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AONDE FORES

REGRA DE VIDA DOS IRMÃOS MARISTAS

N

o dia 7 de outubro, divulgamos o texto Aonde fores:
Regra de Vida dos Irmãos Maristas. Mencionamos, naquele momento, o processo e o
significado deste importante documento marista.
Naquele dia, lançamos as versões em espanhol e inglês. Hoje oferecemos este documento em francês e português.
Nossos agradecimentos aos irmãos que
colaboraram nas traduções: para o francês,
Irmãos Maurice Berquet (L’Hermitage) e Josep Roura (L’Hermitage); para o português:
Irmãos Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia) e Antonio Leal (Compostela). Agradecemos também àqueles que colaboraram na
revisão destas traduções.
A data oficial de aprovação da Regra de Vida
é 2 de janeiro de 2020, dia em que celebramos o aniversário da fundação do nosso
Instituto. Lembramos que o documento terá
ainda uma seção para referências, citações e notas
explicativas. Em breve, ofereceremos a versão final que será
impressa e enviada para as Unidades Administrativas.

administração geral
■ No dia 2 de janeiro, junto com o Superior Geral e Vigário
Geral, a comunidade da Casa Geral celebrou o 203º. aniversário da fundação do Instituto Marista. Além dos conselheiros
gerais presentes e da comunidade da Administração, Irmãos e
leigos, participaram vários Irmãos da Província Mediterránea,
que vivem nas comunidades maristas da Itália.
■ Os Irmãos Óscar Martín e Sylvain Ramandimbiarisoa
participaram, até 7 de janeiro, do retiro da Província Cruz del
Sur, em Luján, Argentina. De quinta-feira até sábado, os dois
conselheiros gerais estarão em Curitiba, aonde encontram os
jovens irmãos em formação.

■ No dia 6 de janeiro começaram os programas de formação
para os animadores comunitários das regiões Arco Norte (México) e África (Ruanda). Os dois programas terminarão no dia 31
de janeiro. Os irmãos serão acompanhados pela equipe local e
pelos diretores do Secretariado Irmãos Hoje e pelos Irmãos da
equipe de formação permanente de Manziana. O Ir. Ernesto,
Superior Geral, está presente em Ruanda, até sexta-feira.
■ No dia 9, quinta-feira, chega na Casa Geral o Ir. Lindley
Halago Sionosa (Prov. East Asia) que assume o seu papel
como Diretor Adjunto do Secretariado Irmãos Hoje, formando
equipe com o Ir. Ángel Medina, novo diretor do Secretariado.
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A versão que oferecemos hoje, nos quatro idiomas, tem alguns
desenhos, em forma de ícones, cujo motivo está relacionado
com cada um dos capítulos do texto. Os desenhos foram feitos
pelo artista brasileiro Sérgio Ceron, a quem agradecemos pelo
seu trabalho.
Reitero o que disse no mês de outubro passado: que, ajudados

por este novo documento, tenhamos a ocasião de revitalizar o
dom da nossa vocação e de viver segundo o coração de Maria,
como queria Champagnat ao nos dar seu nome.

Baixar PDF: English | Español | Français | Português
Baixar Word: English | Español | Français | Português

BRASIL SUL AMAZÔNIA

PRIMEIRO ENCONTRO DO MOVIMENTO FAROL É MARCADO
POR PARTILHA E HISTÓRIAS DE VIDA

E

m 30 de novembro de 2019, foi realizado o primeiro
Encontro do Movimento Farol – grupos juvenis de vida
marista, em Porto Alegre (Provincia Brasil Sul-Amazônia).
A proposta da reunião foi oportunizar um primeiro momento de
integração aos/às jovens que têm o objetivo de iniciar um novo
formato de caminhada marista.
Lançado em junho de 2019, o Movimento Farol tem o propósito de ser uma organização laical juvenil que proporciona
experiências a partir do carisma marista. Atualmente, conta
com dois grupos, um em Porto Alegre e outro em Passo Fundo.
Além disso, integrantes de outras cidades também já estão em
contato com a Coordenação de Vida Consagrada e Laicato da
Província para articular a formação de novos grupos.
Para Natalia Fernanda Menegol, do grupo de Porto Alegre, o
Movimento Farol é uma oportunidade para viver um aspecto da
vida que muitas vezes é ignorado no cotidiano: “Nem sempre
temos espaço na vida para falar da nossa história, para pensar
nosso projeto de vida, nossos sonhos e compartilhar com as
pessoas”, pontua. Ela comenta que é necessário um aprofundamento em conjunto das possíveis temáticas para se trabalhar: “além de olhar para dentro como grupo, hoje entendemos
que é importante ir para fora, participando de ações sociais,
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realizando voluntariado, por exemplo”.
Marcos Broc, da Coordenação de Vida Consagrada e Laicato
da Província e responsável pelos encaminhamentos do projeto,
conta que a expectativa para essa etapa do Movimento foi
de muita dúvida, medo e superação de obstáculos: “nosso
próximo passo é fomentar espaços para a manutenção desses
grupos e entender qual é a essência de cada um deles. Carisma foi o ponto de união e agora? Vamos só nos encontrar ou
vamos fazer algo para melhorar o mundo?”, comenta.
O Movimento Farol existe para a missão marista, para sair,
para inserir-se em Pastorais, conselhos, organizações, campanhas e atividades promovidas por espaços eclesiais ou civis.
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ALEMANHA

ENCONTRO DE COORDENADORES MARISTAS				
EM RECKLINGHAUSEN

N

os dias 17 a 19 de novembro
passado, os coordenadores maristas das quatro escolas Marista
alemãs, na Alemanha, reuniram-se
sob a direção de Hans Staudner, para
aprenderem um pouco mais sobre o
tema : “Promover os valores maristas
nas escolas maristas”.
O encontro começou com uma oração
matinal, dirigida por Hans Staudner
(Marist Realschule Champ), e uma
celebração eucarística, celebrada por
David Formella, um antigo aluno marista
e agora padre, em Recklinghausen.

notícias breves

Libéria
No dia 21 de dezembro, em Monrovia, o Ir. Harry Nyanti, do Distrito
da África do Oeste, fez a profissão
perpétua no Instituto dos Irmãos
Maristas.

Nova Zelândia
No dia 2 de janeiro, um grande número de Irmãos se reuniu na Avenida
Onslow, em Auckland, para celebrar
duas Festas - a fundação do Instituto
por São Marcelino Champagnat, em
1817, e a Fundação da Província da
Nova Zelândia, em 1917.

América Central
No dia 4 de janeiro foi realizado
um encontro de formação para os
professores que estão começando
sua missão nas escolas maristas de
El Salvador.

Estados Unidos
Vinte e dois jovens adultos maristas
se reuniram para celebrar o Dia da
Fundação dos Irmãos Maristas, em
Esopus. Participaram também leigos
do Canadá e 5 Irmãos Maristas.

Toda a manhã foi
dedicada à troca de
experiências sobre o
status quo de nosso
trabalho nas quatro
escolhas maristas e
discutir as possibilidades e os desafios
de cooperação em
nível nacional e
internacional. Juntos,
foi consensuado que
as escolas maristas
alemãs deveriam trabalhar em Rede mais
estreitamente. No futuro, uma viagem
pedagógica à cabana, no monte Silum,
ou Liechtenstein, e uma viagem escolar
em grupo a L’Hermitage, na França,
serão propostas.
A segunda parte do encontro focou a
questão de saber como integrar melhor
o espírito marista ao perfil das escolas
maristas.
Eva Alfranseder apresentou, nesse
contexto, o “Dia Marista”, realizado
este ano pela primeira vez no ginásio
marista, em Furth. Trata-se de uma
jornada para os alunos do 5º ano, com
o objetivo de lhes oferecer uma visão do
mundo marista. Eles descobriram quem
é Marcelino Champagnat e quais são os
valores maristas no mundo. Inicialmente,
os alunos tiveram uma visão rápida da
vida de Champagnat, e da história de
sua própria escola marista.
Em seguida, trabalharam em cinco
oficinas, cada uma abordando um dos
valores maristas: espírito de família,
amor ao trabalho, a presença, a simplicidade e o jeito de Maria. Esta jornada
foi concluída com uma reflexão e uma
conclusão realizada por todos.

Um segundo projeto foi apresentado por
Hans Staudner e Johanna Aschenbrenner, da Cham. Sob o lema “Vivo como
Marista”, eles desenvolveram um
conceito para as virtudes maristas de
simplicidade, modéstia e humildade,
no Ensino Médio. Primeiramente foram
esclarecidos os três termos usando
videoclipes, em seguida desenvolvidas
ideias sobre como pode ser uma vida
mais simples, humilde e modesta. Usando cartões especialmente preparados, os
alunos puderam ter uma ideia de como
podem viver mais facilmente e contribuir
para um ambiente melhor. Uma vez
concluído, o projeto pode levar a uma
atividade real do aluno que visa ajudar
os outros e a si mesmo a viver uma vida
mais simples. Para poder realizar os dois
projetos sem dificuldade em suas próprias escolas, cada coordenador recebeu
um livreto educacional do “Dia Marista”
e uma “Caixa Marista” contendo todo o
material necessário para a realização do
lema “Vivo como Marista”. Muito obrigado aos anfitriões, à Maristenrealschule
e aos Irmãos Maristas de Recklinghausen, que receberam e acompanharam
os coordenadores com hospitalidade
marista.
8 I JANEIRO I 2020
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mundo marista
AUSTRáLIA: RETIRO EM ADELAIDE

ESPANHA : HOMENAGEM AOS IRMÃOS JUBILARES 2019 DA PROVÍNCIA MARISTA IBÉRICA

RETIRO NA PROVÍNCIA DE MÉXICO OCCIDENTAL

LIBANO: PROJETO FRATELLI

SAMOE AMERICANE: PAGO PAGO

CASA GERAL : APROVAÇÃO DA REGRA DE VIDA

FRANÇA

A CELEBRAÇÃO DO 2 DE JANEIRO 2020 EM LA VALLA EN GIER

P

ara marcar a festa da fundação do Instituto, os irmãos de
La Valla convidaram as comunidades vizinhas para celebrar a festa: Rosey, l’Hermitage, Saint-Etienne e Chazelles
sur Lyon.
A celebração da Eucaristia foi presidida por Fr. Gabriel Perret,
capelão de N.D. de l’Hermitage, às 11h, seguida de uma refeição festiva na “sala da missão” da Maison Champgnat.
Sabemos bem que foi em La Valla que tudo começou: 5 luzes
e um globo terrestre lembraram a presença dos irmãos e leigos
maristas nos 5 continentes.
Os Irmãos ali presentes sentiram-se ligados pelo pensamento e
pela oração a todos os irmãos e leigos do Instituto, conscientes
de que a missão iniciada por São Marcelino continua hoje.
A presença do irmão Roger Charrier, que daqui a alguns
dias se juntará à comunidade de Oran (Argélia), e a do irmão
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Diógenes Musine, que deixará L’Hermitage depois de dez anos
de serviço, para se juntar à comunidade de Issenheim, deram
um toque especial a este encontro fraterno, no dia 2 de Janeiro
de 2020.
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EVANGELIZAR EDUCANDO		

II CONGRESSO MARISTA DE EDUCAÇÃO NO CHILE

M

ais de 600 educadores maristas do Chile participaram
do II Congresso Marista de Educação 2019, realizado
na cidade de Santiago, de 19 a 20 de dezembro, sob
o lema: “Por uma inovação comprometida com a educação
evangelizadora Marista”. Da Casa Geral, Ir. Luis Carlos, Vigário
Geral, através de um vídeo, incentivou os educadores: “Estamos em um momento em que a mudança educacional, a
inovação e a convivência são elementos fundamentais para
o desenvolvimento de nossas obras maristas e o desenvolvimento da educação. em geral. E para mim – disse o irmão
Luiz Carlos em sua mensagem – é muito bonito descrever a
educação como uma paixão. É uma paixão cheia de sonhos,
cheia de humanidade e cheia de inteligência.” E quero convidá-los, durante esses dias, para explorar esses aspectos. A
paixão pela educação, a capacidade de transformar sonhos em
realidades na vida de crianças e jovens. E na concepção da
sociedade, da Igreja e do mundo”.
O objetivo desta iniciativa foi refletir sobre os desafios da educação marista para o século XXI, em contextos de transformação pedagógica, cultural, eclesial e social. Durante o congresso, professores das doze escolas maristas do Chile realizaram
oficinas de boas práticas, compartilharam os projetos que
estão realizando em suas escolas e abordaram os seguintes
temas:

Educação evangelizadora: Analisar a Missão Educacional
Marista a partir do compromisso com o Evangelho, no contexto
de uma sociedade plural e sensível à inclusão, liderando a
participação e a abordagem dos direitos.
Inovação educacional: Contribuir para a atualização do processo educacional e integrar como elemento substancial à
inovação pedagógica, alinhada às mudanças que emanam da
sociedade do conhecimento do Século XXI.
Convivência escolar: reconhecer a convivência escolar como
um elemento-chave para melhorar a aprendizagem, a vida
saudável e fraterna, a partir de uma perspectiva participativa e
colaborativa da comunidade.
No primeiro dia do encontro, as expositoras Monica Rincon e
Daniel Halpern, falaram sobre os temas: “Chaves para o futuro
de uma escola inclusiva” e “Interpretação de cenários juvenis”,
respectivamente. No segundo dia do evento, refletimos sobre
o tema “Evangelizar educando”. Os argumentos discutidos
foram: “Chaves para o futuro da escola”, dirigido por Harald
Beyer; “A missão dos leigos antes da crise da igreja” com os
expositores Claudio Alvarado, Joaquín García e Josefina Araos;
e “Desafios para a liderança de Século XXI”, apresentado por
Rodrigo Jordan Fuchs.
8 I JANEIRO I 2020
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CALENDÁRIO DO CONSELHO GERAL E DOS DIRETORES DE
SECRETARIADOS E DEPARTAMENTOS – JANEIRO – FEVEREIRO DE 2020
02 de janeiro: 203º. aniversário da Fundação do Instituto
03 – 07 de janeiro: retiro na Província Cruz del Sur, Argentina
– Irmãos Óscar Martín e Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiros Gerais.
06 – 31 de janeiro: Programa de Formação Regional para a
África de animadores comunitários, em Kigali, Ruanda – Irmãos Tony Leon, Lindley Sionosa, Secretariado Irmãos Hoje e
Joe Walton (Comunidade de Manziana). O Ir. Ernesto Sánchez,
Superior Geral, estará presente de 8 a 10 de janeiro.
06 – 31 de janeiro: Programa de Formação Regional para
Arco Norte de animadores comunitários no México – Ángel
Medina, Secretariado Irmãos Hoje, e Joaquim Sperandio (Comunidade de Manziana).
09 – 11 de janeiro: Encontro de pós-noviços em Curitiba,
Brasil – Irmãos Óscar Martín e Sylvain Ramandimbiarisoa,
Conselheiros Gerais.
13 – 17 de janeiro: Reunião da Comissão Internacional de
Missões, na Casa Geral – Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário
Geral; Ben Consigli e Ken McDonald, Conselheiros Gerais; Beto
Rojas e Mark Omede, Secretariado de Educação e Evangelização; Angel Diego, Secretariado de Solidariedade; Valdicer
Fachi, Diretor CMI, e Libardo Garzón, Ecônomo Geral.
13 – 18 de janeiro: Retiro na Província de Santa María de los
Andes, no Chile – Irmãos Óscar Martín e Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiros Gerais.
19 – 21 de janeiro: Programa de Formação Regional para
Arco Norte de animadores comunitários no México –– Ir.
Ernesto Sánchez, Superior Geral
20 – 26 de janeiro: Encontro da Conferência dos Superiores
do Continente Africano (CSAC) em Enugu, Nigéria – Irmãos Luis
Carlos Gutiérrez, Vigário Geral; Óscar Martín e Ken McDonald,
Conselheiros Gerais.
21 – 24 de janeiro: Reunião da Rede de Ecônomos da África
em Enugu, Nigéria – Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral.
22 – 28 de janeiro: Programa de Formação Regional para
Arco Norte de animadores comunitários no México – Ir. João
Carlos do Prado, Conselheiro Geral.
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26 – 28 de janeiro: Programa de Formação Regional para
a África de animadores comunitários, em Ruanda – Ir. Óscar
Martín, Conselheiro Geral.
28 – 31 de janeiro: Comitê Internacional para a Proteção das
Crianças, na Casa Geral – Irmãos Ken McDonald (Coord.), Ben
Consigli e Óscar Martín, Conselheiros Gerais.
____________
01 de fevereiro: Encontro dos professores das quatro escolas
maristas e das Irmãs de São José em Atenas – Colégio Leonteios de Atenas – Ir. Tony Leon – Secretariado Irmãos Hoje.
03 – 28 de fevereiro: Sessão Plenária do Conselho Geral.
06 – 08 de fevereiro: Retiro Comunitário do Conselho Geral.
07 de fevereiro: Reunião do Conselho Fratelli. Irmãos Óscar
Martin, Conselheiro Geral, e Valdícer Fachi, Director do Departamento CMI.
10 – 14 de fevereiro: Semana de colaboração do Conselho
Geral com os diretores dos Secretariados e Departamentos.
10 – 14 de fevereiro: Visita a Vietnã – Ir. Libardo Garzón,
Ecônomo Geral.
24 – 29 de fevereiro: Visita à Comunidad Lavalla200> de
Holguín, Cuba – Irmãos Jeff Crowe, responsável da formação
das comunidades Lavalla200>, e Valdicer Fachi, Diretor do
Departamento CMI.
____________
02 – 07 de março: Reunião do Conselho Geral com os Provinciais, na Casa geral.
09 de março: Reunião do Conselho Geral com os novos
Provinciais.
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ENCONTRO ENTRE AS EQUIPES DE ANIMAÇÃO MARISTA
DO CANADÁ E DOS ESTADOS UNIDOS

A

Comissão de Animação Provincial (CAP) da Província do
Canadá esteve reunida, nos dias 13 a 15 de novembro,
em Rawdon, com uma parte da equipe de animação
leiga dos Estados Unidos.
O encontro foi para todos uma oportunidade de partilhar suas
realidades: levantar questões sobre os contextos e estilos
de animação culturais e espirituais específicas, os projetos e
desafios das equipes respectivas segundo os diferentes grupos
e idades dos membros da família, maior compreensão do
carisma e do sentido da presença junto aos jovens.

Em razão do processo de regionalização (reestruturação) das
Américas, que teve início recentemente, ficou evidente a necessidade das duas equipes se reunirem em torno da mesma
mesa para desenvolverem conjuntamente novas perspectivas
para o futuro.
Durante a reunião, os membros das duas províncias tiveram a
oportunidade de constatar que fazem parte da mesma equipe
com o desafio de explorar suas diferenças e reconhecê-las
como oportunidades de aprendizado e enriquecimento mútuo,
a fim de que surjam colaborações que apoiem criativamente
as iniciativas maristas locais. Esta reunião permitiu avançar no
desenvolvimento da identidade das equipes leigas, no momento em que os apelos (recomendações, diretrizes) do Capítulo
geral (consenso em que os representantes do Instituto dos
Irmãos maristas se reuniram) guie-nos para a incorporação de
uma Família global, a complementaridade dos diferentes estilos
de vida marista. A reunião terminou com as seguintes palavras:
Fraternidade (e irmandade), motivação, gratidão, sabedoria,
confiança, animados pelo Espírito, essência, família.
A CAP (Comissão de Animação Provincial – Canadá) é formada
de por uma equipe de Irmãos, leigos e jovens, que mantém
viva a vitalidade do Carisma Marista em Quebeque.

GENEBRA

INSTITUTO CONTINUA A TRABALHAR COM AS NAÇÕES UNIDAS

D

e 9 a 13 de dezembro, os Irmãos
Ángel Diego, Diretor do Secretariado de Solidariedade, e Jesús
Rodríguez, Secretário do Superior Geral,
participaram de várias reuniões para
acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados em Genebra em relação
aos Direitos da Criança. Como Instituto
marista, através da FMSI, continuamos
a trabalhar junto às Nações Unidas para
garantir os Direitos Humanos, particularmente os das crianças.
Durante esta semana os dois Irmãos
tiveram vários encontros com outras
congregações que trabalham neste mesmo campo: Franciscans International, Edmund Rice, Dominicans for Justice and
Peace... Também se continua a colaborar com outras Entidades e associações (BICE e CCIG) das quais o Instituto faz parte

da Comissão diretora.
A visita terminou com um almoço de Natal com todas as pessoas que trabalham e colaboram no escritório onde o Instituto
está presente em Genebra.
8 I JANEIRO I 2020
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III CAPÍTULO DO DISTRITO DO PACÍFICO

O

terceiro Capítulo do Distrito do Pacífico realizou-se de 11 a
15 de dezembro de 2019, no Noviciado Lomeri, em Fiji. O
tema do Capítulo foi “Caminhando juntos em missão”.
A Assembleia capitular foi formada por 21 delegados provenientes dos cinco países que compõem o Distrito: Fiji, Samoa,
Samoa Americana, Kiribati e Nova Zelândia. Também estiveram
presentes quatro visitantes: os irmãos Ernesto Sánchez, Superior geral; Ben Consigli, Conselheiro geral, como Conselheiro
de ligação para a Oceania; Peter Carroll, Provincial da Austrália
e Jean Marie Batick, Superior do Distrito da Melanésia.
Durante o Capítulo foram apresentados relatórios sobre a maneira como as prioridades do Distrito foram tratadas. E depois
de discutir e refletir juntos, seis prioridades foram destacadas:
Ação ambiental, fraternidade e comunidade, pastoral com a
juventude, espiritualidade, parceria com os leigos maristas de
Champagnat e reorganização da Região Oceania.
Deu-se também lugar à mudança de superior do Distrito: O Ir.

David McDonald passou o mandato para o Ir. John Hazelman.
E no último dia de Capítulo, foi eleito o novo Conselho que ajudará ao Ir. John, composto pelor Irmãos Afaese Afaese, Peter
Horide, Sefo Une, Kees Van der Weert e Kevin Wanden.
A missa de encerramento foi celebrada pelo Provincial dos
Padres Maristas da Oceania, Pe. Stefano Mataele.
Referindo-se ao Capítulo do Distrito, o Ir. Hazelman ressaltou o
seu bom andamento: “Vinte e um de nós nos comprometemos
decididamente com o processo de sonhar, partilhar e deliberar
sobre nossas experiências de vida marista hoje, mas, mais
importante ainda, avançar em direção ao futuro”.
Por sua vez, o Ir. Peter Carroll, Provincial da Austrália, disse:
“Foi um tempo privilegiado e abençoado para todos os que
participaram...”
No último dia, os quatro Visitantes unanimemente agradeceram
ao Distrito pelo seu testemunho missionário e se comprometeram a continuar na colaboração e parceria.

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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