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NOTÍCIASMARISTAS
Espiritualidade e carisma marista

As fraternidades do México celebraram   
o XXV Encontro Nacional do MChFM

Os membros das fraternidades maristas das Províncias do 
México Ocidental e México Central estiveram reunidis de 
4 a 6 de outubro, na Casa João Paulo II, em São João 

dos Lagos, Jalisco, para celebrar o XXV Encontro Nacionai de 
Fraternidades do MChFM.

O evento, que atende à terceira convocação do XXII Capítulo Geral, 
"Ser Construtores de Pontes", contou com a presença de 145 
participantes de 19 fraternida-
des, de ambas as províncias, 
Central e Ocidental, acompa-
nhadas por 16 Irmãos.

O Superior Geral, Irmão 
Ernesto Sánchez Barba, 
participou do evento por meio 
de uma mensagem em vídeo, 
onde cumprimentou e incen-
tivou todos os participantes 
a continuarem trabalhando 
para cada uma das fraterni-
dades.

O MChFM surgiu como um presente do Espírito Santo ao 
Instituto nas palavras do irmão Charles Howard (1985), e está 
crescendo gradualmente em algumas cidades do México.

O primeiro Encontro Nacional foi realizado em 1995, na Quinta 
Soledad, na Cidade do México, com a ideia de compartilhar 
as experiências vividas nas fraternidades e com o objetivo de 
fortalecer a oração e incentivar o crescimento dessa espiritua-

lidade. Desde 
então, essas 
reuniões são 
realizadas todos 
os anos, sem 
interrupção, 
pedindo a 
Jesus, Maria e 
São Marcelino 
que ajudem os 
leigos a crescer 
na espiritualida-
de e no carisma 
maristas.

■ De 12 a 17 de outubro, os Irmãos Ken McDonald e João 
Carlos do Prado, conselheiros gerais, visitam a Província dos 
Estados Unidos.
■ O Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral, participou do 
encontro dos ecônomos provinciais da Região Arco Norte, no 
Canadá, de 09 a 11 de outubro. De terça a quinta-feira dessa 
semana, em Buenos Aires, participa do encontro dos ecôno-
mos da Região América Sul.
■ Na segunda e terça-feira, em Genebra, os Irmãos Ángel 
Diego, diretor do Secretariado de Solidariedade, e Valdícer 
Fachi, diretor do CMI, encontraram Ir Chris Wills, conheceram 
a ONU e algumas das instituições parceiras.
■ De 09 a 13 de outubro, os diretores do Secretariado de 

Leigos participaram o curso de formação conjunta para leigos 
e Irmãos em General Santos, Filipinas.
■ No último final de semana, o Ir. Óscar Martín, Conselheiro 
Geral, encontrou a comunidade de formação de Manziana.
■ O Ir. Tony Leon, Diretor do Secretariado Irmãos Hoje, até 
quinta-feira, acompanha um grupo de peregrinos da Austrália 
e Fiji em visita aos lugares maristas, na França.
■ O Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiro Geral, de 12 a 
15 de outubro, visitou o postulantado do Distrito da Ásia, em 
Davao, Filipinas.
■ Começou na segunda-feira o programa de formação para 
Irmãos da Terceira Idade de língua inglesa, em Manziana, 
Itália, que terminará dia 8 de dezembro.

administração geral

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5317
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Arco Norte: Inovação na missão, educação e evangelização

Encontro dos membros do      
Comitê Regional Arco Norte

Os membros do Comitê regional Arco 
Norte reuniram-se nos dias 29 e 30 
de setembro, na Casa provincial da 

Cidade da Guatemala. Nesse evento esti-
veram presentes: Socorro Álvarez (M.C), 
Irma Zamarripa (M.O), Ir. José Sánchez 
(Provincial M.C), Ir. Gregorio Linacero (A.C), 
Ir. Justino Gómez (M.C), Ir. Félix Roldan 
(Canadá), Ir. Albert Rivera (EUA) e Ir. Ale-
jandro González (M.O).

Depois de um momento de oração dirigido 
pelo Ir. Gregorio, o Ir. José Sánchez, 
Provincial do México Central e delegado 
dos Irmãos provinciais, felicitou e animou 
o trabalho realizado pelo grupo que, com o passar 
dos anos, tem demonstrado esforço e qualidade nos 
projetos apresentados. Da mesma maneira, o Ir. José 
motivou os membros da equipe para continuar seu traba-
lho em prol da Região e do Instituto.

Depois de revisar o organograma organizacional da estru-
tura regional e revisar os diferentes comitês e equipes de 
trabalho com suas respectivas missões, metas, objetivos 
e programas de atividades sugeridas, as diferentes equi-
pes e comissões apresentaram sua caminhada mostrando 
seus programas de atividades já planejados, objetivos, 
questões, responsáveis e custos. Dessa forma: animação 
e cultura vocacional; Treinamento; Inovação na missão - 
Educação e Evangelização, ecônomos e, de maneira rele-
vante, comunicação. Foi dada atenção especial à reflexão das 
equipes interregionais de espiritualidade e solidariedade.

Os irmãos Gregorio e José Sánchez apresentaram os projetos 
inovadores iniciados pela Administração Geral, bem como as 
mudanças na estrutura organizacional de animação das 6 
regiões que o Instituto possui.

Após os relatórios, os membros elaboraram as iniciativas que 
sugeriram aos Irmãos Provinciais para continuar com os proje-
tos e atividades que o comitê desenvolveu para a região, para 
que sejam utilizados como ferramentas úteis para a tomada de 
decisões.

Em seguida, o Ir. Nicéforo Garrán apresentou o que foi vis-
to no encontro realizado em Roma para a criação da Rede 

Mundial de 
Escolas Maristas. 
Ele apresentou o 
projeto e a consulta 
global que está sendo 
realizada para esse fim, e con-
vidou os participantes a compartilharem 
suas perguntas e opiniões.

A reunião foi uma oportunidade para os membros da equipe 
conhecerem e compartilharem seus esforços, ideias e preocu-
pações em favor da missão confiada. Uma missão delicada que 
nos foi confiada, e esperamos estar atentos às suas orienta-
ções para servir com maior qualidade.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5321
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s Compostela
Dançar com Deus foi o título do 
atelier no Centro Marista de Espiri-
tualidade de Vouzela, Portugal. Os 
12 participantes, irmãos e leigos, 
de 11 a 13 de outubro, puderam 
partilhar experiências de contacto 
com o divino e discutir sobre o 
sentido da dança como experiência 
de interioridade. 

estados Unidos
Os alunos de todas as escolas ma-
ristas do país participaram do retiro 
anual LaValla, durante o último final 
de semana, no Centro de Esopus, 
que proporcionou uma compreensão 
mais profunda das muitas dificul-
dades enfrentadas pelos refugiados 
que atravessam as fronteiras dos 
Estados Unidos, além de participa-
rem de vários projetos de serviço e 
experiências de oração.

méxiCo Central
No dia 5 de outubro, realizou-se a 
peregrinação anual marista à Basíli-
ca de Guadalupe. De diferentes par-
tes da cidade, os diferentes grupos 
que fazem parte das Obras Maristas 
partiram em um clima de muito 
encorajamento, fé e celebração.

CrUz del sUr
De 27 a 29 de setembro, realizou-se 
em Montevidéu, Uruguai, o Encontro 
Nacional de Adolescentes Maris-
tas, ponto de encontro da Pastoral 
Juvenil Marista, em simultâneo com 
o Encontro Nacional de Amigos 
Maristas, realizado em Córdoba, 
Argentina.

sínodo
O Ir. Mark O’Connor, da Província da 
Austrália, está em Roma seguindo o 
Sínodo dos Bispos sobre a Amazô-
nia, escreve “cartas”, em inglês, que 
são publicadas no site da Diocese 
de Parramatta, nesse link: https://
catholicoutlook.org/

Dias antes 
do início do 
Sínodo Ama-

zônico, o Noviciado 
de Cochabamba, da 
Região América Sul, 
na Bolívia, participou 
de várias atividades 
que marcaram a Semana da Criação. Infelizmente estes dias coincidiram com nume-
rosos incêndios que ocorreram em toda a Amazônia e em grande parte da Chiquitania 
boliviana.

Mesmo perto do Noviciado houve um incêndio que devastou grande parte do Par-
que Tunari, uma cadeia de montanhas que pertence aos Andes, de três a quatro mil 
metros de altura.

Durante os três primeiros dias de outubro, o Noviciado participou de uma ação de 
solidariedade e, como parte dela, preparou e distribuiu alimentos para cerca de 200 
bombeiros e voluntários que trabalharam duro, dia e noite, para apagar o fogo.

As outras comunidades maristas da Bolívia - Comarapa, Santa Cruz, San José de 
Chiquitos e Roboré - também coordenaram diversas ações destinadas a atender à 
população atingida pelos incêndios no leste boliviano.

Noviciado Regional Champagnat de Cochabamba

Maristas ajudam ao combate de 
incêndios no Parque Tunari

https://catholicoutlook.org/
https://catholicoutlook.org/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5303
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5303
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Chile
Encontro no Centro Marista de Espiritualidade

Itália
Lavalla200> Siracusa - Centro C.I.A.O

França: Pelegrinos maristas da Austrália e Fiyi 
em La Valla

Filipinas: Formação conjunta para irmãos e 
leigos de East Asia

Espanha
Huelva

Canadá: Encontro de ecônomos provinciais da 
Região Arco Norte

mundo marista

Dia Mundial das Missões 
Em 2017, o Papa Francisco anunciou sua intenção de dedicar todo o mês de outubro de 2019 - não apenas o Dia Mundial 
das Missões - à atividade evangelizadora da Igreja. O foco central da Missão da Igreja é que “Deus quer que todos os 
homens sejam salvos, chegando ao conhecimento da verdade e à experiência da sua misericórdia por meio da Igreja, 
sacramento universal da salvação”, disse o papa em sua mensagem dedicada a este mês. Dia 20 de outubro, domingo 
próximo, celebra-se o Dia Mundial das Missões.
Leia nesse link a carta do Papa para esse dia: Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/papa-francesco_20190609_giornata-missionaria2019.html 
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5310
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Espanha: Jovens... agora!

I Assembleia Ibérica da Juventude em Lardero

De 17 a 29 de setembro, realizou-se em Lardero (La 
Rioja) a I Assembleia Ibérica da Juventude. Organizada 
pela Equipe de Pastoral Juvenil e Vocacional da Pro-

víncia Ibérica, e com o apoio de todos os escritórios locais, 
contou com a presença de dezenas de jovens dos Grupos 
MarCha (etapas de Opção e Catecumenato), além de outros 
jovens envolvidos na pastoral marista, membros das equipes 
de missão e irmãos do Conselho provincial. Um total de 130 
jovens participaram da Assembleia. A participação do Ir. Mark 
Omede, diretor adjunto do Secretariado da Educação e Evan-
gelização, que veio de Roma para acompanhar este encontro, 
foi muito especial. 

Os objetivos da assembleia foram:
• Criar um espaço de encontro para os jovens.
• Dar protagonismo aos jovens em seus processos de cres-

cimento pessoal e grupal.
• Tomar consciência das preocupações dos jovens na socie-

dade de hoje.
• Refletir sobre o papel que os jovens podem ter na Igreja e 

no mundo marista de hoje.

Para isso, foram organizadas oito oficinas divididas em quatro 
grandes blocos: interioridade, cuidado da casa comum, cons-
ciência social e igreja. Estas questões, para além de engloba-
rem as atuais preocupações dos jovens, deram-lhes a opor-
tunidade de refletir sobre o que fazem a esse respeito e o que 
podem fazer a esse respeito. Cada participante experimentou a 
sua própria assembleia, pois pôde escolher o tema que queria 
trabalhar e dois dos oito workshops oferecidos.

Todas as oficinas foram organizadas pelos próprios jovens. 
Quem participou de "Mulheres na Igreja" foi capaz de desman-
telar ideias herdadas do patriarcado da nossa fé. Na oficina 
"Jovens na Igreja" puderam refletir sobre como os jovens 
podem ajudar a difundir o Reino. Aqueles que participaram do 
seminário "Refugiados e migrantes" aprenderam a história de 
várias pessoas que tiveram que deixar seu país e as razões 
de suas fugas. As pessoas que foram ao seminário sobre o 
“Quarto Mundo” puderam ler o testemunho de pessoas que 
pertenciam a esta realidade da nossa sociedade, entre outras 
coisas.

No seminário "Arte da Interioridade" foram testadas as capa-
cidades de criatividade e dança dos participantes. Algumas 
pessoas com suas máscaras tiveram a oportunidade de olhar 
para dentro de si no seminário sobre a Interioridade. Aqueles 
que participaram do seminário "Consumo Responsável" foram 
capazes de aprender todos os tipos de produtos do comércio 
justo e em linha com o respeito pela natureza, descobrindo 
como consumir conscientemente. Finalmente, o seminário 
"Ambiente" testou o conhecimento dos participantes sobre a 
reciclagem de resíduos e refletiu sobre a forma como tratamos 
a Mãe Natureza.

"Foi um tempo e um espaço para escutar, refletir e comparti-
lhar o que cada um dos participantes vive livremente. Foi um 
momento de encontro. Os jovens não são o futuro, nós somos 
o presente e o agora. Que estas ideias que nos enchem de 
força não permaneçam na assembleia, mas que todos nós 
vivamos o AGORA em cada dia e momento de nossa vida.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5322
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Depois de dezenove ho-
ras de vôo (!), fui ca-
lorosamente acolhido 

no aeroporto de Phnom Penh 
por nossos irmãos maristas 
australianos que trabalham 
na escola de Lavalla, nos 
arredores de Phnom Penh, a 
capital do Camboja.

A Escola Lavalla foi funda-
da pelos Irmãos Maristas 
em 1998. É a única escola 
aprovada pelo governo que 
pode oferecer uma educa-
ção primária completa para 
estudantes com deficiências 
físicas. Há cerca de 100 
alunos com idades entre 10 
e 17 anos. Além do ensino 
em sala de aula, os alunos 
vivem no campus, recebem cuidados médicos e ser-
viços de aconselhamento, e participam de uma ampla 
gama de atividades extracurriculares. A sua educação 
é gratuita. A maioria dos membros do corpo docente 
também tem deficiências físicas, muitos dos quais são 
ex-alunos que oferecem excelentes modelos e dão aos 
alunos grande esperança para o que eles são capazes 
de realizar.

Tive o privilégio de estar ali durante os cinco dias de 
orientação para os novos alunos. Quarenta novos alu-
nos e seus pais participam de um programa gerenciado 
por professores, funcionários, estudantes atuais e ex-alunos. 
Praticamente todos estes alunos nunca frequentaram a escola 
e vêm de zonas pobres do país onde nunca conheceram outra 
pessoa com uma deficiência física antes desta semana.

Em poucos dias, testemunhei uma transformação surpreenden-
te nestes jovens que agora percebem que não estão sozinhos, 
que não há "nada de errado" com eles, e que é um lugar onde 
eles podem ser eles mesmos. Uma jovem, que primeiro escon-

deu seu braço direito porque não tinha a mão sobre ele, ficou 
menos envergonhada a cada dia e, no final, dançou no festival 
escolar, com um nível de confiança que me surpreendeu.

É realmente uma escola marista da qual Marcelino Champag-
nat se orgulharia!

Não nos esqueçamos de rezar uns pelos outros.
Br. John Kachinsky, FMS

Camboja: Uma escola da qual Marcelino Champagnat se orgulharia

Cerca de 100 alunos recebem educação   
e cuidados médicos na Escola LaValla
O Irmão John Kachinsky, da Província dos Estados Unidos, esteve, em setembro, no Camboja, na Escola LaValla, uma escola 
primária para alunos com deficiências físicas. Abaixo, partilhamos o testemunho do Irmão John.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5324
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5323
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Três irmãos celebraram a profissão 
de votos perpétuos em 21 de 
setembro de 2019 na Catedral 

da Santíssima Trindade, Orlu, estado 
de Imo, na Nigéria. São eles: Ir. Arikpo 
Effah Vincent, Ir. Nwodo Elias e Ir. Ibegbu 
Emmanuel. Os irmãos são das dioceses 
de Ogoja, Nsukka e Orlu.

A cerimônia foi presidida pelo reverendo 
Don Augustine Ukwuoma, bispo católico 
da diocese de Orlu, que, ao pronunciar 
sua homilia, declarou "que a vida religio-
sa não é uma viagem fácil, mas com a 
graça de Deus se torna mais fácil".

A cerimônia solene contou com a 
presença de 
vários padres 
e religiosos 
de diferentes 
dioceses e 
congregações 
religiosas. 
Participaram 
também do 
evento os pa-
rentes dos três 
irmãos que 
fizeram a pro-
fissão de votos 
perpétuos, e 
também leigos 
maristas, funcionários e estudantes 
maristas e amigos em geral.

Como parte da celebração, foi feita a 
apresentação de brindes, danças cultu-
rais, entre outros.

Os Irmãos da Província agradeceram a 
Deus pelo sucesso da Profissão Final e 
pelo bom clima que acompanhou o ato 
religioso. Glória a Deus!

Três irmãos das dioceses de Ogoja, Nsukka e Orlu

Profissão de votos perpétuos      
na Província da Nigéria

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5319
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5319
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5319
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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
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Na sexta-feira, 4 de outubro, terminou o programa Tutti 
Fratelli, realizado na Casa geral dos Irmãos de La Salle, 
que começou no dia 8 de setembro e que reuniu 60 

Irmãos de 14 congregações e 35 países.
O dia começou com a oração da manhã inspirada no Sínodo 
dos Bispos da Região Pan-Amazônica e utilizando os temas da 
REPAM (Rede Eclesial Pan-Amazônica).
Seguiu-se uma sessão com os Superiores Gerais. Estiveram 
presentes os Superiores gerais dos Irmãos de La Salle, os 
Irmãos de São Gabriel, os Irmãos da Caridade, da Sagrada 
Família e o Ir. Ernesto Sánchez, dos Irmãos Maristas. Todos 
juntos, partilharam com os participantes os desafios, as difi-
culdades e as esperanças dos respectivos Institutos. Durante 
o fórum aberto, os participantes tiveram a oportunidade de 
expressar suas opiniões e comentários sobre o que ouviram e 
também de fazer perguntas para obter mais informações.
Para garantir que a experiência não termine em Roma, os 
irmãos foram convidados a participar de grupos regionais para 

suscitar e elaborar planos concretos sobre como difundir a 
visão de "Tutti Fratelli" a outros irmãos religiosos presentes em 
todo o mundo. A sessão da manhã foi um momento especial, 
com a distribuição dos Certificados de Frequência, feita com 
uma dinâmica simples, semelhante à de um rito de graduação.
Na parte da tarde, os participantes se reuniram novamente 
para receber instruções sobre a avaliação de todo o programa, 
que foi então realizada online por cada um deles.
Na parte da tarde foi também celebrada a Liturgia de encer-
ramento, com o símbolo do avental, que significa que somos 
todos líderes servidores e que "lavamos os pés uns aos outros" 
enquanto continuamos o trabalho da Igreja em nossas respec-
tivas missões. Em forma de oração pessoal, cada participante 
e membro da equipe expressou suas palavras de gratidão.
Depois do jantar, os participantes partilharam uma noite de co-
munhão com cantos, danças, poesia, trocas culturais e jogos. 
Foi uma conclusão apropriada para um mês intenso em que 
todos os participantes viveram juntos como Irmãos.

Viver juntos como irmãos

experiência intercongregacional    
"Tutti Fratelli" 2019

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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https://www.youtube.com/user/champagnatorg

