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202 anos do Instituto
Festa de 2 de janeiro de 2019 em La Valla
Os irmãos da comunidade de La
Valla convidaram os membros
da Comunidade de l'Hermitage,
Marlhes e Saint-Étienne para
celebrar o aniversário da fundação do Instituto. Reuniram-se
quinze Irmãos e um casal afiliado ao Instituto, de La Valla.
Reunidos na Sala da Missão, celebraram a Eucaristia de ação
de graças, presidida pelo Pe.
Gabriel Perret e animada pelo
Ir. Michel Morel. Um trecho da
mensagem do Ir. Ernesto sobre
as "Rostos de Misericórdia" foi
usado como primeira leitura e
permitiu ao grupo ampliar a visão da "família global" marista,
presente nos cinco continentes.
Recordar a história do Instituto
e a realidade atual da missão
marista próprio no local de fundação, é sempre uma experiência forte e emocional.
Depois da partilha da Palavra de Deus e do pão eucarístico, aconteceu a partilha durante a refeição, não só com
os sabores da terra, mas também de convivência e fraternidade.

Que o carisma de Marcelino, que tem sua fonte, como o Gier,
nas entranhas do Monte Pilat, continue a irrigar os corações
dos maristas onde quer que estejam plantados e floresçam
em nossa terra.

Administração Geral
• Desde primeiro de janeiro, o Ir. Rick Carey é o diretor
de FMSI, substituindo a Marzia Ventimiglia, que ocupou a
posição durante os dois últimos anos.
• Até o dia 8, o Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, esteve em Lomeri, Fiji, participando do encontro de Irmãos da Oceania com menos
de 50 anos.
• Durante essa semana, Raúl Amaya, diretor do Secretariado dos Leigos, participa do retiro dos diretores dos colégios maristas do Chile.
• De 10 a 15 de janeiro se realiza a reunião da equi-
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pe de animação do Encontro Internacional de Jovens Maristas dos 4 ramos maristas, que realizar-se-á em Guatemala a partir do dia 15. Participam da
reunião da equipe de animação os Irmãos Carlos Alberto Rojas e Mark Omede, diretores do Secretariado de
Educação e Evangelização, e Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje.
• Raquel Avendaño é a nova jornalista do Departamento
de Comunicação da Administração Geral. Natural do Peru,
iniciou sua colaboração com os Irmãos Maristas no último
dia 7.
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Toda criança tem o direito de se sentir segura, feliz e amada
Seminário sobre os direitos das crianças no MIC, em Nairóbi
De 17 a 21 de dezembro, assim que os
exames trimestrais foram concluídos,
a comunidade de Irmãos formandos
do MIC participou de diferentes seminários, divididos por faixa etária. Os Irmãos do segundo ano tiveram o privilégio de aprender mais sobre os Direitos
da Criança, graças ao Irmão Evaristus
Kasambwe que deu as palestras.
Começamos com a revisão da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
seguida pela Convenção sobre os Direitos da Criança e depois trabalhamos
a Declaração Africana de forma muito
participativa.
O Ir. Evaristus ensinou-nos a detectar
casos de abuso de acordo com alguns
princípios básicos. Colocou especial ênfase no Direito à Educação, nos artigos
28 e 29 da Convenção sobre os Direitos
da Criança. Ele nos incentivou a promover esses direitos como defensores das
crianças e dos jovens.
No final deste seminário, descobrimos
que o tema dos Direitos da Criança é muito importante
para nós, apóstolos e educadores das crianças e jovens de
hoje. Como costumam dizer, "fronteiras saudáveis criam relações saudáveis". Isso realmente resume o que aprendemos. Aqueles que sabem mais do que nós dizem: "ser bom

é nobre, mas ensinar os outros a serem bons é ainda mais
nobre e digno".
Agradecemos ao Ir. Evaristus pelo bom trabalho de nos proporcionar, partilhando o conhecimento tão necessário para
acompanhar os jovens de hoje.

Provinciais e representantes da Região América Sul dialogam em São Paulo
Reunião do Comitê Regional recorda caminhada conjunta e discute processos
mais sinérgicos para o futuro
Entre os dias 14 e 16 de novembro, o Comitê da Região
América Sul esteve reunido em São Paulo. O encontro
pautou a trajetória da Região desde sua fundação em
2016, alinhando entregas e abrindo espaço para dialogar sobre os passos futuros em das cinco Províncias em
conjunto.
Nos três dias de reunião, o grupo retomou o Plano Estratégico do Instituto Marista e os apelos do Capítulo Geral,
como forma de avaliar e refletir sobre as implantações
de animação e gestão que estão sendo construídas na
Região América Sul. Além de discorrer sobre questões do
governo e reavaliar a caminhada, foram debatidos assuntos como missão, recursos e estruturas, vida marista e comunicação. O Secretário Executivo da Região, Ir. Alberto
Aparicio, também fez uma apresentação destinada aos
Irmãos Provinciais sobre estrutura de animação, governo
e gestão.
A próxima reunião está prevista para o ano que vem, entre os dias 10 e 12 de abril.
8 de janeiro de 2019
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Mundo Marista

Cuba
Lavalla200> Holguín

Romênia
Case ale Sperantei - Bucharest

Estados Unidos
Comunidades de Florida

Tailândia
Centro Marista para Migrantes, Samut Sakhon

Fiji: Encontro de irmãos menores de 50 anos
da Oceania no noviciado de Lomeri

Espanha
VI Capítulo Provincial de Mediterrânea

Dar Vida
Capítulo da Província Compostela

De 27 a 30 de dezembro se realizou, em Valladolid, o
VI Capítulo da Província Compostela. Participaram 23
Irmãos e 10 leigos convidados. O lema do encontro foi
“Dar Vida”.
No primeiro dia, junto com a celebração do “dia da Província”, o Ir. Tomás Briongos tomou posse como Provincial, para um segundo mandato.
Representando o Governo Geral do Instituto, estiveram
presentes os Irmãos Ernesto Sánchez, Superior Geral, e

3

8 de janeiro de 2019

João Carlos do Prado, Conselheiro Geral.
Dia 28 de dezembro foi marcado pela escuta e diálogo.
Foram apresentados os informes de vários setores da
Província e os membros do Governo Geral apresentaram
o Plano Estratégico do Conselho Geral.
No terceiro dia o trabalho focou a definição das prioridades que guiarão o trabalho da Província durante os
próximos três anos. O trabalho dos grupos consistiu em
esclarecer as tendências e selecionar as prioridades, que
serão publicadas em seguida pelo novo Conselho Provincial.
Os capitulares, em seguida, analisaram as propostas do
novo organograma provincial e outras questões específicas da vida dos Irmãos, tais como as normas da Província
e a economia provincial.
A festa da Sagrada Família marcou o último dia do Capítulo. Foram eleitos os Irmãos que ajudarão o Ir. Tomás
na animação provincial: Máximo Blanco, Salvador Hidalgo, Lisardo García, Eduardo Montenegro, António Leal e
Román Álvarez.
O capítulo concluiu-se com o Ir. Ernesto convidando todos a ser novos FMS, F de família global, M de Maria e S
de serviço.
Notícias completas e vídeos desses dias de Capítulo estão disponíveis no blog: https://darvida.home.blog
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Construindo pontes
VI Capítulo da Província Ibérica
pergunta que serviu de reflexão para os
presentes foi: Que pequena mudança
em minha comunidade pode provocar
uma grande transformação?
Orientações para o triênio
Posteriormente, iniciaram-se os trabalhos sobre as orientações para os próximos três anos. Essas diretrizes foram
aprovadas no último dia do Capítulo
com a unanimidade de todos os presentes:
CAMPO DA VIDA MARISTA

O VI Capítulo provincial da Província Ibérica foi realizado
em Lardero (España), de 26 a 29 de dezembro de 2018.
Trinta e um irmãos capitulares e oito leigos convidados
compuseram a assembleia capitular. Também participaram
deste Capítulo os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral do Instituto Marista, e Ben Consigli, Conselheiro Geral
e conselheiro de ligação com a região marista da Europa.
No primeiro dia, o Ir. Moisés Alonso Pérez tomou posse
como Provincial, em seu segundo triênio.
O segundo dia foi marcado pela reflexão, pelo diálogo e
pela partilha dos diversos âmbitos da missão. Realizou-se
a apresentação dos resultados das pesquisas, que transmitiram os ecos que as obras, comunidades e equipes da
Província enviaram ao Capítulo. As propostas e sugestões
giraram em torno da missão e da vida marista, do trabalho
em rede, da formação de líderes maristas e de novos educadores, da abertura ao resto da Igreja e do compromisso
social. Várias equipes provinciais apresentaram seus relatórios referentes ao triênio 2016-2018.
No dia 28, uma palestra sobre o tema deste Capítulo, o
desafio de "construir pontes", aconteceu na sessão da manhã. O Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral do Instituto,
desenvolveu as chaves que devem nos acompanhar na
tarefa conjunta de irmãos e leigos de construir pontes. A

Acompanhar os processos pessoais e as
diversas fórmulas de vida comunitária
e aprofundar esta dimensão profética e significativa em
seus respectivos ambientes.
Crescer em espiritualidade e interioridade ligadas à vida
e à missão, propiciando experiências vitais entre os mais
pobres que levam à mudança de pessoa.
CAMPO DA MISSÃO
Ser referências no ambiente do ponto de vista de nosso
estilo educativo, renovando o modelo pedagógico marista
e atualizando-nos no contexto em que vivemos.
Evangelizar a partir da realidade atual dos jovens e suas
famílias, tornando-os protagonistas de seus processos vitais.
Fazer do compromisso social um dos traços distintivos das
obras educativas da Província.
No último dia, 29 de dezembro, também aconteceu a eleição dos conselheiros provinciais. Os irmãos escolhidos
foram Ambrosio Alonso, Samuel Holguín, Alfonso García,
Abel Muñoz, Jaime Comabella e Alejandro Mena.
A jornada capitular foi encerrada com palavras de agradecimento do Vigário geral, do Conselheiro Geral e do Irmão
Provincial, assim como dos leigos convidados. O Provincial Ir. Moisés, sublinhou: "O mais importante é a riqueza
que cada um carrega dentro de si e que difundamos esse
entusiasmo entre todos nós, a partir de uma chave muito
importante: um futuro cheio de esperança".
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