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NOTÍCIASMARISTAS
Juventude Marista dos EUA

Jovens maristas reunidos em Esopus

De 11 a 14 de outubro, jovens maristas de todas as 
províncias dos EUA e do Canadá se reuniram para uma 
experiência La Valla de fim de semana, no Centro dos 

Irmãos Maristas, em Esopus. O retiro anual LaValla deste ano 
reuniu estudantes da Christopher Columbus High School (Mia-
mi, FL), da Academia Saint Joseph (Brownsville, TX), da Marist 

High School (Chicago, IL), da Marist High School (Bayonne, NJ), 
do Mount Saint Michael Academy (Bronx, NY), Arcebispo Molloy 
High School (Queens), Roselle Catholic High School (Rosel-
le, NJ) e Ecole Secondaire Marcelino Champagnat (Quebec, 
Canadá). O encontro foi liderado por Irmãos, leigos maristas e 
educadores maristas e também por uma equipe dedicada de 

jovens maristas.

No primeiro dia, após o jantar, Matt Fallon e 
Valerie Savino deram as boas-vindas ao grupo 
na propriedade, apresentaram uma visão geral 
do final de semana e  as "regras da casa". Na 
primeira noite do retiro, o grupo participou do 
ritual de "mistura das águas". Cada grupo es-
colar chegou com uma garrafa cheia de água, 
simbólo de suas localidas. Durante a oração, 
as águas de Esopus, o rio Gier, perto de l'Her-
mitage, na França, e de cada grupo escolar 
foram despejadas em uma grande fonte para 
simbolizar a herança marista conjunta.

Na manhã do segundo dia, os jovens se reu-
niram para rezaram juntos.Liderados pela Sra. 

■ Entre os dias 28 e 31 de outubro, realiza-se o Capítulo da 
Província da África Austral, em Malaui. Participam, da Admi-
nistração Geral, os Irmãos Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
Óscar Martín, Conselheiro Geral, e Mark Omede, Diretor 
adjunto do Secretariado de Educação e Evangelização
■ Durante os próximos dias, até 07 de novembro, os Irmãos 
Libardo Garzón, Ecônomo Geral, e Carlos Alberto Rojas, 
Diretor do Secretariado da Educação e Evangelização, visitam 
obras da Província East Asia, na Coreia, Japão e Hong Kong.
■ Na terça-feira, a Casa Geral acolheu diversas visitas da Provín-
cia de L’Hermitage, que vieram de Barcelona para a apresenta-
ção, na embaixada espanhola junto à Santa Sé, do Livro “Romper 
el silencio”, sobre a proteção da infância no Instituto.
■ Luiz da Rosa, Diretor de Comunicações do Instituto, e Rosa 

Schiaffino, da comunidade de Siracusa, encontraram-se, na 
segunda-feira, para definir estratégias de comunicação para 
incrementar a participação no programa de Comunidades 
Internacionais para um Novo Começo.
■ Termina no dia 31 o Programa de formação “Amanhecer”, 
que começou no dia primeiro de setembro. Participaram 15 
irmãos, entre 70 e 80 anos, na Casa Geral. 
■ O Ir. Ángel Diego García Otaola, no dia 30 de outubro, 
participa da oficina “A proteção das crianças e a prevenção 
de todas as formas de violência” para partilhar a experiência 
marista na Casa geral dos Irmãos de La Salle.
■ O Ir. Angel Medina, no dia 30 de outubro, participa de um 
encontro em Madri para organizar o Programa de Animadores 
Comunitários da Região Europa.

administração geral

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5336
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Maureen Hagan, os participantes começaram com o “Lembrai-
-vos”, seguido de uma oração pelos migrantes e refugiados em 
todo o mundo.

Como parte de sua experiência de solidariedade, os alunos 
passaram a maior parte do dia sábado participando de uma 
simulação de refugiados.Eles puderam experimentar pessoal-
mente o que os migrantes e os refugiados passam durante sua 
jornada para atravessar a fronteira EUA/México e como eles 
são tratados depois que entram nos Estados Unidos.

No terceiro dia, após a missa, o Ir.Dan O'Riordan apresentou os 
cinco projetos maristas para os refugiados, que a Província dos 
EUA está trabalhando para arrecadar dinheiro para este ano.A 
Semana Marista de Sensibilização para os Refugiados ocorrerá 
em março, e os alunos foram incentivados a voltar para suas 

escolas e compartilhar sua experiência La Valla de fim de 
semana com colegas.

Depois de um tempo para reflexão pessoal, partilha em peque-
nos e grandes grupos, o grupo se reuniu ao redor de uma fo-
gueira.Matt Fallon entreteve o grupo com histórias e lendas de 
Esopus antes de assar “marshmallows” (guloseima tradicional 
dos EUA) e relaxar.Concluindo o momento da fogueira, todos se 
reuniram na capela para um momento de oração liderado por 
Valerie Savino, diretora de operações do MBCE.

A senhora Maureen Hagan e Valerie Savino animaram a cerimônia 
final de envio, na segunda-feira de manhã.Cada escola recebeu 
uma pequena garrafa com água da fonte das águas coletivas de 
todas as comunidades maristas, reunida durante o momento de 
oração da primeira noite quando as águas foram misturadas.

O Superior provincial da Província da Nigéria, Ir. Vincent 
Abadom, reuniu-se, no dia 14 de outubro, com os 
responsáveis pelos projetos maristas e membros da 

diretoria das escolas maristas do país, no Politécnico Marista, 
Umuchigbo, Iji-Nike, em Enugu.

Abrindo o encontro, o Provincial agradeceu a presença de 
todos e afirmou que as escolas são centros de aprendiza-
gem e evangelização, acrescentando que "fomos chama-
dos a ajudar nossos alunos e professores a integrar vida 
e cultura". O Ir. Vincent destacou as qualidades que cada 

líder deve possuir: honestidade, capacidade de trabalhar em 
equipe, capacidade de delegar, habilidades de comunica-
ção, senso de humor...

Durante o encontro, os membros de Diretorias das Escolas 
Maristas tiveram um espaço para apresentar suas ações e inte-
ragir com os outros participantes. Os temas de reflexão foram 
relacionados com: o acompanhamento dos processos educa-
tivos, a atenção ao público, a necessidade de acompanhar as 
pessoas, o profissionalismo, a necessidade de seguir as regras 
estabelecidas para a educação marista.

Nigéria: Garantir o espírito de equipe na educação

O provincial da Nigéria reuniu-se com os membros 
do conselho diretor das escolas maristas

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5342
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Nos dias 24 e 25 de outubro, 
realizou-se o Fórum de Gestores 
de Educação do Brasil Marista. A 
programação tratou quatro temas: a 
singularidade da gestão marista; o 
que podemos aprender para avançar; 
como enfrentar os desafios contem-
porâneos e partilha das melhores 
práticas.

CrUz del sUr

A GRAM Editora e a Equipe de Anima-
ção para a Evangelização da Província 
ofereceram um espaço de reflexão 
e seminário, realizados no dia 19 de 
outubro, no Colégio Champagnat de 
Buenos Aires.

Chile

“Em nome de todos nós, família 
marista, convido-vos a fazer isso, 
a olhar a realidade e a ‘olhar’ para 
nós mesmos nela, a descobrir o que 
ela nos pede, o que podemos fazer, 
cada um de nós, para contribuir na 
reconstrução de uma nova e melhor 
versão de nossa sociedade e de 
nosso amado país” (Comunicado do 
Delegado da Missão Marista, Ernesto 
Reyes, sobre os acontecimentos que 
afetam o país nos últimos dias: http://
www.maristas.cl/noticia/2019/10/
bm90aWNpYTE1).

aUstrália

No dia 22 de outubro, a Juventude 
Marista e os membros da Associação 
Marista de Adelaide foram convi-
dados a se reunirem na residência 
dos Irmãos em Somerton Park para 
uma conversa durante o jantar. O 
objetivo do encontro foi o de dialogar 
sobre o crescimento da Associação 
Marista e a futura colaboração com a 
comunidade dos jovens maristas de 
Adelaide.

Filipinas: Uma experiência de formação conjunta na Ásia do Leste

Descobrir, sonhar, planejar e 
traçar o destino de uma vida 
marista revitalizada

De 9 a 12 de outubro de 2019, um 
total de 26 (vinte e seis) partici-
pantes, composto por onze (11) 

Irmãos e quinze (15) leigos, participou 
da experiência de formação conjunta da 
Ásia Leste, realizada no Centro Marista 
de Espiritualidade e Missão da Ásia, 
Lake Sebu - Filipinas.

A Experiência de Formação Conjunta 
é uma oportunidade caracterizada por 
um senso de comunidade envolvida 
em uma jornada de oração criativa e 
compartilhada da fé, abertura e sensibi-
lidade às inspirações do Espírito. Após 
o momento da acolhida, a equipe de 
facilitadores da Secretaria de Leigos, 
liderada por Pep Buetas (Barcelona), 
Carole Wark (Austrália) e Ir. Elias Iwu 
(Nigéria), com Elma Rafil, Marjorie 
Rañeses e os líderes leigos da anima-
ção, envolveu os participantes em um 
processo de reflexão sobre os principais 
temas formativos sobre a descoberta de 
vocações distintas e comuns, sonhando 
com um futuro de comunhão e corres-
ponsabilidade, e elaborar propostas 
provocativas que pudessem traçar o 
destino de uma vida marista revitalizada 

no leste da Ásia. O processo ajudou os 
participantes a reconhecer seus pró-
prios pontos fortes que os capacitaram 
a criar imagens inspiradoras comparti-
lhadas para o futuro desejado. Presente 
no evento contou com a presença do Ir. 
Sylvain, o Conselheiro para os Leigos.

Natallee Faith Kwan, uma participante 
leiga da Malásia, compartilhou seus 
sentimentos sobre o programa: “... a 
Formação Conjunta abriu para mim mui-
tas portas de possibilidades; foi como 
um trampolim para começar a andar no 
estilo de vida marista”.E o irmãoArnel 
Alfanta, das Filipinas, expressou: “… 
toda a experiência foi instigante e me 
fez sentir maravilhosamente preocupa-
do!Sinto-me maravilhosamente preocu-
pado porque a experiência me desafiou 
a sair de minhas zonas de conforto e 
começar a sonhar grandes possibilida-
des para o futuro da Parceria Leiga no 
contexto das realidades da Província 
Marista do Leste Asiático.Este programa 
de formação já é uma resposta con-
creta a uma das seis prioridades do 5º 
Capítulo Provincial, e estou tão feliz por 
fazer parte dele”.

http://www.maristas.cl/noticia/2019/10/bm90aWNpYTE1
http://www.maristas.cl/noticia/2019/10/bm90aWNpYTE1
http://www.maristas.cl/noticia/2019/10/bm90aWNpYTE1
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5340
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Brasil: Exposição “Caminhos da Fé – arte no 
caminho” - Memorial Marista, Curitiba

Quênia
Ir. Ernesto, Superior Geral, visita o MIC

Coreia do Sul
A Comunidade Choongju na Coréia

Itália
Programa de formação para Irmãos em Manziana

Costa do Marfim: Reunião do Conselho do Distrito 
da África Ocidental em Bouaké

Brasil: MChFM: Fraternidade Nossa Senhora de 
Fátima - Patos de Minas

mundo marista

Espanha: Champagnat de Guadalajara

Escola marista reconhecida     
como referência em bilinguismo

O Colégio Marista Champagnat de Guadalajara (Província 
marista Ibérica) foi reconhecido, no dia 18 de outubro, 
como um centro de referência do programa BEDA 

(Bilingual English Development & Assessment) das escolas 

católicas da Universidade de Cambridge.

Mais de 750 escolas pertencem ao programa BEDA em todo 
o território espanhol, mas apenas 9 delas são consideradas 

como referência, o que implica que são centros 
que servem de modelo para aqueles que estão 
interessados em implementar ou melhorar o seu 
projeto bilingue.

Após quase uma década de implementação 
do bilinguismo no centro e graças ao trabalho 
coordenado, exaustivo e rigoroso sobre legisla-
ção, metodologia e abordagem didática, este é o 
resultado visível que o centro recebeu.

Aqui você pode encontrar outras informações 
sobre o programa Beda.

https://www.ecmadrid.org/es/informacion
https://www.ecmadrid.org/es/informacion
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5335
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Região América Sul

Representantes de ecônomos provinciais se 
reúnem em Buenos Aires

De 15 a 17 de outubro, na presença do Ecônomo geral, Ir. 
Libardo Garzón, realizou-se em Buenos Aires, Argentina, 
a reunião da Rede de Economatos da Região América do 

Sul, formada por cinco províncias: Brasil Centro-Norte, Brasil 
Centro-Sul, Brasil Sul-Amazônia, Santa Maria de los Andes e 
Cruz del Sur.

Com o objetivo de avaliar as iniciativas e ações da atual adminis-
tração, analisar orçamentos e empreender iniciativas de negocia-
ções conjuntas, os representantes de cada um dos economatos 
se reuniram na Villa Ma-
rista e foram visitar Nossa 
Senhora de Luján, em sua 
Basílica, para que, sob a 
sua proteção, o encontro 
pudesse se realizar.

Os representantes dos 
economatos que parti-
ciparam foram: Ir.José 
Augusto Júnior e Mauri 
Alves Coelho (Brasil Cen-
tro-Norte), Ir. Lino Alfonso 

Jungbluth e Rosậngela de Almeida Specht (Brasil Centro-Sul), 
Luis Antônio Oliveira da Cruz, Milton Fernando da Silva de 
Oliveira e Ir. Lauro Hochscheidt (Brasil Sul-Amazônia), Ir. Pedro 
Herreros e Raquel Monje (Santa Maria dos Andes), Ir. Victorino 
Diez Maeso, Marcelo Armendáriz e Alejandro Stella (Cruz del 
Sur), e o secretário da Região, Ir. Alberto Aparicio.

Num clima caloroso e fraterno, os participantes puderam tam-
bém trocar ideias com uma perspectiva regional, refletir nova-
mente sobre o imperativo do uso evangélico dos bens e projetar 

novos horizontes de 
interação.

No final da assembleia, 
colocaram os frutos dos 
três dias, seus desejos 
e obras, aos pés da 
Virgem de Luján, numa 
Eucaristia partilhada, 
para que a Boa Mãe os 
possa fazer crescer no 
serviço que desempe-
nham.

Província Marista de Compostela

Experiência Comunitária em León

Três jovens do grupo de jovens MarCha da Pro-
víncia Marista de Compostela passaram uma se-
mana na comunidade de acolhida de León para 

conhecer o que é marista a partir de dentro e partilhar 
o dia-a-dia dos irmãos. É uma experiência comunitária 
que será repetida uma semana por mês durante todo o 
ano acadêmico para que todos os jovens entre 23 e 25 
anos do grupo MarCha León possam vivê-la.

Nesta ocasião foi Pablo, Fran e Claudia que partilha-
ram a semana de 7 a 12 de outubro com os irmãos da 
comunidade anfitriã, Pedro, Salva e Fito.

A experiência foi muito enriquecedora tanto para os 
jovens quanto para os irmãos desta comunidade. A ex-
periência comunitária se enquadra no projeto formativo 
do processo MarCha para jovens entre 23 e 25 anos.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5341
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5330
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Portugal: Irmão Fábio Oliveira

No dia 12 de outubro, o Irmão Marista 
José Bittencourt, da Província Marista 
Brasil-Sul Amazônia, vivenciou a cele-

bração de seus votos definitivos. A profissão 
foi realizada na Escola e Centro Social Marista 
Santa Marta, em Santa Maria, estado do Rio 
Grande do Sul, espaço de missão no qual o 
Irmão atua como diretor.
A missa foi celebrada pelo Padre Vilson Ventu-
rini, durante a qual o Ir. Inacio Etges, Provin-
cial, recebeu, em nome do Superior Geral, os 
votos do Ir. José. Em seguida houve um jantar 
para familiares, amigos, Irmãos Maristas, colaboradores e 
membros da comunidade Santa Marta.
Na ocasião, o Irmão José agradeceu pela presença de todos, 
em especial, aos seus familiares pelo incentivo nessa cami-
nhada de 11 anos de formação marista. Pelas mãos da sua 
mãe e representantes da Província, o Irmão recebeu a cruz e a 
aliança, símbolos importantes para a vida religiosa marista.
 Durante a semana de preparação para a Profissão, a equipe 
de Animação Vocacional da Província visitou algumas escolas 

públicas da cidade e realizou 
atividades com todas as turmas 
da Escola e Centro Social Maris-
ta Santa Marta. 
Esses momentos proporciona-
ram diálogos relacionados ao 
projeto de vida e oportuniza-
ram momentos de interação 
e integração entre os Irmãos 
Maristas e os jovens. “A minha 
vocação de Irmão foi fruto de 
um acompanhamento de projeto 

de vida”, explica o Ir. José.
Os jovens foram motivados a refletirem sobre o futuro: “é 
importante que vocês sistematizem o projeto de vida de vocês. 
Pensem, o que eu quero para minha vida nos próximos anos? 
Ou melhor ainda, a pergunta crucial para o projeto de vida é: o 
que dá sentido à minha vida?”, enfatizou o Irmão José.
A partir desse testemunho, os estudantes e educandos debate-
ram sobre a possibilidade de conhecer mais a vida consagrada, 
em especial, a missão dos Irmãos Maristas.  

O Ir. Fábio Oliveira, da Província de Compostela, celebrou 
a sua profissão perpétua, no passado domingo 20 de 
outubro, no Colégio Marista de Carcavelos, Portugal, 

onde vive e trabalha atualmente. Este evento é a confirmação 
de um “Sim” dado, pela primeira vez, a 30 de junho de 2012 
em Vouzela.
“Atrevo-me a dizer que não sou eu, nem a Província Marista 
de Compostela, nem o Instituto dos Irmãos Maristas, mas sim 
a Boa Mãe a que te diz hoje: “Fábio, Bem-vindo à tua casa”. 
Estas foram as palavras de Tomás Briongos, Irmão Provincial, 
na eucaristia presidida pelo frei dominicano José Felipe, e ani-
mada por jovens de vários grupos MarCha. O Ir. Fábio estava 
acompanhado pelos seus formadores, Irmãos, familiares, ami-
gos, colegas professores e muitas outras pessoas importantes 
ao longo do seu caminho.
Na ação de graças da sua profissão, o Ir. Fábio destacou três 
palavras relevantes na sua vida: desorganização, confiança e 
gratidão. “Há uma coisa que me caracteriza profundamente 
que é ser desorganizado. E graças a esta desorganização 
estamos hoje aqui. Se eu tivesse tido muitos planos, quando 
me perguntaram se queria ter a experiência do juvenato, não 
teria respondido como respondi: “porque não?”. E isso leva-me 
à segunda palavra: confiança. Essa capacidade de confiar de-

vo-a, em primeiro 
lugar, à minha 
família”. Depois de 
destacar a impor-
tância de confiar 
sempre e entre-
gar-se nas mãos 
de Deus – que o 
chama a ser irmão 
de todos-, passou 
à terceira palavra: gratidão, agradecendo a todas as pessoas 
que encontrou ao longo da sua vida, muitas delas presentes. 
“Foi com vocês que eu aprendi, e continuo a aprender, a ser 
Irmão”.
Após a eucaristia, a festa continuou com um almoço e convívio 
no próprio colégio. Uma celebração marcada pela simplicidade, 
alegria e música. De facto, o fim-de-semana de celebração 
começou no sábado à noite com um concerto da “a bandAle-
gre”, à qual pertencem os Irmãos Fábio e Rui Pires. O concerto 
“Irmão”, que teve lugar no Auditório do Colégio Marista de 
Carcavelos, juntou a mais de duas centenas de pessoas e 
foi uma ode à fraternidade, contando com o testemunho e a 
participação de vários irmãos maristas.

 PROFISSÕES PERPÉTUAS

Brasil: Irmão José Bittencourt

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5345
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5326
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Na oração de abertura do Sínodo da Amazônia, que se 
realiza em Roma, de 6 a 27 de outubro de 2019, o Papa 
Francisco pediu que ele fosse celebrado com inteligên-

cia, verdade e paz. Penso que essa tônica tem estado presente 
no caminho sinodal, sendo que a paz não significa passividade, 
mas sim uma certeza profunda de que nossas inquietações en-
contram sentido e repouso na relação profunda com o Deus da 
vida que, além de gerar a vida, quer que a mesma seja cuidada 
e defendida. Quando penso em minha participação na prepara-
ção e na realização do Sínodo, mais três ideias me veem logo à 
mente: conexão, positividade e esperança.

Conexão
Cresce nossa consciência de que tudo está conectado em nos-
sa Casa Comum. O Sínodo, portanto, nos trouxe essa conexão 
entre o longo e eficaz processo preparatório onde cerca de 
85.000 pessoas foram consultadas para enviar suas sugestões 
aos que se reuniram na sala sinodal. Conexão entre lideran-
ças católicas de todos os continentes e de variados modos de 
pertença à Igreja assim como também com representantes 
de outras religiões, cientistas e representantes de organismos 
sociais. Cada um trazendo sua informação e reflexão para 
socializar, interagir, somar, alimentar a esperança.

Positividade
O Sínodo traz o tema do cuidado, tanto da Igreja com sua 
proposta evangelizadora, quanto da mãe natureza e dos 
povos amazônicos. Sempre sinalizando para a busca de novos 
caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Essa 
positividade ficou bem manifesta na sinergia demostrada entre 
os muitos que acreditam nessa caminhada sinodal e são cora-
josos e animados em sua realização. 

Esperança
É uma tônica sentida pelas milhares de pessoas que têm parti-
cipado dessa caminhada sinodal desde os primeiros passos de 
sua preparação. Em meio a uma forte crise planetária, vemos 
a vida na Casa Comum correndo o risco de entrar rapidamente 
em estado de coma. Daí nossa esperança na busca de novos 
caminhos para uma ecologia integral, a partir do contexto 
amazônico e que respingue na visualização do bem para a 
Igreja toda e para toda a humanidade. Ainda há tempo de 
salvar o Planeta. Mas é preciso urgente mudança de atitude.  
Isso requer uma conversão ecológica de todos os habitantes do 
Planeta Terra. A preocupação em cuidar do bioma amazônico é 
um convite a que todos cuidem de todos os outros biomas pois 

tudo se constitui em um patrimônio comum para os que vivem 
nesta Casa Comum.
Em Roma vivenciamos permanentemente a centralidade do 
cristianismo. E os povos amazônicos se sentiram bem-vindos a 
essa casa comum com seu modo de ser, de refletir e de cele-
brar. Muitos vieram de outras partes para se somar nessa sino-
dalidade. Houve a acolhida internacional para com os dons e 
as preocupações que a Amazônia representa. Dons que podem 
ajudar a garantir a vida no Planeta, pois se tratou da região 
de maior biodiversidade cujos ecossistemas são fundamentais 
para o equilíbrio do clima para tantos outros aspectos da vida. 
Tudo isso está ligado às culturas e sabedorias milenares de 
seus povos. 
Foram patentes as preocupações pelo cuidado das muitas 
fontes de vida da Amazônia que são cobiçadas e pouco cuida-
das. Foi dito que o Sínodo da Amazônia oportunizou a vinda da 
Periferia ao Centro. E que essa simbiose é muito importante. 
Muito importante também tem sido o assumir conjunto do 
cuidado amazônico em vista de toda a humanidade. A Amazô-
nia não quer ser autorreferente. E ela não se basta a si mesma. 
O seu bem é o bem de todos e todas as realidades do mundo. 
E ela precisa dessa consciência universal para com o seu 
cuidado, tanto eclesial quanto na dimensão da Ecologia Inte-
gral. Creio que essa consciência compartilhada será um dos 
grandes legados do Sínodo da Amazônia. Oxalá a consciência 
se desmembre em muitos atos de cuidado com a vida! 
Que Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho 
e preocupação materna deste mundo ferido... nos ajude a contem-
plar este mundo com um olhar mais sapiente (Laudato Si’, 241).

Ir João Gutemberg (Província Brasil Sul-Amazônia)
 Participante do Sínodo

Conexão, positividade e esperança

Percepções do Ir. João Gutemberg    
sobre o Sínodo da Amazônia

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5343
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Durante vários anos, 
as Obras Maristas da 
Grécia consagram 

um dia ao conhecimento 
da personalidade de São 
Marcelino e da missão dos 
Irmãos Maristas no mundo 
de hoje. Este ano, foi a 
quarta-feira, dia 16 de ou-
tubro, quando aconteceram 
várias atividades nos dois 
Estabelecimentos Leoninos 
(Atenas e Néa Smyrni) e no 
Centro Social “Coração sem 
Fronteiras.

O objetivo deste dia foi 
motivaros alunos a apren-
der mais sobre a visão 
e o trabalho do Padre 
Champagnat e dos Irmãos 
Maristas por meio de ações 
adaptadas às crianças de 
todos os níveis.Esta ativida-
defoi inspiradanoencontro de São Marcelino com Jean-Baptiste 
Montagne,em outubro de 1816.

Nesse contexto, o temado dia Champagnat foi"Agora ... é a 
tua vez!, inspirado no tema pastoral "Agora", que os alunos 
estudam nas Obras Maristas em toda a Europa durante o ano 
escolar2019-2020. Depois deuma apresentaçãosobre esse 
tema, os alunos participaram de discussões, trocaram pontos-
de vistae refletiramsobre os métodos que Marcelino usoupara 
ficar ao lado das crianças e jovens de seu tempo e oferecer-
-lhes uma educação cristã.

Durante o dia, os estudantesparticiparam de várias atividades 

e aprofundaram os valores maristas.Os alunos das escolas 
primárias plantaram árvores e flores para ajudar a proteger o 
planeta, forneceram comida para as pessoas necessitadas e 
apresentaram suas propostas para resolver os problemas davi-
da diária.Os alunos do ensino médio também foram chamados 
a agir AGORA, superar obstáculos e apresentar suas propostas 
sobre a construção de um mundo melhor.

No final do dia, no pátio de recreação, as crianças reafirmaram 
seu compromisso de uma maneira simbólica: os alunos da 
Escola Primária “Saint Denis” formaram a palavra “AGORA”, 
enquanto os da Escola Primária e do Colégio Marista de Atenas 
formaram um grande coração marista.

Grécia: “Agora... é tua vez !”

Jornada Marcelino Champagnat, em Atenas
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