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NOTÍCIASMARISTAS

■ Durante essa semana, o Superior Geral e seu conselho 
regressam à Casa Geral, depois de visitas a diversas regiões 
e participação em diferentes capítulos das Unidades Adminis-
trativas.
■ Nesses últimos dias, o Ir. Óscar Martín Vicario, Conselheiro 
Geral, visita algumas comunidades da Província dos Estados 
Unidos, especialmente na região de New York e Mid-Hudson.
■ No dia 26 de agosto, o Vigário Geral, Ir. Luis Carlos 

Gutiérrez, e os Conselheiros, Irmãos João Carlos do Prado 
e Ken McDonald, participaram do encontro com o Conselho 
provincial do Canadá e a Associação Marista de Leigos - em 
Saint-Jean-Sur-Richelieu.
■ No próximo sábado e domingo, Raúl Amaya, diretor do 
Secretariado dos Leigos, participará do encontro de forma-
ção do MChFM da Província Brasil Sul-Amazônia, em Porto 
Alegre, Brasil.

Cuidado da nossa casa comum

Incêndios devastadores afetaram mais   
de 2.200 quilômetros da floresta amazônica

administração geral

Nos últimos dias, o mundo todo manifestou sua preocupação pelos incêndios que têm devastado a selva amazônica. No 
domingo passado, o Papa exortou que a Igreja rezasse para que o fogo possa se extinguir com a colaboração de todos. 
No dia 22, também os bispos da América Latina exprimiram a preocupação com a gravidade da tragédia e afirmaram: “É 

urgente que os governos dos países amazônicos, especialmente Brasil e Bolívia, as Nações Unidas e a Comunidade Internacional 
adotem medidas sérias para salvar os pulmões do mundo. O que acontece com a Amazônia não é apenas uma questão local, mas 
de alcance global. Se a Amazônia sofre, o mundo sofre.”
O Capítulo Geral pediu a todos os Maristas de Champagnat uma atenção especial pela ecologia, “desafiando-nos para despertar 
em nós e à nossa volta uma consciência ecológica que nos comprometa com o cuidado de nossa casa comum”.
A próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos, de 6 a 27 de outubro, tem como tema a Região Pan-Amazônica. O Documento 
Preparatório do Sínodo lembra que “a Amazônia é uma região de rica biodiversidade, multiétnica, multicultural e multirreligiosa, 
espelho de toda a humanidade que, em defesa da vida, exige mudanças estruturais e pessoais de todos os seres humanos, Esta-
dos e da Igreja. Essa realidade vai além do campo estritamente eclesiástico da Amazônia, porque se concentra na Igreja universal 
e também no futuro de todo o planeta”.
“O grito que vem da Amazônia não se refere à sua autopreservação somente, mas às condições de vida na Terra. Se os ecossis-
temas amazônicos continuarem a entrar em processo de falimento, fica comprometida a qualidade da vida humana em sentido 
global”, afirma o Ir João Gutemberg, da Província Brasil Sul-Amazônia.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5265


28 I AGOSTO I 2019

notícias maristas 592

2

“Nos dias anteriores estive em Roboré, onde está sendo o 
centro de operações de controle de incêndios na Amazônia 
boliviana.
Em Roboré, nesses dias, não há aulas por causa da poluição 
ambiental, pela muita fumaça devido às queimadas e incêndios 
florestais, em vistas da prevenção de problemas respiratórios.
Na nossa escola, durante o último fim-de-semana, acolhemos 
nas salas de aula cerca de 50 pessoas de 3 comunidades 
camponesas. Como o fogo estava perto de 
suas comunidades, eles evacuaram bebês 
com suas mães, crianças e idosos. Depois de 
passar a noite e passar o domingo na escola, 
no final da tarde voltaram às suas vilas.
Depois, permaneceram na escola os bom-
beiros (atualmente são 100), que vieram de 
outras partes da Bolívia para ajudar o grande 
contingente de soldados, policiais, bombeiros, 
médicos e outros voluntários que trabalham 
na área há vários dias, lutando contra o fogo.
Os professores e outras pessoas de diferentes 
instituições, em coordenação com a Prefeitura, 
dedicam-se a preparar alimentos em grandes panelas comuns 
para várias centenas de pessoas, aqueles que estão trabalhan-
do no controle de incêndios, aqueles que atendem à saúde e à 
outras necessidades das comunidades (pequenas cidades).
Muita ajuda está constantemente chegando, com materiais 
de extinção de incêndios, água engarrafada, medicamentos, 
máscaras de proteção contra a contaminação e alimentos para 
a população afetada e para aqueles que colaboram no controlo 
de incêndios e nos cuidados da população.
E se intensificam as orações para pedir ao Deus da Vida que 
envie chuva para deter tantos desastres ambientais causados 
pelos incêndios à população, aos animais e à grande diversida-
de de flora e fauna do lugar.
Um problema é que, por vezes, através das redes sociais, há 
histórias que não são reais. E assustam. A situação é muito 
grave, mas é controlada nos grandes centros. As comunidades 
que mais sofrem são aquelas menores, próximas da floresta.
E já que estamos na temporada de campanha política para as 

eleições de outubro, todos os grupos estão aprovei-
tando para fazer da situação uma questão política. 
Quando trazem ajuda, muitos estão preocupados 
em tirar fotos, onde parecem estar ajudando. 
Sim, é um sinal de ajuda, mas em muitos casos 
o sofrimento das pessoas está sendo usado para 
benefício pessoal. Isso é uma pena.

Tem repercussão mundial porque a Amazônia é um dos gran-
des pulmões do Planeta.
Nas obras educativas da Bolívia, há uma grande participação 
na população de Roboré e seus arredores. E em outros lugares 
estão coletando e enviando ajuda solidária: água engarrafada, 
alimentos não perecíveis, remédios (colírio, gaze, soros, poma-
das...), roupas e sapatos. Pretende-se recolher para dar apoio 
especialmente mais tarde, quando já não existirá tanta ajuda e 
quando os rios se tornaram poluídos e a população terá mais 
necessidade, pois ficarão sem recursos para a sua sobrevivên-
cia no lugar em que vivem.
Vamos estudar, em nível de Província, que tipo de ajuda que 
poderemos organizar.
A nível regional, a situação é também muito complicada porque 
a situação ruim não é só na Bolívia. A Amazônia no Brasil, onde 
as dimensões são maiores, também está sofrendo grandes 
incêndios. No Chaco, no Paraguai, também existem incêndios.”

Ir. Saturnino Alonso, Provincial de Santa María de los Andes

Presença marista na Amazônia
A presença marista na Amazônia é mais que centenária. Foi em 1903 que os Irmãos missionários vindos da Província de 
Aubenas - França, se estabeleceram em Belém do Pará dando origem à Província Brasil Norte, hoje integrada na atual 
Província Brasil Centro-Norte.
No atual contexto, 4 Províncias maristas integram o território da Amazônia Internacional: Brasil Sul-Amazônia, Brasil Cen-
tro-Norte, Norandina e Santa Maria de los Andes. Nessa região se encontra também uma Comunidade Internacional marista 
do projeto Lavalla200>, em Tabatinga.

A situação na Bolivia: carta do Ir. Saturnino, provincial
Os maristas da Província estão na linha de frente na defesa da Amazônia, especialmente na Bolívia, em Roboré. O Irmão Saturnino 
Alonso, Provincial, enviou o seguinte texto no dia 27 de agosto.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5265
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Os Irmãos Martin Mbeng, Devine 
Sebe-ey e Mbiatem Yves, junto 
com ouros 15 religiosos, homens e 
mulheres, de 12 diferentes institu-
tos, participaram em um percurso 
de formação para formadores que se 
realizou no Institute for Continuing 
Formation. Foram nove meses de 
atividades, que começaram em 
outubro de 2018. 

Quênia, MiuC
O Ir. Francis Verye, do Distrito West 
Africa e atualmente cobrindo diver-
sos cargos no MIUC, em Nairóbi, 
terminou o doutorado em Filosofia, 
com especialização em Educational 
Administration and Management. 
Fez seus estudos na Atlantic Interna-
tional University nos United States of 
America.

120 anos no MéxiCo
No dia 20 de agosto de 1899 foi 
inaugurado o primeiro colégio 
marista no país, em Guadalajara, 
que se chamava «Colegio de la 
Inmaculada Concepción». Os Irmãos 
Pedro Damián, Filogonio e Anselmo 
semearam as primeiras sementes da 
comunidade marista, que floresceu 
rapidamente.

aMériCa Central
No día 23 de agosto, membros do 
escritório administrativo de El Salva-
dor iniciaram um percurso formativo 
que teve como tema o Carisma 
Marista. A formação foi dada pelo Ir. 
Javier Espinoza e Nohemy Pinto.

austrália
Na sexta-feira passada, uma cele-
bração simples, em Mascot, marcou 
a aceitação no postulantado de 11 
aspirantes do Timor Leste. Junto 
com o Ir. Paul Kane, em seguida, 
viajaram para as Filipias, onde inicia-
rão o percurso de formação como 
postulantes.

A equipe provincial de Cruz del 
Sur, que promove os direitos 
das crianças, adolescentes e 

jovens, reuniu-se no dia 7 de agosto, 
no Colégio Marista Manuel Belgra-
no, em Buenos Aires, para renovar o 
compromisso da Província em relação 
à custódia dos direitos. O Ir. Marcelo 
De Brito, vice provincial, e o Delegado 
Provincial para a Proteção da Criança, 
Ir. Gonzalo Santa Coloma, participaram 
do encontro.

O encontro contou com a presença 
dos novos membros da equipe: Valeria 
Ramírez (Argentina) e Francisco Farina 
(Argentina), ambos graduados em Ser-
viço Social, que junto com o advogado 
Rocío Amarilla (Paraguai), Ir. Jorge 
Walder (Uruguai) e Analía Ruggeri, 
Coordenadora, estarão encarregados 
da animação do próximo triênio de 
trabalho conjunto na defesa e promo-
ção dos direitos das crianças, jovens e 
adolescentes.

Durante a reunião, a estrutura organi-

zacional e as respectivas competências 
foram analisadas conjuntamente. Tam-
bém foram acordadas ações e funções 
no âmbito do Plano Trienal para os três 
países que compõem a Província Ma-
rista Cruz del Sur: Argentina, Paraguai 
e Uruguai.

Entre as linhas de ação previstas, 
foi dada prioridade à apresentação 
do novo Documento "Cuidar da vida 
que cresce", que sintetiza a Política 
de Promoção e Defesa dos Direitos 
da Criança, do Adolescente, oferece 
orientações gerais e acrescenta um 
valioso protocolo de ação em situações 
de abuso.

Finalmente, a equipe dedicou um 
tempo preferencial à agenda de 
participação e defesa das políticas 
locais, regionais e internacionais a 
partir da FMSI e da Rede Coração 
Solidário, destacando sua importância 
e renovando seu compromisso com a 
animação de todas as ações previstas 
pelo Instituto.

“Cuidar da vida que cresce" em Cruz del Sur

A equipe responsável pelos 
direitos das crianças renova  
o compromisso da Província

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5260
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Brasil: Momento celebrativo na igreja 
Champagnat, Maraponga - Fortaleza

Sri Lanka: Novo conselho provincial de South Asia: 
Mervyn Perera (Provincial), Fernando Devasiri, 
Nicholas Fernando, Sebastian Lazar e Sunanda Alwis

Aniversário do Ir. Carlos Huidobro, Secretário Geral

Camboja
Comunidade de Pulung

Espanha
Irmãos do Distrito West Africa in Málaga

Austrália
Postulantes do Timor Leste em Mascot

mundo marista

Tribunal Diocesano de Guadalajara

Avanço da causa do Ir. Basilio Rueda

A notícia do avanço da Causa do Irmão Basilio vem de 
Guadalajara, Jalisco, México. Já foi fixada para a conclu-
são da instrução do processo sobre a vida, as virtudes e 

a fama de santidade do Ir. Basílio Rueda Guzmán: será no dia 
11 de setembro de 2019. A Diocese de Guadalajara programou 
para essa data o ato solene de encerramento dos trabalhos do 
Tribunal Diocesano com a presença do Cardeal José Francisco 
Robles Ortega. O local deste grande evento será o Arcebispado 
de Guadalajara, às 13h00.
Em março de 2017, a Congregação para as Causas dos Santos 
pediu um complemento de instrução, aumentando o número de 
testemunhas para completar o trabalho já realizado na diocese 
de Guadalajara. O tribunal constituído para este fim ouviu o de-
poimento de mais 21 testemunhas de diferentes sectores. Esta 
contribuição satisfaz a exigência solicitada pela Congregação 
para as Causas dos Santos.
Terminada a sessão de encerramento, as atas do processo 
serão entregues ao Vaticano, onde teremos que aguardar o 
decreto que confirma a validade daquilo que fez o tribunal dio-
cesano de Guadalajara. A partir desse momento, pode começar 

a elaboração da Positio.
Agradecemos a Deus pelo valioso contributo prestado perante 
o tribunal pelas 21 novas testemunhas que falaram sobre a 
fama do Servo de Deus Basílio Rueda e sua santidade de vida. 
E esperemos que em breve se possa começar o trabalho de 
elaboração da Positio.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5247
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A comunidade LaValla200> 
da África do Sul revisou 
seu plano estratégico nos 

dias 24 e 25 de julho. A primeira 
edição foi escrita exatamente há 
um ano e era necessário atuali-
zá-lo, já que agora a comunida-
de cresceu com a chegada de 
Juliana e Diogo. A moderadora 
das atividades foi a Irmã da Santa 
Cruz, Aine Hugues, que acolheu 
todos os membros em sua casa.

Nestes dois dias, foi possível 
avaliar o caminho percorrido 
neste primeiro ano, partilhar as 
histórias pessoais vividas na Comunidade e analisar as forças, 
problemas, desafios e oportunidades. Além disso, o tempo foi 
dedicado a reavaliar a visão, a missão e o sonho de uma nova 
pastoral.

Muitas ideias ganharam vida, como o 
funcionamento - junto com os líderes de 
Atlantis - de um programa de treina-
mento de liderança juvenil, que é vista 
como um "multiplicador de missão". 
Esta iniciativa será a prioridade da 
comunidade para os próximos doze me-
ses. Outro ponto abordado foi o reforço 
das atividades para crianças, jovens e 
pais, a fim de promover uma cultura da 
tolerância.

Como o semeador, todos os membros 
- enviados por Deus - estão tentando 
semear as sementes da esperança no 
solo sagrado da comunidade de Atlantis.

A comunidade de Atlantis é formada por Anthony John Clark 
fms, Bobillo Añel, Juliana Maria Fontoura Galline, Luiz Galline, 
Nnodu Onwutalu fms e Pietro Bettin fms

“Um semeador saiu a semear a sua semente”

Revisão do plano estratégico da comunidade 
Lavalla200> da Atlantis

Um grupo de leigos de El Salvador se reuniu dia  11 de 
agosto para participar de um Itinerário de Espiritualidade. 
Como parte de um caminho iniciado há alguns anos, o 

objetivo desta experiência foi o deproporcionar um momento de 
reflexão e uma oportunidade para a contemplação: um tempo 
para escutar e acolher, para abrir-se aos outros através do 
diálogo e para enriquecer-se a partir de uma nova visão.

Inicialmente, os participantes foram convidados a identificar 
sua própria fisionomia espiritual que é vivida em um processo 
comunitário, no relacionamento com os outros, durante a vida 
cotidiana.

Os temas abordados deram origem a um profundo confronto: 
aceitar as pessoas como elas são, aprender a "largar", deixar 
de fingir e ser mais sábio, deixar de buscar a aprovação dos 
outros, deixar de tentar mudar os outros e tentar mudar a si 
mesmo.

O encontro focalizou o caráter mariano e apostólico da Espiri-
tualidade Marista.

Os leigos que participaram do itinerário escutaram atentamen-
te cada um dos temas mencionados. A proposta é um belo 
investimento da Provínciada América Centralna dimensão do 
carisma e da espiritualidade maristas.

Uma rotina diferente

Os leigos maristas de El Salvador se reuniram 
para uma viagem de espiritualidade

http://www.champagnat.org/400.php?a=24
http://www.champagnat.org/000.php?p=580
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5258
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5262
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Voluntários maristas internacionais

Kimberly, voluntária das Filipinas no Cambogia

"O que fizemos em Pailin abriu 
nossos olhos para ver as coi-
sas de diferentes perspectivas 

e ver Jesus nos olhos de cada criança 
com quem pudemos entrar em contato. 
Toda a experiência foi como uma mon-
tanha-russa. Durante o nosso mês aqui, 
pudemos sentir emoções diferentes.
Desde o primeiro momento em que 
pusemos os pés em Pailin, pudemos 
sentir o espírito de família que nos abra-
çava. Os Irmãos (Francis, Max, Ricardo 
e Pierre), os funcionários e as crianças 
do centro nos acolheram calorosamente 
e tornaram inesquecível nossa estadia 
aqui. Eles nos ajudaram de todas as 
formas possíveis e nos deram tudo o que 
precisávamos. Eles nos ofereceram sua 
amizade sincera e camaradagem, algo 
pelo qual seremos sempre gratos.
Talvez no início tenhamos achado um 
pouco difícil implementar o programa 
porque a ideia que tínhamos em mente 
acabou por ser bastante diferente da 
situação real, mas foi uma coisa boa 
porque nos ensinou a encontrar sem-
pre soluções para todos os problemas. 

Começamos a ensinar inglês no centro, 
das 8h às 19h, com apenas um intervalo 
para o recreio e outro para o almoço. E 
trabalhamos com diferentes grupos de 
alunos e idades.
Nos sábados, também fomos a uma 
cidade próxima, e lá, ensinamos inglês 
para as crianças. Foi muito cansativo, 
tivemos que nos adaptar a quase tudo: 
à cultura, à língua e às pessoas que 
conhecemos. Mas com o passar do 
tempo, começamos a nos sentir em 
casa, e nos sentimos confortáveis com 
todos no Centro. Juntamente com o 

nosso mentor, Dr. 
Noemí Silva, fomos 
capazes de ensinar 
inglês para os 
alunos do centro e 
introduzir diferentes 
atividades artísticas 
e físicas. Ensinar as 
crianças e ver seus 
sorrisos genuínos 
me inspirou e me 
motivou a dar mais 
de mim mesmo. 

Isto foi uma coisa valiosa.
Naturalmente, poder visitar o Camboja 
foi também outra vantagem. Fomos 
capazes de visitar o magnífico Angkor 
Wat e caminhar ao redor de Phnom Pehn 
apreciando a comida local. O tempo 
foi curto, mas mesmo assim foi muito 
bome. Seremos eternamente gratos pela 
oportunidade que o Centro marista nos 
deu e sempre nos sentiremos orgulhosos 
de sermos Voluntários Maristas. Toda 
a minha estadia em Pailín me fez sentir 
VOLUNESIA (palavra filipina), que é um 
momento em que você esquece que está 
se voluntariando para ajudar a mudar 
vidas, porque isso está mudando a sua. 
E sem dúvida, esta mudou a minha.
Agora estou esperando por futuras ati-
vidades voluntárias e para poder usar a 
vida que Deus me deu para servir outras 
pessoas em todas as esferas da vida. 
Mabuhay, voluntários maristas!
Você, marista leigo ou irmão, quer ser 
voluntário marista? Contata o coordena-
dor de voluntários da sua Província ou o 
Departamento Cmi através desse correio 
cmi@fms.it

Kimberly A. Camiring é uma voluntária marista filipina da Província East Asia. Ela esteve em Pailin, Camboja, de 20 de abril a 
21 de maio, trabalhando no programa "Integrating Visual Arts in English Language Teaching".
Kimberly faz parte do programa de voluntariado marista da Província, que trabalha em coordenação com o departamento de 
Colaboração para a Missão Internacional (Cmi) da Administração geral.
Os Irmãos Maristas estão presentes no Camboja (Distrito da Ásia) desde 1995. A missão dos maristas nesta área responde ao 
apelo de trabalhar em favor das crianças e jovens mais necessitados e vulneráveis.
Transcrevemos abaixo o testemunho escrito por Kimberly, onde ela descreve sua experiência.

mailto:cmi%40fms.it?subject=
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5261
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5261
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O Memorial Marista, da Provín-
cia Brasil Centro-Sul, publi-
cou o livro “Nossos Superio-

res Gerais” com as Biografias dos 
Superiores do Instituto dos Irmãos 
Maristas, de 1839 a 1993.

A obra, publicada pela PU-
CPRESS, apresenta a biografia 
dos dez primeiros sucessores de 
Marcelino Champagnat. A obra 
oferece uma análise da evolução 
do Instituto Marista no período 
de 1839 a 1985, no qual os 
superiores buscaram continuar, ampliar e atualizar a missão 
marista nas diversas regiões onde o carisma esteve e está 
presente.

A pesquisa recente ajudou a reconhecer 
Marcelino Champagnat como iniciador 
de um movimento, cujo êxito dependeu 
desde o início de Irmãos que o ajuda-
ram a concretizar a obra de Maria. Esta 
publicação preenche, pois, uma lacuna 
na historiografia marista de língua 
portuguesa, ao tornar conhecida a figura 
dos superiores gerais já falecidos, desde 
Irmão Francisco (1839-1860) até Irmão 
Charles Howard (1985-1993). Todos 
eles responderam com fidelidade e 
de maneira criativa ao carisma do Pe. 
Champagnat e conduziram a expansão 

da missão marista até os dias de hoje.
Leia aqui a apresentação completa da obra.
Memorial Marista - Curitiba

Brasil: “Nossos Superiores Gerais”

Livro apresenta as biografias dos Superiores do 
Instituto, de 1839 a 1993

Província dos Estados Unidos

Primeira profissão do Ir. Luis Ramos

O Irmão Luis Ramos, da Província 
dos Estados Unidos, emitiu seus 
primeiros votos durante uma ceri-

mônia realizada no dia 10 de agosto no 
Colégio Mount Saint Michael, no Bronx, 
Nova Iorque.

O Irmão Luis cresceu no Bronx. Formou-
-se na Academia Marista do Mount Saint 
Michael em 2011. Durante seus anos de 
faculdade, ele se envolveu ativamente 
no programa marista para jovens adultos 
e passou um ano vivendo e trabalhando 
como voluntário no Marist Brothers Cen-
ter de Esopus. Ingressou no Postulantado 
dos Irmãos Maristas em setembro de 
2016 e viveu em comunidade com os 
Irmãos em Nova Iorque. Tornou-se novi-
ço em 19 de agosto de 2017 e viveu em 
comunidade com os Irmãos no noviciado 
no campus do Colégio Marista de Pou-
ghkeepsie. O Ir. Seán Sammon foi seu 
mestre durante o período do Noviciado.

 "A profissão dos votos foi uma bela 
experiência. Ter a presença da família 
marista, meus familiares e meus amigos 
me ajudou a sentir o amor e a bondade de 
Deus", disse o Ir. Luis após a cerimônia.

Agora, o Ir. Luis será professor de 
religião na Marist High School de 
Chicago, e viverá em comunidade com 
os irmãos da comunidade de Leavitt 
Street.

http://www.champagnat.org/shared/bau/NossosSuperioresGerais_Brasil2019_Apresentacao.pdf
http://www.memorialmarista.org.br/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5238
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5263
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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

notícias maristas 592

8

Italia: Construtores de Ponte

Programa de formação permanente 
“Horizontes” em Manziana

"Ser construtores de pontes" é o tema do Programa de formação permanente 
Horizontes, dirigido aos irmãos menores de 45 anos, que acontece de 8 de 
agosto a 5 de outubro, no Centro Internacional Marista de Formação, em 

Manziana, Itália.

Participam do encontro 13 irmãos das seguintes províncias: East Asia (1), África Aus-
tral (3), Brasil Centro-Norte (1), Nigéria (3), Brasil Sul-Amazônia (2), África Ocidental 
(2), PACE (1).

O programa de formação convida os Irmãos a olhar para o futuro, a peregrinar, a 
conhecer novos 
territórios e sonhos, 
a crescer e a dar 
um novo sentido às 
suas vidas para que 
possam ver tudo 
mais claramente.

Este ano, o pro-
grama propõe aos 

seus participantes explorar oito temas, chamados de "coli-
nas": Interioridade (Caminho de São Francisco), comunicação 
não-violenta, verso uma nova espiritualidade, cúmplices do 
Espírito, vida integrada e autocuidado, "para onde vais...", 
Regra de vida, peregrinação de fraternidade e peregrinação 
aos lugares maristas.

Durante esse período, os Irmãos dedicaram seu tempo às 
seguintes experiências: oração contemplativa, vida fraterna, 
trabalho manual, acompanhamento e seminários. Eles tam-
bém farão peregrinações aos lugares maristas e conhecerão a 
comunidade de Taizè.

Além da partilha como família global, os Irmãos percorrerão o 
caminho de São Francisco de 15 a 21 de agosto e estarão em 
l'Hermitage de 21 a 27 de setembro.

Districto de Melanesia
Nas últimas semanas, foram realizados programas de for-
mação de três dias nos colégios de Tenaru (Ilhas Salomão) e 
Bougainville (Papua-Nova Guiné).

O programa é uma iniciativa da Comissão para a Parceria na 
Oceania que promove a cooperação entre as Unidades Ad-
ministrativas na Região, através de programas de formação 
e processos comuns. O “Wakabaut” é um programa de três 
dias que trata da Espiritualidade Marista, da visão e da edu-
cação conforme a tradição de São Marcelino Champagnat.
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