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Ao lado dos refugiados

O XXII Capítulo Geral pede para estar presente
entre os excluídos e deslocados
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0 de junho foi o Dia Mundial do
Refugiado. Atualmente, existem
quase 25,4 milhões de refugiados
em nível internacional, mais da metade
deles menores de 18 anos, segundo as
Nações Unidas.
Um dos apelos do XXII Capítulo Geral,
Caminhemos como Família Global, pede
aos Maristas para "identificar aqueles
que são excluídos ou deslocados (migrantes, refugiados...), fazer-nos presentes entre eles e apostar decididamente
por defender sua dignidade e buscar sua
inclusão".
Para responder a esse apelo, os maristas
de Champagnat trabalham em rede com
outras instituições ou individualmente
para atender às necessidades básicas dos imigrantes que são
obrigados a fugir de seus países.

oferecem educação, cursos de formação ou ajuda em conseguir um emprego.

Em diversos centros sociais, os maristas oferecem apoio
médico, psicossocial, jurídico, nutricional, higiênico e hospitalar
também para imigrantes. Dependendo do contexto, também

Em nível internacional, existem muitos centros, projetos e campanhas de ajuda dos maristas em favor dos refugiados e não é
fácil fazer uma lista de todos eles, porém, mencionamos abaixo

administração geral
■ Esta semana, o Conselho geral realiza a última semana das
sessões plenárias de junho. São vários os temas de reflexão:
o processo das Constituições e da Regra de Vida, visitas às
Províncias, FMSI, Proteção das crianças, acompanhamento dos
jovens Irmãos, avaliação de Lavalla200>, associação e vinculação dos Leigos, causas de canonização, organização da Casa
geral, finanças e acontecerá também um Conselho regular.
■ Os Irmãos Óscar Martín, Conselheiro Geral, e Valdícer Facchi, participaram, na segunda-feira, da reunião do Conselho
do Projeto Fratelli, na Casa Geral.

■ Começou na segunda e termina sexta-feira a reunião da
Comissão Internacional do Patrimônio Marista, sob a coordenação do Secretariado Irmãos Hoje. Esta é a primeira reunião
da comissão nomeada no início do ano.
■ No dia 26, o Ir. Rick Carey, diretor da FMSI, participa do
encontro anula da Misean Cara, na Irlanda.
■ No dia 30 de junho, o Ir. Jeff Crowe, encarregado do
acompanhamento das comunidades LaValla200>, participa
da celebração de agradecimento na comunidade de East
Harlem, nos Estados Unidos.
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algumas experiências e iniciativas:
O Projeto Fratelli, um projeto intercongregacional dos Irmãos
Maristas e dos Irmãos de La Salle, cuida das crianças refugiadas sírias e iraquianas, assim como das crianças libanesas e
palestinas necessitadas, graças a dois centros sócio-educativos, um em Bourj Hammoud, na periferia de Beirute, e outro
em Rmeileh, 40 km ao sul da cidade.
O Centro Intercultural de Ajuda e Orientação (CIAO) da comunidade de Siracusa, na Itália, do Projeto Lavalla200>. O centro
foi inaugurado em 18 de janeiro de 2019 para ajudar crianças
e adolescentes desacompanhados, refugiados / imigrantes que
desembarcam na ilha italiana.
O Centro Marista de Apoio ao Migrante (CAMMI) que presta
atenção à população migrante (principalmente mexicana e
centro-americana) que dia após dia passa pela cidade de
Querétaro, no México, em busca de melhores oportunidades.
As instalações estão localizadas na Universidade Marista de
Querétaro.
O "Projeto Encuentro", em Ciudad Juárez (México) e El Paso
(Estados Unidos), oferece serviços de planejamento e hospedagem criando experiências de encontro, na zona entre os
dois países, dedicada aos migrantes. O Projeto Encuentro é
intercongregacional e colaborativo que inclui Jesuítas, Irmãos
Maristas, Irmãs de São Francisco da Sagrada Família, leigos e
o Instituto Fronteira da Esperança.
O abrigo "Corazón sin fronteras" na Colômbia. Um projeto
dirigido pelos irmãos e leigos maristas de Bogotá e, desde
dia 6 de junho, em Miacao,para ajudar famílias de imigrantes
venezuelanos com crianças de 5 a 14 anos.
Projeto "Infância em Movimento e Direitos Humanos", na Paróquia da Consolata, Roraima, do Brasil Marista amparado pela

Com um gesto simples
de abrir os braços,
os participantes

do Capítulo Geral

(Colombia 2017)
dos Irmãos Maristas
carinhosamente dizem

“bem-vindos” a

migrantes e pessoas
deslocadas.
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União Marista do Brasil, Província Brasil Marista Sul Amazônia,
Centro Marista de Defesa da Infância e Avesol, além de outras
iniciativas nos centros maristas do País.
Os maristas da Austrália estão atualmente ajudando a 4 jovens
refugiados afegãos através do programa marista 180, dando
bolsas para a conclusão dos estudos.
O Marist Centre for Migrants, Samut Sakhon, ajuda os imigrantes na Tailândia, em colaboração com a Arquidiocese de Bangkok. O Centro - que trabalha principalmente com pessoas de
Mianmar e Camboja - oferece educação primária para crianças
e jovens, e realiza programas educacionais para adultos.
Em 2014, os Maristas do Uruguai, acolheram por um período
na Casa San José de los Maristas (Montevidéu) as primeiras
famílias de refugiados sírios do Líbano.
Em 2016, os Irmãos de Lisboa (Maristas de Compostela)
acolheram em uma de suas estruturas a família de Fátima, um
casal com três filhos menores, de Allepo-Síria.
Desde 2017, também a Casa geral participa dessa cadeia de
solidariedade, acolhendo nos seus espaços a três imigrantes
africanos.
Pelo mundo afora, seguindo o carisma de Champagnat, que
acolhe os mais fracos, existem outros projetos maristas que
tratam do problema dos refugiados e que não estão mencionados aqui. Se você conhece algum mande notícias para o
escritório de comunicações, para que sejam divulgados
Y siguiendo el carisma de Champagnat, que acoge a los más
débiles, existen otros proyectos maristas que tratan el problema de los refugiados, y no los hemos mencionado por el
momento, pero te invitamos a enviarnos noticias para que
pueden ser difundidos.
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notícias breves

Religiosos da Austrália
O Ir. Peter Caroll, provincial, foi eleito
Presidente da “Catholic Religious
Australia”, durante a 43ª Assembleia
Nacional dos religiosos do País. Ele
substitui a Irmã Monica Cavanagh RSJ.

Ir. Norbert Mwila

Provincial de África Austral

Canadá
A casa provincial acolheu uma
dezena de jovens residentes nos
três centros de acolhida da Província (Willowdale, Paradis, Bellevue)
para participar de um círculo de
discussão sobre o futuro marista no
país. O envolvimento e o dinamismo
desses jovens testemunham seu
interesse pelo futuro da vida marista
no Quebec.

Cruz del Sur
No dia 19 de junho, na casa provincial, foi realizada a primeira reunião
formal da Equipe de Educação
Sexual Integral, com a coordenação
do Ir. Horacio Magaldi.

Chile
No sábado, 15 de junho, o Movimento Champagnat da Família
Marista, junto com a Equipe de Pastoral do Colétio Marista dos Andes,
desenvolveu um laboratório com os
pais que participam da Catequese
Familiar, com o objetivo de dar a conhecer a vida, o trabalho e o carisma
de nosso Fundador.

USA
Um grupo de jovens maristas dos
Estados Unidos organizou uma
viagem de serviço ao Kentucky, para
ajudar na construção de uma capela
dedicada a São Marcelino Champagnat. A construção é promovida por
um antigo participante da PJM da
Roselle Catholic High School.

D

epois de estudar os resultados da
consulta realizada na província, o
Conselho geral nomeou Ir. Norbert
Mwila como superior do Província da
África Austral para um segundo mandato
de três anos.
Na carta de 18 de junho, enviada aos
Irmãos da Província, o Superior Geral, Ir.
Ernesto Sánchez, agradece ao Ir. Norbert,

por aceitar generosamente para continuar
a servir o Instituto como provincial: “obrigado pela sua presença e proximidade
com as pessoas, e pela sua dedicação a
servir os irmãos e leigos com o cuidado
pastoral”, sublinhou o Ir. Ernesto.
O Ir. Norbert começará seu novo mandato em 28 de outubro de 2019, no início
do Capítulo provincial.

Ir. Norbert
Conheceu os Irmãos maristas quando era adolescente, encontrando o Ir. José
Luis Grande. Depois do colegial, o Ir. Norbert entrou no postulantado, em 1991,
na Comunidade de St. Paul, em Kabwe, na Zâmbia.
Fez o noviciado em Kutama, Zimbábue e, em 1993, fez a primeira profissão.
Continuou sua formação no Centro Internacional Marista (MIC), em Nairóbi, até
1996.
Tornou-se, então, professor nas escolas primária e secundária em St. Paul, sendo
nomeado em 1998 diretor de uma nova escola na mesma cidade. Ali foi diretor
durante sete anos.
Relembra a sua mãe, falecida em 2000, um ano antes da sua profissão perpétua,
como “uma das pessoas mais influentes” na sua vocação marista.
Em 2001, o Ir. Norbert foi nomeado superior da comunidade de St. Paul. Em 2005
participou do curso de 11 meses para formadores, em Nairóbi.
Em 2006 se tornou mestre de postulantes e em 2007 foi nomeado mestre de noviços em Matola, Moçambique, onde ficou até ser nomeado provincial, em 2016.
Em 2013 foi também nomeado membro da Comissão Internacional Irmãos Hoje.
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mundo marista

Grécia
Néa Smírni

Espanha: Escola primária Maristes Sants-Les
Corts - Barcelona

África do Sul
Marist Brothers Linmeyer, Johannesburg

Argentina: Reunião da equipe de comunidades
leigas na Casa Provincial

Samoa
Escola marista de Mulivai

Síria: Maristas azuis com crianças deslocadas
do campo de Shahba

Ir. Zósimo Pérez Mañueco

100 anos!

O

Irmão Zósimo nasceu no dia 19 de
junho de 1919 em Valladolid, Espanha. No dia 19 de junho, celebrou
100 anos de vida na Residência Champagnat, na Guatemala, onde foi celebrado
com grande alegria junto com os irmãos
das comunidades do país.
Os Irmãos Ernesto Sánchez, Superior
provincial, e Luis Carlos Gutiérrez, Vigário
geral, enviaram uma mensagem de
agradecimento ao Irmão Zósimo por sua
vocação marista.
O Irmão Zósimo viveu em muitas realidades, desde a guerra civil na Espanha,
à expulsão de Cuba e ao nascimento da
Província da América Central, da qual foi
Provincial, em 1961.
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Cadernos Maristas 37

E

ste número 37 dos Cadernos
Maristas é o último preparado pela
equipe de patrimônio designada
pelo Ir. Emili Turú. Por isso, não propomos, nesta edição, um tema específico.
Entretanto, nos quatro artigos que tratam
das origens maristas, dois dos autores,
sem se consultarem mutuamente, escolheram a imagem da forja para contar
como Francisco de Sales e a formação
do seminário de Santo Irineu modelaram o Padre Champagnat. A imagem
da forja seria também relevante, mas
privilegiando seu aspecto mais violento,
para os dois artigos seguintes, nos quais
exponho um aspecto pouco conhecido
da rivalidade entre Courveille-Champagnat sobre a fundação de Charlieu;
mas também, e isso me parece mais
recente, o desacordo entre os Irmãos
Louis e Champagnat sobre a natureza da
Sociedade de Maria.
O último artigo sobre a história recente
das comunicações no Instituto, por um
de seus principais atores, dáum pouco de

equilíbrio para que esse número não seja
focado unicamente nos anos 1817-1840.
Na categoria dos documentos, apresento, de maneira extensa, uma carta
inédita do Padre Champagnat, datada
de 1837. Embora não seja de grande
importância, ela nos dá a oportunidade
de evocar os laços entre o Padre Cham-

pagnat e a Diocese de Viviers, antes da
fusão com os Irmãos desta Diocese.
O Irmão Francisco dedicou grande parte
de um de seus Cadernos à sua estada
de vários meses em Roma, em 1858,
para obter a aprovação da Congregação. O Irmão Antonio Martínez Estaún
destacou os lugares e a cronologia
desse piedoso turismo, acompanhando
suas numerosas iniciativas, que nos
apresentam o Irmão Francisco sob uma
luz bastante particular.
Entre as notícias breves, destacamos a
inauguração do Cemitério de L'Hermitage, um grande monumento patrimonial.
E queremos particularmente honrar a
memória do Irmão Louis Richard, recentemente falecido, que tanto trabalhou
para tornar acessíveis os documentos
maristas.
Desejamos boa sorte à nova equipe do
Patrimônio Marista indicada pelo Conselho Geral.
PDF: English | Español | Français |
Português

França: Caminhando pelos caminhos de Champagnat

Grupo marista "Amigos del Hispano"

N

este ano, ao celebrar o 40º aniversário
da criação do grupo (1979), 26 membros
quiseram fazer uma peregrinação a l'Hermitage e aos lugares maristas para conhecer
melhor a vida e a obra do Padre Champagnat.
Na companhia do Ir. Benito Arbués, ex-Superior
Geral, tiveram a oportunidade de viver experiências inesquecíveis, coincidindo com o dia da
festa de São Marcelino, 6 de junho.
O grupo “Amigos del Hispano” é composto
por cerca de 60 membros (mais cerca de 25
mulheres, as esposas de tantos companheiros).
Todos eles estão ligados de alguma maneira à
obra marista, principalmente por terem passado pelo juniorado hispano-americano de Valladolid (Espanha), de onde
deriva o nome do grupo.
Foi um juniorado com o objetivo de formar maristas para ir

a alguns países da América Latina. Foi unânime entre os
participantes, homens e mulheres, o sentimento de satisfação
e gratidão por terem sido tão cordialmente acolhidos pelos
Irmãos em l'Hermitage, em Rosey e em La Valla.
25 I JUNHO I 2019
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Colaboração e conexão

Reunião do Conselho Europeu de Missão

D

e 10 a 12 de junho, realizou-se, em Barcelona, a reunião
dos membros do Conselho Europeu da Missão Marista
(MEC). Depois dos encontros em Dublin, Les Avellanes e
Atenas, a última reunião deste ano foi um momento especial de
planejamento e intercâmbio.
Durante o encontro, discutiu-se o trabalho realizado por cada
uma das equipes no campo da Missão: Equipe de Pastoral
Europeia, Equipe Europeia de Solidariedade, Equipe Europeia de
Proteção dos Menores.
Uma dos temas do encontro foi a preparação das semanas

de formação de líderes, cuja terceira edição já
começou em março, com uma primeira semana
de formação em Notre-Dame de L'Hermitage.
No próximo ano, seguir-se-á uma semana de
trabalho social marista na Europa e uma semana
na Universidade de Alcalá de Henares, e terminará em 2020-21 com uma semana de visita às
Províncias maristas da Europa e uma semana na
Casa Geral.
Durante o encontro, foram ainda abordados
outros temas: Anuário Europeu Marista, calendário europeu marista, datas anuais comuns em
todas as Províncias, o orçamento do MEC, os
vínculos e a colaboração com a Equipe Europeia
de Comunhão Irmãos e Leigos e as outras equipes europeias.
Antes de concluir a reunião, e após um período de diálogo,
reflexão e intercâmbio, foram especificados os objetivos do MEC
para o próximo ano e as linhas de ação a serem desenvolvidas.
Uma série de propostas para definir o futuro da Região Europa
foram levantadas nas áreas de identidade e liderança, comunicação, formação, evangelização e vocação, colaboração e conexão,
boas práticas a serem partilhadas. Todas essas iniciativas a
serem definidas e desenvolvidas ajudarão a viver mais intensamente a vida marista na Europa, como um corpo global.

Sonhando novas formas de colaboração como maristas no futuro

Encontro dos 4 ramos da						
Família Marista em Manziana

O

s quatro Superiores Gerais e os
membros dos seus Conselhos reuniram-se em Manziana, de 20 a 22
de junho, para partilhar em fraternidade
e amizade seus projetos e experiências
para o futuro.
Os temas do encontro foram: os lugares
de herança marista na França, com
seus respectivos significados, desafios e
preocupações; o Encontro Internacional
de Jovens Maristas, realizado na Guatemala, em janeiro passado, e que foi
um encontro importante para todos os
maristas; e sonhos e planos para novas
formas de colaboração como maristas
no futuro.
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Ir. John Hazelman

Novo Superior do Distrito do Pacífico

N

o dia 17 de junho, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral,
enviou a carta aos Irmãos do Distrito do Pacífico comunicando a nomeação do ir. John Hazelman como próximo
Superior do Distrito, para um mandato de três anos.
O Ir. John substituirá ao Ir. David McDonald, líder do Distrito
durante os últimos seis anos e último provincial de Nova Zelândia. A mudança da liderança acontecerá no dia 12 de dezembro, durante o próximo capítulo do Distrito.
Na carta o Ir. Ernesto exprime seu agradecimento ao Ir. David
pelos anos de trabalho liderando os maristas dessa região:
“você serviu sua Unidade Administrativa com energia e criatividade, acompanhando as diversas realidades e construindo um
sonho comum para o futuro da vida marista”.
O Distrito do Pacífico é formado por comunidades presentes
em 5 países: Fiji, Quiribati, Nova Zelândia, Samoa e Samoa
Americana.
Ir. John Hazelman
Nasceu no dia 6 de outubro de 1968, na Samoa Ocidental, e fez sua primeira profissão no Instituto no dia 21 de
novembro de 1992.
Terminou os estudos no MAPAC em 1998 e no dia 20 de
janeiro de 2001 realizou a profissão perpétua.
Tem estudos em Acompanhamento Pastoral pela Universidade de La Salle de Manila. Estudou também no Instituto de

Comissão

do

P atrimônio E spiritual M arista,

formação religiosa de Chicago e no Instituto de Formação
Profissional de Manila.
Foi membro da equipe de formadores do MAPAC de 2005
até 2011, onde desempenhou o papel de vice-reitor e também reitor interino por seis meses.
Depois foi diretor da Escola Primária Marista de Mulivai,
em Samoa, até retornar para Filipinas e assumir o cargo de
Reitor do MAPAC, em abril de 2017.

com membros da

Administração Geral

A comissão é formada por: Ir. Antonio Ramalho (coordenador - Brasil Centro-Norte), Ir. André Lanfrey (L’Hermitage), Ir. Michael
Green (Austrália), Sr. Dyógenes Philippsen Araújo (Brasil Centro-Sul), Ir. Patricio Pino (Santa Maria dos Andes), Ir. Allan De
Castro (Ásia Leste), Ir. Vincent de Paul Kouassi (Distrito da África Oeste), Ir. Omar Peña (América Central) e Ir. Colin Chalmers
(Arquivista Geral - Europa Centro-Oeste).
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Missão Educativa Marista em Atenas

Homenagem a São Marcelino Champagnat e
recordação do Ir. Henri Vergès

3

50 maristas da Grécia celebraram o Dia de São Marcelino
Champagnat no dia 8 de junho, no Colégio Marista Néa
Smyrni, em Atenas. A cerimônia contou com a presença
do Núncio Apostólico, Dom Savio Hon Tai - Fai, que felicitou os
irmãos e leigos maristas pelo trabalho educativo, pedagógico e
social que oferecem às crianças e jovens, e pelos princípios e
valores maristas que promovem entre seus alunos.
Estiveram presentes no evento os Irmãos Maristas, as Irmãs da
Congregação "São José da Aparição", os membros do corpo
docente das duas instituições maristas da Grécia (Atenas e Nea
Smyrni), do centro social "Coração sem Fronteiras", do centro
de aprendizado da língua grega "Agia Kyriaki", os membros da
equipe "Juventude Marista em Ação", os representantes do
Conselho de Administração do Secretariado das Instituições de
Educação Livre da Grécia (SIELG), a Diretoria dos colégios "São
José" e "Jeanne d'Arc" e os representantes das associações

de pais e antigos alunos.
A diretora do colégio de Nea Smyrni, Sra. Ekaterini Mouzaki,
destacou a importância desse evento, que é celebrado há dez
anos nas duas instituições maristas, porque contribui para
fortalecer as relações entre os membros da família marista.
Como parte da homenagem a São Marcelino Champagnat,
a obra "O Quinto Evangelho", que reproduz as palavras do
Ir. Henri dez anos antes de sua morte, composta pelo sacerdote dominicano Adrien Candiard e traduzida para o grego
pelo Sr. Nicolás Dessypris, foi apresentada pela primeira vez
em grego. O professor Georges Drassas, da escola primária
marista "Chrysostomos Smyrnis", encarregou-se da cenografia, enquanto dois professores do ensino secundário - Ioannis
Tzagakis e Vassilios Chelas – foram os atores.
Depois da apresentação da peça, todos os convidados participaram da janta festiva, num ambiente de convívio e fraternidade.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site		
http://www.champagnat.org
YouTube 		
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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