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Texto final da Regra de Vida é entregado ao Superior Geral para a aprovação

“Aonde você for”

D

urante a sessão plenária de setembro, a equipe que redigiu a Regra de Vida dos Irmãos Maristas entregou o texto
final ao Superior Geral para s sua aprovação. No dia
20 de setembro, na conclusão da sessão plenária, o Conselho
geral, depois de ter estudado o texto, aprovou-o e concordou

os próximos passos para a sua difusão.
No dia 7 de outubro esse texto se tornará público, em espanhol
e inglês, e uma edição eletrônica provisória, sem notas, será
disponibilizada para uso provisório nas Unidades Administrativas e para tradução em outras línguas.
A aprovação oficial do documento está prevista para 2 de janeiro
de 2020 e, no mesmo dia, será
apresentada a todo o Instituto nas 4
línguas oficiais. A edição em papel
será feita em seguida.
Concluindo um processo
Estamos perto da conclusão do processo iniciado em 2013. A comissão
encarregada da revisão das Constituições levou ao XXII Capítulo geral
a proposta de ter dois textos que representassem oficialmente o carisma
marista para a vocação específica do
Irmão. No dia 5 de outubro de 2017,
em Rionegro, o Capítulo aprovou a
proposta, oferecendo ao Instituto dois
textos, as Constituições (com seus
estatutos) e a Regra de Vida.

administração geral
■ Os Irmãos Óscar Martín e Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiros Gerais, participam, de 23 a 26 de setembro, do Conselho
Regional da América Sul, que se realiza em Assunção, Paraguai.
■ Nos dias 23 e 24 de setembro, aconteceu a reunião do
Conselho Direto da FMSI, na Casa Geral. Os seus membros
são: Ir. Allen Sherry (Austrália), Analía María de Luján Ruggeri (Argentina), Ir. Funsa Birkem Pascal (Camarões), Ir. Libardo
Garzón (Ecônomo Geral) e Maria Inmaculada Maillo (Espanha).
Participaram também os Irmãos Ken McDonald e Ricky Carey,
presidente e diretor da FMSI, e o Ir. Ángel Diego Garcia Otao-

la, diretor do Secretariado da Solidariedade.
■ No dia 26 de setembro, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior
Geral, participa da conclusão do período de formação para
o grupo de candidatos às comunidades internacionais, em
l’Hermitage, França.
■ De 26 a 28 de setembro, o Ir. Josep Maria Soteras,
Conselheiro Geral, acompanhará os Irmãos que participam do
Programa Amanhecer, na Casa Geral.
■ De 27 a 30 de setembro, o Ir. Óscar Martín, Conselheiro
Geral, visita a Provincia Brasil Sul-Amazônia.
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A Regra de Vida foi aprovada globalmente no último dia do
Capítulo, como documento capitular, deixando ao Conselho
geral a tarefa de elaborar o texto final. Para este trabalho foram
levadas em conta as sugestões dos capitulares e o trabalho de
uma comissão editorial, que deu forma e unidade a um documento já aprovado em sua estrutura e conteúdo. As Constituições representam um documento estável, de caráter canônico,

que define a vida religiosa dos Irmãos na Igreja e é aprovado
pela Santa Sé. Por outro lado, a Regra de Vida é um documento capitular, mais flexível, capaz de se adaptar aos tempos,
com uma linguagem menos formal, embora também faça parte
do direito próprio do Instituto. É composto por três capítulos: o
primeiro fala da vocação do irmão, o segundo da fraternidade e
o terceiro da missão.

Postulantes do Distrito da Ásia e da Província da Austrália

8 postulantes do Vietnã e da Índia				
entram no Postulantado de Davao

N

o sábado, 7 de
setembro, oito postulantes do Distrito
da Ásia foram recebidos
na Casa de Formação
de Davao, nas Filipinas.
5 são do Vietnã e 3 da
Índia (Estado de Bengala
Ocidental).
Em seus respectivos
países, todos tiveram
dois anos de experiência
vocacional marista, como
aspirantes, acompanhados pelos irmãos
encarregados de sua
formação.
Durante a cerimônia de
acolhida, os postulantes
receberam símbolos que
caracterizam o compromisso que assumem
durante essa etapa de discernimento vocacional.
Os candidatos à vida religiosa marista no postulado de Davao
fazem dois anos de formação.
Atualmente, são membros da comunidade 21 postulantes e 3
irmãos formadores: irmão Walter (Equador), irmão Try (Vietnã)
e irmão Francisco (Espanha), coordenador.
Atualmente, no segundo ano há 13 postulantes que continuam
seu discernimento vocacional com a ajuda dos módulos de
formação desenvolvidos no FIR (Instituto de Formação para
Religiosos) e conforme o programa de formação Marista.
Depois de completar o programa de formação, em fevereiro de
2020, e, se cumprirem os requisitos necessários para entrar
no noviciado, os postulantes do segundo ano continuarão a
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formação marista em Sri Lanka.
Os membros do segundo ano são 9 postulantes de Timor
Leste, pertencentes à Província marista da Austrália, e 4 do
Distrito da Ásia: Vietnã (1), Bangladesh (2) e Camboja (1).
Postulantes de Timor Leste - Província da Austrália
O postulantado de Davao, do Distrito da Ásia, também acolhe
postulantes da Província da Austrália, especialmente de Timor
Leste. Este ano, em agosto, onze novos postulantes deste país
ingressaram no postulado. No entanto, devido à falta de espaço
em Davao, farão o primeiro ano em Marikina (Manila), no MAPAC. A partir de março do próximo ano, continuarão o segundo
ano em Davao.
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Novo ano escolar em Atenas

Três Ministros estiveram presentes				
no início do ano letivo do Liceu Léonin

N

o dia 11 de setembro, foi realizada no grande pátio do
Colégio Marista de Atenas, o maior e mais antigo do
município de Atenas, uma bela cerimônia de abertura do
ano letivo, com a bênção especial da Igreja.
O início do ano letivo, em todas as escolas gregas, começa
sempre com uma cerimônia ritual de bênção na qual alunos,
funcionários e pais participam. Como todos os anos, tivemos
a honra de receber em nossa casa os 1.400 alunos acompanhados de seus familiares, os ex-alunos que desejam manter o
vínculo com o colégio, e também um certo número de personalidades.
Esta celebração foi excepcional e cheia de emoções. Foi presidida pelo bispo ortodoxo, Georgios.

Com grande alegria e entusiasmo, três de nossos ex-alunos,
atualmente ministros do governo, acolheram os estudantes e
seus pais: o Ministro da Saúde, Vassilis Kikilias, o Ministro da
Governança Digital, Kyriakos Pierrakakis, e Georgios Koumoutsakos , Vice-Ministro da Política de Migração. Além disso, o
Sr. Manolis Kalampokas, Vereador do Município de Atenas,
representando o Prefeito de Atenas, Sr. Bakogiannis, também
estava presente para desejar um bom ano escolar.
Todos os meios de comunicação e a imprensa apresentaram
fotos de nossa celebração, destacando o grande número de
participantes e a presença das personalidades mencionadas
acima.
Assim, toda a família marista se reuniu para colocar, sob a
proteção da Virgem Maria, o novo ano escolar.
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mundo marista

Brasil: Cemadipe Centro De Educacao Infantil
Marista Divino Pai Eterno

Espanha
Diretoria da Federação MarCha de Compostela

Itália: Conselhos gerais dos Irmãos Maristas e dos
Irmãos de La Salle

França
Maristas de Chile em La Valla

Paraguai
Movimiento Navegar - Oviedo

Colômbia: Irmãos Formadores da Região Arco
Norte no Noviciado de Medellín

Singapura: Caminhando juntos como uma família global

Um acampamento para criar laços entre as
escolas maristas da região da Ásia Oriental

S

ob o tema "Caminhando juntos como uma família global",
16 alunos de escolas maristas de Hong Kong, Malásia e
Singapura se reuniram para participar do Acampamento
Estudantil Marista 2019 em Singapura, Flower Road, de 7 a 11
de agosto. Foram cinco dias de aprendizagem e reflexão sobre
os valores sobre os quais se podem apoiar, o significado da
escola (educação marista) e seus papéis na sociedade como
cidadãos do mundo.
Este é o segundo encontro de estudantes organizado pela
Comissão de Educação Marista
do Setor Chinês da Província East
Asia. O primeiro acampamento
foi em 2018.
O acampamento "é uma experiência que dá aos alunos maristas a oportunidade de aprender
mais sobre ser marista, sobre si
mesmos e sobre Jesus Cristo e
também de construir uma rede

4

25 I SETEMBRO I 2019

de estudantes da Ásia Oriental das atuais e antigas escolas
maristas, e de facilitar colaborações a longo prazo em diferentes
níveis", disse o irmão John Chong.
O Acampamento "Caminhando juntos como uma família global"
teve 5 objetivos:
- construir a rede de estudantes da Ásia Oriental entre as escolas
maristas e facilitar colaborações em diferentes níveis a longo
prazo;
- desenvolver o trabalho em equipe e reforçar as competências
práticas entre alunos com diversos
talentos;
- inspirá-los a perseguir as suas
aspirações pessoais e a perfeição;
- reforçar a sua responsabilidade
de colaborar nas escolas e comunidades;
- despertar a sua consciência para
as questões sociais e culturais
globais.
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Tutti Fratelli 2019

Programa Intercongregacional					
para Animadores de Comunidade

O

programa “Tutti Fratelli 2019” começou no dia 8 de
setembro, na Casa Geral dos Irmãos de La Salle. Conta
com a presença de 60 Irmãos de 14 congregações, que
vêm de 35 países.
Este programa tem cinco objetivos:
•

•
•

•

•

criar um novo espaço para as relações entre as congregações de famílias religiosas que participam do grupo Tutti
Fratelli;
proporcionar a possibilidade de manter uma formação
contínua centrada no serviço de animação e liderança;
proporcionar aos participantes as ferramentas necessárias
para produzir mudanças nas
comunidades de Irmãos, levando
em conta a realidade atual da
Vida Religiosa que estamos
vivendo com coragem;
aprofundar a identidade e a
missão do Irmão religioso que
participa da animação das comunidades religiosas e de suas
atividades pastorais;
fortalecer os laços do Grupo
Tutti Fratelli (Roma) com Irmãos
religiosos de outras latitudes, a
fim de favorecer a comunhão
dos Irmãos religiosos em seus
lugares de origem.

A primeira semana foi dedicada à identidade do irmão religioso.
O Irmão Emili Turú, ex-Superior Geral dos Irmãos Maristas, foi
responsável por duas sessões. Outras atividades que completaram a primeira semana centraram-se na apresentação,
orientação e papel de cada congregação. Houve também
tempo para uma excursão pela cidade de Roma.
Neste encontro “Tutti Fratelli 2019” participam cinco irmãos
maristas: João Gutemberg (Brasil), Theogene Kabalisa (Ruanda), Diego Antón (Venezuela), Afaese Afaese (Samoa) e Lindley
Sionosa (Filipinas).
Este programa terminará no próximo dia 5 de outubro.
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Pelos caminhos de São Francisco

Peregrinação dos participantes					
do programa de formação “HORIZONTES”
De 8 de agosto até 5 de outubro, 13 Irmãos com menos de 45 anos participam, em Manziana do Programa de formação permanente Horizontes. Logo no início do percurso, fizeram o “caminho de São Francisco”, de La Verna até Assis. O Ir. Joaquim
Sperandio, um dos membros da comunidade de formação de Manziana, conta abaixo a experiência que viveram.

P

ercorrer, a pé, o Camino di San Francesco para dar-se
conta que a vida é um eterno peregrinar por caminhos
pouco conhecidos, vencendo desafios e barreiras, confirmando os acertos para alcançar os objetivos propostos. Este foi
o objetivo apresentado aos Irmãos do programa de formação
continuada “HORIZONTES”. Segundo consta, foi a primeira vez
que um grupo de Irmãos Maristas percorreu esse sendeiro.
Foram 108 quilômetros percorridos em cinco dias. Saímos de
La Verna, local onde São Francisco morou por algum tempo
e onde recebeu a graça dos estigmas. “Aqui se sente Deus”
afirmou um dos Irmãos. Ali fomos acolhidos pelos Franciscanos
locais, e nos hospedamos em sua clausura. Ali participamos
da missa da Assunção com numeroso povo e ouvimos de um
Frei muito comunicativo, uma espiritualizada explicação sobre
aquele espaço poético, místico e sagrado, encravado entre
montanhas e bosques.
Dia 16 de agosto, guiados pelo “T” (Tao) que indica o sendeiro,
saímos cedinho para vencer as cinco etapas: Pieve de Santo
Stefano, San Sepolcro, Citerna (Le Burgne), Città di Castello,
Valfabrica e Assisi. Entre Città di Castelo e Valfabrica (90km),
por falta de tempo, fizemos o trecho em ônibus, com parada
em Gubbio. Gostaríamos de ter feito todo o percurso a pé.
Fazer o Camino di San Francesco é ir além do caminhar. A
experiência nos leva ao silêncio, a quietude, a espaços de
contemplação, a vivência da espiritualidade, a valorização dos
detalhes. Recebemos e intercambiamos sabedoria, harmonia
interior e encorajamento. Trata-se de uma experiência pessoal,
mas com contornos comunitários. É preciso apoiar-se mutuamente, especialmente no segundo dia, em que caminhamos
37 km por montes e ladeiras. Dormimos em salas comuns,
partilhamos da mesma garrafa de água, das mesmas comidas, das mesmas dores pelo corpo inteiro. E juntos seguimos
adiante, olhar fixo no objetivo final.
Que paisagens fantásticas vislumbramos lá do alto das montanhas! O desnível que percorremos chegou a mais de mil metros. A natureza da Úmbria Italiana é exuberante! É formidável
ouvir o silêncio naqueles lugares ermos. Foi ali que Francisco
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moldou seu jeito de ser e internalizou sua espiritualidade. Ele
tinha motivos para louvar a Deus nas criaturas.
Pelo caminho encontramos muitas pessoas. Quase todas buscavam o silêncio, o desafio, o encontro com Deus no contato
com a natureza e com os outros peregrinos. A saudação entre
os caminhantes sintetizava o que acolhíamos no coração: “Pax
et bonum!” Centros de arte e cultura atenderam nossa curiosidade. Além do mosteiro de La Verna, conhecemos o Ermo de
Cerbaiolo, o Ermo de Montecasale (onde se hospedaram São
Francisco, São Boaventura e Santo Antônio), inúmeras igrejas e
castelos milenares. Obras de arte de autores famosos ou desconhecidos sensibilizaram nosso coração para o bem e o belo.
Bobagem querer explicar o que sentimos ao ver ao longe a cidade de Assis com sua monumental basílica no alto do morro.
O coração pulsou mais rápido e os pés doloridos se apressaram. Por volta das 12 horas do dia 20 de agosto, chegamos ao
santuário de São Francisco.
Ali chegamos de coração agradecido, confirmados na fé,
na espiritualidade e fortificados no caráter. E, numa prece
espontânea, nos unimos aos milhares de turistas para louvar a
Deus. Depois, recebemos o certificado dos fortes que venceram o desafio de fazer o Camino di San Francesco a pé. “Pax
et bonum” é o que sentimos naquele momento.
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Peru: Região América Sul

Reunião da Rede de Escolas fortalece
desenvolvimento de projetos regionais

N

social EIP Santa Maria de Los Andes e no Colégio Champagnat, de Lima", contou. “Vimos as lideranças atentas aos
desafios e oportunidades para uma educação inovadora e
coerente com os princípios educativos e pastorais maristas.
Também vislumbramos a arte, as cores das ruas, feiras e
vitrines materializadas nas produções dos estudantes peruanos", concluiu o coordenador da equipe.

Um dos pontos discutidos foi o estudo de benchmark para
conhecer os modelos de organização e gestão das redes
locais e dos setores educacionais das cinco Unidades
Administrativas que integram a Região. Nessa perspectiva, a
equipe conheceu o modelo educativo do Setor Educacional
do Peru, visitou uma escola social e uma privada. Para o Irmão Vanderlei dos Santos, coordenador da Rede de Escolas,
a oportunidade
West Central Europe
de conhecer o
From 12 to 15 September took
trabalho das redes
place at l’Hermitage, France the
locais pode ilumiMarist Leadership Gathering 2019
nar a construção
with young people from Ireland
da Região América
(Moyle park College, Marian College,
Sul. “Todos ficaMarist College Athlone) & Scotland
mos encantados
(St Joseph’s College Dumfries, St
com a qualidade
John’s RC HS Dundee, St Mungo’s
da oferta educativa
Academy Glasgow).
marista na escola

Percurso metodológico e próximos passos
Para o percurso metodológico da formação da Rede de Escolas, foram delineadas três fases: propósito, modelo e estratégia. A partir dos encaminhamentos da reunião, a equipe da
Rede de Escolas elaborará os Termos de Abertura dos três
projetos prioritários: Gestão de Conhecimento, Centro de
Formação e Princípios de Constituição da Rede, que serão levados para aprovação na Assembleia Regional, que ocorrerá
na Bolívia, em abril de 2020.

notícias breves

a última semana de agosto, a equipe da Rede de Escolas da Região América Sul esteve reunida em Lima, no
Peru. O objetivo do encontro foi desenvolver um modelo para a iniciativa regional, alicerçado no Plano Estratégico
da Região América Sul, a partir da construção de um mapa
de contribuição com os projetos que estarão vinculados aos
objetivos do plano.

Sobre a Rede de Escolas
A iniciativa consiste na formação de uma Equipe Regional
de Educação para definir os passos e posicionamentos das
escolas da Região relacionados à visão de mercado, trabalho conjunto, intercâmbios, inovaçãoe qualidade em oferta
acadêmica. A ideia de rede busca entender como e em que
momentos e frentes será possível a atuação conjunta para o
fortalecimento das unidades maristas.

Proyecto Fratelli
El próximo 29 de septiembre la red
de televisión española TVE dedicará
el Programa ‘Pueblo de Dios’ a la
labor de los Hermanos Maristas y los
Hermanos de la Salle en el Líbano
junto a los refugiados de la guerra
de Siria. El nuevo reportaje, bajo el
título “FRATELLI, MÁS QUE HERMANOS”, es promovido por SED.

Nova Zelândia
O Ir. Pat Hill celebrou 60 anos de
vida religiosa Marista, junto com os
50 anos dos Irmãos John Koorey,
Mark Chamberlain, and Peter Horide,
em Auckland, no Sacred Heart
College.
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Um lugar de misericórdia e esperança

Inaugurado em Addo um Centro Social				
de atenção às crianças

O

Marist Mercy Care abriu, em julho
deste ano, um centro de acolhida
para mais de vinte crianças (0-3
anos) em Addo, Eastern Cape, África do
Sul, com o objetivo de prestar ajuda aos
pais que não têm onde deixar seus filhos
enquanto trabalham.
Trata-se de um projeto do “Place of Mercy and Hope”, que é um ente do Marist
Mercy Care e é conhecido pela dedicação à população carente do Sunday’s
River Valley, Eastern Cape, África do sul.
Protagonistas do projeto são as Irmãs
da Misericórdia, Marta e Breda, e Jason
Grieve, leigo marista.
O Marist Mercy Care é um projeto
conjunto entre os Irmãos Maristas e as Irmãs da Misericórdia,
contando com a participação de vários leigos e voluntário.
A abertura do Centro para as Crianças - patrocinado pela Cape
Span, um dos tradicionais benfeitores do Marist Mercy Care –
inspira-se em um centro social local, bastante humilde, feito
de areia e lata, onde uma mulher, chamada Gloria, cuidava
amorosamente dos bebês, enquanto seus pais trabalhavam.
As Irmãs Martha e Breda, e Jason decidiram construir um
ambiente mais seguro para as crianças e fizeram parceria com
a Sra. Gloria.
Em Addo há muitas pessoas marginalizadas, que vivem em assentamentos formais e informais. Durante os últimos 13 anos,
o Marist Mercy Care tem ajudado as pessoas dessas comunidades através de uma creche, uma pré-escola que educa 160
crianças carentes e um serviço de cestas de alimentos, que

distribui alimentos semanalmente para 400 crianças e adultos
necessitados. Também tem uma clínica que presta assistência
em prol da saúde. Além disso, promove cursos de informática
para 300 pessoas.
O Place of Mercy and Hope não só ajuda as comunidades,
mas também oferece emprego para as pessoas de Addo e
desenvolvimento educacional. Atualmente, a ONG é composta
por treze pessoas que auxiliam na missão. O Centro segue o
espírito estabelecido pelo Irmão Marista Christopher e pelas
Irmãs de Misericórdia.
Em agosto de 2019, o Marist Mercy Care acolheu Lea e
Cazrine, duas jovens maristas que serão voluntárias durante
os próximos dez meses. Lea é uma estudante marista, que
faz voluntariado através de acordos com o Departamento CMI,
enquanto Cazrine é uma voluntária local.

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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