedade com as crianças venezUelanas

... o projeto procura dar 

uma calorosa acolhida 

aos menores e mostrar, 

de forma mais harmonio-

sa possível, como come-

çar a viver e adaptar-se 
à nova realidade.

Claudia A. Rojas Carvajal 

"

"

Irmãos e leigos maristas de Bogotá 
(Colômbia) abriram um abrigo para 
acolher famílias imigrantes venezue-
lanas com crianças entre cinco e 14 
anos de idade.

"Tendo presente a difícil situação que 
representa para as crianças a mudan-
ça da realidade e contexto, o projeto 
procura dar uma calorosa acolhida 
aos menores e mostrar, de forma mais 
harmoniosa possível, como começar a 
viver e adaptar-se à nova realidade", 
disse Claudia A. Rojas Carvajal, uma 
das organizadoras do projeto.

Sob o nome 'Coração Sem Fronteiras', 
25 crianças venezuelanas participa-
ram do projeto, de segunda a sexta-
-feira, 7h30 - 16:00, durante quatro 
semanas.

Durante esses dias, as crianças rece-
beram um café da manhã, um almoço 
e dois lanches diariamente.

Eles também receberam assistência 
psicológica em vista de melhorar a 
autoestima e segurança pessoal, de-
senvolvimento de resiliência, reforço 
educacional e recreacional e controle 
de altura e peso.

A equipe organizadora foi formada 
pelos irmãos Laurentino Albala e Ale-
xnnys Flores, Claudia Rojas Carvajal 
(leiga), Leonel Ramirez (PJM), Dionei-
ra Abril (Administração Colômbia) e 
Francisco Murillo e Maryury Morales 
(solidariedade).
A casa foi coordenada por Sandra Pa-

tricia Rodriguez e contou com a parti-
cipação de vários voluntários, perten-
centes sobretudo à fraternidades e 
grupos de leigos maristas, à pastoral 
juvenil, infantil e universitária, além 
de professores e estudantes do Colé-
gio Champagnat de Bogotá. 

Crise na Venezuela

A Província Norandina, composta por 
Colômbia, Equador e Venezuela, lan-
çou um pedido com três iniciativas para 
ajudar a arrecadar fundos para as treze 
obras educativas maristas gratuitas na 

Província Norandina:

Banco:Banco del Pichincha - C. A. 
Quito, Equador
Código SWIFT:PICHECEQ
Beneficiário:Agrupación Marista 
Ecuatoriana
Conta corrente:2100145328
Endereço do beneficiário:9 de octu-
bre, 23-70 y Veintimilla

FMSI:

Banco: Banca Prossima
Código BIC: BCITITMM
Beneficiário: Fondazione Marista 
per la Solidarietà Internazionale 
Onlus
Conta corrente:100000125288
IBAN: 
IT70M0335901600100000125288

Pode-se contribuir através da Província Marista Norandina ou da FMSI.

Venezuela, que está atravessando sua 
pior crise socioeconômica e política da 
história. 

http://www.maristasnorandina.org/
https://fmsi.ngo/donazioni/
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ForMação sobre resiliêNcia No Haiti

apreNder a superar trauMas e outros probleMas

As comunidades maristas de Suva 
e Lomeri se reuniram no noviciado 
do Distrito do Pacífico, em Lome-
ri, no dia 15 de agosto, Festa da 
Assunção de Nossa Senhora, para 
receber os dois novos noviços, Ie-
remia Karekennatu e Ienraku Te-
moai, ambos de Kiribati.

Noviciado eM Fiji

notícias breves

postulaNtado FilipiNas

O postulantado de Davao conta 
com 22 candidatos à vida religio-
sa. Chegaram, nos últimos dias, 13 
novos postulantes, que se somam 
aos 9 candidatos à vida consagra-
da marista do segundo ano. Os 
novos postulantes são de 4 paí-
ses: Camboja (1), Vietnã (1), Ban-
gladesh (2) e Timor Leste (9).

A UMBRASIL lançou no último dia 
15 um livro que apresenta inicia-
tivas de destaque desenvolvidas 
no Brasil entre 2014 e 2017 para 
celebrar o bicentenário do Insti-
tuto Marista.  A publicação está 
disponível em formato digital em 
https://goo.gl/ru9QP2 .

MeMórias do biceNteNário 

Os Irmãos Jacques Bélisle et Yvon 
Deschamps celebraram recente-
mente 50 anos de vida religiosa 
em uma celebração presidida por 
D. Alain Faubert, bispo auxiliar da 
Diocese de Montreal. Também o Ir. 
Réal Sauvageau, atualmente for-
mador no noviciado de Sri Lanka, 
celebra nesse ano seus 50 anos 
de vida Marista.

jubileus No caNadá

No dia 11 de agosto foi realiza-
da a reunião intercomunitário de 
Irmãos e Irmãs Maristas do país. 
Participaram mais de 20 Irmãos e 
as duas Irmãs Maristas de Chapag-
nat. O ambiente do encontro foi 
familiar e reflexivo.

el salvador

Um treinamento especial para ajudar 
na superação de traumas e outras si-
tuações complexas foi realizado no 
Haiti, de 30 de julho a 3 de agosto, 
como parte de um acordo entre a 
Fundação Internacional de Solidarie-
dade Marista (FMSI) e o International 
Catholic Child Bureau (BICE), que es-
tão financiando o programa.

Esse curso, intitulado “Resiliência 
para educadores maristas”, já foi rea-
lizado em Granada, na Espanha, e em 
Rmeileh, no Líbano, no contexto do 
Projeto Fratelli. Os "maristas azuis" 
receberão sua formação em Aleppo, 
na Síria, na última semana de setem-
bro e os membros do Projeto Fratelli 
farão a segunda parte do seminário 
durante a primeira semana de outu-
bro.

Veronica Hurtubia, especialista em re-
siliência da Universidade Católica do 
Sagrado Coração de Milão, na Itália, é 
a responsável pelo curso “resiliência 
para educadores maristas”. No Haiti, 
Veronica estará durante duas sema-
nas, em Dame Marie e Port-de-Paix 
para formar irmãos e leigos maristas e 
lassalistas que servem em Dame Ma-
rie, Porto Príncipe e em outras áreas.
A resiliência ajuda as crianças a supe-
rar o trauma de seu passado, construir 

uma vida sólida e seguir em frente, 
aprendendo como se proteger. É a 
capacidade de um indivíduo ou gru-
po de superar grandes dificuldades e 
crescer na vida.

Pode referir-se a traumas, pobreza 
extrema, doença grave, luto ou ou-
tros problemas. A resiliência não é 
simplesmente um apoio, mas sim a 
capacidade de reconstruir a vida de 
alguém e até mesmo transformar aci-
dentes em algo positivo. Esta é mais 
uma boa oportunidade para a FMSI 
ajudar a “capacitar aqueles que não 
têm voz”.

A resiliência ajuda as 

crianças a superar o 
trauma de seu passado, 

construir uma vida só-

lida e seguir em frente, 

aprendendo como se 
proteger.

"

"

https://goo.gl/ru9QP2
https://fmsi.ngo/
https://bice.org/en/
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mUndo marista

Timor Leste: Aspirantes com os irmãos Ben 
Consigli e Oscar Martín Vicario - Baucau

Cuba: Escola de Líderes, 
Cienfuegos

Índia: O Ir. Luis Carlos Gutiérrez e o Ir. João  
Carlos do Prado (conselheiros) visitam Talit 

novo Presidente da fmsi
ir. Ken mcdonald

O Ir. Ken McDonald, conselheiro geral, desde primeiro de 
agosto é o novo presidente da Fundação Marista para a 
Solidariedade Internacional (FMSI), substituindo o Ir. Libar-
do Garzón, ecônomo geral.

“Conto com uma colaboração efetiva e um contínuo apoio 
e sinergia com o novo Conselho Geral”, disse a diretora da 
FMSI, Marzia Ventimiglia, falando da nomeação do Irmão 
Ken.

A FMSI é uma fundação criada pelo Instituto dos Irmãos 
Maristas para promover e cuidar dos direitos das crianças. 

A FMSI realiza a sua missão por meio de atividades de ad-
vocacy e de lobbying e com projetos em países nos quais 
os Irmãos Maristas estão presentes.

A FMSI foi constituída em 2007, na Itália, come organi-
zação não lucrativa de utilidade social (onlus). 

Desde 2011 tem status consultivo especial junto ao 
Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das Nações 
Unidas.

Austrália: O Programa de Liderança 
Educacional Marista - Canberra

Sri Lanka: Retiro da Província  
South Asia - Negombo

Quênia: Ir. Francis torna-se novo diretor  
do International University College - Nairobi

https://fmsi.ngo/
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“não sabemos como Podemos contribUir, mas esse é o caminHo!”
esPanHa: retiro de irmãos e leigos em comPostela

De 2 a 8 de agosto, a Província Com-
postela organizou seu segundo retiro 
de irmãos e leigos em Tui. Reuniram-
-se 49 pessoas, 33 Irmãos e 16 leigos, 
dispostos a refletir sobre os apelos 
do Capítulo e a descobrir que impli-
cações eles têm para a vida dos ma-
ristas de Champagnat.

Foram dias de silêncio e oração, e de 
compartilhar e encontrar maneiras de 
concretizar esses apelos em nossas 
vidas que, com diferentes ritmos e 
intensidades, percebi que ressoaram 
nos corações de todos os participan-
tes.

Irmãos mais experientes e jovens, e 
leigos de diferentes idades, comparti-
lhamos esperanças e sonhos e senti-
mos que esse caminho de comunhão 
é algo que está se tornando realidade 
na Província Compostela. Eu senti a 
convicção de alguns irmãos mais ido-
sos que me disseram:

Coragem! Estamos com você. Não sa-
bemos como podemos contribuir, mas 
esse é o caminho!

E com essa convicção caminhamos 
nestes dias, com a certeza de que 

estamos percorrendo um caminho 
que nos enche de esperança e reafir-
ma que o carisma marista é um dom 
compartilhado que vale a pena dar ao 
mundo em que vivemos.

Da equipe de comunhão dos irmãos e 
leigos da Província, organizadora des-
te evento, agradecemos a todos por 

este dom do Espírito. Agradecemos 
também a presença de Raúl Amaya, 
Diretor do Secretariado Leigo do Ins-
tituto, que gentilmente concordou 
em animar este retiro e nos trouxe um 
novo ar sobre as diretrizes do Institu-
to para os próximos anos.
__________
Felicísimo Pérez Fernández

filiPinas: Província east asia

encontro de irmãos maristas, Pais e afiliados 
No dia 28 de julho, realizou-se o primeiro encontro 
dos Pais Maristas e Afiliados da Filipinas, Província East 
Asia, na Casa Provincial Marista, na cidade de General 
Santos, Filipinas.

Quarenta e cinco irmãos e três aspirantes de várias co-
munidades do país participaram do Pais Maristas, além 
de 52 pais, parentes, amigos e quatro membros maris-
tas afiliados.

O irmão vice provincial, Lindley Sionosa, falou-lhes dos 
apelos do XXII Capítulo Geral, bem como da situação 
atual da província East Asia.
Mencionou as várias iniciativas e projetos da província 
e apresentou a estrutura e as funções da governança 
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marista, concentrando-se especificamente no governo 
geral até o final de seu mandato em 2025.

O irmão Lindley também falou sobre os 117 atuais ir-
mãos da província, distribuídos em suas áreas, incluin-

do aqueles designados para outras regiões.

Espera-se que, com a graça de Deus, essa primeira reu-
nião se converta em um evento anual na vida da família 
marista nas Filipinas.

secretariado dos leigos: encontro em tUi, esPanHa

O diretor do Secretariado dos Leigos, Raúl Amaya, reu-
niu-se nos dias 1 e 2 de agosto com a Equipe de Co-
munhão Irmãos e Leigos da Província de Compostela 
em Tui (Espanha), antes da animação do retiro com os 
Irmãos e leigos.

Estiveram presentes o Ir. Thomas Briongos Rica, Provin-
cial de Compostela, e os membros da equipe: Carmo 
Maciel, Emma Manzano, Francisco Guisasola, Ir. Teodori-
no Aller, Andrew H. Carpenter, e os dois coordenadores, 
Felicisimo Perez e Ir. Javier Barreales.

O encontro teve como objetivo partilhar as várias ex-
periências carismáticas de acompanhamento que a 
Província está oferecendo a leigos e irmãos, descritas e 
organizadas no documento Itinerário da Identidade Ma-
rista.

Outro tópico foi a partilha dos processos promovidos 
pelo Secretariado dos Leigos durante os últimos anos 
e os desafios do futuro, incluindo a implementação do 
recém publicado documento Ser Marista leigo.
O diálogo gerou algumas pistas para a preparação de 

um futuro Itinerário de Acompanhamento da Vocação 
Marista dos leigos para a Província de Compostela e 
para continuar fortalecendo a comunhão entre irmãos 
e leigos.

formarme: formação conjUnta com caráter interProvincial

No mês de julho na cidade do Méxi-
co concluiu-se o curso FORMARME 
10, a décima geração de um proces-
so de formação marista que existe 
há 16 anos nas províncias do Méxi-
co Central e Ocidental.

O seu objetivo é possibilitar aos 
participantes de beber das fontes 
que deram origem ao Instituto Ma-
rista, como a biografia e cartas de 
Champagnat, a vida dos primeiros 
Irmãos, o carisma, a espiritualidade, 
missão e vida comunitária, e os do-
cumentos da vida e missão dos ma-
ristas de Champagnat.

O curso, inaugurado em 2002, co-
meçou sendo realizado em uma 
única sessão. 
Atualmente é feito em dois verões 

http://www.champagnat.org/000.php?p=571
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o centro “marist learning zone” é oficialmente inaUgUrado

trabalHando com jovens desfavorecidos

consecutivos. A experiência é planejada e executada 
com a participação de uma comunidade de referência 
formado por irmãos e leigos que testemunham o seu 
entusiasmo de ser Marista de Champagnat em um pro-

jeto de formação conjunta, de índole interprovincial.
Aqui, em espanhol, você pode ver alguns testemunhos 
dos participantes da décima edição do FORMARME: 
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4848

Um centro marista que trabalha com jovens desfavoreci-
dos nos arredores de Sydney, na Austrália, foi inaugurado 
oficialmente em 27 de julho em uma cerimônia com a par-
ticipação de 60 moradores locais.

O centro Marist Learning Zone (Zona de Aprendizagem Ma-
rista), projeto conjunto entre o departamento de educação 
católica da diocese de Parramatta e os maristas, também 
recebeu a bênção do bispo Vincent Long Van Nguyen.

O MLZ é administrado pela comunidade Lavalla200> da 
região da Oceania, situada em Monte Druitt, subúrbio de 
Sydney, e cujos membros são Argelia Hernández Mendoza, 
Rodrigo Gris Castro, Jonnel Sisneros e Ir. Lawrie McCane.

O centro, que também tem funcionários contratados, co-
meçou em 2015 quando a comunidade Lavalla200> de 
Mount Druitt foi formada e explorava as necessidades dos 
jovens na área.

O superior provincial da Austrália, Ir. Peter Carroll, e o di-
retor executivo do Departamento de Educação Católica da 

Diocese de Parramatta, Greg Whitby, descerraram a placa 
comemorativa.

Greg falou sobre o importante papel que o MLZ desem-
penha na reconexão de alunos fora do ciclo escolar e o Ir. 
Peter enfatizou o especial caráter marista do centro MLZ.

“Há vida… e nos cHama!”
assembleia de missão da Província crUz del sUr

 Com o lema “Há vida... e nos chama!”, 
foi realizada a Assembleia da Missão 

da Província Cruz del Sur, em Luján, 
nos dias 1º, 2 e 3 de agosto. O encon-

tro contou com a participação de Ir-
mãos, Leigos e professores da Argen-
tina Uruguai e Paraguai.

Nesta ocasião, foram trabalhadas as 
diretrizes da Província de Cruz del Sur 
para os próximos três anos. 

A intensa atividade permitiu reconhe-
cer as preocupações dos professores 
e animadores em sintonia com as mu-
danças que a educação e a sociedade 
em geral estão passando. 

Destacou-se, entre os vários temas, 
a necessidade de aprofundar o tra-
balho de inclusão nas obras e a im-
portância da ligação entre elas e a 
Província. Com o objetivo de celebrar 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4848
http://www.mlz.catholic.edu.au/
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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

Província do méxico ocidental

loma bonita: 8 irmãos a serviço da missão marista

A comunidade marista de Loma Bo-
nita, na cidade de Guadalajara, é a 
segunda maior comunidade da pro-
víncia marista do México Ocidental. 

É uma comunidade rica em experiên-
cia, espiritualidade e sabedoria.

São oito Irmãos que realizam ativida-
des pastorais em diversos âmbitos: o 
Irmão Aureliano Brambila se dedica 
ao trabalho do aprofundamento e 
conhecimento do nosso fundador e 
do seu carisma; o Irmão Jorge Flores 
está emprega seu tempo no segui-
mento do processo de canonização 
do Servo de Deus, o Irmão Basilio 
Rueda; os Irmãos Cecilio Herrera e 
Mario Eduardo González animam a 
pastoral na escola primária marista 
dessa cidade; o Irmão Hugo Pabloa 
Vázquez dirige a escola de ensino 
médio com mais de 500 alunos; os 
Irmãos Oscar Sánchez, J. Guadalupe 
Salcido e Héctor Dessavre (animador 
da comunidade) acompanham a for-
mação e a pastoral da universidade 
marista.

É uma comunidade diversificada e 
apaixonada; uma comunidade que 
quer ter uma presença nova e reno-
vada, a partir de sua realidade, com 
os jovens que os rodeiam, uma vez 

a vida da Província e fazer memória do que já foi vivido, 
os dias foram repletos de atividades que aprofundaram 
o crescimento como corpo e o sentido de pertença, com 
foco nos apelos do XXII Capítulo Geral e a caminhada rumo 
a um Novo La Valla.

Para motivar a reflexão, foram apresentadas a coparticipa-
ção da Província Cruz del Sur em dois importantes projetos 
em nível internacional: Programa SÍRIA e Mesa BICE Argen-
tina. 

Também houve espaço para a apresentação da Comuni-
dade Lavalla200> da região América Sul, em Tabatinga, 

Brasil. A atividade deu especial atenção para a geração de 
novas dinâmicas de integração, rever nossa vivência do 
Ser Marista Hoje, para observar e ler o contexto em que 
nos encontramos atualmente e analisar quais são as “con-
sequências” do ser Marista nos nossos dias.

O trabalho culminou com uma análise abrangente e a con-
clusão sobre qual deve ser a direção da Missão para os 
próximos anos. 

Assim, foi alcançada a representatividade dos 3 países que 
compõem a Província Marista Cruz del Sur nos objetivos 
propostos para o novo triênio.

que a casa está dentro das instala-
ções da universidade e do ensino 
médio.
Os irmãos fortalecem sua vida todos 
os dias rezando e compartilhando 
com Jesus, são Marcelino Champag-

nat e Maria. Na foto, a comunidade 
em peregrinação ao famoso santu-
ário de Nossa Senhora de Zapopan, 
para colocar nas mãos de Deus, por 
meio de Maria, o ano escolar que se 
inicia.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

