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NOTÍCIASMARISTAS

Mudanças eM notícias Maristas
■  Com esse número inauguramos uma nova etapa do nosso 
boletim, marcada por um novo layout e por uma nova metodo-
logia de envio. O novo layout integra o logo da Administração 
Geral. Além disso, o envio através da plataforma MailChimp 
permite uma apresentação imediata das notícias e um segui-

mento mais eficaz dos nossos seguidores, além de conservar 
a tradicional versão em PDF, que poderá ser baixada através 
do site e do link no correio que receberá. Para continuar rece-
bendo Notícias Maristas semanalmente faça a sua inscrição 
na nova plataforma, através desse endereço:
http://www.champagnat.org/500.php?a=7l

O   Encontro de Provinciais e Su-
periores de Distrito acontece na 
Casa geral, de 4 a 12 de março, 

sob o lema "Chamados a viver liderança 
profética e serviçal, em corresponsabili-
dade e interdependência". Os membros 
do Conselho geral, os Irmãos Provin-
ciais e os Superiores de Distrito estão 
presentes no encontro.

O objetivo do encontro é, antes de tudo, 
fortalecer o sentido da Família Marista 
Global através do encontro entre os 
Provinciais, Superiores de Distrito, 
Conselho geral e outros membros da 
Administração geral.

Outro objetivo é aprofundar o que 
significa viver a "liderança profética 
e serviçal" na corresponsabilidade. E 
também partilhar a Programação Es-
tratégica da Administração geral como 
forma de pôr em prática o XXII Capítulo 
geral. Do mesmo modo, pretende-se 
refletir sobre dois temas específicos: 

os "projetos internacionais do Instituto" 
e a "resposta às crises geradas por 
situações de abuso sexual".

Durante os dias do encontro os partici-
pantes procurarão criar uma dinâmica 
ativa e experiencial que favoreça ao 
máximo o intercâmbio. E também 
encontrar um espaço para um en-
contro pessoal com o Superior Geral 
ou o Vigário Geral e também com os 
conselheiros links e os diretores dos 
secretariados e departamentos da 
Administração Geral.

Chamados a viver liderança profética e serviçal,
em corresponsabilidade e interdependência

Encontro de Provinciais
e Superiores de Distrito
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"Tecer e viver a vida em espírito 
de fé e esporte" foi o tema do 
encontro bienal das esco-

las secundárias maristas das Filipinas 
(Província da Ásia Oriental), organizado 
pelo Colégio Notre Dame de Kidapawan, 
de 29 a 31 de janeiro de 2019. Parti-
ciparam do evento sete escolas: Escola 
Marista de Marikina, Nossa Senhora de 
Cotabato (NDC), Universidade Nossa 
Senhora de Dadiangas (NDDU), Campus 
Espina e Lagao, Nossa Senhora de Jolo 
- Kasulutan (NDJ), Universidade Nossa 
Senhora de Marbel (NDMU) e Colégio 
Nossa Senhora de Kidapawan (NDKC).
O Ir. Lindley H. Sionosa, vice-provincial 
de East Asia e coordenador do setor das 
Filipinas, honrou a ocasião como orador 
convidado, enquanto o Ir. Manuel V. de 

Leon, presidente da Escola Notre Dame 
de Kidapawan, deu as boas-vindas aos 
participantes.
O encontro incluiu várias competições 
acadêmicas, socioculturais e desportivas.
O encontro terminou com a Cerimônia de 
Premiação e Noite de Solidariedade, que 
evidentemente demonstrou a camara-
dagem e o espírito de família entre os 
participantes.
O próximo encontro marista acontecerá 
em 2021 e será organizado na Univer-
sidade Nossa Senhora de Marbel, IBED, 
na cidade de Koronadal, Cotabato, nas 
Filipinas.
Inspirado no enfoque pedagógico de 
São Marcelino Champagnat de fazer de 
cada escola um centro de fé e de vida, 
o Encontro Marista está comprometido 

com isso, proporcionando aos alunos 
um lugar para praticar os valores da 
esportividade e do espírito de família 
entre as escolas filipinas maristas; para 
aprimorar suas habilidades, promoven-
do o desenvolvimento de suas habili-
dades, a fim de alcançar o progresso 
dos indivíduos e da sociedade em geral. 
Procura também fomentar a cultura 
entre os estudantes, atualizando-os 
com os principais valores maristas e a 
exigência de excelência.

De 14 a 15 de fevereiro, a Província marista Cruz del Sur 
realizou em Buenos Aires um encontro sobre governo, 
gestão e animação provincial, com o objetivo de refletir 

sobre a realização de projetos de planejamento provincial e 
como caminhar juntos neste triênio com um novo esquema de 
trabalho.

O encontro contou com a presença do Ir. Provincial, Raúl 
Schönfeld, do Conselho Provincial e dos diversos Coordenado-
res das equipes de animação e gestão provincial. 

O encontro começou com uma reflexão sobre os apelos do VI 
Capítulo provincial, realizado no ano passado: "Como maristas 
de Champagnat, sentimo-nos chamados a ser e a promover 
comunidades, em todas as suas expressões, comprometidas 
com sua vitalidade.

Os temas tratados foram: projetos de espiritualidade marista, 
itinerários formativos, transformação pedagógico-educativa 
das escolas maristas, revitalização da pastoral juvenil marista, 
itinerários vocacionais para leigos, protocolo para a defesa 

dos direitos da infância e da adolescência, educação sexual 
integral, gestão e animação provincial. Também foram consi-
derados os programas de atualização dos projetos provinciais 
relacionados com a missão marista, a prevenção e o cuidado 
das crianças e adolescentes.

Durante o encontro, os participantes definiram o organograma 
de trabalho, as tarefas e as diferentes equipes com suas pro-
postas, a fim de estabelecer os planos para o triênio e superar 
os desafios da missão na Província Cruz del Sur. 

Filipinas: Espírito de família no colégio marista

Encontro Bienal Marista

Argentina: Caminhando juntos

Encontro sobre Governo Provincial, Gestão e Animação
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Este projeto está aberto a jovens, 
adultos ou aposentados, que se 
identifiquem com a missão marista 

e que queiram participar da obra, por 
curto ou longo prazo.

Para se candidatar, o aspirante voluntário 
- com diploma de professor e qualquer 
outra profissão - deve apresentar sua 
candidatura ao programa Bridge Builders 
da Austrália e, uma vez aceito, será en-
viado um convite de um 
dos lugares com uma 
presença marista 
que necessita de 
colaboradores.

Entre as co-
munidades que 
necessitam de 
voluntários estão: 
o "Projeto Fratelli" 
no Líbano; o projeto 
"Lavalla200>", com comunidades no 
Brasil, Cuba, Estados Unidos, Romênia, 
Itália, África do Sul e Austrália. E "Novos 
Horizontes”, no Vietnã.

"Há muitas oportunidades de participar 
da missão marista em nível nacional 
ou internacional. Depois de completar 
recentemente sete anos como diretor 
do Secretariado da Colaboração para a 

missão internacional(CMI), ainda tenho 
conexões internacionais úteis. O Provin-
cial criou um escritório chamado Colabo-
ração e Voluntariado, que eu administro”, 
conta o Ir. Chris Wills, que trabalhou na 
Casa geral e agora está promovendo o 
voluntariado na Austrália.

Bridge Buildersé um serviço destinado 
às 4 frentes de pastorais da Província: 
Marist Schools Australia, Marist Youth 

Ministry, Australian Marist 
Solidarity y Marist180.

Destina-se também, 
através da Associa-
ção São Marcelino 
Champagnat, 
também a todos os 
maristas.

Este trabalho que o 
Ir. Chris está desen-

volvendo na Austrália, 
em nível de Instituto, é realizado pelo 
Departamento de Colaboração para 
a missão internacional, que trabalha 
com o Conselho geral no desen-
volvimento e acompanhamento de 
projetos e iniciativas que respondam 
aos apelos do Capítulo geral sobre 
disponibilidade global, vida intercultu-
ral e colaboração em todos os níveis 
do Instituto.

Austrália: Voluntariado marista

Bridge Builders incentiva a 
colaboração marista
e o voluntariado

■ india
Os Irmãos tiveram dois dias de retiro, 
16 e 17 de fevereiro, em Amalasha-
ram. Pe. John Antony foi o pregador. 
Além da participação dos Irmãos que 
trabalham no país, o retiro contou 
com a presença dos candidatos à Vida 
Religiosa Marista.

■ Grupo de Vida cristiana
No día primeiro de março, um grupo 
de 40 jovens catequistas e animadores 
da vida cristã no Colegio Marista de 
Jaén, Andalucía (Espanha), visitaram a 
Casa Geral, desejosos de conhecer o 
coração da Vida Marista.

■ respostas de irMãos
A Província da Austrália está lançan-
do uma série de vídeos com o título 
Irmãos Maristas “Talking Heads”, 
disponível na página Vimeo da Provín-
cia. Perguntou-se: “se você pudesse 
perguntar uma coisa a um Irmão, o 
que perguntaria?”. Conor Ashleigh 
reuniu as perguntas e as colocou 
diante de Irmãos e o resultado será 
mostrado na série, com vídeos de 2 
minutos, que serão publicados todas 
as terça-feiras. Nesse link você pode 
assistir ao trailer, que apresenta a 
série.

■ uniVersidade católica do paraná
O Observatório das Juventudes da 
PUCPR agora faz parte do programa 
Cátedras Scholas da Organização 
Pontifícia Scholas Occurrentes. 
Em junho, o Pró-Reitor Ir. Rogério 
Mateucci representará a PUCPR no V 
Congresso de Cátedras Scholas, em 
Nova York. O Cátedras Scholas é re-
conhecido por promover a educação 
com sentido por meio da arte, esporte 
e tecnologia.

■  tiMor leste
No dia 4 de março, a família marista 
do país acolheu 12 aspirantes à vida 
religiosa marista.
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Bélgica
Genval

Paraguai
Colégio Alejo García – Horqueta

Espanha
VII Fórum Social Marista Ibérica

Brasil
Comunida de Cemadipe

Estados Unidos
Jovens Maristas

Sri Lanka: Encontro do grupo de animação 
para a vida comunitária na Região da Ásia

mundo marista

OCapítulo Geral de 2017 convidou os Maristas de 
Champagnat a terem consciência de fazer parte de uma 
família carismática global. Dois anos depois, as duas 

equipes de formação permanente de El Escorial e Manziana 
responderam ao chamado e formaram uma comunidade de 
formação internacional em Manziana, a poucos quilômetros de 
Roma.

Durante os últimos 26 anos, Manziana foi a casa de formação 
permanente dos irmãos de língua inglesa, enquanto os irmãos 
de língua espanhola e portuguesa foram para El Escorial, 
na Espanha. No entanto, com os recentes e bem sucedidos 
programas interculturais em Roma (Gier-2015, Animadores 
vocacionais - 2016, Formadores permanentes - 2018), a Admi-
nistração geral começou a explorar a possibilidade de ter uma 

casa principal de formação permanente internacional para os 
irmãos, com o objetivo de que eles possam ter uma verdadeira 
experiência intercultural como uma família marista global.

A nova comunidade é formada por cinco irmãos com ampla 
experiência de formação em cada uma de suas províncias: 
Ángel Medina (Diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje), 
Antonio Peralta (Santa María de los Andes), Joaquim Sperandio 
(Brasil Centro-Sul), Joe Walton (África Austral) e Teófilo Minga 
(Compostela).

Uma equipe, uma casa, um programa

Equipe de formação 
permanente e 
comunidade    
em Manziana
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“Faço um sentido apelo à luta 
total contra os abusos de 
menores, tanto no campo 

sexual como noutros campos, por parte 
de todas as autoridades e dos indivíduos, 
porque se trata de crimes abomináveis 
que devem ser cancelados da face da 
terra: pedem isto mesmo as muitas víti-
mas escondidas nas famílias e em vários 
setores das nossas sociedades.” Esse 
foi o apelo do Papa Francisco, durante 
o discurso na celebração eucarística, no 
dia 25 de fevereiro, durante o encontro 
sobre a proteção das crianças na Igreja, 
no Vaticano.

“Irmãos e irmãs: na ira justificada das 
pessoas, a Igreja vê o reflexo da ira de 
Deus, traído e esbofeteado por estes 
consagrados desonestos.”, exclamou o 
Papa, diante de 190 participantes, entre 
os quais estavam o Superior Geral, Ir. 
Ernesto Sánchez, membro do conselho 
executivo da União dos Superiores Gerais 
(USG), e Ir. Emili Turú, atual secretário 
geral da mesma entidade.

O Papa Francisco afirmou que “chegou 
a hora de colaborarmos, juntos, para 
erradicar tal brutalidade do corpo da 
nossa humanidade, adotando todas 
as medidas necessárias já em vigor a 
nível internacional e a nível eclesial”, e, 
nesse sentido, disse que “a Igreja não 
poupará esforços fazendo tudo o que for 
necessário para entregar à justiça toda a 
pessoa que tenha cometido tais delitos”.

O Papa destacou ainda a necessidade 
de “proteger os pequeninos e impedir 
que caiam vítimas de qualquer abuso 
psicológico e físico”. Além disso, 
reiterou “a firme vontade de prosse-
guir, com toda a força, pelo caminho 
da purificação. A Igreja (…) questio-

nar-se-á como proteger as crianças; 
como evitar tais calamidades, como 
tratar e reintegrar as vítimas; como 
reforçar a formação nos seminários”. 
Também sublinhou “as exigências da 

seleção e formação dos candidatos ao 
sacerdócio, de acompanhar as pes-
soas abusadas de eforçar e verificar 
as diretrizes das Conferências Episco-
pais: ou seja, reafirmar a necessidade 
da unidade dos Bispos na aplicação 
de parâmetros que tenham valor de 

normas e não apenas de diretrizes. 
Normas, não somente diretrizes”.

Durante sua intervenção, o Vigário de 
Cristo disse que “o objetivo da Igreja 
será ouvir, tutelar, proteger e tratar os 
menores abusados, explorados e es-
quecidos, onde quer que estejam. Para 
alcançar este objetivo, a Igreja deve 
elevar-se acima de todas as polémicas 
ideológicas e as políticas jornalísticas 
que frequentemente instrumentalizam, 
por vários interesses, os próprios dra-
mas vividos pelos pequeninos.”

Consluindo seu discurso, o Pontífice 
agradeceu “a todos os sacerdotes e aos 
consagrados que servem o Senhor com 
total fidelidade e se sentem desonrados 
e desacreditados pelos vergonhosos 
comportamentos dalguns dos seus 
confrades”. E, finalmente, destacou “a 
importância de dever transformar este 
mal em oportunidade de purificação”.
Leia aqui o discurso completo: English | 
Español | Français | Português

O apelo do Papa para proteger os menores na Igreja

Impedir que as crianças se tornem vítimas  
de qualquer abuso psicológico e físico

O objetivo da Igreja será 
ouvir, tutelar, proteger 
e tratar os menores 
abusados, explorados e 
esquecidos, onde quer 
que estejam. ,,

,,
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Quais foram as primeiras impressões?

Foi uma reunião muito bem pre-
parada, com intervenções de alta 
qualidade. As pessoas que foram 

convidadas a oferecer suas reflexões vie-
ram de todos os continentes e a maioria 
deles eram pensadores críticos. Palavras 
muito fortes e corajosas foram ouvidas 
na sala do Sínodo.
Recordo que em 2009 participei de um 
encontro organizado pela Universidade 
Gregoriana junto com a Santa Sé e para 
o qual foi convidado um bom número de 
bispos de todo o mundo. Dez anos mais 
tarde, creio que muito se fez: muito se 
ganhou em sensibilidade, em compreen-
der a dimensão do fenómeno do abuso 
sexual, bem como em transparência e 
em estabelecer mecanismos de presta-
ção de contas.

Algo em particular lhe chamou a 
atenção?
Fico sempre muito impressionado com 

as histórias das vítimas e sobreviventes. 
As suas vozes foram ouvidas ao longo 
do encontro, algumas gravadas, outras 
ao vivo. A tragédia que viveram recorda-
-lhes, inequivocamente, que sempre e 
em todo o caso, eles devem ter priorida-
de, não o abusador ou a instituição.
Suas vozes gritavam de alguma forma, 
dizendo "nunca mais" e exigindo espa-
ços seguros para as crianças, começan-
do pela Igreja.

Algumas pessoas que foram abusa-
das estão muito desapontadas com 
o encontro...
Têm todas as razões para pedir à 
hierarquia da Igreja que leve a sério esta 
questão e que atue com determinação 
e com medidas muito concretas. E 
entendo que algumas pessoas tinham 
expectativas que não foram cumpridas. 
Outros, porém, talvez porque no início 
não esperavam muito da reunião, dizem 
que ela excedeu as suas expectativas.

O que achas da reunião?
Penso que respondeu aos objetivos que 
tinham sido estabelecidos desde o início. 
É mais um passo, nem o primeiro nem 
o último, na luta para erradicar o abuso 
sexual, o abuso de poder e de consciên-
cia na Igreja, e para comprometer-se na 
defesa dos direitos das crianças.
A realidade da Igreja é muito diversa, 
como vi nos grupos de trabalho. E, visto 
que promover uma mudança de cultura 
em qualquer grupo humano é uma tarefa 
enorme, o mesmo acontece na Igreja. 
Quanto maior e mais diversificado for 
o grupo, mais complicada se torna a 
mudança cultural.
Pareceu-me claro que o Papa quer pôr 
todos os meios à sua disposição para 
que esta mudança ocorra, e em breve. E 
quis fazê-lo de modo colegial, chamando 
os presidentes das Conferências Episco-
pais e os representantes dos religiosos e 
religiosas.
Algumas pessoas disseram que este 

O Irmão 
Emili Turú 
fala sobre 
o encontro 
no Vaticano 
sobre a 
proteção dos 
menores

O Ir. Emili Turú, ex-Superior Geral do Instituto, participou do encontro do Vaticano, de 21 a 24 de fevereiro, sobre a 
proteção dos menores. Foi convidado na qualidade de Secretário Geral da União dos Superiores Gerais, juntamente 
com vários Superiores Gerais, representando mais de 800.000 religiosos de todo o mundo.
O Ir. Emili nos conta suas impressões, logo após o encontro no Vaticano.
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“Se não estivermos voltados continuamente para a 
Páscoa, para o horizonte da Ressurreição, é claro que 
acaba por se impor a lógica do tudo e imediatamente, 

do possuir cada vez mais. Trata-se daquele pecado que leva o 
homem a considerar-se como deus da criação”, exorta o Papa 
Francisco, na mensagem para a quaresma desse ano, que tem 
como título “A criação encontra-se em expetativa ansiosa, aguar-
dando a revelação dos filhos de Deus” (Romanos 8,19).
No texto o papa sublinha “necessidade que se revelem os filhos 
de Deus, aqueles que se tornaram “nova criação”. Nesse sen-
tido, disse que “Se o homem vive como filho de Deus, se vive 
como pessoa redimida, que se deixa guiar pelo Espírito Santo 
(cf. Rm 8, 14), e sabe reconhecer e praticar a lei de Deus, a co-
meçar pela lei gravada no seu coração e na natureza, beneficia 
também a criação, cooperando para a sua redenção”.
Nessa mesma linha, também o quinto apelo do XXII Capítulo 
Geral, contribui à reflexão, pedindo para “despertar em nós e 
à nossa volta uma consciência ecológica que nos comprometa 
com o cuidado de nossa casa comum”, como resposta às 
necessidades emergentes.
Durante a reflexão para a Quaresma, o Papa Francisco afirma 

que “quando não 
vivemos como fi-
lhos de Deus, mui-
tas vezes adotamos 
comportamentos 
destruidores do 
próximo e das 
outras criaturas. Então sobrepõe-se a intemperança, levando 
a um estilo de vida que viola os limites que a nossa condição 
humana e a natureza nos pedem para respeitar.
Em relação à “A força destruidora do pecado”, o Papa Francis-
co menciona que “Rompendo-se a comunhão com Deus, aca-
bou por falir também a relação harmoniosa dos seres humanos 
com o meio ambiente, onde estão chamados a viver, a ponto de 
o jardim se transformar num deserto”.
Falando sobre a “a força sanadora do arrependimento e do per-
dão”, o Papa lembra que “o caminho rumo à Páscoa chama-nos 
precisamente a restaurar a nossa fisionomia e o nosso coração 
de cristãos, através do arrependimento, a conversão e o perdão, 
para podermos viver toda a riqueza da graça do mistério pascal”.
Por último, o Vigário de Cristo anima aos fiéis a “encarnarem, 

Despertar em nós e à nossa volta
uma consciência ecológica 

Mensagem do Papa Francisco 
para a Quaresma de 2019

encontro seria um ponto de não retorno 
sobre como prevenir e lidar com os abu-
sos na Igreja. Eu acredito, ao invés, que, 
há alguns anos, este caminho de não 
retorno foi empreendido e esta reunião é 
uma confirmação disso.

Acha que há resistência?
Acredito que alguns bispos - penso que 
poucos - refletem acriticamente o que 
acontece nas suas culturas de origem, 
quer negando que o abuso de crianças 
ocorre nos seus países, quer pensando que 
"os trapos sujos são lavados em casa". 
Mas parece-me que a grande maioria está 
bem consciente de que o problema é um 
problema social e universal e que devem 
ser utilizados todos os meios possíveis para 
prevenir e resolver de forma justa, quer se 
trate de casos do passado ou de situações 
que possam surgir atualmente.

Portanto, em relação aos princípios, 
existem grandes acordos. Mas, quando 
se passa à prática me parece que ainda 
há alguma resistência. Por exemplo, 
sobre o tema da transparência, quando 
o Cardeal Marx ou a jornalista Valentina 
Alazraki falaram, surgiram imediatamen-
te alguns "sim, mas..."
Há resistências, muitas delas inconscien-
tes, mas caminha adiante. Será preciso 
tempo para viver em profundidade todas 
as consequências das três palavras que 

centraram o encontro: responsabilidade, 
prestação de contas e transparência, 
mas percebi a vontade de avançar, 
começando pelo Papa.

E os religiosos e religiosas?

Na próxima Assembleia da União dos 
Superiores Gerais, no final de maio, 

abordaremos o tema, em continuidade 
com este encontro que acaba de termi-
nar, para continuar caminhando juntos, 
como dissemos em nossa recente De-
claração, e dar nossa contribuição para a 
erradicação deste flagelo social.
Acredito que muitas Congregações têm 
seus protocolos de proteção e cam-
panhas de prevenção há anos, mas 
queremos estudar que tipo de resposta 
podemos dar ao forte apelo do Papa 
dado no final da reunião.

Sempre e em 
qualquer caso, as 
vítimas têm de ter 
prioridade ,,

,,
>>
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"Maristas e necessidades emergentes" foi o título 
do X Ciclo do Café Colóquio organizado pelo 
Instituto de Estudos Maristas (IEM) da Pontifícia 

Universidade de Salamanca (UPSA), nos dias 12 e 13 de 
fevereiro, em Santiago de Compostela e Salamanca.
Para a ocasião foi convidado o Ir. Carlos Alberto Rojas Carva-
jal, Diretor do Secretariado de Educação e Evangelização do 
Instituto dos Irmãos Maristas, que falou aos jovens univer-
sitários sobre os apelos do XXII Capítulo Geral dos Irmãos 
Maristas e como os Irmãos enfrentam e respondem aos 
desafios colocados.
Durante sua intervenção, o Ir. Beto explicou a questão das 
necessidades emergentes e focou o debate em questões 
como migração, abuso sexual, mudança climática e aqueci-
mento global. 
Em relação à migração, ele mencionou os projetos que os 
Irmãos realizam em nível internacional para responder às 
necessidades dos refugiados, como o Centro Intercultural 
de Ajuda e Orientação (CIAO) na Itália, o Projeto Fratelli 
no Líbano, o projeto Solidariedade com o Sul do Sudão, o 
projeto Three2six na África do Sul e Corazón sin Fronteras na 
Colômbia.
Em relação ao tema do abuso sexual contra as crianças, o Ir. 
Beto destacou a participação de 219 educadores maristas de 
vários países no Programa de Formação sobre Políticas de 
Proteção, que está sendo realizado pela Pontifícia Universi-
dade Gregoriana de Roma, Itália. Ele também mencionou o 
trabalho da Fundação Marista para a Solidariedade Interna-
cional (FMSI).
Os “Café-Coloquios” do Instituto de Estudos Maristas (IEM) 
é um encontro anual que trata de temas relacionados com o 

Instituto Marista. A iniciativa é patrocinada pelas Províncias 
Maristas de Compostela e Mediterrânea, com a valiosa cola-
boração da Fundação Edelvives e da Faculdade de Educação 
da UPSA.

Migração, abuso sexual e alterações climáticas

Instituto de Estudos Maristas (IEM) 

de forma mais intensa e concreta, o mistério pascal na sua vida 
pessoal, familiar e social, particularmente através do jejum, da 
oração e da esmola”.
Diante da proposta do Papa para essa quaresma e do apelo 
do último Capítulo Geral, seria interessante aproveitar esse 
tempo de preparação para a Páscoa do Senhor para que cada 

instituição marista fizesse uma ação que simbolize a vontade, 
como instituição, de cuidar da nossa Casa Comum. Divulga-
remos, aqui no site e no nosso boletim, as ações que foram 
partilhadas conosco.
Leer el mensaje completo del Papa:
English | Español | Français | Português.
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Distrito do Pacífico

Primeiras profissões
em Lomeri

Em um belo dia tropical, um grande número de maristas, 
familiares e amigos de Champagnat se reuniram no novi-
ciado de Lomeri, em Fiji, para celebrar a primeira profissão 

dos irmãos Steve Vaea e Petero Navuku.  O Ir. David McDonald, 
Superior do Distrito do Pacífico, recebeu os votos em nome do 
Ir. Superior geral.
Os novos Irmãos Maristas receberam o hábito e o cordão do Ir. 
Fergus Garrett e do Ir. Sam Eathorne.  O Ir. Kees van der Weert, 
coordenador marista em Fiji, presenteou Steve e Petero com a 
cruz marista.


