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Notícias Maristas

administração geral

• Entre os dias 25 e 27 de outubro, 
o Conselho Geral participa de um 
curso sobre liderança internacional, 
em Roma.

• De 25 a 29 de outubro, o diretor 
do Secretariado dos Leigos, Raúl 
Amaya, participa da Assembleia dos 
leigos maristas do Peru, que se rea-
liza em Lima.

• O Ir. Valdícer Fachi, diretor do De-
partamento Cmi, participa, em Porto 
Alegre, do Fórum do Voluntariado 
do Brasil Marista, de 23 a 24 de ou-
tubro.

Através de um vídeo, o Ir. Ernesto 
Sánchez, superior geral, conta como 
está sendo a sua experiência de par-
ticipação, junto com o Papa e bispos 
de todo o mundo, na XV Assembleia 
Geral Ordinária do Sínodo dos Bis-
pos, cujo tema é “os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional”.

O Ir. Ernesto destaca o privilégio 
da convivência com o Papa Fran-
cisco, bispos de todo o mundo, jo-
vens e outros religiosos. E sublinha 
sobretudo a atitude do Papa, que 
propõe um novo jeito de ser igreja, 
de se aproximar da juventude: “isso 
está nos modelando sobre o modo 
de estar com os jovens, o modo de 
estarmos presentes, estando próxi-
mos, sabendo desafiar com palavras 
adequadas.”.

O Superior Geral elenca também os 
passos que o Sínodo deu até agora, 
sobretudo na dinâmica de ver a rea-
lidade dos jovens.

O Ir. Ernesto, que participa do Síno-
do como um dos representantes da 
União dos Superiores Gerais, dese-
ja que essa seja uma oportunidade 

para “cocriar, de mãos dadas com os 
jovens, o sonho de Deus”. Almeja 
que esse momento represente para 
nós um evento que recorda o início 
da igreja: “Peço que nos unamos em 
oração para que este Sínodo seja 
vivido como um novo Pentecostes”.

Pode assistir aqui abaixo o vídeo. 
Siga as palavras do Ir. Ernesto em 
uma das 4 línguas do Instituto, es-
colhendo a língua desejada no bo-
tão “configurações”.

Um novo pentecostes

o ir. ernesto conta sUa experiência no sínodo sobre os jovens

"Peço que nos unamos 
em oração para que 
este Sínodo seja 
vivido como um novo 
Pentecostes.

"
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Graças ao apoio do BICE reali-
zou-se nos dias 26 a 29 de se-
tembro uma capacitação sobre 
Tutores de Resiliência com os 
Maristas Azuis de Alepo, Síria. 
Verônica Hurtubia, a especia-
lista da Universidade Católica 
de Milão, que teve a função de 
organiza-lo, conta-nos sua ex-
periência.

“O que mais me apavora é o si-
lêncio deste lugar... o silêncio 
que só a morte pode trazer...” 
As palavras de Leila ficaram 
marcadas na minha mente, en-
quanto passeávamos pelos la-
birintos do antigo mercado de 
Alepo. Dor, esquecimento, des-
truição, parques que se trans-
formaram em cemitérios, crian-
ças sem identidade, fechadas 
nas casas onde nasceram e 
cresceram escutando o som 
das bombas que ainda hoje se 
ouvem pela cidade. Estes po-
dem ser os elementos que compõe 
hoje um postal de Alepo.

Sem dúvida, sob os escombros co-
meça novamente a nascer vida, gra-
ças à força e a coragem do povo que 
deseja seguir adiante sem rancor, um 
povo que trabalha para curar suas 
feridas transformando a dor em re-
siliência.

Apesar do horror que traz uma guer-
ra, o testemunho dos 26 educadores 
que participaram do curso Tutores de 
Resiliência no Centro Maristas Azuis, 
são um tesouro que nos ensina amor, 
compromisso e lealdade para com o 
ser humano.

A formação abarcou desde as expe-
riências pessoais dos educadores 
até a problemática das crianças. Isto 
é necessário para projetar estraté-
gias de promoção da resiliência nas 
crianças que frequentam o Centro 
Maristas Azuis.

Foram quatro dias intensos de for-
mação onde aprofundamos o con-

ceito de resiliência a partir de uma 
nova perspectiva: um enfoque ativo 
e positivo que não se limita ao es-
quecimento dos maus momentos e 
destaca a transformação da dor e a 
projeção para o futuro. Não se trata 
simplesmente de pensar que a guer-

ra terminou e que a vida quotidiana 
será como antes da primeira bomba.

Assim foi como avançamos na aven-
tura da resiliência, que começou há 

um ano quando um grupo de edu-
cadores dos Maristas Azuis viajou 
até o Líbano (Projeto Fratelli) para 
seguir um curso de Introdução à Re-
siliência. Atualmente, a colaboração 
entre Maristas Azuis e o Projeto Fra-
telli continua com programas sobre 
educação e resiliência, focados nas 
crianças de idade pré-escolar e pri-
mária.

Esta metodologia permitiu que os 
educadores redescobrissem suas 
próprias capacidades, decidissem 
voltar a sonhar, partilhar o desejo 
de criar um museu da memória, for-
talecer-se como grupo e reconhecer 
o valor que tem a comunidade, além 
da religião. Todos estes são frutos 
que nos deixa a resiliência, são se-
mentes que devemos cultivar com os 
educadores e com as crianças e ado-
lescentes. Muito obrigado a todos os 
parceiros que tornaram possível esta 
missão.

Além de Alepo e Líbano, estão de-
senvolvendo outras capacitações 
sobre resiliência em Andaluzia (Es-
panha) e Haiti.

maristas azUis

POR QUE RESILIÊNCIA EM ALEPO?

"Família carismática 
global, farol de 
esperança neste 
mundo turbulento

"

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4924
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notícias breves

Bélgica

No dia 7 de outubro, a comunida-
de de Habay (Le Bua) celebrou os 
jubileus de vida religiosa marista 
dos Irmãos Roberto di Troia e René 
Paulus (50 anos) e dos Irmãos Al-
phonse Peters, Guy Claerhoudt, 
Jean Koob, Yves Vanderplancke 
(60 anos).

Nova ZelâNdia

Trinta e nove irmãos e leigos ma-
ristas se reuniram no Mary Ma-
cKillop Centre, em Mission Bay, 
para participar do retiro anual, 
que foi pregado pelo Pe. Neil Dar-
ragh. O retiro focou nos temas da 
Evangelii Gaudium.

compostela

Cerca de 90 educadores, que fo-
ram contratados durante os últi-
mos três anos pelos colégios ma-
ristas da Província, se reuniram no 
dia 20 de outubro em Ponferrada, 
convocados pela Equipe de For-
mação Provincial.

méxico ceNtral

O Capítulo provincial nomeou cin-
co irmãos para o Conselho Provin-
cial que acompanharão o Ir. José 
Sánchez no governo da Província 
durante os próximos 3 anos. Eles 
são: Rodrigo Espinosa, Juan Carlos 
Robles, Carlos Martínez L., Luis Fe-
lipe González e Justino Gómez.

Nos dias 13 e 14, muitos de nós que 
pertencemos aos Grupos GEM em 
nossa Província de Compostela reu-
niram-se na Casa de Espiritualidade 
em Vouzela, Portugal, para celebrar 
juntos a vida marista que nasce no 
abrigo desses Grupos de Espirituali-
dade Marista.

O programa propôs uma reunião com 
formato de Assembleia, em que to-
dos os participantes, trabalhando 
por mesas, apresentamos juntos no-
vos desafios para o ano escolar que 
se inicia.

Sob o título "Ser leigo marista", so-
nhamos juntos novos objetivos a al-
cançar no desenvolvimento de nosso 
caminho vocacional marista.

Dirigido pela "Equipe Comunhão Ir-
mãos e Leigos" e acolhido pela co-
munidade de Vouzela, comunidade 
que torna possível esse encontro 
todos os anos, vivemos a alegria de 
nos encontrarmos novamente, de 
celebrar em companhia a alegria, de 
nos sentirmos leigos maristas e abrir 
caminho na companhia de alguns 
Irmãos que, com seu exemplo e en-
corajamento, nos ajudam a caminhar.

No final, felizes pela experiência que 
vivemos, nos abraçamos com a es-
perança certa de nos encontrarmos 
novamente no ano que vem. Como 
fazem os judeus, depois de celebrar 
a festa da Páscoa em Jerusalém, tam-
bém nos despedimos dizendo: "No 
próximo ano, em Vouzela".

grUpos de espiritUalidade marista

VII ASSEMBLEIA DOS GRUPOS GEM DA             
PROVÍNCIA DE COMPOSTELA

Tivemos problemas com o envio do boletim da semana passada. Ele trazia 
as palavras do Ir. Ernesto durante o Sínodo. Você pode baixá-lo nesse link: 
http://www.champagnat.org/NM/pdf/546_PT.pdf

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4925
http://www.champagnat.org/NM/pdf/546_PT.pdf
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mUndo marista

Austrália
Pastoral Juvenil Marista de Melbourne

Itália
Curso para a terceira idade em Manziana

Filipinas
Retiro de Irmãos em Lake Sebu

Fiji
Comunidade do Marcellin Centre, Suva

Colômbia
Assembleia de Irmãos em Cali

Espanha
100 anos de presença marista em Segovia

província marista brasil sUl-amazônia

cUrso de extensão em espiritUalidade e patrimônio marista conclUi último módUlo

Entre os dias 25 e 28 de setembro, ocorreu o terceiro e 
último módulo do Curso de Extensão em Espiritualida-
de e Patrimônio Marista (PEM), promovido pela Provín-
cia Marista Brasil Sul-Amazônia. Os encontros ocorreram 
na Casa Marista da Juventude, em Porto Alegre e no mu-
nicípio de Bom Princípio, ambos localizados no estado 
brasileiro do Rio Grande do Sul.
O primeiro dia de curso foi dedicado aos estudos da es-
trutura e legislação do Instituto. Já no segundo, a turma 
pôde conhecer o local da chegada dos   primeiros Irmãos 
ao sul do Brasil, em Bom Princípio. A programação do 
PEM foi finalizada com as temáticas Laicato Marista, 
Rosto Mariano na Igreja e Espiritualidade Marista.
Para Maria Rita Bertollo, Vice-Diretora da Escola Marista 
Santa Marta e aluna desta edição, o PEM contribuiu para 
a sua caminhada educativa a partir da abordagem de 
elementos importantes da história do Instituto Marista, 
os quais auxiliaram de maneira positiva para o prosse-
guimento da sua atuação. “O exemplo de Marcelino, a 
sua fé e determinação, bem como a coragem frente às 
adversidades que surgiram, nos inspiram e nos fortale-
cem para executarmos nosso trabalho nas unidades ma-
ristas", afirma. Segundo ela, a experiência deveria ser 
vivenciada por todos os colaboradores.

Certificado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS), o curso oferece um estudo apro-
fundado nas fontes do Instituto para proporcionar aos 
alunos um mergulho nas origens e inspiração para atua-
rem nos seus espaços de vida e missão. Dividido em 
três módulos, favorece a pesquisa e a produção acadê-
mica, preparando os participantes para atuarem como 
multiplicadores na área.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4923
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França: compartilhamos a vida, imaginamos o FUtUro

encontro dos diretores das eqUipes maristas locais

Em 10 de outubro de 2018, na Casa 
Provincial de L'Hermitage, em Lyon 
(França), encontraram-se os líderes 
das equipes maristas locais da Fran-
ça vivendo a primeira fase do Fórum 
Provincial "Compartilhamos a VIDA, 
imaginamos o FUTURO".

A oportunidade serviu para conhecer 
as dinâmicas propostas pela equipe 
de coordenação para a animação dos 
grupos de vida maristas, que são as 
equipes maristas locais presentes 
nas obras escolares da rede marista 
da França.

O encontro aconteceu em clima amis-

toso e descontraído e contou com a 
participação de Marta Portas, do Se-
cretariado Vocacional Marista da Pro-

víncia de L'Hermitage e Maryvonne 
Donart, responsável pelos leigos ma-
ristas na França.

jUntos, sejamos pontes e Farol de esperança

brasil sUl-amazônia prepara o ii capítUlo provincial

Entre 3 e 7 de dezembro, mais de 70 
Irmãos Maristas e Leigos convidados 
se reúnem em Veranópolis para o II 
Capítulo Provincial.
O encontro define os rumos da nos-
sa atuação durante o Triênio 2019-
2021, com momentos de partilha, 
reflexão e eleições dos Conselhos 
Provincial e das Mantenedoras. 
Durante a programação, também 
ocorre a cerimônia de posse do Ir. 
Inacio Etges, nomeado para seguir 
como a principal liderança canôni-
ca da instituição pelos próximos 
três anos. 

A partir do tema Juntos, sejamos 
pontes e farol de esperança, o Capí-
tulo se inspira nos principais apelos 
do Instituto Marista para conclamar 
todos aresponder com audácia às 
necessidades emergentesatuais.
Segundo o Ir. Deivis Fischer, Coorde-
nador da Comissão Preparatória do 
Capítulo, o objetivo é traduzir para 
a realidade local o que foi indica-
do pelo XXII Capítulo Geral. “Várias 
ações que serão realizadas até de-
zembro visam o discernimento do 
que Deus quer de nós, enquanto ins-
tituição, neste momento”.

beato henri vergès

No dia 8 de maio de 1994, um domingo de tarde, o Irmão 
Henri Vergès confirmava sua vocação com seu sangue, 
depois de 25 anos de serviço aos jovens na Argélia. 

Junto com outros 18 mártires, ele será beatificado no dia 
8 de dezembro, em Oran. Nesse link (https://bit.ly/2EEC-
ZQG) você pode saber mais sobre a sua vida e encontrar 
outros recursos sobre o Beato Ir. Henri Vergès.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4922
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4920
https://bit.ly/2EECZQG
https://bit.ly/2EECZQG
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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

garantir a vitalidade e a viabilidade da vida e missão maristas

assembleia da associação marista de são marcelino champagnat

Aproximadamente 186 pessoas participaram da assem-
bleia da Associação Marista de São Marcelino Champagnat 
em Adelaide, Austrália, de 2 a 4 de outubro.

"Foi um evento significativo, porque foi outro encontro 
entre os maristas que desejam garantir a vitalidade e a 
viabilidade da vida e da missão maristas", disse em 10 de 
outubro o conselheiro geral, o irmão Ben Consigli.

Durante a Assembleia, que acontece a cada três anos, foi 
eleito um novo Conselho, cuja composição será formal-
mente anunciada nos próximos dias.

Entre os participantes estavam jovens adultos, famílias, Irmãos 
da Província e Irmãos da Administração Geral: Luis Carlos Gu-
tiérrez, Vigário Geral; os conselheiros gerais Ken McDonald e 
Ben Consigli; Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje; e 
Jeff Crowe, formador do programa Lavalla200>, comunidades 
internacionais para um novo começo.

Joe McCarthy, um dos membros da Associação Australiana, 
disse: "Começamos a planejar esta Assembleia há 18 me-
ses, e pensamos que talvez atingiríamos 100 participantes 
em Adelaide, mas, com o passar do tempo, cada vez mais 
membros da Associação confirmaram a sua presença".

A Assembleia teve lugar no Colégio do Sagrado Coração, 

uma escola aberta pelos Irmãos em Adelaide, em 1897. 
Embora não haja Irmãos entre os funcionários da escola, 
a identidade marista ainda é muito forte e agora a direção 
está nas mãos da Associação Marista.

O Irmão Peter Carroll, Provincial da Austrália e atual líder 
da Associação Provincial Marista, observou que a Assem-
bleia foi "um grande sinal de esperança, uma verdadeira 
reflexão sobre a corresponsabilidade pela vida e missão 
maristas no futuro, e uma ocasião esplêndida e alegre, que 
reacendeu antigas amizades e motivou o início de novas".

Atualmente, a Associação Marista conta com 850 mem-
bros em toda a Austrália, incluindo alguns sacerdotes, três 
bispos com forte identidade marista e mais de 100 irmãos 
maristas.

Uma das tarefas da Assembleia era eleger o Conselho de 
Associação.

Como em nível provincial, também na Associação um novo 
Conselho é eleito a cada três anos, durante a Assembleia. 
Esse Conselho tem a responsabilidade final de governar 
os principais ministérios maristas na Austrália, incluindo 
educação, pastoral juvenil, trabalho social e solidariedade. 
O Conselho também é responsável por guiar a Associação 
como uma família espiritual marista.

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=4919

