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Parceria em Missão

Assembleia da Província West-Central Europe

O

s maristas da Província West-Central Europe se reuniram em
Guardamar, Espanha, de 14 a 16
de junho, para a III Assembleia Provincial. Participaram 60 pessoas dos cinco
países da Província. Também estiveram
presentes os Irmãos João Carlos do Prado e Ben Consigli, Conselheiros gerais.
O tema deste ano foi “Parceria em
missão” e o objetivo do encontro foi
capacitar os Irmãos Maristas para que se
apropriem mais da missão na Província. Os participantes expressaram sua
paixão pela Missão Marista e elegeram
uma série de ações em cada país para
desenvolver ainda mais a missão.
O encontro foi um grande evento comunitário e os participantes partiram com
energia renovada para o próximo ano.
A dinâmica do encontro, conduzido
por dois membros do Instituto Marista
Kinharvie de Glasgow, foi realmente
excelente.
Os momentos litúrgicos foram muito especiais e bem preparados pelos membros que participaram do final de semana e
ajudaram todos a crescer no caminho de Maria.
O Conselho da Missão da Província continuará a apoiar novas
iniciativas para desenvolver a missão na Província.
Na sessão de encerramento, o Ir. Robert Thunus, provincial,

disse que esses dias foram uma experiência muito boa de vida
marista que fortalece nossa identidade marista como Província
e está em sintonia com as prioridades do recente Capítulo
provincial e com o tema do Capítulo geral “Caminhando juntos
como uma família global”. Recordou também que nossa
missão é ser farol de esperança e casa de luz para os jovens e
para o mundo.

administração geral
■ Depois da sessão plenária, que terminou na sexta-feira
passada, o Conselho Geral passa junto uma semana de férias,
no litoral italiano.
■ No dia primeiro de julho, em Furth, Alemanha, o Ir. Rick
Carey, diretor da FMSI, encontrou a Maristen Solidaritat
International.
■ Até o dia 5 de julho, o Ir. Jeff Crowe, responsável pelo
seguimento das Comunidades LaValla200>, visita a comuni-

dade internacional de Tabatinga.
■ De 2 a 6 de julho, em Nairóbi, se realiza a reunião da
Comissão Africana de Missão, que contará com a participação
do Ir. Mark Omede, diretor adjunto do Secretariado da Educação e Evangelização.
■ O Ir. Valdícer Fachi, diretor do Departamento de Cmi, de 4
a 8 julho, participa da Reunião da Rede “Corazón Solidario”,
na Guatemala.
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Solidariedade internacional

Escolas do Reino Unido colaboram					
com os Maristas da Índia

H

á cerca de 15 anos, o Irmão
Douglas Welsh e Tony McLean
foram incumbidos pela Lawside
RC Academy (Dundee, Escócia) de viajar
para a Índia. O objetivo era a possibilidade de colaborar com os Irmãos de
Mangamanuthu e Trichy.
Durante esses anos, os maristas da
Escócia puderam aproximar-se muito
dos irmãos e alunos da Marcellin High
School, em Mangamanuthu, e do Projeto
Rainbow de Trichy, que cuida das mães
e crianças com AIDS.
Várias escolas da Escócia estão envolvidas no projeto. Além de rezar por seus
amigos da Índia, eles angariam fundos
para lhes fornecer livros, materiais para
escrever e desenhar, fotocopiadoras e
equipamentos de informática. Para o
Projeto Rainbow, foram arrecadados
materiais, livros, dinheiro para a educação das crianças e
também dinheiro para ajudar os Maristas do local durante as
crises provocadas pelos tufões que atingiram o país.
A imagem mostra alguns alunos da St. John's High School
apresentando seu último cheque ao Irmão Douglas, adminis-

África do Sul
Entre 24 a 28 de junho, a Comunidade Internacional Marista
LaValla200> de Atlantis ficou
responsável por organizar um
‘Holiday Program’ para as crianças,
adolescentes e jovens da cidade.
Uma média de 250 crianças participaram, a cada dia, das atividades
que foram propostas. Em um dos
dias, os participantes tiveram a
oportunidade de conhecer o Colégio Marista St. Joseph, em Cape
Town (60km), na qual os estudantes Maristas prepararam inúmeras
atividades lúdicas.
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trador do projeto India Village.
Não há espaço suficiente para descrever a grandeza
da solidariedade entre a Escócia e a Índia, mas outras
informações podem ser obtidas neste site: http://indiavillageproject.org
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notícias breves

Paraguai
No mês pasado, 54 jovens das
ciudades de Assunção, Caaguazú,
Coronel Oviedo, Horqueta e Limpio
se encontraram para o Retiro Anual
do Mundo Juvenil, que foi acompanhado por Mónica Linares, da
Argentina;

Província Brasil Sul-Amazônia

Projeto Memórias Maristas:
histórias de amor e vida

Estados Unidos
Muitos dos jovens maristas dos
Estados Unidos já fizeram um
grande movimento durante esse
início de verão no Hemisfério Norte, como parte das viagens missionárias: um grupo de estudantes
da St. Joseph Academy passou
uma semana recentemente em El
Paso; estudantes da Escola Saint
Joseph Regional High School em
Montvale e da Marist High School
em Bayonne estão atualmente em
Mérida, no México; um grupo de
26 maristas, há alguns dias, viajou
ao Kentucky para construir uma
capela em honra de São Marcelino
Champagnat.

Lugares Maristas
Um grupo de15 jovens maristas do
Quebec, junto com o Ir. Bernard
Baudin, está visitando os lugares
maristas na França.

Austrália
Os Maristas da Província se reuniram em Brisbane, Melbourne e
Sydney, durante o último final de
semana, para celebrar os jubileus de
vida consagrada marista de vários
Irmãos.

Bélgica
No último dia 29, os Maristas do
país se reuniram para celebrar San
Marcelino Champagnat, com a comunidade dos Irmãos mais anciãos,
em Genval. A missa foi celebrada
por Dom Jean-Luc Hudsyn, bispo
auxiliar de Malines-Bruxelles.

R

esgatar a trajetória de pessoas
que ajudaram a construir a história
da Rede Marista. Este é o objetivo
central do projeto Memórias Maristas:
histórias de amor e vida que este ano
chega à sua terceira edição.

que temos no arquivo da instituição. A
partir desses diálogos, temos acesso
a informações não só sobre a vida dos
entrevistados, mas também referentes à
própria origem da nossa atuação no sul
do país", afirma.

A iniciativa conta com 31 minidocumentários que retratam a história de vida
de Irmãos e Leigos Maristas abordando
temas como vocação, missão e legado à
educação, sobretudo no Rio Grande do
Sul. O projeto é uma forma de manter
viva a história da instituição e também de
homenagear as pessoas que contribuem
para a continuidade desse trabalho.

O Irmão Marista Pedro Pellizzaro, um dos
personagens da terceira edição, também
acredita que os documentários são mais
do que homenagens. “Eles contam histórias de pessoas que são referência nos
espaços em que estiveram, que têm suas
trajetórias ligadas à missão", pontua o
Irmão de 82 anos de idade, 61 deles de
vida consagrada marista.

A arquivista integrante da equipe do projeto, Graziele Santorum, explica a importância histórica dos vídeos: “A narrativa
oral é um complemento aos documentos

Para 2020 já está programado o lançamento da quarta edição do projeto. Acesse em apps.maristas.org.br/memorias os
minidocumentários completos.
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mundo marista

Vaticano
Peregrinação marista da África do Sul

Casa Geral
Irmãos Hoje e Cmi

Viatnã
Paróquia Hung Phu - Saigon

Brasil
Jovens Irmãos de Brasil Centro-Norte

Madagascar: Escola marista em antsiranana Comemoração da independência

Estados Unidos
Celebração dos jubileus em Douglaston

Jornada Provincial das Juventudes reúne Maristas em Brasília

Reflexão, debate e política envolve				
os jovens de Brasil Centro-Norte

A

Jornada Provincial das Juventudes se realizou de 17 a 25 de
junho, com o objetivo de promover
reflexão, oração, partilha, discussão e
celebração. Com o tema “Os Jovens, a
Fé, o Discernimento Social”, o evento
congregou jovens, colaboradores e Irmãos
Maristas vindos de diversas regiões da
Província Brasil Centro-Norte.
A abertura coincidiu com a missa celebrada no dia 17 pelo Cardeal Dom Sérgio
da Rocha, em Brazlândia. Na quarta-feira,
dia 19, os jovens foram recebidos no
Congresso Nacional onde realizaram um
bate-papo sobre participação política das
juventudes e educação.
Vários workshops foram propostos para
ajudar na reflexão. Entre os temas:
participação política e liderança, ma-
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nifestações culturais das juventudes,
juventude em movimento, o Cristianismo
e diversidades, identidades negras,
indígenas na Educação e Juventudes e

ONU com Clara Cunha.
Estiveram presentes aproximadamente
100 participantes.
Outros detalhes no site da Província.
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Espanha: Depois de cem anos de trabalho, o sonho de Champagnat continua vivo

Mais de 1500 pessoas celebraram o encerramento
do centenário da presença marista em León

No dia 9 de junho, domingo, celebrou-se o encerramento da celebração do centenário da presença dos Maristas de Champagnat na cidade de León, Espanha, Província marista de Compostela. O centenário foi oficialmente encerrado com uma eucaristia
celebrada na catedral da cidade, presidida pelo bispo, com a presença de Irmãos Maristas, professores, alunos, ex-alunos e
famílias vinculadas aos colégios maristas de León. Depois da missa, mais de 1500 pessoas foram ao Colégio São José, onde foi
apresentado um musical - pelos alunos do primário - para recordar esses 100 anos de vida marista em León. As festividades se
prolongaram durante todo e terminou com uma oração a Maria, nossa Boa Mãe.
Presença em León
A presença marista na cidade de León
começou em 12 de setembro de 1918,
quando quatro Irmãos Maristas franceses chegaram à cidade.
Hoje existem três comunidades de
irmãos: duas delas estão nas escolas e
a terceira, que é uma comunidade de
acolhida vocacional, está em uma casa
da cidade.
Existem dois colégios maristas. O mais
antigo é o Colegio San José, que tem
1.155 alunos, do jardim até o colegial,
no qual 70 professores ensinam e 23
outras pessoas colaboram na cozinha,

monitores e administração e serviços.
O outro centro, Colégio Champagnat,
é moderno e foi inicialmente também
um juvenato. Nesta escola existem
atualmente cerca de 200 alunos em
três fases: educação infantil, primária e
secundária. Vinte professores ensinam
alii. O lugar é também a residência de
irmãos idosos, aposentados e doentes
da Província.
É importante destacar a presença marcante do grupo de jovens MarCha cujos
participantes, quando estão iniciando no
grupo, trabalham em cada um dos dois
colégios e, logo, quando estão no nível

universitário, seguem uma dinâmica
mais de grupo.
Existe também um grupo de espiritualidade marista de leigos (professores e
alguns pais) e alguns irmãos que procuram aprofundar o carisma marista.
Além disso, uma obra social promovida
pela Fundação Montagne, da Província
Marista de Compostela, também está
dando seus primeiros passos, dando
apoio escolar a meninos e meninas da
comunidade cigana.
Depois de cem anos de presença marista,
podemos dizer que o sonho de Champagnat segue muito vivo em León.
2 I JULHO I 2019

5

notícias maristas 585

Colômbia: O reflexo do rosto de Deus, das mãos e do coração misericordioso

Centro Marista em Maicao acolhe crianças imigrantes
Para celebrar com uma ação concreta a memória de São Marcelino Champagnat, no dia 06 de junho a Província Norandina
inaugurou a casa marista "Um Coração sem Fronteiras", em Maicao, Colômbia, localizada a 10 quilômetros da fronteira com a Venezuela.É um projeto que acolhe crianças de imigrantes venezuelanos durante o dia e que não têm onde deixar seus filhos devido
às condições tão duras e difíceis que enfrentam quando chegam da Venezuela e entram na Colômbia.
Abaixo, a Sra. Kenia Navas, professora marista venezuelana, que migrou para a Colômbia, diretora do centro social, compartilha
com o mundo marista sua experiência nessas primeiras semanas de trabalho.

«F

az menos de um mês que estou na fronteira entre
a Venezuela e a Colômbia, embora cheia de medo
pela missão que assumi. Desde o primeiro momento
agradeci a Deus pela oportunidade que me deu, e embora
muitos pensamentos tenham
passado por minha cabeça,
medo, preocupação, alegria...
emoções conflitantes, mesmo
assim continuo a agradecer
a Deus, a Nossa Boa Mãe e
a São Marcelino, porque todo
dia é um aventura de amor,
de entrega e esperança.
O lugar onde esta aventura
acontece é chamado Maicao
(Guajira), em um pequeno
bairro, Los comuneros. Na
companhia do irmão Héctor
Colala e com a colaboração
da Pastoral Social, a casa
marista "Um Coração sem
Fronteiras -Maicao" abriu
suas portas no dia 06 de
junho para receber os filhos
de venezuelanos imigrantes e
colombianos que retornaram
ao país. Este projeto da Comunidade Marista da Província Norandina acolhe crianças
de 5 a 14 anos durante o dia.
Por causa deles vieram várias
pessoas à nossa casa com um forte desejo de ajudar. Falar delas me faz entender que Deus abriu o caminho para nós e está
presente conosco: Pamela, Diani, Sandra, estão se tornando
cada vez mais parte do projeto no dia a dia.
Desde o começo ouvi muitas coisas dos pais dessas crianças.
No meio de sua inocência, eles escapam de alguma tristeza
por trás de seu sorriso. “A vida não prepara você para esses
tipos de situações até que sejam vividas. Acreditamos que
temos tudo organizado, planos, projetos ... No entanto, existem
circunstâncias que nos obrigam a deixar tudo: tudo o que era
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nosso, tudo que fazia parte do nosso dia a dia, inclusive as
pessoas que amamos; deixar nossas raízes, aquele pedaço de
terra chamado lar; atravessar fronteiras em busca de uma nova
oportunidade. E saímos com sonhos desfeitos, cheios de medo,
sozinhos ou com a família
mais próxima, e nossos filhos;
nos deixamos ser levados
para outra terra e a estrada
se torna eterna, pensando
no ontem, preocupados com
quem deixamos ou quem nos
acompanha para um destino
incerto. O som do vento que
sussurra nos nossos ouvidos
torna-se um grito que vem
das profundezas do nosso ser
como a nos dizer: ‘tudo ficará
bem’. Isso nos dá encorajamento e fingimos um sorriso
no meio da angústia.”
Olho para os rostos cansados
deles, ouvindo cada palavra
que procura expressar tudo
o que eles seguram em seu
coração, e sinto suas mãos
quentes tomando as minhas para dar graças, para
fazer valer a pena estar ali.
Digo-lhes que quero ouvi-los
e que os compreendo, porque
também deixei tudo para trás;
dou-lhes um sorriso, digo-lhes que tenham fé, muita fé de que
com a ajuda de Deus tudo vai melhorar. Esse é o meu primeiro
compromisso. Mas sempre pergunto a mim mesma: o que eu
posso fazer mais? De que outra maneira posso ajudá-los? Será
que eles podem ver e reconhecer em nós a face de Jesus?
"Um coração sem fronteiras" é um oásis nesse deserto, uma
pequena gota de água que fará todo o possível para saciar a
sede das crianças que vêm a nossas portas. Faremos tudo que
estiver ao alcance de nossas mãos e muito mais para fazê-las
sentirem-se amadas e cuidadas. Os pequeninos que chegaram
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à nossa casa nesta semana, com sapatos sujos e pele queimada, chegam com medo, mas depois de um tempo correm
pelo pátio com um sorriso que preenche todos os espaços;
alguns querem desenhar, cantar, dançar. É gratificante vê-los
comer entre risos e discussões infantis, daquelas que somente
as crianças entendem; observá-las saborear um sorvete que,
para alguns, é a primeira vez, e do nada ouvir um "EU TE AMO,
MESTRE", tão aberto, tão inocente, tão sincero que me faz
pensar que estou no lugar onde devo estar. E no final do dia,
quando os pais chegam, eles pulam de alegria contando tudo o
que fizeram.

Meu coração bate mais forte com tantas emoções conflitantes,
não paro de agradecer a Deus porque todos os dias as crianças
que frequentam nossa casa se tornam parte do sonho de
Champagnat.
A título de reflexão, deixo-lhes isto: mais de 30 mil crianças venezuelanas estão nesta fronteira; famílias com 5 ou 6
crianças são vistas nas ruas, praças, abrigos, assentamentos.
Então vamos nos questionar se a realidade de nossa história de
vida é triste ou não, quando comparada a esses pais e a essas
crianças forçadas a viver uma realidade tão confusa, cruel e
incerta.»

Italia: Irmãos e leigos vivendo juntos em comunhão

Visita à comunidade mista de Giugliano

N

o sábado, 8 de junho,
Agnes Reyes, Pep
Buetas e Raúl Amaya
do Secretariado dos Leigos,
juntamente com os Irmãos
Conselheiros Sylvain Ramandimbiarisoa e João Carlos do
Prado, visitaram a comunidade
mista de Giugliano, em Nápoles, Itália.
Esta comunidade, que em
breve completará 10 anos, é
formada pelos irmãos Giorgio, Domenico e Damiano e
pelo casal de leigos Rosa e
Gianluca.
O diálogo foi muito caloroso,
alegre e fraterno. Eles nos falaram sobre as diferentes etapas de seu processo e como,
passo a passo, aprenderam a partilhar a vida, a espiritualidade
e a missão marista a partir de suas respectivas vocações,
a fortalecer a comunhão e o respeito e a resolver diferentes
aspectos da convivência.
São vocações que se sustentam e enriquecem mutuamente;
que fazem da comunidade uma casa inclusiva, um espaço de
acolhida para quem a visita; de abertura, diálogo e flexibilidade para integrar as novidades do Espírito. Além disso, é uma
referência que se pode ser marista sem necessariamente
trabalhar na obra educativa, como é o caso de Rosa, que
é advogada e trabalha fora da escola e que participa como
catequista na obra.
Conhecer o processo de construção e crescimento da comunidade foi um grande presente para nós. Testemunhamos um

caminho que toca profundamente as pessoas na sua resposta
aos apelos de Deus e da vida. As diversas momentos para
iniciar, avançar, retroceder, recomeçar são belas dinâmicas de
corações abertos e conscientes de que há um horizonte a ser
descoberto e que o mais importante se faz na experiência e na
abertura aos outros na vida cotidiana.
O futuro marista de comunhão de irmãos e leigos, como família
carismática global, torna-se presente nessa comunidade.
É evidente que hoje, irmãos e leigos, podemos viver juntos,
fortalecendo nossa vocação comum e enriquecendo nossas
vocações específicas. O ponto central é que somos maristas
e que o carisma nos une ao serviço do Senhor, onde quer que
Ele nos leve.
Obrigado Rosa, Gianluca, Giorgio, Domenico e Damiano por
partilharem conosco o dom que Deus vos confiou.
2 I JULHO I 2019
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Presença marista em Karcag e Esztergom, Hungria

Maristas promovem educação para crianças ciganas

O

s Irmãos Maristas da Província de L’Hermitage trabalham na Hungria desde 1999, com crianças e jovens
desfavorecidos, especialmente aqueles de etnia cigana,
nas cidades de Karcag e Esztergón.
Os projetos sociais tiveram início com o objetivo de promover
a igualdade de oportunidades para as crianças e jovens menos
favorecidos e melhorar a qualidade de vida dos Romenos ou
Romenos húngaros, nas áreas periféricas onde vivem.
Como parte de suas atividades educativo-assistenciais, os Irmãos e Leigos Maristas da Província de L’Hermitage oferecem
educação infantil, proteção social, serviços médicos, assistência psicológica e atividades recreativas. Além disso, promovem
a integração social, a igualdade de oportunidades e a defesa
dos direitos das crianças e jovens.
Os irmãos têm três instituições:
• Um centro para crianças, chamado "A Mi Házunk" (Nossa
casa), construído em 2001. Aqui é oferecida educação

às crianças e jovens ciganos que vivem nos subúrbios de
Esztergom.
• Uma escola primária, St. Paul Marista ("Szent Pál Marista Általános Iskola"), construída na cidade de Karcag, em 2008.
A escola tem aproximadamente 230 alunos, dos quais 99%
são ciganos.
• Uma casa aberta (T.I.P.) para jovens estudantes da Rede
marista, em Karcag.
Como parte de seu programa social e educacional, os Maristas
oferecem diferentes programas de assistência e serviços para famílias pobres, como o "Baba-mama foglalkozás", um espaço de
cuidados infantis dedicado a crianças de 0 a 3 anos de idade, o
programa de aulas externas - "My Sulink", destinado a crianças
que não podem frequentar a escola primária. Eles também oferecem oficinas para mulheres e ajudam os jovens (Grupo Intermediário - 2009) através de diferentes cursos de capacitação
profissional e treinamento para acesso a um emprego.

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

8

2 I JULHO I 2019

