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NOTÍCIASMARISTAS

■ O Superior Geral, Ernesto Sánchez, e os conselheiros 
Josep Maria Soteras e Sylvain Ramandimbiarisoa participam 
do V Capítulo da Província South Asia, em Sri Lanka, de 19 a 
24 de agosto.

O ■ Vigário Geral, Luis Carlos Gutiérrez, e os Irmãos Libardo 
Garzón (Ecônomo geral) e Carlos Alberto Rojas (Secretariado 
da Educação e Evangelização) visitam o Distrito do Pacífico.

■ De 23 a 25 de agosto, no Canadá, acontecem encontros de 
preparação para a Assembleia da Província e da Região Arco 
Norte, com a participação do Vigário Geral, Luis Carlos Gutiér-
rez, e dos conselheiros Ken McDonald e João Carlos do Prado.

O ■ s Irmãos Landelino Ortego (Norandina) e Afonso Levis 
(Brasil Centro-Sul) estão na Casa Geral preparando o curso 
de formação contínua “Amanhecer”, para Irmãos da Terceira 
Idade, que realizar-se-á em setembro e outubro.

Construindo pontes

Terceiro capítulo do Distrito Marista da Ásia

Comunicação não violenta

Os primeiros dias foram dedicados a um workshop sobre "Co-
municação não violenta" conduzido pelo Pe. Antony Pillai, do 
Sri Lanka. Durante essa experiência, puderam ser observados 
os rostos sorridentes dos irmãos, que juntos discutiram o tema, 
partilharam e demonstraram uma preocupação conjunta. Da 

mesma forma, os Irmãos partilharam suas experiências de vida 
comunitária e apostólica em seus respectivos países de missão.

Capítulo do Distrito

O Capítulo da Unidade Administrativa foi realizado de 14 a 

Cerca de 42 membros do Distrito Marista da Ásia se reuniram, de 9 a 16 de agosto, no Phnom Penh Catholic Pastoral, 
Thmey, Camboja, para participar do Workshop e do Capítulo do distrito. O Irmão Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral e os 
Irmãos Sylvain Ramandimbiarisoa e Josep Maria Soteras, Conselheiros gerais, também participaram do evento.

administração geral

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5240
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16 de agosto. O Irmão Canísio José Willrich assumiu como 
novo superior do Distrito. O Ir. Luis Carlos, Vigário Geral, e os 
Conselheiros presentes, em nome da Administração geral do 
Instituto, expressaram sua gratidão pela dedicação do Ir. Juan 
Castro, líder do Distrito desde 2013.

O III Capítulo do MDA, com o tema "Construindo pontes", en-
fatizou três prioridades principais: vida comunitária, formação 
dos jovens irmãos e projetos de sustentabilidade.

Quatro Irmãos foram eleitos membros do novo Conselho e 
ajudarão o Irmão Canísio na liderança do Distrito: Ismael Valls, 
Francis Attah, Francisco García (Paco) e Anselmo Kim. O novo Conselho é uma soma de forças que vem de quatro 

continentes: Ásia, África, América e Europa.

México Central

Voluntariado juvenil marista em áreas vulneráveis
20 jovens maristas, entre 18 e 19 anos, do projeto "Jovens 
para o serviço" da Província do México Central, concluíram 
em julho seu trabalho voluntário em vários centros maristas, 
onde trabalharam durante um ano, ajudando crianças, jovens e 
adultos que vivem em situação de vulnerabilidade e pobreza.

"Juventude para o Serviço" opera há quase 25 anos na 
Província do México Central. Este projeto é um programa de 
voluntariado destinado a jovens de escolas maristas e outros 
interessados que tenham concluído o ensino médio e que 
queiram viver, durante o ano letivo, uma experiência de serviço 
com pessoas e comunidades excluídas do país. É realizado em 

conexão com as escolas e obras de inserção marista e outras 
instituições católicas. Há uma equipe responsável por acompa-
nhar os voluntários nas diferentes fases.

Os 20 jovens (19 do México Central e um do México Ocidental), 
que acabam de voltar de seu trabalho voluntário, colaboraram 
em temas relacionados com o serviço social nas seguintes 
obras maristas:

Missão Guadalupe (em Comitán, Chiapas) trabalhando com co-
munidades indígenas; Bachillerato Champagnat de la montaña 
(em Potoichán Guerrero) trabalhando em uma escola e casa 

de estudantes indígenas; Casa del 
abuelo Maty (em Aguascalientes), 
com idosos; Fm4 Paso Libre (em 
Guadalajara, Jalisco) trabalhando 
com pessoas em trânsito ou em 
busca de refúgio (migrantes); A Fun-
dação Quinta Carmelita (na Cidade 
do México), ajudando a crianças 
no processo de proteção contra a 
violência doméstica; Residência 
infantil San Vicente (na Cidade do 
México) trabalho com crianças com 
deficiência mental e motora.
Em breve, outros 30 jovens, de 18 
anos, começarão a sua experiência 
ao serviço dos outros. A maioria 
deles são ex-alunos de diferentes 
colégios maristas do México Central.
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Camarões, Costa do Marfim

Retiros anuais do Distrito da África do Oeste

Os retiros anuais do Distrito da 
África do Oeste se realizaram 
este ano, de 21 a 28 de Julho, 

em Yaoundé (Camarões), e de 28 a 04 
de Agosto, em Divo (Costa do Marfim). 
Os Irmãos do Chade e de Camarões se 
reuniram no Centro Nacional da Confe-
rência Episcopal de Yaoundé, enquanto 
os Irmãos de Gana, Costa do Marfim e 
Libéria se reuniram no Centro Neo-Ca-
tecumenal de Divo, perto de Abidjan.

O P. Zephyrinus Mbuh (Secretário 
Adjunto da Educação Nacional) esteve 
presente como moderador no retiro de 
Yaoundé, cujo tema foi "Alcançar a feli-
cidade focalizando a minha vocação".

Na Costa do Marfim, o Ir. Óscar Martín, 
Conselheiro Geral, foi o facilitador. O 
tema deste segundo retiro foi "Viver em 
comunidade à luz do novo começo". O 
Ir. Óscar analisou vários temas, entre 
eles: os apelos do XXII Capítulo geral, a 
valorização da vocação de Irmão, a lide-
rança marista, as relações entre Irmãos, 

uma nova comunidade marista aberta a Deus - nossa espiritualidade como Irmãos 
Maristas, as seis importantes "mesas" necessárias em uma comunidade marista, o 
projeto de vida comunitária, um olhar sobre as novas Constituições e uma síntese dos 
cinco dias.

Os Irmãos ficaram muito satisfeitos com a escolha do tema do retiro e o consideraram 
muito importante, porque, como eles mencionaram, isso os ajudará a viver um novo 
tipo de espírito de família no próximo ano.

No final do retiro, três irmãos (Joseph Asante, Aristide Yao e Paulin Tuo) renovaram 
seus votos e se comprometeram novamente com a missão marista de fazer com 
que as crianças e jovens mais necessitados conheçam e amem Jesus.

Argentina

Encontro de irmãos da Província Cruz del Sur

De 1 a 3 de agosto, em Luján, 
aconteceu o encontro de Irmãos 
de 60 a 74 anos, em um clima 

de fraternidade fecunda. Encontros como 
este oferecem um espaço muito rico para 
a troca de experiências vitais, para ativar 

a memória do coração, evocando os tre-
chos da jornada partilhada e para criar 
um espaço de escuta generosa das 
preocupações e expectativas que eles 
passam como geração.

As Bodas de Caná (João 2,1-11) foram 
o ícone que inspirou o encontro, des-
dobrado em três paradigmas: a festa, 
o discernimento e a "hora". O ícone 
das bodas convocou os Irmãos reuni-
dos para renovar sua alegre confiança 
naquele que transforma água em vinho 
e os convidou a continuar intercedendo 
quando a festa da vida é ameaçada.
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França
Maristas de Granada em l'Hermitage

Casa Geral
Novo grupo para Comunidades Internacionais

Estados Unidos
Irmãos de Laredo & Brownsville

Uruguai
Pastoral Juvenil Marista, Montevidéu

Cuba
Comunidade Lavalla200> de Holguín

Romênia
Bucarest, Case ale Sperantei

mundo marista

Síria

Carta de Alepo n. 36 dos Maristas Azuis

Em julho, normalmente é muito quente em Alepo. É o mês 
em que muitos jovens participam em campos de férias 
fora da cidade. Todos os dias, grupos partem para os 

locais de excursão. Alguns vão para as montanhas, como Kes-
sab, outros para Marmarita ou Machta el Helou, no Vale dos 
Cristãos. Aqueles que conhecem estes lugares na Síria sabem 
que muitas vezes há crian-
ças e jovens que cami-
nham pelas estradas das 
aldeias, uns caminhando e 
outros acampando. Neste 
verão, e nos últimos dois 
anos, estas estradas, que 
tinham sido abandonadas 
nos últimos cinco anos por 
causa da guerra, foram 
novamente ocupadas por 
muitos jovens. Mas há 
ainda outros lugares onde 
ainda não se pode ir: as aldeias cristãs da província de Idleb, 
como Knayeh, Yacoubieh e Ghassanieh, onde apenas uma 
pequena comunidade cristã permaneceu.

Ainda há muita tensão na Síria

Embora grande parte do país tenha sido libertada e os meios de 
comunicação social só ocasionalmente falem da Síria, ainda exis-
tem focos de grande tensão como a província de Idleb e o nordes-
te do país. O exército sírio luta para libertar Idleb, uma província 

nas mãos de al Nosra.

Podemos esperar que, 
muito em breve, um dia, 
todas estas regiões sejam 
libertadas? Queremos que 
todos os territórios ocupa-
dos regressem à soberania 
síria. Entretanto, estamos 
sofrendo as consequên-
cias de um embargo e de 
sanções ocidentais que 
impedem a reconstrução 

do país e a recuperação econômica.

Os sírios estão ficando cada vez mais pobres. O poder de 
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compra está diminuindo. Penso em um homem, que tem mais 
de 75 anos, ex-aluno marista, que se encontra sem recur-
sos econômicos e diz: "As poucas economias que eu tinha, 
terminaram. Não me resta nada. Eu não era pobre. Eu costu-
mava ter para viver. Cresci numa família de classe média, com 
dignidade. Agora sou pobre!”

Escassez... pobreza... miséria... pouca comida... falta de 
trabalho ... as pessoas, que sofreram as atrocidades da guerra, 
continuam pagando o preço por resistir e querer ficar. Ao ouvir 
as pessoas, muitos acreditam que tomaram a decisão errada 
de não sair; especialmente quando a família ou amigos, que 
migraram para outros países e conseguiram adaptar-se, con-
tam a sua situação. E ainda não acabou: no horizonte, o medo 
de uma possível guerra que poderia se espalhar pelo Oriente 
Médio persiste incessantemente.

Alepo quer renascer

Alguns bairros de Alepo ainda são alvo de bombas que fre-
quentemente causam baixas civis. Apesar disso, Alepo quer 
renascer das suas cinzas. Os seus habitantes fazem tudo o que 
podem para sair da pobreza, para "Escolher a Vida". Nem sem-
pre é fácil. Muitas vezes encontramos mães viúvas, divorciadas 
ou que não têm notícias de seus maridos desaparecidos. Nor-
malmente têm 3 ou 4 filhos. A guerra passou por suas casas, 
e não só as obrigou a mudar de casa várias vezes e a viver em 
bairros que não conheciam, longe dos seus, mas também as 
obrigou a viver em extrema miséria. Não quero colocar todas 
as tragédias e fazer uma lista de pontos negativos, mas esta é 
a terrível realidade.

Caminhando por algumas ruas de Alepo, vendo pessoas 
fumando narguilé em um café, tem-se a impressão de uma 
vida normal ... Tudo isto é real e verdadeiro. Basta o fato de ver 
uma rua, um souk de Alepo completamente restaurado, que 
tem uma nova aparência, mantendo o estilo antigo... Mas ainda 
há muito a ser feito, especialmente para reconstruir vidas, 
reconstruir a comunidade, recuperar a pertença e a cidadania. 
Os valores ainda têm de ser ensinados: abrir-se aos outros, às 
diferentes pessoas e respeitá-las, resolver pacificamente as 
diferenças e apoiar os mais desfavorecidos.

Os heróis do silêncio

Há dois meses, o programa de televisão espanhol "Pueblo de 
Dios" apresentou em duas etapas a ação e a missão dos ma-
ristas azuis. A equipe de televisão passou uma semana conos-
co. O primeiro programa foi intitulado "Os Heróis do Silêncio".

Somos mesmo "heróis"? Que silêncio é este?

Quase 3 anos após o fim da luta na cidade de Alepo, a nossa 
missão é cada vez mais relevante: estar a serviço da popula-
ção, especialmente das pessoas mais vulneráveis.

Continuamos a ajudar os deslocados. Pagamos os aluguéis de 
centenas de famílias que não ainda puderam regressar às suas 
casas.

Ajudamos na medida das nossas possibilidades a atender gra-
tuitamente os mais pobres nos melhores hospitais da cidade.

O nosso centro de educação de adultos, o MIT, continua dando 
formação, aprendizagem e apoio psicológico.

Com o objetivo de criar oportunidades de emprego e incentivar 
os jovens a permanecerem no país, o programa Micro Proje-
tos continua a capacitar dezenas de jovens em "Como Iniciar 
um Micro Projeto" e financia os microprojetos que nosso júri 
seleciona.

O ano letivo dos projetos educacionais para crianças de 3 a 7 
anos (Learning to Grow and I Want to Learn) terminou e algu-
mas atividades de verão foram organizadas durante os meses 
de junho e julho. As inscrições para o próximo ano mostram 
uma demanda crescente que ainda não conseguimos atender, 
devido ao espaço limitado que temos.
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Acampamento "SHAHBA" para pessoas deslocadas

Continuamos apoiando o acampamento "SHAHBA", a 25 
quilômetros de Alepo. Vamos lá várias vezes por semana para 
educar as crianças e adolescentes, acompanhar as mães e 
distribuir alimentos e produtos de higiene. Recentemente, 
iniciamos um programa médico com visitas regulares de um 
ginecologista e um médico geral e entrega gratuita dos medi-
camentos necessários.

Os jovens deslocados do campo participaram em sessões de 
formação profissional durante 5 meses (maquilhagem e costura 
para as mulheres, pintura de edifícios e cabeleireiro para os 
jovens). Os participantes receberam um certificado de frequên-
cia e uma ferramenta de trabalho correspondente à profissão 
que aprenderam. Esperamos continuar a formar os jovens para 
as suas futuras profissões.

A nossa biblioteca móvel para o acampamento tem muitos 
livros de leitura. Encorajamos todas as crianças, mesmo que 
não saibam ler, a pedir livros emprestados. O livro torna-se um 
amigo, uma fonte de inspiração e imaginação, uma oportu-
nidade para aprender mais rápido. Os diretores da biblioteca 
utilizam a tela instalada na biblioteca para realizar atividades 
educativas através da projeção de filmes ou jogos de cultura 
geral.

No final do mês de Ramadão, organizamos uma grande festa 
para as famílias deslocadas e distribuímos roupas novas para 
todos.

Maristas azuis

Para o projeto Heartmade (feito com o 
coração), que recicla tecidos e roupas, 
que terão um novo visual, alugamos 
uma nova loja. Ela está localizada em 
uma rua mais comercial. A decoração 
será feita muito em breve e esperamos 
poder abri-la em meados de agosto.

A equipe de Seeds (sementes) está 
preparando um novo plano de ação 

para o próximo ano. Vamos expandir o espaço para acomodar 
outras crianças e jovens e oferecer-lhes um apoio psicológico 
cada vez mais avançado.

Vários amigos vieram passar um tempo conosco. Eles parti-
ciparam de muitas atividades educacionais: Soumaya Hallak, 
com a música; Diane Antakli de Baroudeurs de l'Espoir, com 
esportes; e Veronica Hurtubia, que deu uma segunda sessão 
de treinamento de resiliência.

Os cursos de formação e desenvolvimento para mulheres têm 
muito sucesso.

As mulheres do projeto "Cortar e Coser" terminaram a sétima 
sessão de aprendizagem. Elas estão muito satisfeitas.

O projeto "Drop of Milk” (Gota de Leite) continua distribuindo 
leite a 3.000 crianças por mês.

Verão em Alepo

Neste verão, e pela primeira vez, estamos organizando uma 
estadia de uma semana no Líbano para toda a nossa equipe 
de voluntários Maristas azuis. De fato, os Irmãos Maristas têm 
uma casa de verão em Faraya (Líbano). Estaremos lá de 5 a 12 
de agosto. Será um tempo de convívio e descanso... Um tempo 
de espiritualidade e de descoberta do Líbano, e para outros 
será uma oportunidade para encontrar suas famílias, que há 
anos não veem.

Finalmente, partilho convosco este texto de Jean d'Ormesson, 
tirado do livro "An Endless Hosanna".

"Os cristãos não têm o direito de reclamar e, de fato, não se 
queixam. Não só não podem ser proibidos de crer num Deus 
que criou o céu e a terra, mas também têm a sorte de terem 
como modelo, sob os seus olhos, uma pessoa que a existência 

e o lugar na nossa história não podem 
serem questionados: Jesus.

Pelo menos é possível admirá-lo e 
amá-lo sem perguntar muito sobre sua 
realidade. Se alguém deixou um traço 
surpreendente na mente dos homens, é 
Jesus Cristo".

Desejamos-lhes umas boas férias de 
Verão.
___________
Ir. Georges SABE – Maristas Azuis
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América Central

Movimento Champagnat da Família Marista

O Movimento 
Champagnat da 
Família Marista 

da Província da América 
Central conta com mais 
de 350 membros distri-
buídos em 30 frater-
nidades, presentes na 
Costa Rica, El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala e 
Porto Rico.
Para crescer juntos, comunicar-se e 
se formar, o movimento Champagnat 
da Província organiza retiros para as 
fraternidades, oficinas de formação para 
animadores, encontros a cada dois anos 
de todas as fraternidades da Província, 
celebração do Dia de São Marcelino 
com as comunidades de irmãos, cami-
nhadas e momentos de lazer com toda 
a família.
Desde o ano passado, depois de 
receber o documento do novo projeto de 
vida, todas as fraternidades entraram 
em um processo de renovação.
Como parte desta caminhada, foram 
elaboradas 14 fichas, com o objetivo de 
promover o aprofundamento do espírito 
do Projeto, e ao mesmo tempo, foram 
introduzidos novos parâmetros para a 
renovação do Movimento, em sintonia 
com o processo de quatro anos.
E estas são algumas das conquistas:
• um número significativo de frater-

nidades e nelas leigos e leigas que 
desejam viver sua vocação laical como 
maristas.

• a perseverança e a fidelidade das 
fraternidades (algumas há 30 anos).

• crescimento, através de processos forma-
tivos, na consciência da vocação laical, da 
espiritualidade e do carisma marista.

• Seguimento de um caminho de cresci-
mento e comunhão com os irmãos.

• Vivência de um processo positivo onde 
se tome consciência da responsabilida-
de de conduzir o Movimento com mais 
determinação por parte dos leigos, mas 
ao mesmo tempo com uma nova visão, a 
de promover a comunhão com os irmãos, 
em um caminho de enriquecimento 
vocacional mútuo e de um olhar conjunto 
para o futuro do carisma marista.

Entre os desafios, destacam-se os seguin-
tes:
• oferecer processos formativos que 

respondam à nova visão e dinâmica 

da vida da Igreja, 
do Instituto e do 
mundo;
• possibilitar 
a animação de 
fraternidades 
onde cresçam a 
responsabilidade, 
a autonomia e a 
maturidade laical;

• buscar maneiras de se conectar e 
entrar em relacionamento com as 
novas gerações;

• continuar com experiências formati-
vas que reafirmem as três dimensões 
do carisma, em chave vocacional 
e de vinculação carismática, em 
sintonia com os documentos de 
referência do Instituto: Em torno da 
mesma mesa, Ser leigo marista e o 
novo projeto de vida fraterna;

• fortalecer a dimensão formativa 
como processo profundo e sistemá-
tico, tanto em nível pessoal como 
comunitário;

• tomar consciência do sentido inter-
nacional do Movimento e, portanto, 
da necessidade de uma forma de 
organização que favoreça essa iden-
tidade coletiva leiga marista e lhe dê 
coerência institucional;

• buscar novas presenças e formas de 
missão para os leigos maristas no 
meio do mundo.

Província Marista Brasil Sul-Amazônia: pastoral com as crianças

"Pastoral das Infâncias: identidade, caminhos e sentidos" é nome do documento que busca alinhar projetos e ações pastorais 
desenvolvidas com crianças de 0 a 12 anos nos espaços de missão. A proposta é estruturar a Pastoral das Infâncias sistema-
tizando o que já é realizado nas unidades e despertando novas possibilidades.
Segundo Maria Inete Rocha Maia, Assessora de Pastoral da Rede Marista, o objetivo é contribuir para o desenvolvimento 
na fé da criança contemporânea, estabelecendo os sentidos pelos quais a pastoral das infâncias necessita de olhar atento 
e ação consciente, organizada e processual. “Queremos aproximar, cada vez mais, a nossa ação pastoral com os novos 
tempos da educação evangelizadora para as infâncias, contribuindo para que educadores e pastoralistas olhem os processos 
pedagógicos-pastorais à luz da fé", explica. Maria Inete acrescenta que o documento recorda a missão originária do Instituto 
Marista, instiga para a compreensão do universo infantil e aponta caminhos para uma ação pastoral renovada. 
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Canadá

Animação juvenil em Le Patro de Fort-Coulonge

Foi em 1987 que os Irmãos Maristas responderam ao apelo 
do município e da paróquia de Fort Coulonge para asse-
gurar a animação dos jovens dessa pequena comunidade 

de Outaouais, a cerca de 60 km ao norte de Hull-Gatineau e 
Ottawa. Muito cedo, os irmãos notaram a falta de atividades 
extracurriculares para os jovens da região, o que os levou a 
concentrar seus esforços na organização de um ambiente 
aberto ao esporte e às atividades ao ar livre.

Iniciado modestamente, o "Patro" desenvolveu-se gradual-
mente com uma estrutura bem organizada ao longo dos anos 
que pode oferecer várias atividades, sendo a principal delas 
um campo de férias aberto a crianças a partir dos seis anos 
de idade até os pré-adolescentes, durante as férias de Verão. 
Várias outras atividades recreativas e aquáticas são oferecidas 
ao longo do ano, mas especialmente durante o período de 
verão; a supervisão é fornecida por uma equipe de jovens ins-
trutores sob a supervisão de uma equipe de gestão totalmente 
dedicado a esta missão. Durante as outras estações do ano, 
a propriedade permanece aberta para as famílias e para os 
grupos que vêm para desfrutar das atividades que a estrutura 
oferece.

Enchentes na primavera passada
A primavera de 2019 foi particularmente desafiadora para 
várias regiões do Quebec devido à inundação provocada pelo 
rápido derretimento da neve: o Patro, localizado nas margens 
do rio Ottawa, encheu rapidamente... Quando transbordou, 
o rio inundou as estruturas com mais de um metro de água, 

que invadiu as instalações, danificando os equipamentos e 
materiais de escritório do acampamento. Graças à dedicação e 
ao envolvimento dos voluntários locais, foi possível reorganizar 
todo o local e acolher os jovens a tempo para as atividades de 
verão, sem muitos inconvenientes.

Leigos maristas
Desde o início deste trabalho, os irmãos puderam contar com 
uma equipe de voluntários para apoiá-los. Pouco a pouco, a 
propriedade foi melhorando, e várias estruturas foram monta-
das, com chalés individuais sendo construídos para acomodar 
famílias. Os Irmãos constituíram um conselho de administra-
ção e formaram, ao longo dos anos, muitos animadores para 
supervisionar os jovens, de modo que possamos prever um 
futuro para esse trabalho, mesmo quando os Irmãos tiverem 
que passar definitivamente a tocha aos leigos.

América Central

Reunião Intercomunitária em El Salvador

No dia 10 de agosto, realizou-se o segundo encontro intercomunitário de El 
Salvador, com a presença especial dos irmãos Ken McDonald e João Carlos 
do Prado, Conselheiros gerais, que estavam visitando a Província da América 

Central. Participaram os Irmãos e Irmãs Maristas.

O encontro focou temas importantes da vida do Instituto, como o processo das Cons-
tituições e da Regra de Vida e as implicações da compreensão de nós mesmos como 
família global. O Ir. Hipólito Pérez, provincial, partilhou com os irmãos e irmãs algumas 
decisões sobre o caminho da Província e propostas para continuar a dinamizar a vida 
marista em terras centro-americanas.
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East Asia

Reunião de voluntários maristas

Com o objetivo de felicitar o traba-
lho dos voluntários nas comuni-
dades mais pobres e incorporar 

novos voluntários para colaborar nas 
missões presentes na Ásia e no mundo, 
o Programa de Voluntariado Marista 
da Província da East Asia realizou o 
primeiro encontro anual de Voluntários 
Maristas, nos dias 3 e 4 de agosto, em 
Malaybalay, Bukidnon, Filipinas.

Ir. Edgar R. Ceriales, coordenador do 
programa de voluntariado da Provín-
cia, explicou a "visão-missão", com o 
objetivo de proporcionar aos leigos o co-
nhecimento da experiência de partilhar 
a missão de Jesus e estar dispostos a 
servir os marginalizados.

O encontro destacou os apelos do XXII 
Capítulo Geral e o desejo do Ir. Domina-
dor Santiago, provincial de East Asia, de 
uma Província mais atenciosa e ousada.

As atividades do encontro destacaram a 
troca de experiências entre voluntários 
leigos: Noemi Silva, Kimberly Camiring 
e Emelyn Cangrejo falaram sobre as 
necessidades e realidades que os es-
peram em Pailin, Camboja. Da mesma 
forma, Grace Balde e José Leandre 

Valdez compartilharam suas experiências 
de encontros que mudam a vida enquanto 
faziam mapas culturais e desenvolvimento 
de produtos para empresas comerciais em 
Malutok, Palawan. Ella Alyssa Aguirre e 
Ophie Marcelino também refletiram sobre 
a necessidade de pessoas significativas 
na vida das crianças do Lar Marcelino, na 
cidade de General Santos. As atividades 
foram coordenadas pela Co-Diretora do 
Secretariado dos Leigos, Agnes Reyes.

Também esteve presente o Ir. Allan de 
Castro, membro da Comissão do Patri-
mônio Espiritual para a Ásia Oriental, que 
deu uma visão geral das áreas de missão 
e sublinhou a necessidade de voluntários 
leigos. Da mesma maneira, o Ir. Jef-
frey Guinoo, da pastoral vocacional das 

Filipinas, destacou o papel dos leigos no 
convite à vocação marista.

O Irmão Valdicer Fachi, Diretor do 
Departamento de Colaboração para 
a Missão Internacional (CMI), em sua 
mensagem em vídeo encorajou os 
voluntários e afirmou: "Ser voluntário 
requer responsabilidade, abertura, dis-
ponibilidade e capacidade de servir. No 
encontro com os outros, quem ganha 
mais é o própio voluntário.

Durante a liturgia final e o envio de 
voluntários, o Ir. Cereales disse: "As 
crianças e os jovens nas periferias 
não podem mais esperar para experi-
mentar como Jesus os ama através de 
vocês".

Brasil Centro-Norte

Encontro Regional das Comunidades da Província

De 2 a 4 de agosto aconteceu o Encontro Regional das 
Comunidades, em Brazlândia (DF). O encontro reuniu as 
comunidades do Distrito Federal, de Goiás e de Minas 

Gerais (Patos de Minas e Uberaba), da Província Brasil Centro-
-Norte. Outros três encontros de outras regiões da Província 
estão previstos até setembro. Com o tema Fraternidade e Pro-
fecia nos tempos atuais, o objetivo dos encontros regionais é 
refletir sobre a realidade das comunidades frente aos desafios 
da vida consagrada e do laicato, na atualidade.

Os encontros, que têm como público os Irmãos, promovido 
pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato, contam com a 
presença do provincial, Ir. Ataide José de Lima e dos Irmãos 
Natalino Guilherme de Souza e Maicon Donizete Silva.

Entre os temas tratados estão governança, planejamento 
estratégico, operação econômico-financeira, Região América 
Sul, Economato Provincial, Casas de Formação e Organização 
Religiosa.
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Em janeiro passado, 140 jovens maristas dos quatro ramos 
da Família Marista, procedentes dos cinco continentes, reu-
niram-se na Guatemala, nos dias que antecederam a Jorna-

da Mundial da Juventude em Panamá, para refletir e reforçar 
seu compromisso com o chamado a ser presença de Maria na 
Igreja e no mundo de hoje. A avaliação desse encontro, chamado 
"Tecendo a Vida", foi muito positiva e permitiu que os Superiores 
Gerais da Família Marista partilhassem sua vida, fé e missão, em 
um ambiente juvenil cheio de alegria e dinamismo.

No final do encontro, na Guatemala, os 80 jovens participantes 
que faziam parte do ramo dos Irmãos Maristas decidiram conti-
nuar em comunicação e em um caminho de acompanhamento 
mútuo, para se sentirem como uma família global ao retorna-
rem a seus países. Aproveitando os recursos da tecnologia e 
através das redes sociais, ao longo deste ano partilharam suas 
vidas e seu trabalho apostólico. Pouco a pouco, esses jovens 
maristas teceram uma rede marista global, sentindo-se parte 
de uma família que os ama, os acolhe, cuida deles e os acom-
panha, com carinho e dedicação.

Para celebrar a festa patronal do Instituto Marista, 15 de 
agosto, mas também como agradecimento a todos os jovens 
maristas do mundo que ajudam a difundir o carisma de São 
Marcelino nos cinco continentes, o Secretariado para a Educa-
ção e Evangelização do Instituto, com a ajuda do Departamento 
de Comunicações da Administração geral, apresenta este 
"mapa global" de jovens e presenças maristas, onde podemos 
conhecê-los, ver seu trabalho e rezar por suas vidas e missão.

Esse grupo de jovens maristas continua seu caminho com o 
desejo de continuar fortalecendo seus laços de fraternidade, 
assim como mantém viva a expectativa de assumir um novo 
projeto que o Instituto lhes apresentará nos próximos meses. 
Para a Congregação, chegou a hora de dizer a cada um dos 
jovens do mundo: "Levanta-te, fala e participa".

Estamos certos de que a generosidade e a coragem dos jovens 
nos ajudarão a caminhar com fé e confiança rumo ao terceiro 
bicentenário da vida do Instituto.

Tecendo a Vida 2019

Nasceu uma família global que agora se fortalece

Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral

"Como maristas de Champagnat, queremos viver de aCordo Com o Coração de 
maria e, Como ela, transpareCer a luz de deus. desta forma poderemos 'for-
mar lares de luz', Como o XXii Capítulo geral nos Convida."
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