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Abrindo novos e inexplorados caminhos

VI Capítulo da Província de L’Hermitage

A

casa de Notre-Dame de L’Hermitage, na França, foi o
cenário do VI Capítulo provincial dos Maristas da França,
Catalunha, Grécia, Hungria e Argélia, de 18 a 22 de
julho de 2019. O Capítulo, que se realiza periodicamente a
cada três anos, nesta ocasião reuniu 49 irmãos, duas leigas
(Imma Amadeo e Michèle Ragni) e dois leigos (Pep Buetas e
Dani Farràs) para avaliar o momento presente, abrir horizontes
para o futuro e escolher uma equipe que, em torno do Irmão
Provincial, possa dinamizar com vitalidade a missão evangelizadora e gerar valores de humanidade. A casa de L’Hermitage,
regada pelo rio Gier, convida a beber de suas águas a espiritualidade de Marcelino Champagnat, que a construiu com a
ajuda dos primeiros irmãos. Estiveram também presentes os
Irmãos Ernesto Sánchez, Superior geral, e dois Conselheiros
gerais, Ben Consigli e João Carlos do Prado.
Um olhar sobre a realidade
Antes de planejar uma nova viagem, é essencial conhecer o

ponto de partida. Os relatórios do Conselho provincial e do
Conselho econômico têm essa função. Eles indicam até onde
chegamos no final deste período de três anos. Destacam-se
a transparência e clareza no fornecimento de dados, oportunidade de tomar consciência da situação e possibilidade de
vislumbrar novos objetivos.
Fórum Provincial
A Província Marista de L’Hermitage tem muitas escolas, obras
sociais e centros de espiritualidade. É enriquecida por movimentos juvenis, fraternidades, grupos de vida e pastoral,
voluntários e voluntárias... Centenas de leigos e leigas estão
comprometidos com a missão partilhada. Milhares de destinatários recebem o calor da sua ação educativa. Maristas de
Champagnat é a expressão que reúne tantas pessoas que partilham a vida e imaginam um futuro melhor. O Fórum provincial
foi uma sinfonia coral com muitas vozes de diferentes origens.
Durante este ano acadêmico, as atividades foram geradas em

administração geral
■ De 29 a 03 de agosto, o Ir. Óscar Martín, Conselheiro
Geral, participa do retiro do Distrito da África do Oeste, em
Costa do Marfim.
■ Até dia 20 de agosto, os Conselheiros Gerais Irmãos Ken
McDonald e João Carlos do Prado visitam a Província de
América Central.

■ O Ir. Valdícer Fachi, diretor do Departamento Cmi, de 29 de julho a 02 de agosto visita os centros do Projeto Fratelli, no Líbano.
■ Depois da visita à Província de East Asia, os Irmãos Libardo
Garzón (Ecônomo Geral) e Carlos Alberto Rojas (Secretariado
de Educação e Evangelização) visitam, até 15 de agosto, o
Distrito da Melanésia.
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cinco etapas até a formulação de treze recomendações que
foram dirigidas ao Capítulo provincial. Grupos diferentes, no
mesmo barco, caminhando para um horizonte de esperança.
Aspectos organizativos
A vida religiosa de hoje experimenta grandes desafios. É preciso atualizar os modos de enfrentar a realidade, de organizar-se
segundo a vida que se quer viver, de responder às novas perguntas que cada época suscita. Instrumentos de convivência a
serviço de uma vida simples e fraterna.
O poder do Evangelho
Pode parecer que o Capítulo provincial se assemelha a um
empreendimento sem outra dimensão. Mas a fonte da motivação está na escuta da Palavra de Deus, na oração comunitária
e pessoal, na imersão no mistério do Espírito expresso no
amor, na partilha da Eucaristia, nos valores marianos do estilo
marista. Se o carisma não é a alma das instituições maristas,
todos os projetos sonhados seriam inúteis. Esta é a chave da
interpretação, que dá sentido à vida e à missão.
Proteção de menores
A proteção dos menores, em todos os seus aspectos, torna-se

uma prioridade inquestionável. Os direitos das crianças e dos
jovens não são negociáveis. Comprometida com a Igreja e
a sociedade, a Instituição Marista mostra sua prioridade em
favor das vítimas. A Província Marista de L’Hermitage melhorou
todos os seus sistemas de proteção e trabalha para alcançar
a excelência no empoderamento de seus alunos e metas
educacionais.
Conselho Provincial
Todo projeto precisa de uma equipe de pessoas comprometidas para realizá-lo. Nesse sentido, cada Capítulo
provincial culmina com a eleição dos conselheiros. O Irmão
Pere Ferré foi nomeado Provincial pelo Conselho geral para
um novo triênio (2019-2022). Os capitulares elegeram sua
equipe, formada pelos Irmãos Xavier Giné, Mateos Levantinos, Michel Morel, Jaume Parés, Ramon Rúbies e Gabriel
Villa-Real. Todos eles sabem que têm a confiança dos seus
irmãos.
Só a partir do aqui e agora podem ser dados passos decisivos
e abertos novos caminhos. Se são novos, são muitas vezes
inexplorados. O Capítulo acredita que é possível. convicções
profundas e compromissos profundamente vividos. Sem se
deixar levar pelo medo. Com alegria no coração.

El Salvador: incentivar, promover e acompanhar

Encontro dos Animadores das Fraternidades do MChFM

O

s animadores das fraternidades
do Movimento Champagnat da
Família Marista de El Salvador
participaram, no dia 21 de julho, de uma
oficina organizada pela Comissão de
Leigos da Província, em Santa Tecla.
O encontro foi em torno dos seguintes temas: os desafios de uma "Igreja
em saída", um "novo começo" para o
Instituto, o "processo de atualização do
Movimento Champagnat" e a "metodologia adequada" para aprofundar o novo
projeto de vida em fraternidade.
O seminário destacou a importância do
trabalho do animador, sua missão e o
serviço de acompanhamento de cada
membro da fraternidade.
O encontro permitiu que os participantes vissem com otimismo
a proposta do novo Projeto de Vida do MChFM, considerado
como uma grande identidade coletiva que convida seus membros a vivê-la e transmiti-la. Esta proposta tem suas raízes no
Evangelho e nas intenções de São Marcelino e dos primeiros
Irmãos.
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Como leigos maristas, o desafio era contribuir para a renovação institucional, continuar a crescer com maturidade leiga,
fortalecer a comunhão com o Instituto dos Irmãos, investir mais
na formação dos membros das fraternidades e fazer dos mais
de 400 membros do Movimento Champagnat o futuro promissor da Província da América Central.
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notícias breves

América Sul
Uma equipe se reuniu em Buenos
Aires para preparar o encontro regional de Irmãos de 61 a 75 anos, que
realizar-se-á de 17 a 20 de março
de 2020, em Veranópolis, Brasil

Quênia: Sustentabilidade para a vida e a missão maristas

Encontro dos Administradores
das Unidades Administrativas
da África

México Central
De 15 a 19 de julho, realizou-se a
14ª. Edição do “diplomado em PJ”,
que contou com participantes de 17
colégios da Província e membros
de outras 12 instituições, alguns
da Província de México Occidental
e dos Padres Maristas. A próxima
edição será de 13 a 17 de julho de
2020.

Chile
Durante o mês de julho foram
realizados vários acampamentos de
inverno com a participação de 261
voluntários que, em todo o país, se
uniram para oferecer um espaço
seguro, divertido e educativo para
crianças de várias localidades.

Austrália
Cerca de 100 maristas dos quatro
ramos se reuniram na Igreja do Holy
Name of Mary, em Hunters Hill, para
recordar a promessa de Fourvière
feita pelos 12 sacerdotes/seminaristas que subiram a colina de Lyon
até a Capela de Fourvière, em 23 de
julho de 1816.

East Asia
A primeira reunião do novo Conselho provincial foi realizada em Sibu,
Malásia, de 2 a 5 de julho de 2019.
O Ir. Dominador Santiago, provincial,
e os quatro conselheiros se dedicaram ao planejamento estratégico,
discutindo os programas da Província para os próximos três anos.

D

e 8 a 11 de julho realizou-se em Nairóbi o encontro dos Administradores das
Províncias e Distritos da África.
Os principais objetivos da reunião foram:
• partilhar a vida e a missão com os Administradores das Unidades Administrativas;
• partilhar o plano estratégico da Administração Geral, especialmente as diferentes
iniciativas do Ecônomo Geral e as suas implicações para a região da África;
• compartilhar a experiência na implementação em cada unidade administrativa do
projeto de sustentabilidade para a vida e a missão maristas;
• inserção de dados contábeis no programa Domus;
• analisar os diferentes projetos comuns da região e seu impacto em cada uma das
Unidades Administrativas;
• lançar a rede de ecónomos em África.
Participaram do encontro os ecônomos das diversas Unidades Administrativas: Camille
Sandratana (Província de Madagascar), Pascal Funsa (Distrito West Africa), Innocent
Ndubisi (Província da Nigéria), John Bwanali (Província da África Austral), Francisco
Baeza (Província da África Centro-Leste - PACE). Participaram também Matthew
Mary Ogudu e Nicholas Banda, representando o MIC. Finalmente, como convidados,
estiveram presentes Malisaba Straton (membro da Comissão de Finanças do MIC e do
MIUC), Adrienne Egbers (membro do Conselho Internacional dos Assuntos Económicos) e Libardo Garzón (Ecônomo Geral).
Os Irmãos Francisco Baeza e John Bwanali foram eleitos responsáveis pela coordenação da Rede Africana de Ecônomos.
Foi muito importante e enriquecedor destacar os aspectos em que se está avançando,
assim como os diferentes desafios em cada uma das Unidades Administrativas, assim
como na região.
30 I JULHO I 2019
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mundo marista

Austrália
Pastoral Juvenil Marista de Melbourne

Guatemala
Maristas da América Central

Hungria
Irmãos maristas

Espanha
PJM da Província Ibérica

Brasil: Pastoral das Infâncias na Província Brasil
Sul-Amazônia

México
Hermano Mike’s English Class

México: Evangelizar Educando

Formação de novos diretores						
na Província de México Ocidental

O

s novos diretores maristas, que iniciarão suas
funções no próximo ano letivo (2019-2020),
na Província de México Ocidental, reuniram-se
de 12 a 16 de julho, no Spacio La Valla, em Zapopan
(Jalisco).
No evento, do qual participaram 9 coordenadores
acadêmicos e 7 diretores leigos de 11 instituições da
Província, o documento "Evangelizar Educando" foi
considerado um marco de referência.
Segundo a Equipe do Conselho da Missão da Província,
o encontro teve quatro objetivos:
aprofundar a identidade marista;
adquirir elementos úteis para conhecer e compreender
a realidade global e provincial da missão marista;
obter ferramentas e habilidades para o acompanhamento de equipes e pessoas;
desenvolver capacidades para liderar processos de
gestão, mudança e inovação nas suas respectivas
instituições.
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Quênia: A animação da vida marista requer a participação dos líderes africanos

Conferência dos Superiores do Continente Africano

A

partir de 22 de julho, a comunidade Conferência dos Superiores
do Continente Africano (CSAC)
realizou o seu segundo encontro do ano
no Escolasticado de Nairobi (MIC), Quênia,
de 8 a 12 de julho de 2019. O encontro
reuniu os cinco superiores das Unidades
Administrativas da África, o Superior da
comunidade do MIC e os Conselheiros
gerais links com a Região da África,
Irmãos Óscar Martín e Ken McDonald.
Durante a reunião, a CSAC teve a oportunidade de trocar pontos de vista com
os membros de duas das comissões que
a ajudam no trabalho de animação: a
Comissão de Finanças e a Comissão de
Missão da África.
A Comissão de Finanças informou a CSAC
sobre a situação financeira das duas
instituições: a comunidade do MIC e o
Colégio Universitário Internacional Marista
(MIUC). Esta comissão assiste a CSAC
na tomada de decisões sobre questões
financeiras importantes. Seu trabalho
também consistiu em propor orçamentos
para 2019-2020 para aprovação pelos
superiores das Unidades Administrativas.
A Comissão de Missão da África é uma
equipe técnica da CSAC cujo objetivo é
considerar, apoiar e implementar iniciativas
relacionadas com a vida e a missão maristas na África. Nesta linha, os membros
informaram a CSAC sobre as iniciativas

da comissão relacionadas à Missão, como
os Direitos da Criança e sua proteção,
a Pastoral da Juventude Marista (PJM),
formação de líderes, pastoral vocacional
e formação e comunicação. A Comissão
apresentou o seu trabalho à CSAC e
solicitou a aprovação das iniciativas relacionadas com cada tema. Os provinciais
encorajaram as iniciativas da Comissão de
Missão e deram-lhe todo o seu apoio.
Durante este segundo encontro anual,
a CSAC também teve a oportunidade
de continuar a reflexão sobre o tema
da formação dos irmãos africanos em
período de formação inicial, assegurando
que os valores maristas sejam presentes
e vividos. Os conselheiros de ligação
também ajudaram as lideranças das UAs
a refletir e partilhar a partir do modelo
de animação e acompanhamento que
a Administração geral oferece à região:
vínculos com o Conselho geral, Secreta-

riados, encontros, modalidades e meios
de comunicação, entre outros. O objetivo
de fundo é caminhar juntos como uma família global, dando lugar às prioridades da
CSAC escolhidas em sua reunião anterior.
No futuro, espera-se que esta animação
e o tempo de discernimento exijam a participação dos líderes africanos das UAs,
juntamente com os respectivos conselhos.
Estas reuniões envolvendo os respectivos
membros do conselho terão lugar após
alguns anos.
O encontro com os irmãos das diferentes
unidades administrativas da África foi uma
oportunidade para trocar opiniões sobre
como continuar a formação no escolasticado comum, através de encontros com
a equipe de formação e com todos os
irmãos em formação. E uma das coisas mais animadoras do encontro foi o
ambiente: uma casa com muitos irmãos
jovens.

Estados Unidos: “Aonde quer que vamos... Hoje, amanhã, juntos”

Retiro de Irmãos

D

e 15 a 19 de julho, um grupo de 43 Irmãos se reuniu
na Casa de Retiro San Alfonso, em Long Branch, New
Jersey, para o retiro anual dos Irmãos da Província dos
Estados Unidos.
O tema do retiro desse ano teve come lema a frase “Aonde
quer que vamos... Hoje, amanhã, juntos” e foi focado na revisão das constituições e no documento “Regra de Vida”, cuja
processo de elaboração está na fase final.
O Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, e o Ir. Seán Sammon, Ex Superior Geral, apresentaram as reflexões diárias.
30 I JULHO I 2019
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Uruguai: província Cruz del Sur

Reunião da Equipe de Gestão dos					
Centros Educativos Escolares

N

os dias 22 e 23 de julho, na Casa São José, em
Montevidéu, Uruguai, a Equipe de Gestão Gestão
dos Centros Educativos Escolares se reuniu para
trabalhar aspectos chave das Escolas da Província
Cruz del Sur, com presença em Argentina, Uruguai e
Paraguai.
Entre os tópicos discutidos estava a preparação de
uma atualização do Manual de Papéis e Funções.
Também durante esse encontro foram visitados o Colégio Santa Maria, o Lar Marista e o Centro de Atenção
às Crianças e às Famílias "Pequena Semente".
Nessa ocasião, participaram do encontro os Irmãos
Raúl Schönfeld Hergenreder (Provincial), Marcelo De
Brito (Vice-Provincial), Demetrio Espinosa, além das
colaboradoras Alicia Segura, Inês May e María Paula
Piacente.

Província Brasil Centro-Norte

Profissão perpétua dos Irmãos					
Fábio Soares e Dener Rodrigues

O

Ir. Fábio Soares, da Província
Brasil Centro-Norte, fez a profissão
perpétua no Instituto no dia 20 de
julho, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Ceará-Mirim, Rio Grande do
Norte. Em 22 de junho, também deu seu
sim definitivo ao ideal de São Marcelino o
Ir. Dener Rodrigues, em Silvânia, Goiás. O
Ir. Ataíde José de Lima, superior provincial, em nome do Superior Geral, recebeu
os votos dos dois Irmãos.
O Ir. Dener despertou para a vida marista
graças ao contato com a instituição
Aprendizado Marista Padre Lancísio, onde
como voluntário, atendia as crianças e
adolescentes vulneráreis. Atualmente
trabalha em Salvador, como orientador
educacional do Colégio Marista Patamares e também é assessor provincial
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do Movimento Champagnat da Família
Marista.
O Ir. Fábio descobriu sua vocação através
da pastoral da juventude na sua paróquia.
Atualmente faz parte da Comunidade

Marista Madre Germana, de Aparecida
de Goiânia. Atua no Centro de Educação
Infantil Marista Divino Pai Eterno e na
coordenação da pastoral vocacional na
região.

notícias maristas 589

Uruguai: Um novo modo de encarnar a missão de Champagnat

CAIF "pequeña semilla" é uma nova obra
gerenciada pelos Maristas de Montevidéu

A

partir de 22 de julho, a comunidade
marista de Montevidéu, Uruguai,
abriu as portas do Centro CAIF
"Pequena semente", um estabelecimento
que atenderá 108 crianças menores de 3
anos, no bairro da casa San José, junto
ao Lar Marista.
Os Maristas, que assumiram a gestão do
Centro Infantil, receberam as chaves no
dia 10 de julho do Instituto Nacional del
Niño y el Adolescente Uruguayo (INAU).
O CAIF, enquanto política pública,
contribui para assegurar a proteção e a
promoção dos direitos da criança desde a
gestação até aos três anos de idade.
Celebra-se com alegria a abertura desse
centro, que vem dar à comunidade marista um novo modo de encarnar a missão
que foi transmitida pelo Padre Champagnat, atenta ao apelo do último Capítulo da

Província Cruz del Sur:
"Sentimo-nos chamados a ser e a
promover comunidades comprometidas
com sua vitalidade... que acompanhem os
processos educativos vitais das crianças,
adolescentes e jovens, especialmente
daqueles que são excluídos de diferentes
maneiras... que vivem abertos à diversi-

dade como riqueza e oportunidade.”
Essa nova obra marista no Uruguai Marista alimentará os laços com a comunidade
próxima ao Lar Marista. Colocamos na
mão de Maria, Nossa Boa Mãe, a vida de
todas as meninas, meninos, suas famílias
e educadores que frequentarão esse
Centro.

Caminhar como família marista

Encontro das Fraternidades de Giugliano

A

s fraternidades maristas de Giugliano, em Nápoles (Itália), concluíram
seu itinerário anual com um momento de encontro e reflexão no sábado,
dia 29 de junho, antes das férias de verão
do hemisfério norte.
Participaram do evento representantes
das três fraternidades, uma delegação
da fraternidade de Cesano Maderno e
alguns irmãos maristas da comunidade
de formação de Manziana.
Durante o encontro, o Superior da
comunidade marista de Giugliano, Ir.
Giorgio Banaudi, entregou a cada um dos
presentes o "Projeto de vida", que indica
os principais eixos das fraternidades.
Depois do encontro inicial na capela do
Colégio de Giugliano, os participantes
refletiram sobre as diversas atividades
realizadas com o espírito de "desco-

brir" o rosto marista e compreender
a dinâmica da "família marista". Os
participantes também trabalharam em
grupos, trocaram ideias e definiram
por onde começar a caminhada para o
próximo ano.

Como parte da celebração, também foi
inaugurado um novo espaço comunitário,
localizado entre o jardim e a nova casa da
comunidade.
Download PDF - Texto completo em
italiano
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Laudato si'

A Província da Austrália promove uma política
ecológica para cuidar da casa comum

C

omo parte de um compromisso de liderança para cuidar
da casa comum, a Província australiana nomeou membros do Comitê que irá aconselhar o Conselho Provincial
sobre questões relacionadas à ecologia, mudanças climáticas e
sustentabilidade.
O Conselho provincial optou pela criação de uma política e
de uma comissão chamada "Laudato Si" com o objetivo de
responder ao quinto apelo do XXII Capítulo Geral chamado e à
Encíclica de 2015 do Papa Francisco sobre o cuidado da nossa
casa comum. Neste contexto, em 14 de dezembro de 2017, o
Conselho provincial aprovou um documento que afirma o compromisso provincial
com a educação e a
ação para um mundo
mais justo e sustentável.
Em maio passado, foi
nomeada uma nova
comissão para levar
adiante este compromisso. O grupo é
composto pelos irmãos Dennis Cooper,
Paul A. Murphy, Mark
Needham, Graham
Neist, Bill Selden e
Cassie Wilmot.
Falando sobre a
importância dessa
política na província, o Ir. Peter Carroll, provincial da Austrália,
disse:
"Em meu primeiro mandato, o Conselho provincial foi
também o Comitê Laudato Si, e foi responsável pelo
desenvolvimento da Política Laudato Si. No entanto, é
desejável que um grupo de Irmãos esteja agora envolvido nesse tema tão importante”.
A política provincial se baseia em uma das declarações e

compromissos do Capítulo provincial de 2018:
"Afirmamos que a justiça e a sustentabilidade ecológica
são imperativos para a sobrevivência da terra e de seus
habitantes e, por isso, nos comprometemos a envolver
os Irmãos na conscientização, ação e defesa e a formar
grupos para assessorar e liderar nosso compromisso”.
Com o objetivo de pôr em prática o que foi dito sobre o compromisso ecológico, o Conselho provincial propôs, em meados
de julho, as seguintes possibilidades de ações:
• Aprofundar sua consciência ecológica e aceitar o chamado
da Laudato Si para viver responsavelmente junto com a
criação;
• Estabelecer uma
comissão provincial,
com um conselheiro
provincial como membro, para aconselhar e
liderar nossas iniciativas, a fim de partilhar
as melhores práticas
dentro da Província;
• Assegurar que
as práticas ecológicas
sejam implementadas
em nossos centros
provinciais e comunidades de Irmãos;
• Proporcionar
oportunidades para
que os Irmãos aprofundem a espiritualidade da criação e
se comprometam a promover uma ação responsável.
Em relação a ese tema, um dos apelos do XXII Capítulo Geral
pede aos maristas para "Criar uma consciência ecológica integral em todas nossas comunidades e nas diferentes áreas da
missão, e desenvolver políticas em todos os níveis do Instituto
que fortaleçam nosso compromisso com o cuidado de nossa
casa comum”.

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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