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Notícias Maristas

AdministrAção GerAl

• O Conselho Geral se reúne em ses-
sões plenárias, de 3 a 20 de setem-
bro. Durante a primeira semana, a re-
flexão se centra em vários temas, tais 
como a recente visita do Conselho ao 
Distrito da Ásia e ao Timor Leste, os 
programas de formação permanen-
te, as comunidades LaValla200>, a 
proteção das crianças e outros temas 
organizativos. Durante essa semana, 

também se estudam as propostas 
recebidas das Unidades Administra-
tivas inerentes ao Plano Estratégico, 
sobre o qual o Governo Geral traba-
lhará, na próxima semana, junto com 
os secretariados
• No dia 7 de setembro, o Ir. Mark 
Omede, do Secretariado da Missão, 
participará da reunião da Comissão 
da Educação das União dos Superio-

res e da União das Superioras gerais, 
em Roma.
• Desde o dia 3 de setembro, Cassan-
dra Schumacher, da Austrália, graças 
a mediação de Cmi, está realizando 
um voluntariado junto à FMSI, na 
Casa Geral, até fim de novembro.
• A Sra. Marta Graupera Canal é a nova 
coordenadora das traduções na Casa 
Geral, substituindo ao Ir. Teófilo Minga.

A Comissão Africana da Missão rea-
lizou sua segunda reunião anual 
em Abuja, Nigéria, de 16 a 21 de 
agosto, com a presença de todos 
os seus membros. Participaram 
também os Irmãos Carlos Alberto 
Rojas Carvajal e Mark Omede, di-
retores do Secretariado da Missão, 
e o Ir. Valdícer Fachi, diretor do Se-
cretariado da Colaboração para a 
Missão Internacional (Cmi).

Os membros da Comissão são os 
irmãos John Yaw Kusi-Mensah do 
Gana, Francis Jumbe do Malawi, 
Michel Longena Bokolu do Congo, 
Michel Maminiaina Razafimandim-
by de Madagascar e Ifeanyi Ste-
phen Mbaegbu da Nigéria.

A agenda da reunião incluiu rela-
tórios sobre a situação atual de cada uma das cinco Uni-
dades Administrativas maristas da África por seu repre-
sentante, uma revisão das iniciativas do plano estratégico 
Novos Modelos para a África, o programa de formação No-
vos Horizontes II, uma avaliação da Comissão e uma apre-
sentação do CMI sublinhando seu trabalho e seu papel.

As iniciativas do Projeto Novos Modelos aprovadas pelos 

provinciais se inserem nas áreas de comunicação, pastoral 
juvenil, formação de líderes, direitos da criança e pastoral 
vocacional e formação inicial.

Com relação à comunicação, o objetivo é conscientizar e 
facilitar o fluxo de informação e participação para propor-
cionar uma gestão eficaz da vida e missão maristas e com-
partilhamento de melhores práticas em nível regional ma-
rista. Para alcançá-los, a Comissão designou dois de seus 

reunião dA Comissão AfriCAnA dA missão

Promoção dA voCAção e dA missão mAristA nA ÁfriCA

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4871
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Em Roma, na Casa Generalícia, 
para os 23 membros do Pro-
grama ‘Amanhecer’ de 2018, 
o sol já despontou. E tudo 
indica que, durante os 
dois meses de duração, 
de 1 de setembro a 31 
de outubro, vamos ter 
ambiente agradável 
de fraternidade, cli-
ma ameno de espi-
ritualidade, e calor 
humano alimentado 
pelas brasas acesas 
no coração de cada 
participante, manti-
das ao longo da ge-
nerosa entrega da vida 
pelo sopro do Espírito 
Santo.

Em torno de uns 12 mediado-
res (irmãos, irmãs, sacerdotes, 
leigos, leigas maristas) se sucede-
rão para estimular os novos passos 
do grupo, aquecer o ânimo, avivar 
a confiança no futuro, apontando 
novos horizontes de sentido e nova 
compreensão de famílias carismá-
ticas globais. Dinâmicas, vivências, 
partilhas, visitas culturais e aos luga-
res maristas, momentos de aprofun-

membros para informar aos Irmãos sobre os eventos que 
acontecem na região por meio de boletins informativos, 
que serão publicados semestralmente.

A iniciativa em prol da Pastoral da Juventude visa tor-
ná-la uma prioridade máxima, criando uma proposta 
africana para o seu desenvolvimento, mirando especial-
mente os jovens à margem da nossa sociedade. A co-
missão ainda está procurando a possibilidade de orga-
nizar uma oficina para líderes e coordenadores da PJM 
na África.

A iniciativa da formação de líderes, iniciada com o Progra-
ma Novos Horizontes, fase I, visa desenvolver líderes ma-
ristas que contribuam para a realização de uma autêntica 
liderança transformadora em uma nova África. Existe um 
orçamento aprovado para realizar, no Maláui, a segunda 
fase do projeto, que será oferecido, em conformidade com 
o andamento do encontro em Maláui, a um público mais 
amplo da Província África Austral. Foi também apresenta-

do uma proposta a outra agência doadora, para que realize 
um projeto parecido em 12 escolas de cinco países afri-
canos. O projeto piloto engloba a formação de liderança, 
direitos da criança e sustentabilidade.

Em relação à iniciativa sobre direitos da criança busca 
conscientizar e implementar propostas concretas sobre os 
direitos da criança e proteção em todas as obras maristas 
da África. Esta iniciativa está incorporada no projeto No-
vos Horizontes II, em colaboração com a FMSI.

Quanto à pastoral vocacional e à formação inicial, a Co-
missão apresentará à Conferência de Superiores do Conti-
nente Africano (CSAC) uma proposta de uma equipe espe-
cializada para liderar esta iniciativa com a participação da 
Secretariado Irmãos Hoje do Instituto.

A reunião terminou com uma menção sobre o Encontro 
Internacional de Jovens Maristas, que acontecerá na Gua-
temala de 15 a 20 de janeiro de 2019.

maristas (19) e marianistas (4), 
provindos de 10 províncias de 

fala espanhola e portugue-
sa (África Austral, América 

Central, Brasil Centro-
-Sul, Brasil Sul-Amazô-
nia, Compostela, Ibé-
rica, Mediterrânea, 
México Ocidental, 
Norandina, Santa 
Maria de los Andes) 
iniciamos o proces-
so de formação per-
manente, adequado 
à idade dos partici-
pantes.

Embora, as ilusões se 
relativizem com o passar 

dos anos, a experiência e 
a sabedoria de vida sabem 

discernir, e incentivam a es-
colher “a melhor parte”.

É com essa disposição que se acolhe 
e se acompanha o sol nascente desse 
Programa Amanhecer.

Os dois coordenadores do programa 
são os Irmãos Afonso Levis, Província 
Brasil Centro-Sul, e Landelino Ortego, 
Província Norandina.

damento do próprio mistério pessoal 
estão previstos para contribuir ao 
crescimento de cada um em particu-
lar e de todos, comunitariamente.

Pertencentes a duas congregações, 

ProGrAmA AmAnheCer 
APontAndo novos horizontes

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4870
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notíCiAs breves

Marista na CLar

A Conferência Latino-americana 
e Caribenha de Religiosos e Re-
ligiosas, durante sua XX Assem-
bleia Geral, elegeu a presidência 
para o período 2018-2021. O Ir. 
José Sánchez Bravo, provincial 
de México Central foi eleito Se-
gundo Presidente. A presidente 
é a Ir. Gloria Liliana Franco Eche-
verri, da Companhia de Maria, da 
Colômbia.

ChiLe

Educadores e estudantes dos 
colégios maristas San Fernando, 
Rancagua e La Serena participa-
ram, em Buenos Aires (Argentina), 
durante os dias 23 e 24 de agosto, 
do XXI Seminário Internacional de 
Serviço de Aprendizagem, que é 
um dos desafios do plano estraté-
gico dos maristas do setor do Chi-
le da Província Santa Maria de los 
Andes. A reflexão se concentrou 
sobre as necessidades educativas 
para o Século XXI. 

europa Centro-oeste

Três irmãos da província - os irmãos 
Michael Schmalzl, Augustin Hendl-
meier e Alois Engel - encontraram 
os túmulos de 18 dos 43 irmãos 
maristas alemães mortos durante a 
Primeira Guerra Mundial, a maioria 
na Bélgica e na França. Eles tam-
bém acreditam ter sido os primei-
ros irmãos a visitar os túmulos e 
rezar por eles, confiando-os à Boa 
Mãe. Este ano marca o 100º ani-
versário do fim da primeira guerra 
mundial.

reGião ArCo norte 
enContro reGionAl de AnimAdores do mChfm

O Secretariado dos Leigos, com o 
apoio dos Provinciais da Região Arco 
Norte, organizou e animou o En-
contro Regional de Animadores do 
Movimento Champagnat da Família 
Marista (MChFM), que se realizou no 
Centro Marista da Cidade da Guate-
mala, na Província da América Cen-
tral, de 20 a 23 de agosto de 2018.

Contamos com a participação dos lí-
deres do MChFM das seis províncias 
da região, com 31 participantes, re-
presentantes de cada país onde há 
presença marista. Além disso, fomos 
acompanhados pelos provinciais 
do México Ocidental e do Canadá 
e pelo vice-provincial da América 
Central, que proporcionaram uma 
bela experiência de diálogo, comu-
nhão e fraternidade.

Os objetivos do trabalho e reflexão 
foram:

1. Aprofundar o conhecimento do 
MChFM e do novo Projeto de vida 
Em Fraternidade.

2. Capacitar os animadores provin-
ciais das fraternidades nas orienta-
ções do novo documento.

3. Conhecer e aceitar as conclusões 
do XXII Capítulo Geral.

4. Refletir e alcançar acordos para 
maior vitalidade do MChFM em cada 
uma de nossas realidades.

O MCHFM é uma das realidades mais 
sólidas no nível dos leigos no mundo 
marista. O processo de revitalização 
que o movimento tem vivido, nos 
últimos anos, pode ser fundamental 
nas respostas ao apelo a ser Família 
Carismática Global que vem do XXII 
Capítulo Geral.

O desafio atual para o MChFM é dar 
vida às novas abordagens do Projeto 
de Vida Em Fraternidade, e isso en-
volve necessariamente a formação 
de animadores provinciais e a cria-
ção de uma rede de comunicação e 
apoio regional ao Movimento. Este 
encontro buscou realizar isso. E es-
tamos convencidos de que, com a 
ajuda do Espírito de Deus, os acor-
dos feitos serão uma contribuição 
para uma maior vitalidade do caris-
ma e um futuro de maior comunhão 
na região.

Por fim, agradecemos àqueles que 
encorajaram esta experiência com-
partilhando seu amor, alegria e con-
vicção neste caminho marista: a Ana 
Sarrate (Província Ibérica), que coor-
denou o processo de atualização do 
MChFM e a elaboração do novo do-
cumento; a Ana Saborío (Província 
da América Central) e João Luis Fe-
del (Província do Brasil Centro Sul), 
membros do Secretariado dos Lei-
gos. Agradecemos também àqueles 
que nos apoiaram e fizeram todo o 
necessário para que esta reunião se 
realizasse de maneira excelente.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4867
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Cerca de 900 jovens, colaboradores e Irmãos participaram 
da IV Jornada Provincial Marista da Juventude na Província 
Brasil Centro-Sul, nos dias 25 e 26 de agosto, em Curitiba.

Com o lema ‘Inspirados por Maria: chamados a ser casa 
de luz e farol de esperança para o mundo’, o objetivo era 
reunir jovens maristas para refletir, dialogar e rezar sobre 
assuntos sociopolíticos e eclesiais.

Algumas questões tratadas no encontro foram os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 
o Sagrado no Feminino, a Doutrina Social da Igreja, Empo-
deramento Juvenil e Inclusão.

As oficinas também estavam relacionadas com o XXII Capí-

tulo Geral, com a Campanha da Fraternidade 2018 e com a 
Jornada Mundial da Juventude 2019.

Durante o evento houve uma celebração pelos 13 anos da 
criação da Pastoral Juvenil Marista com a animação de um 
grupo musical do Colégio Marista Santa Maria.

Os participantes começaram o domingo com uma missa 
celebrada pelo Padre Vilson Groh, seguida por uma entre-
vista com a Ir. Valéria Leal que apresentou a imagem de 
Cristo como jovem e como amigo e as diversas possibili-
dades do chamado de Deus.

O fim de semana encerrou-se com uma palavra motivado-
ra aos jovens pelo Ir. Tiago Reus Barbosa Fedel.

ENCONTROS DE JOVENS MARISTAS NO BRASIL

brAsil Centro-sul: iv JornAdA ProvinCiAl mAristA dA Juventude

O superior geral, Ir. Ernesto Sánchez, enviou uma mensagem para os encontros de Curitiba e Porto Alegre 
dizendo aos jovens que "eles são uma parte importante do sonho de Champagnat. Um sonho que hoje po-
deríamos traduzir como ser farol de esperança em um mundo necessitado, turbulento. Poderíamos ima-
ginar a diferença que podemos fazer no mundo se cada um se tornar um farol de esperança no meio dos 
amigos, da família, entre os pobres".

Assista aqui ao vídeo do Ir. Ernesto: https://www.youtube.com/watch?v=r3rf8gwEvjA

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4875
https://www.youtube.com/watch?v=r3rf8gwEvjA
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ENCONTROS DE JOVENS MARISTAS NO BRASIL

enContro de Jovens mAristAs dA ProvínCiA brAsil sul-AmAzôniA

Mais de 1.600 estudantes se reuniram na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) para o 
Encontro de Jovens Maristas da Província Brasil Sul-Ama-
zônia, no dia 25 de agosto, em Porto Alegre.

As apresentações foram centra-
das em temas como racismo, ma-
chismo e homofobia.

“Abordar esses assuntos é muito 
importante porque a PJM (Pasto-
ral Juvenil Marista) é um espaço 
de aceitação das diferenças”, 
afirmou Carolina Oliveira, estu-
dante do Colégio Marista Cham-
pagnat.

Com o lema “Atitude”, o EJM vi-
sava ajudar os jovens a refletir 
sobre a situação atual do país e 
motivá-los a fazer a diferença.

O encontro, organizado pela 
Pastoral Juvenil Marista (PJM) da Universidade, contou 
com o apoio de cerca de 70 colaboradores para poder 

oferecer aos jovens participantes oficinas, momentos de 
celebração e de confraternização.

O coordenador da pastoral da Província, José Jair Ribeiro, 
disse que a grande participação 
dos jovens é uma das característi-
cas mais importantes do EJM.

“Pôde-se ver como os jovens 
se comprometem durante o 
encontro”, disse ele. “Mais do 
que ajudar na organização, 
eles têm um lugar de fala e po-
dem discutir questões próprias 
deles”.

O cuidado com o meio ambien-
te foi amplamente reverencia-
do durante o evento, pois foram 
usados materiais reciclados fei-
tos pelos membros da PJM, não 
houve banners ou cartazes, o 
uso de plástico foi restringido 

e, nas refeições, foram priorizados alimentos de pouco 
impacto na natureza.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4874
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bAnGlAdesh e indiA

Nós, Irmãos Luis Carlos e João, vivemos uma experiên-
cia linda de fraternidade, contato com as diferentes 
realidades locais e da vida e missão marista em Talit, 
West Bengal, na Índia, e nas cidades de Mymensingh e 
Giasnogor, em Bangladesh.  Em todas as comunidades 
tivemos reuniões e entrevistas com os Irmãos que a de-
sejavam. De acordo com a realidade de cada local, foi 
possível escutar os jovens vocacionados e voluntários 
que estavam fazendo alguma experiência na comunida-
de. Tivemos também a possibilidade de visitar os bispos 
da região.
Em Bangladesh, nas cidades de Giasnogor e Dhaka, foi 

possível visitar e partilhar os trabalhos com as Irmãs Ma-
ristas Missionárias.
Estamos muito gratos pela excelente acolhida que ti-
vemos em todos os lugares e pela abertura e disponi-
bilidade em nos ajudar a conhecer tão profundamente 
a realidade marista assim como as realidades sociais e 
eclesiais de cada um dos lugares que visitamos, além da 
realidade das crianças, jovens e das famílias com quem 
estivemos.
Regressamos à Casa Geral com o coração agradecido e 
tocado pela escuta de Deus que se faz em cada um des-
ses lugares visitados.

desde As PeriferiAs Ao Centro

visitA de ContAto Ao distrito mAristA dA ÁsiA e A timor-leste

O Conselho Geral, durante as primeiras semanas de agosto, 
realizou uma visita de contato nas comunidades do Distrito da 
Ásia e no Timor Leste. Foi um gesto simbólico: na primeira visita 
conjunta como líderes do Instituto, o Superior Geral e seu Con-
selho quiseram sublinhar a visão que marcará os próximos anos 
de animação, “desde as periferias ao centro”.

No boletim de hoje reproduzimos as impressões das visitas dos Irmãos Luis Carlos Gutiérrez e João 
Carlos do Prado (Bangladesh e Índia) e Josep Maria Soteras e Ken McDonald (Camboja).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4868
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mundo mAristA

Filipinas
MAPAC - Marist Asia Pacific Center

França
Notre-Dame de l'Hermitage

Quênia: Maristas de Furth, Alemanha,
visitam a casa provincial - Nairobi

Guatemala: Assembleia da Missão da 
Província América Central

Austrália
Fitzroy

Brasil
Tabatinga - Lavalla200>

CAmboJA

Nós, Irmãos Josep Maria e Ken, tivemos o 
privilégio de visitar três presenças maristas 
no Camboja: Takhmao, Pailin e Sen Monoron. 
A simplicidade e o empenho dos Irmãos que 
trabalhavam em cada um desses lugares 
eram evidentes. No centro de cada pastoral 
desempenhada por eles estavam as relações 
com crianças e jovens, que vivem nas perife-
rias e são discriminados. A presença marista, 
muitas vezes em lugares onde outros não 
iriam, dá esperança de um futuro para as 
crianças com deficiência, oferece uma opor-
tunidade de educação aos desfavorecidos 
por um sistema corrupto ou representa uma 
presença estável da Igreja.

Pudemos visitar também dois lugares signifi-
cantes da época do Khmer Vermelho, os co-
munistas da década de 70. Um deles era o S-21, uma escola 
em Phnom Penh que durante esse período foi usada como 
centro de tortura. Muitas pessoas, incluindo crianças, foram 
torturadas aqui e o local foi mantido como um memorial 
para aqueles que morreram. O outro foi o Killing Fields, 
para onde muitos foram levados para serem assassinados. 
Essa experiência nos leva a refletir sobre o impacto de tal 
violência sistêmica e o assassinato em uma sociedade.

Também tomamos consciência do impacto da economia 
do Camboja na vida dos jovens. O Camboja tem leis libe-
rais em relação aos jogos de azar e uma próspera indústria 
de cassinos particularmente próxima de suas fronteiras, 
onde os estrangeiros têm acesso fácil. A indústria estimula 
os jovens a abandonar a escola cedo, na esperança de um 
emprego e dinheiro fácil. Esses jovens, muitas vezes ter-
minam na prostituição ou no mundo das drogas.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4873http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4873
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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

Dezesseis pessoas provenientes de escolas Marista de Fiji, 
professores da Escola Primária Lomary e da Escola Primária 
São Pedro Chanel participaram de um curso de três dias 
para refletir sobre os valores maristas.
O curso Champagnat in the Pacific (CITP, Champagnat no 
Pacífico) oferece oportunidades para que as pessoas que 
estão na pastoral marista reconheçam e aprofundem o va-
lor do próprio chamado, a espiritualidade e seu caminho 
na fé. A compreensão desses campos foi enriquecida por 
meio de uma maior consciência da história marista e do 
carisma de São Marcelino Champagnat.
O programa desse ano, realizado no Noviciado dos Irmãos 
Maristas em Lomeri (Fiji) de 29 de junho a 1º de julho, foi 
coordenado por Sheena Penjueli e o Irmão Luke Fong.
Entre os palestrantes estavam o Irmão Jone Seduadua, que 
falou sobre São Marcelino Champagnat, o Irmão Ferguns 
Garrett, que ofereceu uma reflexão em torno das cartas 
escritas pelo santo, Dan Dungey, facilitador do curso, que 
discutiu os pilares maristas, e Percy Wong, que abordou as 
realidades, os desafios e os apelos da missão marista.
Depois desse curso, os maristas no Pacífico planejam 
agora estabelecer grupos Maristas de Champagnat 

nas escolas, para oferecer mais apoio mútuo.
Esse foi o primeiro curso de CITP realizado em Lomeri (Fiji). 
O anterior aconteceu em agosto passado em Auckland 
(Nova Zelândia), com a participação de representantes de 
Samoa, das Ilhas Salomão, Austrália e Nova Zelândia, que 
pronto redigiram seu próprio programa de formação local.
O próximo curso CITP em Lomeri está sendo planejado e 
acontecerá de 27 a 30 de julho do próximo ano.

o Curso ChAmPAGnAt no PACífiCo (CitP)

CAPACitAndo missões PAstorAis mAristAs loCAis nA oCeAniA

Um encontro das Fraternidades do Movimento Champag-
nat da Família Marista da Província Cruz del Sur aconteceu 
em Luján (Argentina), de 10 a 12 de agosto, com o lema 
“Pelos caminhos de Marcelino”.
Em um vídeo, transmitido durante o encontro, o Superior 
Geral, Irmão Ernesto Sánchez, ressaltou os temas da frater-

nidade, da espiritualidade e da missão.
“E, me parece, que são vocês, a partir de sua experiên-
cia nessas fraternidades, quem melhor pode descobrir e 
compreender o que significa viver o carisma marista como 
leigos e, eu diria, adaptá-lo”. “O futuro marista baseia-se 
na comunhão de pessoas que vivem apaixonadamente o 
carisma e que precisam também caminhar juntos”.
“Que procurem compartilhar mais a responsabilidade na 
vida e na missão e que apóiem nossos diferentes cami-
nhos vocacionais”, continuou. “Eu acredito que tudo isso 
vem confirmar a existência desse movimento”.
O Ir. Provincial, Alberto Aparicio, fez ver às fraternidades 
que “todos os maristas compartilham a responsabilidade 
da vida e da missão marista”.
Os 50 participantes refletiram sobre os lugares significati-
vos da vida de São Marcelino em relação à vida dos leigos 
maristas.
O encontro terminou no domingo com uma Missa na Cape-
la da Fidelidade, na Villa Marista San José.

Cruz del sur: enContro ProvinCiAl dAs frAternidAdes do mChfm

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