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NOTÍCIASMARISTAS
Responsabilidade, transparência e confiança

Encontro de ecônomos provinciais do Arco Norte

A reunião dos ecônomos da região do Arco Norte aconte-
ceu de 9 a 11 de outubro, em Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Canadá, com o objetivo de desenvolver as iniciativas 

propostas no último encontro (Miami, 
janeiro de 2019), e coordenar os projetos 
de trabalho dentro do contexto do Instituto.

Estiveram presentes: Ir. Libardo Garzón 
(Ecônomo geral), Ir. Gregorio Linacero 
(Coordenador da Região Arco Norte), Ir. 
Laurentino Alabalá (Coordenador dos 
Ecônomos do Arco Norte e Economo Pro-
vincial de Norandina), Sra. Soledad Gálvez 
(Província Norandina, Equador), Ir. Manuel 
Matilla (Província América Central), Ir. An-
tonio Medina (Província México Ocidental), 
Sr. Miguel Martínez (Auditoria Provincial 
México Ocidental), Sr. Luis López (Pro-
víncia México Ocidental), Ir. Hank Samon 

(Provincia USA), Sr. Frank Pellegrino (Província USA), Ir. Yvon 
Bédard (Província Canadá), Sr. Adalberto Martínez (DAF Provín-
cia México Central) e um auxiliar.

■ Os Irmãos Óscar Martín e Sylvain Ramandimbiarisoa, 
Conselheiros Gerais, até 11 de novembro, visitam a Província 
Brasil Sul-Amazônia.
■ De 3 a 5 de novembro se realizou o encontro dos superio-
res das Unidades Administrativas da Oceania, em Brisbane 
- Austrália, que contou com a presença do Ir. Ben Consigli, 
Conselheiro Geral. Em seguida, até sexta-feira, o Ir. Bem 
encontra os representantes da Associação Marcelino Cham-
pagnat em Brisbane e Sidnei.
■ De 4 a 8 de novembro se realiza a assembleia de Conse-
lhos Provinciais da Europa, em Valladolid, Espanha, da qual 
participam os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, e 
João Carlos do Prado, Conselheiro Geral.
■ O Ir. Jeff Crowe, responsável pelo acompanhamento das 
Comunidades Lavalla200>, de 3 a 13 de novembro visita a 
Comunidade de Tabatinga, no Brasil.
■ O Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, e Dorotea 
Cinanni, Arquivista, se encontram em Luján, participando do 

encontro da rede de memoriais da Região América Sul, que 
termina sexta-feira.
■ De 2 até 11 de novembro, o Ir. Valdicer Fachi, diretor do 
Cmi, junto com o Ir. Jorge Gallardo, Vigário Geral dos Lassa-
listas, visitam a fronteira do México com os Estados Unidos, 
continuando o processo de discernimento para uma possível 
abertura do Projeto Fratelli nessa região.
■ De 3 a 10 de novembro, o Ir. Ángel Diego García Otao-
la, Diretor do Secretariado de Solidariedade, participa das 
sessões do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 
Genebra. 
■ De 4 a 7 de novembro, o Ir. Carlos Alberto Rojas, Diretor 
do Secretariado de Educação e Evangelização, visita os colé-
gios maristas de Hong Kong.
■ De 4 a 9 de novembro, o Ir. Mark Omede, Codiretor do 
Secretariado de Educação e Evangelização, participa do 
encontro de formação de líderes do Programa “New Horizons 
II”, na Zâmbia.

administração geral

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5352
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No dia 9 de outubro, os membros dos 
diferentes espaços que compõem a 
obra solidária marista do bairro San 
Lorenzo, em Jujuy, vivenciaram um 
encontro que renovou a sua intenção 
de viver, como maristas de Champag-
nat, a espiritualidade e a missão em 
chave comunitária.

FrAnçA
De 14 a 18 de outubro, vinte educado-
res participaram do curso de formação 
“Marcel-lí Punt i Seguit”, em l’Hermita-
ge. Os líderes de escolas e obras sociais 
da Catalunha viveram a experiência di 
imersão nos lugares maristas.

BrAsil
Entre os dias 24 e 25 de outubro, a 
UMBRASIL promoveu o Fórum de Ges-
tores de Educação do Brasil Marista, 
reunindo, virtualmente, mais de 2 mil 
participantes. O evento começou com 
a acolhida do presidente da UMBRA-
SIL, Ir. Renato Augusto da Silva, que 
sugeriu uma pausa aos gestores. 

el sAlvAdor
No final de outubro, a comunidade de 
Santa Tecla acolheu os membros da 
Comissão provincial de Leigos. Uma 
boa parte da Agenda foi centrada 
na programação da Assembleia 
de Leigos (28 de novembro a 1 de 
dezembro), bem como nas propostas 
para o ano 2020.

MiC, nAiróBi
No dia 27 de outubro, toda a comuni-
dade do Centro Internacional Marista 
celebrou o Jubileu de Ouro de vida 
religiosa do Ir. Spiridion Ndanga. Ele 
é coordenador do Patrimônio Ma-
rista para a África e Madagascar e 
membro da equipe de formação da 
comunidade de Nairóbi.

Durante a reunião foram tratados os seguintes temas:

• Financiamento da Comunidade de Holguín, Cuba.
• Fechamento da comunidade do Harlem Este, NY, e uma 

solicitação por parte das Províncias dos USA e México 
Ocidental com relação a este tema.

• Projetos de formação para administradores comunitários e 
para o noviciado da Colômbia.

• O trabalho realizado para compartilhar as “Boas práticas 
administrativas” e a gestão destas.

• Proposta para os gastos da região, a partir de 2019.
• A realidade da Província do Canadá e o tema dos arquivos 

provinciais.
• O tema da “Política salarial” nos centros e a presença das 

províncias da região.
• Partilha sobre os efeitos do “Marketing” na Região, 

pensando no impacto positivo para captar mais estudantes 
para os colégios.

• Pressupostos, controle e indicadores financeiros e “Mode-
los de financiamento”.

O irmão Goyo registrou as questões discutidas para apresentar 

as propostas concretas na Conferência dos Provinciais do Arco 
Norte (21 a 26 de outubro de 2019); e, caso sejam aprova-
das por eles, distribuir as tarefas que correspondem a cada 
província ou administrador provincial para sua concretização ou 
acompanhamento.
Durante sua participação, o Ir. Libardo propôs a necessidade 
de ter uma visão de futuro em assuntos administrativos e ter 
responsabilidade, transparência e confiança em assuntos eco-
nômicos. Ele divulgou o documento "Em comunhão e solidarie-
dade", que é a aplicação do atual projeto de trabalho do Con-
selho Geral para as questões administrativas e financeiras do 
Instituto e, portanto, está sob a responsabilidade do Ecônomo 
Geral. Nesse documento, é mencionado o que foi trabalhado no 
XXII Capítulo Geral e que tem a ver com a criação de serviços 
e funções que possibilitam o compartilhamento de recursos, 
a sustentabilidade da vida e missão maristas, o discernimento 
no uso de bens, finanças e economia saudáveis   em todos os 
níveis do Instituto.
Antes de concluir a reunião, foi acordado que a próxima 
reunião será realizada em maio de 2020, em Bogotá, Colôm-
bia, onde espera-se compartilhar os progressos realizados e 
continuar trabalhando nessa jornada conjunta.

Dois anos 
depois do 
terremoto 

de 8,2 graus, que 
devastou Tehuan-
tepec, no México, e 
que causou dezenas 
de mortos e destruiu 
vários edifícios da 
Província Marista do 
México Central, os 
Irmãos da Provín-
cia conseguiram 
reconstruir parte de 
seu colégio, o Internato de Guadalupano 
e o Liceu Asunción Ixtaltepec.

Depois do desastre de setembro de 
2017, a comunidade educativa da Escola 
Secundária Assunção Ixtaltepec (BAI) 
fez todo o possível para que os alunos 
pudessem voltar rapidamente às aulas 
em salas temporárias. Esse trabalho 
foi possível graças ao esforço coletivo 
e intenso dos Irmãos, dos leigos, das 
famílias, dos professores, dos alunos e 
de tantos outros que aderiram à causa.

Para fazer renascer as obras maristas 
de seus escombros, entre 2018 e 2019, 
foi lançada a Campanha Provincial de 
Solidariedade para reconstruir o BAI e o 
Internato de Guadalupano, sob o lema: 
"Um por um... Um tijolo, uma parede, 
uma sala de aula".

Com este objetivo, as escolas procura-
ram formas criativas de angariar fundos.

Em nível internacional, os maristas 
dos Estados Unidos, América Central, 
América do Sul, Alemanha e Espanha se 
mobilizaram ativamente para apoiar as 
obras.

"Chegar aqui foi um processo que envol-

veu várias etapas: limpeza do entulho, 
demolição de edifícios, construção de 
salas de aula temporárias para retomar 
rapidamente as aulas e, finalmente, 
iniciar a reconstrução permanente com 
tudo o que isso implicava em termos de 
envolvimento de pessoas e recursos", 
disse Socorro Álvarez Noriega, coordena-
dora da área de Solidariedade Provincial, 
ao mencionar os progressos alcançados 
até agora:

• 6 salas de aula - 2 salas de aula por 
nível acadêmico (1º, 2º e 3º)

• 1 sala de aula para o projeto Vida 
Independente de Shinaywa

• 2 bibliotecas de vídeo
• 1 gabinete de coordenação
• 2 escritórios administrativos
• 1 sala para professores

Ainda precisam ser terminados duas 
salas de informática, um laboratório de 
química e um laboratório de física.

"Gostaríamos de expressar uma vez mais 
nossa profunda gratidão aos alunos, 
professores, famílias maristas, amigos 
de perto e de longe, por sua presença 
constante, próxima e solidária em todo 
esse processo", conclui com gratidão a 
coordenadora provincial de solidariedade. 

Obras maristas ressurgem dos escombros

Há dois anos do terremoto, México 
Central apresenta a reconstrução

O noviciado de Kumasi, em Gana, tem 37 
noviços; 22 deles iniciaram em setembro 
seu período de formação de dois anos, 

enquanto os outros 15 noviços começaram o 
seu segundo ano. São quatro formadores que 
os acompanham nesse processo de formação: 
Ir. Sylvain Yao (mestre de noviços), Ir. Clemente 
Nwadike, Ir. Kevin Ngoran e Ir. Obinna. Os 
noviços pertencem à Província da Nigéria e ao 
Distrito da África Oeste.

Acolhida dos novos noviços
A cerimônia de acolhida dos novos 22 noviços 
(15 da Província da Nigéria e 7 do Distrito da 
África Oeste) aconteceu no dia 07 de setem-
bro passado. Durante a celebração, o mestre 
dos postulantes, o Ir. Agustín Natey, chamou cada noviço por 
seu nome, e todos responderam: “presente”. Representando o 
Superior, o Ir. Sebatian Erong perguntou aos noviços se estavam 
dispostos a começar sua formação religiosa no caminho da 
vida Marista. Em seguida foi-lhes entregue o hábito religioso e 
deixaram a capela para vesti-lo. Em seguida eles voltaram em 
procissão e com velas acesas, vestidos com seu hábito branco 

imaculado. Os noviços, então, receberam o Terço para recorda-
rem-se sempre que tem que rezar.

Durante a celebração os noviços e todos os presentes cantaram 
o Magnificat, para expressar sua alegria e gratidão a Nossa Boa 
Mãe e a Deus todo-poderoso, por tudo que foi realizado em suas 
vidas.

Noviciado Internacional Marista Kumasi, Ghana

37 noviços em formação

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5354
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5348
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Filipinas
Postulantes de Timor Leste

Malawi
Novo Conselho provincial da África Austral

Espanha
Segovia

Japão
Kobe

Austrália
Lavalla200> Mount Druitt 

África do Sul
Lavalla200> Atlantis

mundo marista

30 leigos e 30 irmãos, entre os 
quais alguns postulantes, reu-
niram-se no dia 13 de outubro 

no centro de formação marista da 
Guatemala (Província da América 
Central) para refletir sobre a Exortação 
Apostólica "Christus Vivit", dirigida 
pelo Santo Padre Francisco aos jovens 
e a todo o povo de Deus.

O encontro foi uma bela expressão de 
fraternidade, onde Leigos e Irmãos, 
jovens e idosos, partilharam a Palavra 
de Deus presente na Exortação e des-
cobriram os desafios da vida desses 
jovens em Deus e do seu acompanha-
mento pelos anciãos.

Durante o encontro foram partilhados momentos de formação, 
Eucaristia, cantos, teatro e espírito de família. Sem dúvida, um 

dom de Deus para todos aqueles que se sentem envolvidos na 
construção de seu "ser cristão" através da vida marista.

As crianças no centro da proteção

Apresentação do libro marista sobre proteção da 
infância na Embaixada da Espanha, na Santa Sé

Representantes de diferentes instituições e congre-
gações religiosas reuniram no dia 29 de outubro, 
na Embaixada espanhola, na Santa Sé, em Roma, 

para colocar a criança no centro da proteção ao menor 
e como primeira linha de defesa, durante a apresenta-
ção do livro: “Romper o silêncio: dez rostos, dez vozes”, 
reunindo o testemunho de dez educadores de diferen-
tes países sobre como a Instituição Marista trabalha 
e desenvolve ações sobre as questões da proteção e 
defesa da criança.  

O livro foi escrito pelos jornalistas Imma Amadeo e Jordi 
Martínez e editado pela Edelvives.

O evento contou com a presença do cardeal Santos 
Abril, arcebispo da Basí-
lica Santa Maria Maior, a 
embaixadora da Espanha 
na Santa Sé, Carmen de 
la Peña Corcuera, e com 
a participação do mon-
senhor José Rodríguez 
Carballo, secretário da 
Congregaçãopara os Insti-
tutos de Vida Consagrada 
e Sociedades de Vida 
Apostólica;Hans Zollner, 
presidente do Centro de 
Proteção à Criança, da 
Universidade Gregoria-
na;Emili Turú, secretário 
geral do USG (União dos Superiores Gerais) e os autores do 
livro, além de representantes de diferentes ordens e congrega-
ções religiosas e representantes diplomáticos.

Zollner enfatizou a importância de escutar permanentemente 
as vítimas como meio de prevenção e denunciar uma realidade 
que atinge mais de um bilhão de crianças que sofrem abuso 
no mundo. Destacou a necessidade de envolvimento de toda a 
sociedade ", porque éum problema de todos ".O presidente do 
Centro para a Proteção das Crianças, da Universidade Gre-
goriana, insistiu na “necessidade de criar redes em todas as 
congregações.Temos que trabalhar em rede”, afirmou.
Na mesma linha, Monsenhor Carballo resumiu as ações da 
Igreja em três conceitos: “devemos concentrar o trabalho de 

proteção infantil e de 
assistência às vítimas 
no acolhimento, 
acompanhamento 
e reconstrução.É aí 
que devemos nos 
concentrar.”O secre-
tário da Congregação 
para os Institutos de 
Vida Consagrada e as 
Sociedades de Vida 
Apostólica enfatizou a 

importância do perdão como uma ferramenta para a reabilita-
ção das vítimas.”

“Romper o silêncio, dez rostos, dez vozes” mostram, a partir 
de uma visão global, dez testemunhas que, em várias áreas 
e a partir de sua experiência íntima e pessoal, explicam o 
trabalho que desenvolvem na prevenção e proteção do abuso 
sexual nas obras educativas maristas.Uma tarefa que passa 
por treinamento, acompanhamento, conscientização, empode-
ramento e também para enfrentar os obstáculos e perguntas 
que surgem.É o testemunho de dez profissionais que, do seu 
ponto de vista e de realidade, enfrentam a tarefa de trabalhar 
para a prevenção e proteção de crianças e jovens em diferen-
tes países, em diferentes contextos.

Ser cristão através da vida marista

Oásis na Guatemala

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5349
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5353
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5353
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Calendário do Conselho Geral e dos diretores de secretariados e departamentos

Novembro 2019

24 de outubro – 01 de novembro: visita à região da fronteira 
entre Colômbia e Venezuela – Discernimento para una possível 
abertura do Projeto Fratelli  –   Irmãos Valdicer Fachi, Diretor de 
CMI, e  Rafa Matas, Conselheiro Geral dos Lassalistas.

01 - 02 de novembro: visita ao Marist Brothers International 
School em Kobe, Japão – Projeto Rede de Escolas Maristas – Ir. 
Carlos Alberto Rojas, Diretor do Secretariado de Educação e 
Evangelização.

01 – 08de novembro: visita à Província East Asia  –  Libardo 
Garzón, Ecônomo Geral, e Carlos Alberto Rojas, Diretor do Secre-
tariado de Educação e Evangelização.

02 – 11 de novembro: visita Região da fronteira de México 
e Estados Unidos – Discernindo Fratelli 2 – Ir. Valdicer Fachi, 
Diretor de CMI, e Ir.  Jorge Gallardo, Vigário Geral Lassalista.

03 – 05 de novembro: encontro dos Provinciais da Oceania 
(Oceania Council), em Brisbane, Austrália – Ir. Ben Consigli, 
Conselheiro Geral.

03 – 05 de novembro: encontro do Conselho Provincial de Bra-
sil Sul-Amazônia, em Porto Alegre, Brasil –Irmãos Óscar Martín e 
Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiros Gerais.

03 – 10 de novembro: sessão do Conselho de Direitos Huma-
nos (ONU) em Genebra – Ángel Diego García Otaola, Diretor do 
Secretariado de Solidariedade.

03–13 de novembro: visita aos novos membros da comunida-
de Lavalla200> , em Tabatinga, Brasil – Ir. Jeff Crowe, Diretor 
de Formação Lavalla200>.

04 – 07 de novembro: visita ao St. Francis Xavier's College 
Kowloon e ao St. Francis Xavier's School Tsuen Wan em Hong 
Kong - Projeto Rede Global de Colégios Maristas – Ir. Carlos 
Alberto Rojas, Diretor do Secretariado de Educação e Evangeli-
zação.

04 – 08 de novembro: assambleia de Conselhos Provinciais da 
Europa em Valladolid, Espanha – Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
Geral, e João Carlos do Prado, Conselheiro Geral.

04 – 08 de novembro: encontro da rede de memoriais da Re-
gião América Sul em Luján, Argentina – Ir. Josep Maria Soteras, 
Conselheiro Geral e Dorotea Cinianni.

04 – 09 de novembro: oficina de formação de líderes – Progra-
ma “New Horizons II”, em Zâmbia – Ir. Mark Omede, Codiretor 
do Secretariado de Educação e Evangelização.

06 – 08 de novembro: encontro com os representantes da 
Associação Marista de San Marcelino Champagnat em Brisbane 
e Sidnei, Austrália– Ir. Ben Consigli, Conselheiro Geral.

06 – 11 de novembro: visita à Província Brasil Sul-Amazônia – 
Irmãos Sylvain Ramandimbiarisoa e Óscar Martín, Conselheiros 
Gerais.

10 – 16 de novembro: encontro sobre os sistemas digitais do 
Instituto, em Curitiba, Brasil – Ir. Josep Maria Soteras, Conselhei-
ro Geral, e Dorotea Cinianni, archivista.

11 – 15 de novembro: visita ao Noviciado da Região América 
Sul de Cochabamba, Bolívia – Irmãos Sylvain Ramandimbiarisoa 
e Óscar Martín, Conselheiros Gerais.

13 – 14 de novembro: encontro da Comissão da Assembleia 
Provincial do Canadá em Trois-Rivières, em Quebec – Irmãos 
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, Ken McDonald e João Carlos 
do Prado, Conselheiros Gerais e Libardo Garzón, Ecônomo Geral.

13 – 16 de novembro: Curso sobre Laicado Marista e comu-
nhão com os Irmãos. Casa de Formação de Davao, Filipinas – 
Agnes Reyes, Codiretora do Secretariado de Leigos.

15 – 17 de novembro: Assembleia da Província do Canadá em 
Trois-Rivières, em Quebec – Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
Geral, Ken McDonald e João Carlos do Prado, Conselheiros 
Gerais.

15 – 20 de novembro: visita à Bolívia – Irmãos Sylvain Raman-
dimbiarisoa e Óscar Martín, Conselheiros Gerais.

20 de novembro: Lançamento global do Projeto “Levante-
-se, pense & participe” – Celebração do XXX aniversário da 
Convenção dos Direitos das Crianças, em Roma – Ir. Carlos 
Alberto Rojas e Ir. Mark Omede, do Secretariado de Educação e 
Evangelização.

20 de novembro– 13 de dezembro: visita à Província Norandi-
na – Irmãos Ken McDonald e João Carlos do Prado, Conselheiros 
Gerais.

20 – 26 de novembro: Retiro para a Província de América Cen-
tral em El Salvador – Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral.

21 de novembro – 14 de dezembro: Programa de formação 
Regional para Europa de Animadores comunitários em El Escorial 
– Irmãos Ángel Medina, Antonio Peralta e Joaquim Sperandio, 
membros da comunidade de formação de Manziana.

21 de novembro – 14 de dezembro: Programa de formação 
Regional para Ásia e Oceania de Animadores comunitários, em 
Lake Sebu, Filipinas – Irmãos Tony Leon, director del Secre-
tariado Irmãos Hoje, e Joe Walton, comunidade de Manziana 
(Agnes Reyes, Codiretora do Secretariado de Leigos, até 29 de 
novembro).

21 de novembro: Programa de formação Regional para Europa 

de Animadores comunitários em El Escorial – Ir. Ernesto Sán-
chez, Superior Geral.

20 de novembro – 11 de dezembro: visita à Província Noran-
dina – Irmãos Ken McDonald e João Carlos do Prado, Conselhei-
ros Gerais.

22 de novembro: Conselho da Congregação para os Institu-
tos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica e 
Conselhos USG e UISG, em Roma – Ir. Ernesto Sánchez, Superior 
Geral.

22 – 23 de novembro: Programa de formação Regional para 
Europa de Animadores comunitários em El Escorial – Ir. Óscar 
Martín, Conselheiro Geral.

23 de novembro: encontro de Leigos e Irmãos do Setor Chile, 
Província Santa María de los Andes – Raúl Amaya, Diretor do 
Secretariado de Leigos.

25 – 29 de novembro: encontro de Coordenadores Provinciais 
de Voluntários – Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, 
Óscar Martín, Conselheiro Geral, Valdícer Fachi, Diretor CMI, e 
Ángel Diego García, Diretor do Secretariado de Solidariedade e 
Matteo Cavicchioli, Assistente de CMI.

26 de novembro: Conselho da União dos Superiores Gerais em 
Roma – Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral.

26 – 30 de novembro: encontro do Conselho Internacional de 
Assuntos Econômicos (CIAE) em Singapura – Ir. Libardo Garzón, 
Ecônomo Geral.

27 de novembro: Assembleia Solidária com Sudão do Sul, 
Ir. Jeff Crowe, responsável de Formação das comunidades 
Lavalla200>.

27 – 28 de novembro: Assembleia de União dos Superiores 
Gerais (USG) – Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral.

27– 30 de novembro: Children’s Global Summit Projeto “Eu 
posso” em Roma – Ir. Carlos Alberto Rojas, Secretariado de 
Educação e Evangelização.

28 de novembro – 01 de dezembro: encontro com os Leigos 
da América Central em El Salvador – Ir. Josep Maria Soteras, 
Conselheiro Geral e Raúl Amaya, Diretor do Secretariado de 
Leigos

29 de novembro: encontro da USG com el Papa Francisco – Ir. 
Ernesto Sánchez, Superior Geral.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5350
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Filipinas: Juventude Marista em Missão

250 delegados maristas reunidos     
em encontro nacional

O Encontro Nacional São Marcelino Champagnat (SMC) 
foi organizada pelo Colégio Notre Dame de Kidapawan 
(NDKC) de Filipinas, de 12 a 13 de outubro, sob o lema 

"Juventude Marista em Missão: Sim, nós podemos". Parti-
ciparam da reunião 250 delegados da Universidade Notre 
Dame of Marbel (NDMU), Notre Dame of Dadiangas University 
(NDDU), Notre Dame of Cotabato (NDC), NDKC - SMCians e 
outros líderes estudantis com seus respectivos moderadores 
do SMC Club e Maristas de Champagnat.

O encontro começou com uma missa e a bênção da Cruz 
da Juventude Marista e dos crachás, que foram realizados 
simultaneamente com a oração muçulmana e o culto cris-
tão. Seguiu-se a abertura do encontro. Os delegados foram 
recebidos com uma saudação e as palavras de boas-vindas 
dos Irmãos Manuel V. de Leon e Sylvain Ramandimbiarisoa, 
Conselheiro geral, que falou sobre o tecer vidas e a missão 
dos jovens, acompanhado de cantos maristas ao som da ban-
da marista de NDKC.

Os jovens animaram de maneira extraordinária o encontro, 
com cantos e danças.

Após a conversa e a troca de ideias entre osparticipantes, 
todos jantaram juntos. Durante a Noite Marista de Solidarie-
dade, o Ir. Dominador Santiago, Provincial da Província East 
Asia, deixou sua mensagem inspiradora. Os jovens também 
mostraram seus talentos e se familiarizaram uns com os 
outros através das atividades de socialização organizadas 

pela NDDU. A noite 
terminou com uma 
oração de Taizé.

O dia seguinte come-
çou com a adoração 
matinal organizada 
pela NDC. Continua-
ram as discussões 
sobre a Jornada 
Mundial da Juventude 
e a Jornada Nacional 
da Juventude, deba-
tendo as Experiências 
e desafios dos jovens. 
Entre os convidados 
estavam Rogelio D. 
Mesicula, presidente 

da DYA, e Emmanuel Cenal, ex-vice-presidente nacional da 
SMC. Após o fórum de discussão, os delegados apresenta-
ram e aprovaram o Compromisso da Convenção Nacional 
SMC.

O encerramento do programa esteve a cargo da NDMU. O 
encontro terminou com uma celebração eucarística e o envio. 
Foi um encontro agradável onde os jovens responderam ao 
chamado da vocação e da missão.
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