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Preparação para a profissão perpétua em Lomeri

15 Irmãos Maristas prontos para dizer seu “SIM”

A

cabamos de concluir nossa
preparação de oito semanas
para a profissão perpétua, aqui
no Noviciado dos Irmãos Maristas,
onde chegamos em 24 de maio
passado.
Nós, 15 participantes de seis países
diferentes, somos os seguintes:
Dominic Nekebatu (Ilhas Salomão) e
Jeremy Wabi (Bougainville) do Distrito
da Melanésia; Fabio Oliveira (Portugal) da Província de Compostela;
Cong Nguyen (Vietnã) e Quy Nguyen
(Vietnã) do Distrito Marista da Ásia;
John Emil Alada (Filipinas), Rechie
Dean Bagsican (Filipinas), Raymund Gallardo (Filipinas), Lloyd
Gamboa (Filipinas), Deo Dudz Hizo (Filipinas), Philip Caesar
Renacia (Filipinas), Cian Marco Tabuada (Filipinas), John Allen
Timola (Filipinas), Aljon Yonder (Filipinas) e Moses Cho (Coreia
do Sul) da Província da Ásia Oriental.
Juntamente com a comunidade do Noviciado, fomos recebidos pela Equipe de preparação, dirigida pelo Ir. Bryan Davis
(Austrália), Ir. Jacobo Song (Coréia do Sul) e Ir. Ted Fernandez
(Filipinas).
Ir. Bryan Davis coordenou a primeira semana com o tema “A
busca vocacional”, onde compartilhamos nossas histórias
vocacionais, nossas questões sobre a vida religiosa, discer-

nimento, significado de vida para nós, nossas esperanças e
expectativas.
Ir. Graham Neist apresentou o tópico sobre Ouvir e Responder
Contemplativamente, onde a prática contemplativa e a “presença” nos interpelaram intensamente.
Ir. Michael Green nos falou sobre a Espiritualidade de Marcelino de acordo com os votos, o estilo “bom filho” de ser um irmão, um jeito realista de ser Irmão, nos impressionou bastante.
Ir. Seán Sammon refletiu sobre “Um coração indiviso”, um
tema sobre a vida casta celibatária, e nos brindou com algumas cópias de seu livro.
Ir. Barry Burns apresentou “Vivendo a simplicidade, uma cone-

administração geral
■ A Área Vida Marista da Administração Geral faz um
encontro em Guardamar, na Espanha, de 25 a 29 de julho.
Participam os Irmãos Sylvain Ramandimbiarisoa e Óscar
Martín, Conselheiros Gerais; Irmãos Tony Leon e Ángel
Medina, Secretariado Irmãos Hoje; Raúl Amaya, Pep Buetas
e Agnes Reyes, do Secretariado dos Leigos; Ir. Jeff Crowe,
Lavalla200>; e Ir. Valdícer Fachi, Departamento Cmi.
■ Foi lançado, em Moçambique, a segunda etapa do projeto New
Horizons. Participaram do evento o Ir. Mark Omede, do Secretaria-

do da Educação e Evangelização, e Andrea Rossi, da FMSI.
■ De 25 a 27 de julho os Irmãos Conselheiros Gerais João
Carlos do Prado e Ken McDonald participam da segunda
sessão do Capítulo da Província de México Occidental, em
Guadalajara.
■ Os Irmãos Libardo Garzón, ecônomo geral, e Carlos Alberto
Rojas, diretor do Secretariado da Educação e Evangelização,
de 25 de julho a 3 de agosto, visitam alguns serviços administrativos e obras educativas da Província East Asia.
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xão do nosso voto de pobreza com o chamado de nosso Papa
para cuidar de nossa casa comum.
Ir. Tony Leon discorreu sobre “Irmãos hoje”, como uma história de
amor épica, e nos motivou a fazer nossas próprias obras de arte.
Ir. Ángel Medina apresentou Novas Expressões da Vida Marista,
particularmente o Programa La Valla 200.
No meio do programa, os Irmãos fizeram um passeio à praia
vizinha, em Loloma, para nadar e jogar vôlei. Porém, entre as
coisas que mais gostamos foi beber kava, uma bebida local,
imperdível por aqui. Cada irmão até comprou camisas de Bula

e algumas até usavam o sulu (traje típico) de Fiji.
Nossa última semana do programa foi dedicada ao que chamamos de Síntese, quando cada Irmão fez uma apresentação
criativa de todas as suas experiências do programa com músicas, dança, obras de arte, poesia, artesanato, apresentação de
vídeo e até mesmo contando a própria história de vida.
Agora, nossa esperança para o futuro é que levemos todos
essas aprendizagens para nossas respectivas comunidades e
nossa missão.
Por favor, rezem por nós.

França: “quando o carisma de São Marcelino Champagnat
toca o coração das pessoas, muda suas vidas”

Peregrinação aos lugares maristas
Durante as últimas semanas, vários
grupos do mundo marista passaram
pelos lugares maristas da França: maristas do Canadá, Estados Unidos, Paraguai, Brasil e Espanha, entre outros.
No texto a seguir, o grupo formado
pelos membros das Equipes diretivas
das obras educativas da Província
Ibérica conta sua experiência.

S

ão 8:00 da manhã. Notre-Dame de
L'Hermitage acorda. Um novo dia
começa com o som dos sinos e um
bom café da manhã. Ao nosso lado, há
um grupo de norte-americanos, e alguns
dias depois será um grupo de brasileiros.
Este belo lugar nas montanhas do Parque
Regional do Pilat nunca imaginaria que
pessoas de todo o mundo viajassem em
peregrinação, maristas que conhecessem suas origens, o início
do grande sonho de Marcelino Champagnat.
Esta semana tivemos a oportunidade de contemplar com nossos próprios olhos a natureza exuberante do Parque Regional
Pilat, o ambiente que envolve todas as cidades e vilas onde
Marcelino começou sua vida de sacerdote em 1816. Pudemos
caminhar pelas ruas de sua aldeia natal, escutar suas experiências, como a do jovem Montagne, e sentir a magia que
envolve a primeira casa dos Irmãos Maristas em La Valla.
Conhecemos também muitos outros lugares importantes da
vida de nosso fundador, como a cidade de Marlhes, onde eles
veneram São Marcelino como um de seus; os vilarejos como
Le Bessat e Maisonnettes; e a cidade de Lyon, com sua bela e
imponente basílica de Fourvière, onde tivemos a oportunidade
de rezar e manifestar nosso compromisso como os primeiros
irmãos fizeram então na "Promessa de Fourvière".
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Aprendemos com os primeiros Irmãos que sua simplicidade,
seu trabalho e sua bondade os tornaram modelos de vida para
todos aqueles que vieram depois, e que hoje seu carisma ainda
está vivo em todos nós. Marcelino foi o primeiro exemplo e por
mais de 200 anos sua tenacidade, compaixão, alegria, bondade e energia inspiradora construíram uma família diversificada
e global que continua seu trabalho de educar e evangelizar
crianças e jovens.
Tivemos o privilégio de desfrutar, como se fôssemos crianças, dos ensinamentos e virtudes que a atual comunidade de
l'Hermitage nos transmitiu sobre seu passado e seu presente,
sempre construindo pontes para o futuro. Agradecemos-lhes
eternamente pela acolhida calorosa e pelo dom que trazemos
em nossos corações: a vontade de comunicar a nossos companheiros e alunos o que vivemos, a experiência de fraternidade e de pertença a uma grande família.
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notícias breves

Colômbia
No dia 25 de junho, foi inaugurada,
em Bosa, o “Colegio Bicentenario
de la Independencia”. No dia 19
de julho, a Secretaria de Educação
de Bogotá entregou o colégio ao
Instituto Marista, que administrará o
centro que acolherá 1.890 alunos,
do pré-escolar até o colegial.

Guatemala: Conferência Americana de Provinciais

II encontro das Redes das Américas

Maristas Cruz del Sur
Pela primeira vez, um grupo de
leigos e irmãos das cidades de
Assunção, Limpio, Caaguazú, Horqueta e Coronel Oviedo, Paraguai,
participou, de 8 a 12 de julho, da
Oficina de Autoconhecimento e Espiritualidade, no âmbito do Projeto “À
margem de Genesaret”, organizado
pela Área vocacional marista.

México
Na segunda-feira, o Centro Marista
de Apoio aos Migrantes recebeu
equipes da OIM México y UNHCR,
a Agência das Nações Unidas para
os Refugiados, nas instalações da
Universidade Marista de Querétaro,
para um diagnóstico da situação
dos imigrantes venezuelano na
cidade.

Provincia de l’Hermitage

Novo conselho provincial: Mathaios
Levantinos, Jaume Pares, Michel
Morel, Pere Ferre, Provincial,
Xavier Giné, Ramon Rúbies, Gabriel
Villa-Real

O

s membros das equipes de
animação da Rede Interamericana Coração Solidário e a Rede
Interamericana de Espiritualidade se
reuniram na Cidade da Guatemala, de 4
a 8 de julho de 2019. A equipe continental que anima o itinerário de formação à
profissão perpétua também fez parte do
encontro.
A reunião das redes interamericanas deu
continuidade à realizada em novembro de
2018, na Cidade do México, e completou
o trabalho de planejamento de cada uma
dessas instâncias. O trabalho foi animado
pelo irmão Alberto Aparicio, secretário
executivo da região América Sul, e pelo
irmão Gregorio Linacero, coordenador da
comissão regional da região Arco Norte.
Participaram também do encontro os
Irmãos José Sánchez, Provincial do México Central e coordenador da Conferência
Americana de Provinciais (CAP) e da Região Arco Norte; Inacio Etges, Provincial
do Brasil Sul-Amazônia e coordenador
da Região América Sul; Valdícer Fachi,
diretor do Departamento de Colaboração
para a Missão Internacional (Cmi).
Foi um momento importante para
continuar sonhando com a animação
da espiritualidade e solidariedade do
continente americano e a preparação dos
jovens Irmãos para a profissão perpétua.

A abundância de vida no continente pode
ser vista em cada um desses grupos.
Durante esses dias, o planejamento de
cada uma das instâncias foi concluído.
Com eles se quer promover estas duas
áreas, tão importantes e complementares, em continuidade com a tradição
que ambas têm no continente, desde há
muitos anos.
Na foto, de cima para baixo e da esquerda para a direita: Sr. Gustavo Balbinot
(Rede de Espiritualidade), Ir. Gregorio Linacero (Coordenador Região Arco Norte),
Sra. Grabielle Giard (rede Corazón Solidario), Sra. Analía Ruggeri (Rede Corazón
Solidario), Sra. Ofelia Ramírez (Rede de
Espiritualidade), Ir. Inacio Etges (Provincial coordinador da América Sur), Ir.
Valdícer Fachi (Cmi), Ir. Alberto Aparicio
(Secretário executivo da Região América
Sul), Ir. Rodrigo Cuesta (Itinerário de preparação para a profissão perpétua), Sra.
Socorro Álvarea (Rede Corazón Solidario),
Ir. Luis Felipe (Itinerário de preparação
para a profissão perpétua), Ir. Vicente
Falcheto (Rede Corazón Solidario), Ir.
Juan Antonio Sandoval (Rede de Espiritualidade), Ir. José Sánchez (Provincial
coordenador da CAP), Ir. Anacleto Peruzo
(Itinerário de preparação para a profissão
perpétua).
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mundo marista

Sri Lanka: Encontro anual da Maris Champagnat
Association

Brasil: Missão Solidária da Província Brasil
Centro-Sul - Santos

Peru: Semana vocacional - Centro Educativo
"Santa Rosa" - Sullana

Itália
Lavalla200> Siracusa

Casa Geral: Curso europeu de acompanhamento
para o discernimento vocacional

Filipinas: Irmãos do primeiro ano no PósNoviciado, no MAPAC

Austrália: Alimentando o presente, construindo a nova geração

Jovens se unem à família marista
15 leigos maristas, formados em
instituições maristas na Austrália,
foram acrescentados este ano à missão
educativa dos Irmãos Maristas no país,
para trabalhar como empregados nas
diferentes instituições educativas ou nos
escritórios regionais.
"Fomos abençoados com muitos excelentes jovens maristas que, ao longo dos
anos, frequentaram nossos programas
escolares de pastoral juvenil marista
(Remar, Marist Connect, encontros de
líderes estudantis, fóruns maristas, etc.)
e escolheram continuar conosco e aprofundar seu caminho com nossa família
espiritual", diz o Ir. Greg McDonald,
coordenador da pastoral juvenil marista
na Austrália, ao falar sobre os leigos
maristas na Austrália.
A Província e a Associação Marista da
Austrália promovem a presença marista
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através de retiros e experiências de
formação, para que as novas gerações
- de 18 a 25 anos e outros com mais de
25 - sejam portadoras do bastão marista
durante os próximos anos.
Como parte das atividades destinadas
para esses jovens, em maio passado,
o Ir. Graham Neist, Caitlin Humphrys e
Joe McCarthy realizaram um retiro em
l'Hermitage, em Mittagong, em maio,
para aqueles com mais de 25 anos,
que atualmente
trabalham com
maristas.
Da mesma forma,
no início de julho,
um grupo de jovens – dessa vez
de 18 a 25 anos
- que atualmente
participam da Pas-

toral Juvenil Marista, participou de outro
retiro espiritual, que também foi realizado em Mittagong, com o tema "Amizade
com Deus". O Ir. Darren Burge acompanhou o grupo: jovens que acabaram de
se formar ou que ainda estão estudando
e são ativos na pastoral marista.
"Todos os anos dedicamos tempo para
alimentá-los, especialmente porque eles
contribuem muito para a missão marista
na Austrália", diz o Ir. Greg McDonald.
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Tailândia: "Grandes coisas fez o SENHOR por nós"

As vocações religiosas no Distrito Marista da Ásia

O

Distrito Marista da Ásia cresceu
pouco a pouco desde 2006. Seu
desenvolvimento é graças, em
primeiro lugar, ao Senhor da messe, que
nos enviou vocações nos países onde
começamos a trabalhar. Outra grande
influência no despertar e crescimento
das vocações é a fé inabalável de tantas
famílias que suportaram sofrimentos para
manter a fé de seus antepassados; fazem
parte da Igreja dos mártires que continuam
sendo sementeira de vocações... Creio
também que a simplicidade de vida e a
paixão de nossos irmãos por estar onde as
necessidades são maiores é também uma
chama que tem transmitido fogo e queima
os corações dos jovens que se apaixonam
pela obra de Marcelino.
Desde o início, vimos a necessidade de
trabalhar na pastoral vocacional em cada
país de maneira diferente, porque em
certos lugares, trabalhar pelas vocações
religiosas pareceria trabalhar contra o
crescimento do clero local.
Em outros países onde trabalhamos, a
presença missionária não é legalmente
aceita e temos que viver discretamente
e trabalhar sem provocar muito rumor.
Apesar de todos esses inconvenientes,
os irmãos se comprometeram a assumir
como próprio o estilo de vida de cada
país. A língua, a cultura, a mentalidade
e o modo de viver a fé exigiram unir-se
àqueles a quem foram enviados e assim,
hoje, com grande satisfação, posso ver os
irmãos, que estão nas missões há mais
de 10 anos, falar e escrever fluentemente
aquelas línguas que, no início, pareciam
coisas cifradas e incompreensíveis.
Para realizar a formação de nossos
irmãos locais, a comunicação é a base
desse encontro. É por isso que também
insistimos na necessidade de ter um
idioma comum no Distrito e esse idioma
é o inglês. Desde o tempo da aspirantado, o estudo do inglês é necessário e
este aprendizado continua durante toda
a formação inicial. Assim, no final do

pós-noviciado, podemos ter irmãos que
experimentaram o que significa fazer
parte da família global.
Agradecemos a todo o mundo marista
pelo apoio que nos deu durante esses
anos, porque a formação custa caro e é
graças à ajuda fraterna de todos vocês
que pudemos continuar a iniciação à vida
religiosa, vivendo em casas alugadas e,
às vezes, mudando a casa de formação
de um lugar para outro, de acordo com as
necessidades.
Hoje, graças a Deus, temos nosso postulantado em Davao, Filipinas, aberto a
outras Províncias, um noviciado internacional em Sri Lanka, do qual fazemos parte, e um centro de formação internacional
chamado MAPAC (Marist Asia Pacific
Center) para o pós-noviciado.
Os aspirantes estão em três dos países
onde trabalhamos: Bangladesh com
quatro aspirantes; Índia com três; e Vietnã
com nove. No final do aspirantado, os
jovens acolhidos vão para o postulado
comum de Davao.
Há vinte postulantes. Doze do segundo ano: oito do Timor Leste (Província
da Austrália) e quatro jovens do nosso
Distrito (1 do Vietnã, 1 do Camboja e
2 do Bangladesh). Aqueles do primeiro
ano, que começam nos próximos dias,
serão 8: cinco do Vietnã e três da Índia.
Durante o primeiro ano, os postulantes se
concentram no estudo do inglês e na formação para a vida comunitária. Durante

o segundo ano, eles se debruçam mais
especificamente sobre o discernimento
vocacional e sobre a formação mais
concreta a respeito de aspectos da vida
marista.
O Noviciado tem capacidade para acolher
vinte noviços e atualmente são oito noviços do segundo ano (7 do Vietnã e 1 da
China). Há dez noviços do primeiro ano (1
do Vietnã e 9 do Timor Leste).
Depois do noviciado, os Irmãos continuam
seus estudos acadêmicos em Manila,
Filipinas. Atualmente, o grupo de jovens
Irmãos que estudam nesse centro é formado por 18 Irmãos de diversas Unidades
Administrativas. Nosso Distrito tem cinco
irmãos no primeiro ano e três no segundo.
É uma grande alegria ver assim claramente os frutos desse trabalho vocacional
e formativo considerando os primeiros
seis irmãos originários do próprio Distrito
que já estão trabalhando em diferentes
comunidades. Dois deles, juntamente
com outros treze irmãos de outras unidades administrativas, estão terminando a
preparando para a profissão perpétuos,
seguindo o programa específico para esse
fim em Fiji.
Terminando de descrever, em uma visão
panorâmica, a situação das vocações
religiosas do Distrito, só podemos cantar
com o salmista: "Grandes coisas fez o
SENHOR por nós, e, por isso, estamos
alegres” (Sl 125).
Ir. Juan Castro - Superior do Distrito
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Brasil: Cultura do Encontro e do Diálogo

Encontro reúne mais de 130 profissionais da comunicação

A

Cultura do Encontro e do Diálogo foi o tema central do
13º Encontro de Comunicação Marista, realizado na
Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS). O
evento, promovido pela Rede Marista (Província Brasil Sul-Amazônia, reuniu mais de 130 comunicadores da instituição.
Realizado a cada dois anos, o Encontro de Comunicação Marista reúne todos os profissionais de comunicação da Província
Brasil Sul-Amazônia para discutir temas que impactam na
gestão de comunicação e no desenvolvimento das práticas
comunicacionais em cada empreendimento da instituição.
O tema deste 13º Encontro, inspirado nas reflexões do Papa
Francisco, reforça a importância do diálogo, no seu sentido
efetivo, de construção coletiva, de capacidade de abertura, disponibilidade e respeito ao outro. Esses pontos foram debatidos
durante todo o evento e, a partir da perspectiva da comunicação, oportunizaram diferentes reflexões entre os profissionais.
A professora Marlene Marchiori e o vice-presidente executivo
da Weber Shandwick, Everton Schultz, participaram da abertura
do encontro, falando sobre reputação e confiança dentro das
organizações. Com sua experiência acadêmica na área da

comunicação, Marlene reforçou a importância da atuação
estratégica dos profissionais: “educar para comunicação é o
nosso maior desafio" avaliou.
Schultz apresentou cases de diferentes áreas e provocou a
reflexão sobre como executar novas estratégias de atuação
junto com os públicos: “sair da nossa bolha de atuação é o
primeiro passo", afirmou. Além disso, ele também mostrou
dados de pesquisas que falam sobre como os posicionamentos
institucionais geram impactos na reputação e na confiança das
organizações.

23 de julho: aniversário da promessa de Fourvière

«Dedicamo-nos, nós e tudo o que temos,			
à Sociedade da Bem- aventurada Virgem Maria»

N

o dia 23 de julho de 1816, dia seguinte ao da ordenação,
um grupo de jovens sacerdotes, cheios de sonho, dirigiram-se ao Santuário de Fourvière, em Lyon, França.
Aos pés de Nossa Senhora, na pequena capela ao lado da atual
Basílica, fazem sua promessa de fundar a Sociedade de Maria.
Desde o início, os primeiros maristas imaginaram a Sociedade de Maria como uma grande árvore com diferentes ramos:
religiosos sacerdotes, religiosos irmãos, religiosas e leigos.
As origens da Sociedade de Maria nos recordam que religiosos e leigos estamos integrados para a missão e chamados a
oferecer o rosto mariano da Igreja com nossa maneira especial
de ser e de construir Igreja.

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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