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Encontro Internacional de Jovens Maristas
150 jovens maristas de todo o mundo se encontram em guatemala
Cerca de 150 jovens maristas, de 20 a 30 anos, de todo o
mundo, participarão do Encontro Internacional de Jovens
Maristas, que acontecerá na Cidade da Guatemala, de 15
a 21 de janeiro, alguns dias antes da Jornada Mundial da
Juventude, na Cidade do Panamá.

"O título 'Tecendo a vida' foi escolhido depois de refletir
sobre temas como a JMJ, a pastoral vocacional, o serviço
comunitário e o Sínodo dos Bispos em outubro de 2018,
cujos protagonistas são sempre os jovens", disse mais uma
vez o Ir. Mark Omede.

Um total de 180 pessoas, incluindo todos os participantes
dos quatro ramos da Família Marista, participarão do encontro que tem
como lema "Tecendo a vida".

Os membros da comissão organizadora pertencem aos
quatro ramos da Família Marista: os
Irmãos Carlos Alberto Rojas e Mark
Omede (Irmãos Maristas, do Secretariado da Evangelização e Educação), o Pe. Juan Carlos Piña (Padres
Maristas), a Irmã Cristina Giustozzi
(Irmãs Missionárias Maristas) e a
Irmã Anne McCabe (Irmãs Maristas). Há também uma equipe local,
coordenada pelo Ir. Jorge Sánchez
Kopper, fms.

O Ir. Mark Omede, diretor adjunto do
Secretariado da Missão dos Irmãos
Maristas e membro da comissão encarregada de organizar o encontro na
Guatemala, disse que, durante o encontro, os jovens maristas refletirão
sobre quatro temas ou "experiências
de vida: comunidade, solidariedade,
interioridade e compromisso".

Para melhor coordenar o evento, o
comitê organizador se reuniu quatro vezes: 17 de abril (via Skype),
27-30 de junho na Cidade da Guatemala, 28 de dezembro (via Skype)
e 10-15 de janeiro na Cidade da
Guatemala.

O objetivo do encontro é proporcionar
aos jovens elementos para o discernimento de sua vocação pessoal, a fim
de fortalecer seu papel de liderança
na Igreja e na sociedade através do
desenvolvimento de um projeto de
vida (Projeto "Tecendo Vida").
O encontro da família marista na Guatemala conta com uma
página web e está presente também nas redes sociais.

Depois do primeiro encontro internacional de jovens maristas em Sydney (2008), o grande
encontro de jovens maristas aconteceu também em Madri
(2011), Rio de Janeiro (2013) e Lyon (2016).

Administração Geral
• No dia 15 começa o Encontro Internacional de Jovens Maristas
dos 4 ramos da Família Marista em Guatemala. Da administração geral participam os Irmãos Ernesto Sánchez, Superior Geral;
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral; Sylvain Ramandimbiarisoa e
Ir. Ben Consigli, Conselheiros Gerais; Beto Rojas e Mark Omede,
Diretores do Secretariado para a Educação e Evangelização e
Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje.
• Nos dias 14 e 15 de janeiro o Ir. Óscar Martín, Conselheiro Geral, participa da Assembleia dos Conselhos Eu-
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ropeus de Missão, em Les Avellanes, Espanha.
• De 16 - 22 de janeiro os Irmãos Óscar Martín, Conselheiro Geral, e Valdícer Fachi, diretor do Cmi, participam,
junto com representantes dos Irmãos de La Salle, davisita regular do Conselho do “Projeto Fratelli” à comunidade e ao trabalho no Líbano.
• Entre os dias 17 e 19 de janeiro, o Ir. Libardo Garzón,
Ecônomo Geral, participa do encontro dos ecônomos
provinciais do Arco Norte em Miami, Estados Unidos.
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Assegurar uma melhor continuidade nas fases de formação
Filipinas: Encontro dos Formadores Maristas da Ásia
O encontro anual de formadores da Ásia,
realizado no MAPAC de 9 a 12 de janeiro, foi um momento de grande alegria e
comunhão, que nos deu a oportunidade
de partilharmos juntos ideias sobre diferentes temas de formação e nos motivou
a avançar, apoiando-nos mutuamente e
conscientes de que fazemos parte desta
família carismática global.
Este ano, houve dezoito participantes das
Filipinas (General Santos, Cotabato City,
Dávao, Mapac), Bangladesh, Vietnã, Tailândia, Sri Lanka, Coréia do Sul e Austrália.
Depois do importante trabalho do ano
passado, que abordou as diferentes trajetórias desenvolvidas em cada etapa da
formação (promoção vocacional, aspirantado, postulantado, noviciado e pós-noviciado), um dos objetivos mais
importantes do encontro deste ano foi partilhar nossos
diferentes programas para assegurar uma melhor continuidade nas etapas da formação. É um trabalho em andamento, mas temos uma melhor visão do caminho que
cada formando é convidado a seguir e como podemos
apoiar-nos mutuamente no seu acompanhamento.
Um tema importante deste ano foi como integrar a dimensão da ecologia nos diversos programas de formação. A
partir da conferência do Sr. Joe Nacianceno, professor no
colégio marista, e dos pensamentos da encíclica Laudato
Si, procuramos levantar diferentes possibilidades no que
se refere à APRENDISAGEM E NOVAS ATTITUDES AO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÕES DE AÇÕES CONCRETAS.
Outro momento muito positivo foi o intercâmbio das nossas melhores práticas de formação. Às vezes pode acontecer que nos concentremos mais nos problemas e não
o suficiente em todas as coisas positivas que acontecem
em nossa comunidade de formação
ou no que fazemos.
Alguns exemplos
dessas boas práticas são: estar mais
unidos na equipe
de formação, uma
estreita
relação
com a paróquia nas
diferentes
atividades, programas
especiais para conhecer os leigos,
experiência comunitária fora do país

para escolásticos ou jovens irmãos, seminários sobre Comunicação Não-Violenta, acompanhamento sistemático,
etc.
Outro tema importante, que tem sido destacado, é o nível de inglês dos nossos jovens irmãos que chegam ao
MAPAC e também participam das etapas anteriores de
formação. Sugerimos algumas propostas para melhorar a
situação.
Também foi agradável escutar a experiência dos irmãos
que participaram do curso de formação do ano passado,
em Roma. Eles nos confirmaram a importância de cuidar
uns dos outros e garantir as condições necessárias para
poder avançar de forma saudável e ter a capacidade de
se adaptar continuamente às mudanças dos jovens de
hoje. Um elemento importante em relação a este tópico
é desenvolver a capacidade de compartilhar e criar sintonia entre os próprios formadores.
No último dia, em um exercício voltado para o futuro,
refletimos e compartilhamos
ideias sobre as seguintes
questões:
O que continuará em nossa formação dentro de cinco anos?
O que é que ainda existe, mas
não existirá daqui a cinco
anos?
O que é que não existe, mas
existirá em cinco anos?
Finalmente, para concretizar
nossa orientação ecológica,
plantamos uma árvore; um
gesto simples, mas com uma
força missionária significativa.
15 de janeiro de 2019
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22 irmãos se reúnem no noviciado de Lomeri, Fiji
Encontro de irmãos menores de 50 anos da Oceania
Um total de 22 Irmãos das três Unidades
Administrativas da Oceania reuniram-se
no noviciado de Lomeri, Fiji, de 4 a 8 de
janeiro, para ver como os jovens Irmãos
dessa região estão respondendo aos apelos do XXII Capítulo geral. O encontro
coincidiu com o ciclone tropical Mona,
que se aproximava ameaçador, com fortes
chuvas, daquela bonita ilha tropical.
Devido ao pequeno número de irmãos
dessa idade na Oceania, o encontro foi
muito significativo para partilhar experiências entre todos os presentes. Os 5
dias serviram para abordar questões que
vão além da simples conversa.
Um dos pontos altos desta reunião foi o
serviço de trabalho manual para pintar algumas salas de aula da Escola Primária São
Marcelino em Suva. O espírito de equipe,
a alegria e o trabalho duro comum uniram
o grupo e impressionaram os noviços da
Região, que nos acompanharam durante esses dias. Esta
atividade fomentou a fraternidade nos dias seguintes.
Outro ponto importante foi ouvir a voz dos leigos locais.
Sheena Penjueli, que trabalha com jovens com deficiência no Instituto Champagnat de Suva, partilhou conosco
seu testemunho de missão leiga marista no Pacífico. Todos ficamos impressionados e comovidos com sua gentil
presença mariana.
Na liturgia final, o Ir. David McDonald, líder do Distrito do

Pacífico, deu uma emocionante bênção maori aos quatro
noviços. Dois deles farão sua primeira profissão no dia 23
de fevereiro e os outros dois continuarão seu segundo
ano de formação no noviciado.
Talvez a melhor maneira de resumir esses cinco dias seja
levando em conta as reflexões dos noviços, que reconheceram que os irmãos com menos de 50 anos de idade na
Oceania são homens alegres e confiantes.
A chuva parou e o sol brilhou no último dia do encontro.

Cinco mil notícias em Champagnat.org
Com a notícia da disponibilidade, em várias línguas,
do documento final do Sínodo dos Bispos sobre os
jovens, foi publicada em Champagnat.org, no dia 14
de janeiro, a notícia número 5.000, desde 2004.
A riqueza grande do site do Instituto é que todo esse
material continua online, espelhando, de maneira dinâmica, os últimos 15 anos de vida dos Maristas de
Champagnat.
O novo site, que estamos realizando e estará online
nos próximos meses, visa melhorar ainda mais esse
canal que pretende ser cada vez mais protagonista
no ideal de caminhar como Família Global.
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Mundo Marista

Austrália
Retiro em Adelaide

Irlanda
Marian College, Dublin

Espanha: Assambleia dos Conselhos de
Missão da Europa, em Les Avellanas

Brasil: Colégio Marista Nossa Senhora
de Nazaré, Belém

Camboja
La Valla School in Takhmao

Madagascar
Antsirabe: formação para Irmãos jovens

Caminhar com as crianças e jovens
Documento Final do Sínodo dos Bispos sobre os Jovens
Acaba de ser publicado o documento final do Sínodo dos Bispos sobre o
tema "Jovens, fé e discernimento vocacional", realizado de 3 a 28 de outubro de 2018. O Irmão Ernesto Sánchez,
Superior geral do Instituto, foi um dos
membros do Sínodo, representando a
União dos Superiores gerais.
Na véspera do Encontro Internacional
de Jovens Maristas, que acontecerá na
Cidade da Guatemala, de 15 a 20 de
janeiro, e da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá na Cidade
do Panamá, de 22 a 27 de janeiro, é
importante tomar em mãos esse documento, publicado pelo Vaticano, para
poder identificar as nossas chaves de
ação em relação aos jovens.
O interesse da presença marista nas
questões juvenis responde ao apelo
do XXII Capítulo geral, que exorta os
Maristas de Champagnat "Para caminhar com as crianças e jovens marginalizados pela vida".

PDF: English | Español | Français | Português
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Notícias breves
■ Brasil Centro-Norte

Escutar, encontrar e projetar
Província Mediterránea celebra seu VI Capítulo

Foi apresentado o Plano Estratégico de Evangelização provincial até
2023, com 5 prioridades: promover
a transformação social, promover
acultura de paz, fomentar oprotagonismo pastoral solidário, consolidar
a gestão pastoral-pedagógica e despertar para uma conversão pastoral.

■ Cruz del Sur
Durante o ano de 2018 a Província promoveu vários momentos de
formação para a sua liderança em
vista da promoção do cuidado e da
prevenção de situações de abuso
sexual que podem sofrer as pessoas
assistidas pelos centros educativos
maristas. Um vídeo publicado recentemente permite visualizar o que se
partilhou durante o ano: https://youtu.be/vR2IryxLtV4?t=5

■ Laicado no MAPAC
Os jovens estudantes do Centro de
Formação para jovens Irmãos em Filipinas participaram, na semana passada, de um seminário sobre o ser leigo
e leiga marista e a missão partilhada
entre Irmãos e Leigos, conduzido por
Elma Rafil, responsável da Comissão
de Leigos da Província East Asia.

■ Lavalla200> Siracusa
No dia 18 de janeiro será inaugurado pela comunidade internacional
de Siracusa o Centro Intercultural
de Ajuda e Orientação (CIAO), que
será uma estrutura fundamental
para o trabalho da comunidade na
defesa da dignidade e na inclusão
dos migrantes que chegam na Itália.

■ Estados Unidos
A Província realizou um retiro para
jovens universitários interessados na
vocação religiosa marista, em Nova
Iorque. De 3 a 10 de janeiro os jovens
aprenderam sobre ser Irmão Marista
e conheceram a vida das comunidades e a missão que desempenham.
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A Província Mediterrânea celebrou
seu VI Capítulo, de 2 a 5 de janeiro,
na residência marista de Guardamar
del Segura, na Espanha.
No primeiro dia de trabalho, que coincidiu com a comemoração do 202º
aniversário de fundação dos Irmãos
Maristas, o Ir. Juan Carlos Fuertes assumiu o cargo de Provincial por um
segundo mandato, com a presença do
Ir. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, Vigário Geral, e dos Irmãos Ben Consigli
e João Carlos do Prado, Conselheiros
gerais.
O Capítulo, que girava em torno de
três elementos fundamentais: escutar, encontrar e projetar, assumindo
as três linhas de ação sugeridas pela
Assembleia provincial, realizada de 5
a 8 de dezembro: Evangelizar, Maristas de Champagnat e Diversidade.
Sob o lema "Change Chance", o encontro refletiu sobre as linhas de trabalho mais importantes para o futuro
e definiu as principais ações a seguir
na vida provincial.
"Que o Espírito que moveu Marcelino
nos conduza também hoje e nos encha com a força e a ternura de Deus
que faz novas todas as coisas", recordou o Ir. Juan Carlos Fuertes ao final
do primeiro dia de trabalho.
No segundo dia, o Irmão Provincial
apresentou um relatório sobre a vida
dos Irmãos e das comunidades maristas da Províncai. E também levantou
questões sobre como "descobrir o

que é essencial, o que nos dá vida"
e, por outro lado, "identificar o que
devemos deixar ir, o que fica para podermos avançar".
Na terceira sessão, os capitulares
elegeram os novos membros do Conselho provincial: Aureliano García,
Chano Guzman, Gregorio Bartolomé Delgado, Damiano Forlani, Javier
Gragera e Samuel Gómez. Do mesmo
modo, o Irmão Juan Carlos Fuertes
elegeu o Irmão Aureliano García como
Vice-provincial para os próximos três
anos. O novo Conselho provincial nomeou o Ir. Juan Miguel Anaya como
novo Administrador da Província.
No último dia do Capítulo, os capitulares revisaram e discutiram as normas provinciais, avaliaram o trabalho
realizado e delinearam as prioridades
da Província. O Ir. Cyprien Gandeebo,
Superior do Distrito Marista da África
do Oeste, informou aos participantes
sobre a realidade da presença nessa
região da África, enquanto o Ir. Georges Sabe, representante dos Maristas
Azuis de Alepo, agradeceu à Província
Mediterránea pelo apoio que sempre
deu à comunidade marista da Síria.
Na conclusão do Capítulo, o Ir. Luis
Carlos Gutiérrez, Vigário Geral do Instituto, e os Irmãos Ben Consigli e João
Carlos, membros do Conselho geral,
falaram à assembleia, reunindo seus
sentimentos depois de participarem
do encontro. Veja aqui as intervenções.
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Quênia: 67 Irmãos estudantes em Nairóbi
Seminário sobre o Patrimônio Marista no MIC

A comunidade do MIC (Marist International Center), em Nairóbi (Quênia),
conta hoje com 67 irmãos estudantes,
do período pós-noviciado, provenientes de cinco unidades administrativas:
Distrito da África Ocidental e Províncias de Madagascar, África Austral, Nigéria e África Centro-Leste.
A formação profissional dos irmãos do
MIC dura quatro anos, frequentando o
MIUC (Marist International University

College). Como parte de sua preparação religiosa, os irmãos também
participam do programa de Estudos
Religiosos, durante três anos, de maio
a julho. No final desse período, eles
obtêm o diploma em Educação e o diploma em Estudos Religiosos.
Cada ano de estudo é composto por
dois semestres (1º semestre: agosto
a dezembro; 2º semestre: janeiro a
abril). Atualmente, há 23 irmãos estu-

"Conhecer e amar nosso fundador, o Pe. Marcelino Champagnat, que é parte integrante de nossa identidade de
Irmãos Maristas, compreender o seu contexto histórico,
geográfico, social, espiritual e educacional permite nos conhecer melhor como Irmãos Maristas. Para aumenta nossa cultura sobre o Fundador e ampliar o que aprendemos
durante o postulado e o noviciado, os Irmãos em formação inicial participaram do seminário sobre o Patrimônio
Marista, que durou uma semana, de 17 a 21 de dezembro
de 2018. Os encontros foram dirigidos pelo Ir. Spiridion
Ndanga, responsável pelo Patrimônio Marista na África.
Durante o seminário, os irmãos do primeiro ano puderam
conhecer mais sobre o Padre Champagnat, através dos documentos do Instituto e, sobretudo, através das cartas do
Fundador. Durante o curso, o Irmão Spiridion soube nos
transmitir sua grande paixão por Champagnat e pelo Ins-

dando no primeiro ano, 17 no segundo, 18 no terceiro e 9 no quarto.
Como parte de sua formação, os Irmãos do MIC também podem participar de seminários anuais. Esses cursos - que acontecem em dezembro,
logo após os exames do primeiro semestre - não fazem parte do currículo
acadêmico, mas são muito úteis para
o desenvolvimento pessoal.
No primeiro ano de estudos, os irmãos podem participar do seminário
sobre o Patrimônio Espiritual Marista.
Aos Irmãos do segundo ano é proposto um seminário sobre os Direitos e
a Proteção da Criança. Os alunos do
terceiro ano participam em uma semana de estudo sobre Empreendedorismo, enquanto os do quarto ano
- que se preparam para deixar a casa
de formação e participar plenamente
da missão - podem participar do seminário sobre Liderança Espiritual e
Animação de Retiros.
Publicamos agora o testemunho de
um jovem irmão, o Ir. Henri Ngeli, estudante do primeiro ano, que participou do seminário sobre o Patrimônio
Marista.

tituto. Ele também nos encorajou a aprofundar e renovar
nossa relação com Champagnat. Do mesmo modo, o Irmão
Spiridion nos desafiou a refletir sobre suas atitudes e o
seu exemplo. Não pensemos que somos órfãos, mas que
temos uma relação sólida com nosso Fundador. Através
da obra de Champagnat, projetamos seu rosto nos jovens.
Portanto, quanto mais conhecemos Champagnat, mais
crescemos sabendo que somos parte de seu sonho, de
transformar os jovens para que melhorem cada vez mais
a própria vida.
Os Irmãos do primeiro ano, agradecem ao Ir. Spiridion por
ter animado o estudo. E enquanto continuamos a amar
a Jesus Cristo e a torná-lo conhecido, esperamos poder
mostrar o rosto de Champagnat aos jovens, a quem somos
chamados a servir."
Ir. Henry Ngeli

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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