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Notícias Maristas
SPECIAL

Encontro IntErnacIonal dE JovEns marIstas

comunIdadE, IntErIorIdadE, solIdarIEdadE E mIssão

180 jovens entusiasmados, provenientes de 33 diferentes 
países, participaram do "Centro Marista de Formação", na 
Guatemala, para celebrar o encontro mundial da Família 
Carismática Marista, que inclui as Irmãs Missionárias Ma-
ristas, as Irmãs Maristas, os Padres Maristas e os Irmãos 
Maristas. O lema deste Encontro Internacional de Jovens 
Maristas foi "Tecendo a Vida".
No decorrer do evento, cada um dos ramos da família ma-
rista assumiu a responsabilidade de um dos quatro subte-
mas de "Tecendo a Vida".
Na quarta-feira, os Irmãos Maristas apresentaram o tema 
Comunidade. Os Irmãos Ernesto Sánchez (Superior geral), 
Luis Carlos Gutiérrez (Vigário geral), Sylvain Ramandim-
biarisoa e Ben Consigli (Conselheiros gerais) deram infor-
mações sobre os ideais e a realidade da vida comunitária. 
O dia também incluiu uma viagem a Antígua Guatemala, 
onde grupos de fraternidade criaram um forte sentido 
de comunidade através de várias tarefas realizadas nesta 
bela cidade histórica rodeada de vulcões.
Na quinta e sexta-feira, os participantes foram convidados 
a dividir-se em dois grupos. Um grupo foi acompanhado 
pelas Irmãs Maristas, que tinham a responsabilidade de 

partilhar sobre a interioridade. A Irmã Grace Ellul (Supe-
riora Geral) propôs temas muito provocantes pela manhã, 
enquanto a Irmã Anne McCabe conduziu os participantes 
em um seminário muito sugestivo sobre a oração.
Outro tema, também abordado durante esses dois dias, 
foi o da solidariedade. A Ir. Georgeanne Marie Davidson, 
Superiora Geral das Irmãs Missionárias Maristas, animou 
o grupo com a certeza de que, se amamos, seremos en-
viados pelo Espírito para a glória de Deus e para a honra 
de Maria. Jhorna Gomes, Irmã Missionária Marista de Ban-
gladesh, compartilhou sua experiência de trabalho com as 
novas culturas. À tarde, os participantes do grupo foram 
enviados a diferentes centros de obras sociais e escolas, 
onde puderam experimentar pessoalmente o que é a soli-
dariedade e conhecer a realidade da população local. Para 
muitos participantes, isto foi bastante impressionante.
O tema final foi o da missão, apresentados por Pe. John 
Larsen, Superior Geral dos Padres Maristas, e pelo Pe. Juan 
Carlos Piña. A todos os presentes foi recordado que a mis-
são dos maristas é obra de Maria e que o fundamento de 
nossa missão é a oração contemplativa. Os participantes 
foram convidados a desenvolver um projeto de vida pes-
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O Encontro Internacional de Jovens Maristas de 2019 co-
meçou com cantos e muita alegria nesta terça-feira, 15 de 
janeiro, no Centro de Formação Marista da Cidade da Gua-
temala, América Central.
O lema que os acompanhou neste dia foi "Começa o 'Te-

cendo a Vida'" e foi o Ir. Carlos Alberto Rojas quem deu 
as palavras de abertura, seguido da entoação do hino que 
animará todo o Encontro.
A tarde continuou com uma pequena oração à nossa Boa 
Mãe Maria, que foi dirigida pelo Ir. Juan Antonio Sandoval. 

Ir. Hipólito Pérez, provincial 
dos Irmãos Maristas da Améri-
ca Central, deu as boas-vindas 
aos participantes em nome 
dos anfitriões do encontro. 
No final da tarde, os jovens 
foram convidados a se divi-
dir em "grupos de vida", nos 
quais puderam comparti-
lhar suas experiências. O dia 
terminou com uma janta de 
boas-vindas.
Participam dessa atividade 
representantes dos quatro ra-
mos maristas: Padres Maristas, 
Irmãs Maristas, Irmãs Missio-
nárias Maristas e Irmãos Ma-
ristas. Por esta razão, também 
estão presentes os Superiores 
Gerais de cada uma das con-
gregações, assim como alguns 
Conselheiros Gerais.

tEJIEndo vIda

soal com a opção de apoiar-se mutuamente nas fraterni-
dades através de redes sociais, depois do encontro.
E considerando que um encontro para jovens precisa de 
muita criatividade, drama, música e dança, tudo isso es-
teve abundantemente presente, através da energia e do 
espírito vivo dos jovens em idade e dos jovens de coração.
No último dia, os quatro temas-chave foram unificados por 
uma comovente liturgia que ilustrou que Maria nos mos-
trou o caminho para Jesus através do tecido de Comuni-
dade, Interioridade, Solidariedade e Missão. Todos esses 
temas são partes essenciais do que significa ser marista 

hoje. Uma das Superioras gerais participantes partilhou na 
fraternidade seu sentimento de família, experimentado 
no encontro marista.
O encontro foi possível graças ao Comitê Organizador dos 
quatro ramos: ao Ir. Carlos Alberto Rojas, que magistral-
mente liderou o encontro; ao Ir. Jorge Sánchez, que dirigiu 
as equipes locais da Província da América Central; e à aju-
da abnegada dos jovens voluntários, que serviram genero-
samente durante os cinco dias do evento.

Ir. Tony Leon
Diretor do Secretariado Irmãos Hoje

O Encontro Internacional de Jovens Maristas - Tecendo a Vida - foi uma maravilhosa experiência vivida da alegria 
que Deus tem por cada um de nós, especialmente por nossos jovens maristas. Durante cinco dias, no coração 
da Cidade da Guatemala, jovens maristas de todos os cantos do mundo viveram uma profunda experiência de 
comunidade, contemplação e solidariedade, compartilhando a riqueza da diversidade cultural, linguística e mo-
dos de ver o mundo ao nosso redor. Esta experiência também destacou como o nosso modo mariano de estar no 
mundo transcende todas as fronteiras e barreiras geográficas ou culturais. Durante esses dias os participantes 
também tiveram a oportunidade de refletir sobre a peculiaridade única que Deus tece em cada uma de nossas 
vidas, revelando seu amor abundante por cada um de nós.
A energia, a fraternidade e o espírito animado do encontro me transmitiram o sentimento de que nosso carisma 
marista no mundo está vivo e bem, e aponta para uma Igreja futura cheia de esperança e promessa.

Ir. Ben Consigli, Consejero General

prImEIro dIa, 
15 dE JanEIro

http://www.champagnat.org/000.php?p=801


Notícias Maristas 561

3 28 de janeiro de 2019

comunIdadE: tEcEndo Juntos

O segundo dia do Encontro Internacional de Jovens Maris-
tas começou com diversas atividades para os representan-
tes dos quatro ramos maristas: Padres, Irmãs, Irmãs Missio-
nárias e Irmãos.
O dia começou com o ensaio de al-
guns cantos para a missa de quinta-
-feira e continuou com duas dinâmi-
cas que injetaram ainda mais energia 
nos participantes.
Nessa ocasião, os Irmãos Maristas 
partilharam sua experiência e sentido 
de "fraternidade" que vivem em suas 
comunidades. Os jovens puderam 
conhecer de perto ao Ir. Ernesto Sá-
nchez, superior geral, e alguns mem-
bros do Governo Geral: Irmãos Luis 
Carlos Gutiérrez (vigário geral), Ben 
Consigli e Sylvain Ramandimbiarisoa 
(conselheiros gerais).
À tarde, os jovens foram transferidos 
para a cidade de Antígua Guatemala, 
onde, em grupos de vida (comunida-

des para partilhar experiências), puderam conhecer lu-
gares emblemáticos da cidade e levar para casa algumas 
lembranças dessa cidade tradicional.

sEgundo dIa,

16 dE JanEIro
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O terceiro e quarto dia do Encontro Internacional de Jo-
vens Maristas foram cheios de energia, com dinâmicas de 
sincronização de movimentos e canções. É claro que não 
poderia faltar a entoação do Hino "Tecendo a Vida".
Durante esses dias, os participantes puderam aprofundar 
sua espiritualidade através do testemunho dos dois ramos 
femininos da Família Marista. A Irmã Grace Ellul, 
das Irmãs Maristas, falou sobre como o silêncio 
pode ser tão gratificante para a vida.
Os jovens conheceram também o trabalho so-
lidário feito pelas Irmãs Missionárias Maristas, 
escutando o depoimento da Ir. Georgeanne Ma-
rie Donovan, Superiora Geral e a experiência da 
Irmã Jhorna Gomes.
O encontro com as Irmãs Maristas dos dois ra-
mos serviu para motivar os 180 jovens dos qua-
tro ramos maristas, que participaram de uma 
experiência de solidariedade em diferentes lu-
gares da Cidade da Guatemala: Escola Marista, 
Centro Escolar Ir. Moisés Cisneros, Casa Alianza, 

Ciudad Anini e Hogar e Casa de Abuelitos "San José" Villa 
de Emmaús.
Na sexta-feira à noite, os jovens participaram do "Marist 
Got Talent", onde puderam mostrar suas habilidades artís-
ticas a partir do canto e dança tradicionais de seus países 
e regiões, assim como apresentações teatrais.

O encontro foi bastante inspirador porque o tema tocou todos os aspectos da vida. O espírito marista animou 
todo o encontro com amor e fraternidade. No encontro, os participantes foram desafiados a continuar tecendo 
um projeto de vida específico. Para mim, a organização do evento foi um sucesso.

Ir. Mark Omede, Secretariado de Educação e Evangelização

tErcEIro E
cuarto dIas

17-18 dE JanEIro vIvEndo a EspIrItualIdadE E a solIdarIEdadE
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a mIssão, o tEcIdo avança

Alegria, cantos e danças 
marcaram o início do quinto 
dia do Encontro Internacio-
nal de Jovens Maristas, onde 
o ponto central foi a missão. 
O lema que acompanhou o 
dia foi "o tecido avança".

Nessa ocasião, os partici-
pantes puderam conhecer 
mais sobre o trabalho dos 
Padres Maristas. Pe. John 
Larsen, Superior Geral, par-
tilhou sua experiência de 
missão como sacerdote, as 
dificuldades que enfrentou 
e como as superou.

Dois jovens maristas tam-
bém partilharam seu testemunho sobre como a missão 
dos Padres inspirou sua vida na missão e na dedicação 
aos outros. Pe. John e os jovens motivaram os partici-
pantes a trabalhar em seu projeto de vida pessoal, em 
silêncio e reflexão pessoal.

À tarde, houve a oportunidade de conversar com os 
Superiores gerais dos quatro ramos maristas. Os jo-
vens fizeram perguntas sobre a inspiração e o trabalho 
de cada um dos ramos. Foi um momento breve, mas 
motivador para os participantes.

Durante a noite, foi o momento de celebrar a vida, 
graças a um jantar mais informal e à música, que os 
convidou a dançar.

Os Superiores gerais dos quatro ramos da Família Maris-
ta ajudaram os jovens a refletir sobre quatro temas fun-
damentais: Comunidade, Interioridade, Solidariedade e 
Missão. Esses valores maristas fundamentais ajudaram 
os jovens a "tecer sua vida", a "refletir juntos" sobre suas 
experiências vitais, a preparar um projeto de vida para 
que possam ajudar a "construir um mundo melhor". Este 
objetivo foi repetido ao cantarem o seu hino, "tecendo 
a vida... cultivando o futuro para um mundo totalmente 
novo”.
Penso que os participantes voltaram para casa muito en-
riquecidos e desejosos de motivar outros a unirem-se 
a eles na tecelagem da vida, para estarem juntos como 
uma família global a trabalhar por um mundo melhor.

Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiro Geral

QuInto dIa

19 dE JanEIro
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Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
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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

O Encontro Internacional de Jovens Maristas chega ao fim 
e o último dia foi repleto de experiências inesquecíveis 
para os mais de 150 jovens que participaram desses seis 
dias de partilha de vida.
Nesse dia, os participantes puderam ter um contato mais 
próximo com os Superiores gerais dos quatro ramos ma-
ristas. Os jovens foram divididos de acordo com a ligação 
com os Padres, Irmãs, Irmãs Missionárias ou Irmãos Ma-
ristas.
Tiveram a oportunidade de conhecê-los melhor, de fazer 
perguntas mais específicas e de falar sobre o que significa 
ser marista hoje e os desafios que se apresentam. Foi uma 
experiência completamente gratificante para os jovens.
O encontro terminou com uma missa presidida pelos Pa-
dres Maristas e o envio do grupo de jovens que participa-
rão da Jornada Mundial da Juventude no Panamá.
Agradecemos também a todas as pessoas que contribuí-
ram para a organização e realização do Encontro Interna-
cional de Jovens Maristas de 2019.
Os jovens se despediram com abraços, fotografias, risos e, 
é claro, mais uma vez cantando o hino que os acompanhou 
durante toda a semana: "Tecendo a Vida".

sExto dIa

20 dE JanEIro

clIQuE nEstE lInk para vEr 
vídEos E fotos do Encontro

mIssão: a tEcElagEm contInua

As crônicas, fotos e vídeos, disponíveis também no nosso site, foram 
realizados pela equipe de comunicação da Província da América Central
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