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"Pai, nossas vidas já estão entregues”
Beatificação dos mártires da Argélia
No dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição de
Maria, dezenove mártires serão beatificados em Oran. Entre eles, o Ir. Henri Vergès.
Suas vidas foram tomadas ao mesmo tempo que morreram milhares de seus irmãos e irmãs argelinos que também perderam suas vidas escolhendo permanecer fiéis
à sua fé em Deus, à sua consciência e por amor ao seu
país. 144 Imãs morreram porque se recusaram a justificar
a violência.
A irmã Paul-Hélène disse, pouco antes de sua morte: "Pai,
nossas vidas já estão entregues”. Suas vidas foram dadas
a Deus e às pessoas a quem o amor os havia vinculado.
A Igreja oferece-os ao nosso mundo como modelos para
o nosso discipulado hoje e amanhã. Bem-aventurados,
eles estão à frente de nós, no caminho do testemunho
que a Igreja é chamada a testemunhar em Argélia que,
desde o primeiro século, foi irrigada com o sangue dos
mártires.
Agora podemos pedir a intercessão desses mártires. Pois,
bem-aventurados, eles continuam sua missão, associados mais do que nunca à obra do Senhor.
O Instituto, na celebração da beatificação, será representado pelo Irmão Ernesto Sánchez, Superior Geral, Ir.

Antonio Martínez Estaún, postulador do Instituto, Irmão
Pere Ferre, Provincial de l'Hermitage, Irmão Ángel Medina, diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje, acompanhados pelos Irmãos que vivem no país africano, por
outros irmãos da Província de l’Hermitage e por parentes
do Ir. Henri Vergès.

Administração Geral
• Os Irmãos Sylvain Ramandimbiarisoa e Óscar Martín Vicario, Conselheiros Gerais, de 3 a 7 de dezembro,
participam do Capítulo e da Assembleia da Província Brasil Sul-Amazônia, em Veranópolis.
• De 3 a 5 de dezembro, os Irmãos
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral,
Jeff Crowe e Ángel Medina, responsáveis pela formação do Projeto Lavalla200>, visitam a comunidade de
Notre Dame de l’Hermitage.

• De 5 a 8 de dezembro acontece a
Assembleia da Província Mediterrânea em Guardamar, Espanha, na qual
participarão os Irmãos Ben Consigli e
João Carlos do Prado, Conselheiros
Gerais.
• Os Irmãos Sylvain Ramandimbiarisoa e Óscar Martín Vicario, Conselheiros Gerais, de 7 a 10 de dezembro, participam da assembleia
provincial, em Mendes, da Província
Brasil Centro-Norte.

www.champagnat.org

• De 7 a 16 de dezembro, o Fr. Álvaro
Sepúlveda, da FMSI, acompanha a apresentação do Exame Periódico Universal
nas Nações Unidas sobre os direitos das
crianças de Vanuatu, Uruguai e Chile.
• No dia 8 de dezembro será a beatificação dos Mártires da Argélia, em
Oran, da qual participarão, da Casa
Geral, os Irmãos Ernesto Sánchez,
Superior Geral, Antonio Estaún, Postulador, e Ángel Medina, diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje.
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Brasil Centro-Sul
Assembleia provincial e visita dos Conselheiros Gerais

Entre os dias 8 e 14 de novembro de 2018, a Província
Brasil Centro-Sul recebeu a visita dos Conselheiros Gerais, Ir. Óscar Martin Vicario e Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa.
O Instituto Marista tem avançado paulatinamente no delineamento do seu plano estratégico e na configuração do
serviço de animação e de apoio das suas coordenações,
áreas e secretariados às Províncias e Regiões. Decorrente desse processo e do estilo de animação e governo, os
Irmãos Conselheiros Gerais vieram compartilhar com Irmãos, Leigas, Leigos, Gestores e Colaboradores da PMBCS as novas diretrizes institucionais sobre gestão dos
bens e modelos de governança.
De acordo com o Ir. Benê Oliveira, Superior Provincial, a
presença dos Irmãos Conselheiros Gerais foi uma oportunidade para nos animar nas alegrias e desafios da vida,
da fé, da vocação, da missão.
A visita dos Conselheiros contou com reuniões com o
Superior Provincial, Conselho Provincial, CAD Grupo Marista, lideranças da PMBCS (Identidade e Missão, Economato, Vida Consagrada, Rede Marista de Colégios, Rede
Marista de Solidariedade, etc) e Residências de Irmãos.
Na quinta-feira (8), os Conselheiros Gerais tiveram um
momento com os colaboradores da PMBCS. Na ocasião,
o Ir. Óscar comentou que o Instituto Marista possui algumas convicções sobre como devemos seguir, tendo em
vista a sustentabilidade da missão. “É importante que
tenhamos discernimento constante; liderança profética e
de serviço; estruturas transparentes, simples, eficazes e
flexíveis”, explica. Além disso, ele acredita que é neces-

sário dar respostas às chamadas das periferias; suscitar
a inclusão e promover cada vez mais o Instituto Marista
como uma família carismática global.
Em sua fala, o Ir. Sylvain relacionou os apelos do XXII Capítulo Geral com a temática da liderança servidora. Em
um dos temas abordados ele reforçou a necessidade
de uma maior corresponsabilidade entre Irmãos, Leigas
e Leigos para dar continuidade ao sonho de Marcelino
Champagnat.
Assembleia provincial
Para aproveitar a presença dos Conselheiros Gerais, o
Conselho Provincial decidiu antecipar a realização da
Assembleia Provincial da PMBCS para sábado (10), no
Centro Marista Marcelino Champagnat, em Curitiba. Desta forma os Conselheiros tiveram um momento exclusivo
para interação com os Irmãos da Província para se atualizar quando a situação e visão do Instituto, o plano estratégico do Governo Geral. Dentre as pautas debatidas na
Assembleia estavam o status da implantação jurídica da
Província como Organização Religiosa, o que exigiu deliberações e encaminhamentos.
Ao longo da realização da Assembleia ocorreu uma Celebração Eucarística para as Bodas de Vida Religiosa dos
Irmãos Alfredo Moretti, Avelino Spada, Hildo José Ariotti,
Virgílio Josué Balestro, Antonio Nicolau Esmanhoto, Ilário
Caresia, Ivo Antonio Strobino, Pedro Danilo Trainotti, Joaquim Sperandio e Cezar Cavanus. Os Irmãos celebraram o
Jubileu em clima de fé e oração recordando a fidelidade
e dedicação dos Irmãos à evangelização das crianças e
jovens, do jeito de Maria, mostrando-lhes que Deus também as ama.
4 de dezembro de 2018
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Noticias en Breve
Comunicação no Brasil
No último concurso de comunicação empresarial do país, os maristas
ganharam vários prêmios. A Província Brasil Centro-Sul ganhou três
primeiros lugares: Memorial Marista (Responsabilidade Histórica e
Memória Empresarial), Retratos de
uma Missão (Mídia Audiovisual) e
Campanha Defenda-se (Comunicação e Relacionamento com a Sociedade). Ganharam prêmios também
as duas Universidades pontifícias,
do Paraná (categoria serviços) e do
Rio Grande do sul (categorias Comunicação de Marca e Comunicação e Organização de Eventos).

100 anos em León

Os Maristas de Champagnat celebram, este ano, o centenário da
presença, com milhares de alunos
formados nos dois centros principais, San José e Champagnat, mas
também em outros menores pelas
cidades da província e que já não
existem, mas que se conservam
na memória.

Agenda 2030
De 5 a 9 de novembro, em Guatemala, 24 pessoas ligadas ao mundo
marista e também de outras congregações de Guatemala, Nicarágua,
El Salvador, Honduras, Colômbia,
Equador, Haiti e México, junto com
uma equipe da ONG marista SED de
Espanha, participaram de um encontro de Planejamento e Gestão
de Projetos com enfoque nos direitos humanos e na agenda 2030.

Índia
O dia mundial em prol da prevenção da AIDS, primeiro de dezembro, foi celebrado no Centro
Rainbow, em Trichty, com as pessoas doentes assistidas e também
com um grupo de estudantes australianos do Sacred heart College.
Para a pessoas acudidas pelos
Maristas, foi um momento importante para rezar e fazer memória
dos parentes que infelizmente já
morreram.
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Escolas Maristas na África
Começa a fase piloto do Projeto “New Horizons II”

A busca de fortalecimento na liderança da escola marista ocupou a agenda da Comissão Africana de Missão
durante os últimos cinco anos. Essa
prioridade conduziu ao primeiro projeto de formação, denominado “New
Horizons I” no qual se buscou formar
um grupo de liderança transformadora por meio de atividades de formação em três regiões do continente
africano, atingindo em torno de 200
educadores.
Para satisfazer a necessidade de
aprofundar mais este processo de
formação, a segunda fase do projeto acabou de ser lançada no Malawi,
em outubro de 2018. Com a ajuda e
aprovação de um organismo doador
(MISEAN CARA), será implantado um
programa piloto da segunda fase,
durante um ano, com o objetivo de,
alcançando os resultados desejados,
implementar o projeto em vários países nos próximos anos.
New Horizons II é derivado do plano
estratégico lançado pela Conferência de Superiores Maiores da África e

operacionalizado pela Comissão Africana de Missão, com o apoio permanente do Secretariado de Educação e
Evangelização do Instituto.
É bom recordar que este projeto foi
desenhado para conseguir uma mudança positiva e permanente no nível
básico da missão educativa marista
presente em diversos países e especialmente dirigido para as escolas na
África. O ponto de partida é aplicar
a visão e a pedagogia maristas para
proporcionar à liderança escolar novas perspectivas de maior inclusão e
compromisso com a defesa dos Direitos das Crianças e dos Jovens.
A fase piloto do programa contribuirá
para garantir acesso mais equitativo à
educação para crianças e jovens, especialmente os mais abandonados,
buscará criar competências e fortalecimento das capacidades dos líderes escolares e do pessoal docente e
criará nova consciência dos direitos
das crianças entregando ferramentas
de proteção para promover a igualdade, a justiça social e a inclusão.
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Mundo Marista

Brasil: Festival Artístico Marista - Colégio
Marista São Francisco, Rio Grande

Equador
Assembleia de Irmãos

Espanha: Colegio Santa María del Prado,
Talavera de la Reina

Canadá
Camp Mariste

Chile: Visita dos Conselheiros Gerais Óscar
y Sylvain

Quênia: Marist International University
College (MIUC)

Resiliência e juventude. Um caminho a descobrir
Sessões de formação para jovens das obras sociais de Mediterránea
acompanhados por treze líderes participaram, durante três
dias em Córdoba, na Espanha, de uma experiência inédita
e pioneira, realizada por quatro entidades, que partilham o
objetivo de "trabalhar a favor dos direitos e bem-estar das
crianças e jovens em risco de exclusão".
"Resiliência e juventude. Um caminho a descobrir" tem
como objetivo fornecer aos jovens ligados às obras socias,
ferramentas para primeiro melhorar a resiliência pessoal e,
em seguida, ser agentes resilientes nos seus grupos no próprio território.
A Fundação Marcelino Champagnat e o Instituto Católico
Internacional para a Infância (BICE), com a colaboração da
FMSI e da Universidade Católica de Milão, organizaram, entre os dias 9 e 11 de novembro, os primeiros treinamentos
para jovens e responsáveis pelas Obras Sociais da área espanhola da Província Mediterrânea.
Um grupo de doze jovens de diferentes projetos e obras
sociais de oito localidades, com idades entre 15 e 21 anos,

Esta formação faz parte de um programa de forma "Tutores
de Resiliência" que, desde 2017, está sendo desenvolvido
em diferentes lugares da Província Mediterrânea, como em
Granada (Espanha), Projeto Fratelli (Líbano) e Aleppo (Síria),
bem como em outros países de diferentes Províncias do
Instituto.
O encontro contou com a presença dos irmãos Juan Carlos Fuerte (Provincial de Mediterránea) e Álvaro Sepúlveda
(FMSI).
4 de dezembro de 2018
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Assumir a missão que herdamos do nosso Fundador
Chile: Assembleia Anual do Movimento Champagnat da Família Marista
No dia 17 de novembro, em Santiago, foi realizada a Assembleia Anual do Movimento Champagnat da Família
Marista - Setor Chile da Província de Santa María de los
Andes.

também sobre as orientações que nos foram dadas pelos
documentos “Ser Leigo Marista” e “MChFM - Projeto Vida
em Fraternidade”, assim como as projeções futuras dos
movimentos laicais maristas, entre eles o MChFM.

Este encontro contou com 27 pessoas, integrantes das 6
fraternidades que compõem o MChFM no país. Contamos
também com a presença de Raúl Amaya, diretor do Secretariado dos Leigos, e de Ernesto Reyes, Delegado de
Missão do Setor Chile.

Na parte da tarde, avaliamos o ano analisando o cumprimento do planejamento estratégico de 2018. Para tanto,
foram realizados grupos de trabalho respondendo, por
meio de diálogo, uma pesquisa sobre as necessidades
e conquistas nas cinco dimensões incluídas no planejamento: a) Solidária, b) Fraterna - comunitária, c) Missão
e serviço, d) Formação - Espiritualidade e e) Celebrativa.
Também foi feito o convite para responder a uma pergunta com relação à participação individual de cada membro
do Movimento, com o propósito de promover a corresponsabilidade ativa.

Após a oração comunitária no início, foi feita uma partilha
sobre as atividades realizadas no ano em que se destacaram seminários, oficinas, retiros e acompanhamento em
diferentes obras do Setor e destinadas preferencialmente aos pais, e abertas a todos que desejassem participar
(educadores, administradores, auxiliares, etc.)
Ernesto Reyes apresentou uma visão geral sobre a situação atual do nosso Setor, como estamos tornando vida
os apelos do Capítulo Geral, e como se dá a participação
corresponsável dos leigos em várias instâncias, com uma
visão evangélica e com leituras de fé diante dos acontecimentos.
Terminamos a manhã com a apresentação de Raúl Amaya,
que compartilhou o panorama dos leigos no mundo marista e as diferentes maneiras de sua expressão. Falou
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Renovamos nosso compromisso e desejo de continuar
caminhando neste novo começo, atentos à Palavra do Senhor e ao que o Espírito inspira para viver nossa vocação
de “leigo marista”. Nós nos esforçamos para fortalecer a
experiência comunitária e tornar vida o Evangelho a partir dessa realidade. Isso nos impele a assumir a missão
que herdamos de nosso Fundador: “Tornar Jesus Cristo
conhecido e amado, especialmente às crianças e aos jovens”, em nosso caso específico, aos pais e famílias dessas crianças e jovens, seus primeiros educadores .
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Dando a vez aos jovens
Fórum Marista em Canadá

Como todos os anos, no outono, os Maristas do Canadá,
irmãos e leigos, se encontram para um momento de reflexão sobre a vitalidade do carisma marista em uma Província onde a contribuição dos leigos se torna cada vez mais
importante. Não se trata apenas da sustentabilidade das
obras, mas a transmissão dos valores maristas em ambientes onde os irmãos não são mais visíveis. Para esse fim, a
Província conta com uma Comissão de Animação Provincial (CAP) composta principalmente por leigas e leigos de
todas as idades e que realizam esta missão por meio de
várias atividades (um irmão - Félix Roldán - é delegado do
Conselho Provincial).

conselheiros gerais - foram desafiados
por cerca de quinze jovens que vieram
apresentar como, por meio de diferentes
atividades e compromissos, se sentem
interpelados pelos valores maristas e
vivendo à sua própria maneira e de acordo com seu nível. Para a maioria desses
jovens, é depois de um primeiro engajamento em seu ambiente escolar (Collège Laval, Escola Secundária de Marcelino-Champagnat) que se desenvolvem
os projetos que exigem ir mais além:
atividades sociais em seu ambiente, nas
obras sociais maristas da Província, em
encontros maristas interprovinciais ou
internacionais, em experiências prolongadas de voluntariado. Sabemos que o
carisma marista é baseado em três pilares: espiritualidade, fraternidade, missão
(compromisso): podemos ver que, entre
os jovens de nossa comunidade, muitas
vezes é a missão que se torna a “porta de entrada” para os
outros pilares.
O testemunho desses jovens reflete o investimento de
educadoras e educadores de nossas comunidades, os
membros da CAP, o apoio da Província Marista do Canadá
e da AMdL (Associação Marista dos Leigos): vem também
alimentar a convicção de que o carisma marista é um “pão
partilhado” por pessoas de todas as idades e condições. O
fórum organizado pela equipe da CAP o demonstrou claramente: nós agradecemos-lhe por isso.

Este ano, a reunião aconteceu em Valcartier, onde se encontra um projeto
marista para ajudar os jovens em dificuldade de se reintegrar no sistema escolar e continuar sua educação.
Os organizadores quiseram dar a palavra a jovens que estão envolvidos
em diferentes atividades apresentadas pela CAP. Cerca de cinquenta irmãos e leigos - entre eles os irmãos
João Carlos do Prado e Ken McDonald,

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
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
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