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Notícias Maristas

administração geral

• De 16 a 18 de outubro, os Irmãos 
Rick Carrey e Álvaro Sepúlveda, jun-
co com Cassandra Schumacher, da 
FMSI, participarão do Fórum de Só-
cios em Ação de Fé para as Crianças 
em Movimento, em Roma.
• Na terça e quarta-feira dessa sema-
na, os Irmãos Ken McDonald e João 
Carlos do Prado, Conselheiros Ge-

rais, visitam a Província do México 
Ocidental.
• De 16 a 19 de outubro, o Ir. Libardo 
Garzón, Ecônomo Geral, estará em 
Nova Iorque, onde se reúne com o 
Comitê Executivo do Bedford Fund.
• A partir de quinta-feira, 18 de ou-
tubro, até domingo, 21 de outubro, 
os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vi-

gário Geral, Ken McDonald e João 
Carlos do Prado, Conselheiros Ge-
rais, participam do Capítulo Provin-
cial de México Central, na Cidade do 
México.
• De 19 a 22 de outubro, o Ir. Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Conselheiro Ge-
ral, participará de um retiro na Pro-
víncia East Asia, nas Filipinas.

No dia 10 de outubro o Vigário Geral, 
Ir. Luis Carlos Gutiérrez, juntamente 
com o Departamento de Comunica-
ção, apresentou aos leigos e Irmãos 
da Administração Geral o novo logo-
tipo da Administração Geral do Insti-
tuto Marista.

O Governo Geral do Instituto Maris-
ta quis definir para a Administração 
Geral uma imagem que transmita de 
maneira objetiva e moderna a vida e 
a missão dos Maristas de Champag-
nat. De agora em diante este logotipo 
acompanhará as comunicações da Administração Geral do 
Instituto Marista.

A imagem aprovada pelo Superior Geral e seu Conselho, 
em setembro de 2018, representa a natureza do Instituto: 
sua missão, a internacionalidade, o carisma e a vocação 
marista.

O logotipo é composto por um símbolo e um nome. O sím-
bolo é formado pela união de três elementos: a cruz, o glo-
bo e o “M”. A cruz recorda que ser marista é seguir Jesus e 
o seu Evangelho, como Igreja, e que a sua missão é tornar 
Jesus Cristo conhecido e amado por meio da educação. 
O globo representa o espaço onde se desenvolve a vida 
e a missão marista, o lugar da manifestação de Deus e o 
convite a reconhecer-nos e a vivermos como uma família 

global. A letra “M”, inicial do nome “Marista”, evoca o ca-
risma, a aspiração a viver servindo a Deus nas crianças e 
jovens, no estilo de Maria e de Marcelino.

O segundo elemento do logotipo é o nome “Maristas de 
Champagnat” pelo qual reconhecemos incluídos Irmãos e 
leigos maristas. O estilo da fonte usada, o script, sugere 
distinção, atualidade, dinamismo e vitalidade do carisma.

A cor azul recorda a identidade mariana e as origens do 
Instituto; a cor “laranja” representa o terceiro centenário 
do carisma marista.

O novo logotipo da Administração Geral do Instituto Marista 
quer mostrar a herança marista e, ao mesmo tempo, se abre 
para os novos horizontes da Igreja e do mundo de hoje.

maristas de champagnat

logotipo da administração geral do instituto marista

http://www.champagnat.org
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=4918
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Em 11 de outubro, o irmão Ernesto 
Sánchez, Superior Geral, fez uma in-
tervenção no Sínodo sobre os jovens 
falando sobre a "Cultura vocacional 
". Citando uma frase do Papa Fran-
cisco, que recordou que "Há uma 
urgência de voltar a levar às comu-
nidades cristãs uma nova cultura 
vocacional", o Superior Geral do Ins-
tituto disse que promover a cultura 
vocacional "é buscar se conectar e 
entrar em sintonia com as novas ge-
rações, com olhar positivo, encontrar 
a linguagem correta e compreender 
o próprio contexto ".

Ele disse aos participantes do Sínodo 
que, para chegar até aos jovens, são ne-
cessárias mudanças estruturais "ousan-
do deixar de lado o que deve morrer, 
para acolher a novidade de um mun-
do que também quer nos surpreender 
hoje, já que pertence a Deus".

O Ir. Ernesto é membro do Sínodo, 
eleito pela União dos Superiores Ge-
rais como um dos representantes das 
congregações religiosas masculinas.

Abaixo está o discurso completo do 
irmão Ernesto.

"Jovens, fé e discernimento vocacional"

XV ASAMBLEA ORDINARIO DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS - OUTUBRO DE 2018

Querido Papa Francisco, queridos cardeais, bispos, sa-
cerdotes, superiores gerais, religiosas, religiosos, lei-
gos, leigas e jovens presentes neste Sínodo!

Meu comentário é sobre o número 90 do Instrumen-
tum Laboris, que numa de suas expressões, ao apre-
sentar a vida como vocação, diz: “Trata-se, assim, de 
dar origem a uma renovada cultura vocacional”.

Foi o papa S. João Paulo II quem usou o termo cultura 
vocacional, em 1992, dizendo: “Desejo, antes de todo, 
chamar a atenção para a urgência de promover ati-
tudes, que podemos chamar de “atitudes vocacionais 
de base, que originam uma autêntica cultura vocacio-
nal”.1

No ano passado, o Papa Francisco dizia aos participan-
tes do Congresso Nacional Italiano de Pastoral Voca-
cional: “Há urgência em voltar a levar às comunidades 
cristãs uma nova cultura vocacional”2.

Em nossos dias, necessitamos situar-nos humilde-
mente, mais como discípulos do que como mestres, 
buscando cocriar, de mãos dadas com os jovens, o so-
nho de Deus.

Cremos que os jovens entendem as palavras que usa-
mos?

Colocam-se questões como vocação, discernimen-
to…?

intervenção do ir. ernesto sánchez BarBa, superior geral

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4915
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Promover uma renovada cultura vocacionalé buscar conectar-se e sintonizar com as novas gerações, com um olhar 
positivo, encontrando a linguagem adequada e compreendendo o próprio contexto. É necessário favorecer particu-
larmente o protagonismo de cada jovem para que o mesmo seja o artífice principal de sua própria vocação e assim 
reconheça essa semente interior que anseia por germinar, crescer, desenvolver-se e dar fruto.

É certo que o Evangelho que chega aos jovens os interpela, porém nossas estruturas “religiosas” não tanto. Teríamos 
que ser capazes de fazer as mudanças estruturais necessárias para avançar, atrevendo-nos a deixar de lado aquilo 
que deve morrer, para acolher a novidade de um mundo que também hoje nos quer surpreender, pois pertence a 
Deus.

Promover uma cultura vocacional tem a ver com a capacidade de fazer sinergia.  Sinergia que começa com uma pas-
toral juvenil vocacional mais integrada, como se indica no número 86 do mesmo Instrumentum Laboris. Integração 
que buscamos fazer também a partir dos demais setores pastorais: educativo, familiar, social etc.

Sinergia que podemos estabelecer cada vez com mais força, buscando ser e atuar como um corpo, valorizando e 
promovendo a diversidade de carismas e ministérios, começando pelo dom da vocação laical, que é a maioria dos 
batizados, incluindo o matrimonio como vocação. Valorizar e apreciar o dom da vida consagrada, em seus diversos 
carismas, assim como o dom do ministério sacerdotal.

Para concluir, parece-me que hoje poderíamos colocar mais energia em reacender o fogo do amor por seguir Jesus 
e anunciá-lo. Reacende-lo em nós e nas pessoas das Instituições sob nossa responsabilidade, pois creio que será 
sobretudo “pelo contagio” que poderemos transmiti-lo às ovas gerações.

Maria foi capaz de acolher a novidade, porque seu coração estava cheio do calor de Deus. Que ela nos contagie 
desse fogo e dessa liberdade interior.

Muchas gracias

1JUAN PABLO II, Mensaje para la 30ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 8 septiembre 1992, n. 2.
2PAPA FRANCISCO, Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Convegno promosso dall’Ufficcio Nazionale per la 

Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), Aula Paulo VI, 5 gennaio 2017

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4915
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mundo marista

Itália
Comunidade LaValla200> de Siracusa

México: Reunião do Secretariado Ampliado 
para os Leigos, na Cidade do México

Bangladeche: FMSI visita a escola Saint 
Marcelin School - Moulvibazar

Vaticano: Superiores de La Salle e Irmãos 
Maristas junto com o Papa

Vaticano: Canonizações durante o Sínodo 
sobre os jovens

França: Programa de formação permanente 
"Horizontes" no Hermitage

tecendo a vida – guatemala, 15 a 20 de Janeiro de 2019

música do encontro internacional de Jovens maristas

A três meses do início do Encontro Internacional de Jo-
vens Maristas, apresentamos a canção oficial que acom-
panhará jovens maristas de todo o mundo em sua aven-
tura de "tecer sonhos", buscando construir um novo 
mundo.

A letra da canção foi escrita por Jordi Vicente e pelo Ir. 
Xavier Gual, com música de Jordi Vicente e arranjos de 
Raúl Juan. Esta canção nasceu dentro do grupo musical 
UBUNTU, reunido como resultado do anterior Encontro 
Internacional de Jovens Maristas "Dare to Dream", reali-
zado em Lyon em julho de 2016.

No próximo ano, a Cidade da Guatemala abre suas por-
tas para um novo Encontro Internacional de Jovens Ma-
ristas dos quatro ramos da Sociedade de Maria. Sob o 
lema "Tecendo a vida", os organizadores procuram dar 
aos participantes a oportunidade de refletir e construir 
um projeto baseado em quatro chaves fundamentais 
para viver a própria vida e fé no estilo marista: o senso 
de comunidade, a prática da solidariedade, o fortaleci-
mento da interioridade e a implementação de um pro-
jeto missionário.

Muito obrigado à UBUNTU e à Província Marista de l'Her-
mitage por seu apoio na produção desta música.

Para mais informações sobre o Encontro Internacional 
de Jovens Maristas, visite o site https://www.weavingli-
fe2019.org/

https://www.weavinglife2019.org/
https://www.weavinglife2019.org/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4917
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nossa fraternidade é farol de esperança

em dezemBro, capítulo e assemBleia da província Brasil centro-norte

seminário para facilitadores da formação de leigos em general santos

como faróis de esperança, somos criadores de pontes da misericórdia de deus

Em dezembro próximo, a Província 
Brasil Centro-Norte realizará o Capí-
tulo Provincial e a Assembleia Provin-
cial em Mendes. A Assembleia será de 
7 a 10 de dezembro e logo em segui-
da, de 11 a 14 de dezembro realizar-
-se-á o Capítulo.
Os objetivos da Assembleia são de 
analisar, interpretar, avaliar e celebrar 
a caminhada provincial, no triênio 
2016-2018, refletir sobre as neces-
sidades e os caminhos possíveis para 
dinamizar a vida da Província e propor 
caminhos, estratégias e opções que o 
Capítulo Provincial transformará em 
prioridades para o próximo triênio.
Tanto a Assembleia, quanto o Capí-
tulo, terão como tema "Nossa Frater-
nidade é Farol de Esperança", e lema 
"Vocês são a luz do mundo" (Mt 4,14).
“A comissão preparatória da Assem-

bleia e Capítulo Provinciais elaborou 
a programação, que traz momentos 
celebrativos, trabalhos em grupo, 
missa dos jubilares e de votos dos Ir-

mãos, plenárias e tempo de convívio”, 
explicou o diretor do Setor de Vida 
Consagrada e Laicato da Província, Ir. 
José Augusto Júnior.
Ao término da Assembleia Provincial, 
os Irmãos e leigos farão peregrinação 
ao Santuário Nacional de Nossa Se-
nhora Aparecida¸ em São Paulo, para 
agradecer o caminho percorrido.
Cerca de 80 pessoas participarão da 
Assembleia, enquanto que o Capítulo 
contará com a participação de Irmãos 
da Província, que darão prossegui-
mento aos discernimentos dos temas 
que resultaram da Assembleia Provin-
cial e elegerão as prioridades para o 
próximo triênio e elegerão os conse-
lheiros provinciais.
Outros detalhes sobre os dois encon-
tros se encontram no site www.maris-
ta.edu.br/assembleiaecapitulo  

Em resposta aos apelos do XXII Capítulo Geral e concretizan-
do a vontade da Comissão dos Leigos da Ásia para proporcio-
nar oportunidades de formação de leigos, em Filipinas foram 
convocados 18 líderes leigos, de 21 a 23 de setembro, para 
um seminário que se realizou no Centro Provincial, na Cidade 
de General Santos.
A equipe que orientou o processo do seminário foi formada 
por Agnes Reyes, Elma Rafil e pelo Ir. Lindley Sionosa.
Um dos principais temas foram orientações sobre o livro re-
centemente publicado Ser Marista Leigo: Orientações para 
acompanhar processos vocacionais e propor itinerários for-
mativos.
Este documento, juntamente com os documentos Água da 
Rocha, Em torno da mesma mesa e outros documentos da 
Igreja sobre os leigos e textos das Escrituras, são considera-
dos referências chave nos processos de formação dos parti-
cipantes.
O grupo também recebeu diversos recursos que são úteis no 
processo de incentivar e aprofundar a vida marista.
A experiência do processo de formação no workshop per-
mitiu que os participantes não apenas conhecessem tex-
tos-chave para estudar, mas também momentos de silêncio 
para oração e reflexão.
Para a maioria deles, esses momentos foram úteis para tentar 
encontrar e experimentar a profunda união espiritual com o 
Senhor, dando-lhes espaços privilegiados de comunhão.
Os participantes, provenientes de diferentes áreas da pasto-

ra e das escolas, compartilharam testemunhos e práticas de 
como viver o estilo de vida marista.
Eles receberam a afirmação e alegria de inspiração e apoio 
mútuo.
Durante as atividades, o grupo experimentou a força do es-
pírito de família, um reflexo do espírito de família que Maria 
viveu em casa com Jesus e José em Nazaré e São Marcelino 
Champagnat com seus irmãos em La Valla e no Hermitage.
O workshop de facilitadores da formação de leigos ter-
minou com expressões de compromisso de ser "faróis de 
esperança" como leigos evangelizadores maristas, parti-
cipando da missão de Deus na Igreja e em nossa família 
global de hoje.

http://www.marista.edu.br/assembleiaecapitulo  
http://www.marista.edu.br/assembleiaecapitulo  
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4911
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4910
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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

fmsi apresenta relatórios soBre quatro países na onu

os direitos das crianças em portugal, nicarágua, costa rica e costa do marfim

No dia 4 de outubro, a FMSI apre-
sentou quatro novos relatórios sobre 
diversos temas relacionados aos di-
reitos das crianças no Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas 
por meio da preparação, durante seis 
meses, por parte de várias equipes 
maristas das Províncias da América 
Central e Compostela.
O Conselho de Direitos Humanos ava-
liará esses países no próximo mês de 
maio.
Os relatórios incluem temas como a 
gravidez precoce, educação deficien-
te para as crianças com alguma inca-
pacidade e os efeitos da crise socio-
política na Nicarágua.
Os relatórios sobre Portugal mostra-
ram a necessidade de fortalecer o 
sistema nacional de proteção para as 
crianças vulneráveis.
Em Costa Rica, revelou que os jovens 
saem do sistema educativo com pou-
ca idade, têm comportamento violen-
to e há a necessidade de coordenação 
institucional para garantir os direitos 
das crianças.
Em Costa do Marfim, no relatório pre-
parado pelo BICE, apoiado pela FMSI, 
que muitos jovens têm problemas 
com a justiça.
Durante os próximos meses, FMSI e 
BICE organizarão oportunidades de 
lobby perante o corpo diplomático 
nas embaixadas das respectivas ca-
pitais e nas missões permanentes em 
Genebra para apresentar suas reco-
mendações.
Estes encontros também fortalecem 
as associações maristas e organiza-
ções como Franciscans International, 
Edmund Rice International, Interna-
tional Catholic Childhood Bureau 
(BICE) e muitas outras organizações 
nacionais.

Exame Periódico Universal

Este processo, que se realiza no Conselho de Direitos Humanos (CDH) da ONU, 
consiste no exame periódico do cumprimento dos direitos humanos em cada 
um dos países que integram as Nações Unidas.

As fases deste processo são as seguintes:

1. O país apresenta os dados sobre a situação dos direitos humanos no seu 
território.
2. Diálogo interativo entre o país que apresenta o relatório e outros países 
membros do CDH e países observadores.
3. Adoção do relatório do CDH: as ONGs podem se dirigir oralmente ao país que 
é examinado e também aos membros do CDH.
4. Na última etapa participam o País examinado, as ONGs e os Institutos Nacio-
nais de Direitos Humanos interessados na colocação em prática das recomen-
dações sugeridas.

Este processo é formado por um ciclo que, no seu complexo, dura quatro anos 
e meio. Em seguida, o país é examinado novamente pelo CDH.

A FMSI participou, em cooperação com outras ONGs ou sozinha, na elaboração 
de 44 informes (13 América, 2 Europa, 13 África, 9 Oceania e 7 Ásia).

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4905

