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NOTÍCIASMARISTAS

Nos dias 28, 29 e 30 de 
janeiro, os Irmãos Luis 
Carlos Gutiérrez (Vigário 

Geral) e Libardo Garzón (Ecô-
nomo Geral) fizeram uma visita 
de contato à Bélgica, Holanda e 
Luxemburgo, a fim de espe-
cificar as possíveis estruturas 
jurídicas para a missão e para 
a vida do Instituto. Tivemos a 
inestimável contribuição e com-
panhia dos Irmãos Xavier Giné 
(L’Hermitage), Robert Thunus 
(Provincial da Europa Central 
Ocidental), Ir. Jacques Scholte 
e Ir. Maurice Taildeman. Na 
Holanda e em Luxemburgo, nos 
reunimos com agências profis-
sionais da área para analisar as possi-
bilidades, vantagens e desvantagens de 
qualquer decisão.

De maneira simples, essas estruturas 
são pensadas para, antes de tudo, 
ajudar na animação e continuidade da 
missão nos locais mais necessitados do 
Instituto. Vários pedidos foram recebidos 
para que o Instituto assuma um papel 

mais ativo no cuidado de presenças 
onde a capacidade das comunidades 
dos Irmãos diminui ou corre o risco de 
se perder. Essas instâncias servirão para 
oferecer o apoio da governança, gestão 
e animação, de modo que nossa missão 
entre crianças e jovens e nosso serviço à 
Igreja permaneçam possíveis. Da mesma 
forma, essas entidades ajudarão a 
tomar decisões que melhor atendam ao 

Instituto em aspectos jurídicos 
e patrimoniais, proporcionando 
a tomada de decisões sábias 
que apoiem as presenças 
atuais e favoreçam a uma 
solidariedade real entre as 
Unidades Administrativas no 
Instituto.

O projeto de Estruturas Legais 
Civis e canônicas possui inú-
meras recomendações, algu-
mas a serem aplicadas pelas 
Províncias. Ele planeja abrir 
outras entidades em algumas 
partes do mundo, que apoiem 
estruturas locais e regionais.

Agradecemos imensamente o carinho de 
todas as comunidades que nos acolhe-
ram na Bélgica e na Holanda. Os Irmãos, 
na maioria idosos, nos deram um belo 
testemunho de presença, alegria e 
fraternidade. Da mesma forma, a visita à 
Casa do Silêncio nos ajudou a entender 
a singularidade e a beleza deste projeto 
holandês, que atende mais de 300 
jovens. Deus seja bendito!

■ Durante esses dias acontece a Semana Colaborativa, 
tradicional encontro do Conselho Geral com os diretores 
dos secretariados e departamentos da Administração 
Geral. O objetivo é criar sinergia e repassar as iniciati-
vas de implementação do Plano Estratégico 2017-2025. 
Destacam-se as novas presenças no grupo: Ir. Lindley 

Sinuosa (Província East Asia), novo diretor adjunto do 
Secretariado Irmãos Hoje, e Manuel Jesús Gómez Cid 
(Província Mediterránea), novo codiretor do Secretariado 
dos Leigos.
■ O Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral, durante essa sema-
na, visita a comunidade marista no Vietnã.

administração geral

CASA GERAL

AVANÇO DAS ESTRUTURAS LEGAIS      
DA MISSÃO NO INSTITUTO

https://champagnat.org/es/avance-de-estructuras-legales-para-la-mision-en-el-instituto/
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BRASIL  

COMUNIDADE INTERNACIONAL LAVALLA200> EM TABATINGA

As instruções de pouso para que a tripulação se sentasse 
foram anunciadas pelo piloto da LATAM. Quando olhei 
para fora, só via árvores dos dois lados. Eu me pergun-

tei: “Oh, é Letícia?” Eu esperava ver edifícios e casas moder-
nas como em Bogotá, capital da Colômbia.

Enquanto caminhava em direção ao terminal, vi enormes 
plantas de taro, que cresciam como uma flor, e o ar natural e 
fresco da floresta ao meu redor, me refrescou dos raios do sol. 
Esperando minha bagagem, fiquei surpreso com o tamanho 
(pequeno) do aeroporto e, quando olhei à minha volta, comecei 
a ver a simplicidade das pessoas e a maneira como elas se 
vestiam.

O Ir. Paul Bhatti, do Paquistão, me encontrou no aeroporto e 
me recebeu em Leticia, uma cidade da Colômbia com apro-
ximadamente 50.000 habitantes. Após aproximadamente 5 
minutos de carro, ele me disse: “Bem-vindo ao Brasil. Agora 
você está legalmente em solo brasileiro”. E ainda disse que 
a estrada servia de limite. As casas da esquerda pertencem 
à Colômbia e as da direita ao Brasil. Achei isso interessante 

porque foi a primeira vez que experimentei esse tipo de confi-
guração.

Mais perto de casa, perguntei ao Irmão Paul onde fica a 
Amazônia, e ele disse que estávamos na Amazônia. Per-
guntei isso porque tudo o que via eram casas e lojas, e não 
havia floresta ou selva densa. Minha imagem de Tabatinga 
antes de chegar aqui era a de um lugar situado bem na sel-
va, cercado por árvores altas, animais selvagens e pântanos. 
Mas quando chegamos à nossa casa, percebi que o que eu 
imaginava era totalmente diferente do que eu estava vendo 
agora. Isso me deu uma sensação de segurança e tranquili-
dade dentro de mim.

Tabatinga é uma cidade com cerca de 60.000 habitantes. Jun-
tamente com a cidade colombiana vizinha de Leticia e a cidade 
peruana de Santa Rosa, a área urbana tem mais de 100.000 
habitantes espalhados ao longo do rio Amazonas. Três países 
(Brasil, Peru, Colômbia) compartilham uma fronteira comum 
nessa área do Alto Amazonas.  Existem cidades gêmeas – 
Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia) – que ficam a 1000 km 

A comunidade de Tabatinga é uma das “comunidades internacionais para um novo começo”.  Está situada no coração da Ama-
zônia, no Brasil, faz limite com Colômbia e Peru, e é constituída pelos seguintes membros: Martha Eugenia Martínez (México), 
Mario Araya (Chile), Ir. Paul Bhatti (Paquistão). O último a ingressar na comunidade foi o Ir. Luke Fong (Fiji). No texto abaixo, ele 
relata sua chegada.

https://champagnat.org/es/comunidad-internacional-lavalla200-en-tabatinga/


13 I FEVEREIRO I 2020

notícias maristas 615

3

das cidades mais próximas em seus respectivos países, sem 
estradas; assim completamente isoladas.

A área abriga muitos grupos indígenas da floresta tropical, outros 
descendentes de povos indígenas, população mestiça, “missio-
nários, mercenários e desajustados”, alguns que tentam explorar 
os recursos da Amazônia e outros que lutam contra isso.

Até agora, estou tentando me acostumar com a minha nova 
comunidade e também adaptar-me a esse ambiente. Sei que 
a vida não será fácil, mas estou pronto para os desafios que 
me esperam: um deles no momento é o idioma. Português e 
espanhol são falados e escritos em todos os lugares.  Não há 
inglês falado ou escrito em nenhum lugar aqui em Tabatinga. 
Para que eu realmente me sinta em casa, preciso conhecer 
e aprender a língua portuguesa. Não é fácil, mas tentarei, e 
espero que, a esta altura, no próximo ano, escreva para você 
em português.

O clima é muito quente durante o dia, mas esfria à noite. É a 
estação das chuvas no momento, que se estende pelos próxi-
mos 6 meses ou mais. Gosto da comida e como qualquer coisa 
que está disponível. Temos diferentes tipos de frutas tropicais, 
o que realmente me ajuda a me adaptar imediatamente, por-
que elas me lembram Fiji.

Começarei minhas aulas de português na próxima semana 
e espero falar e me comunicar em português nos próximos 
meses.

A comunidade ainda não definiu um projeto marista como tal, 
mas no passado esteve envolvida no trabalho da juventude 
diocesana. Os outros membros da comunidade, Martha (uma 
leiga do México), que ainda está aguardando seu visto, e 
Mario (um leigo do Chile) chegarão em 6 de fevereiro. Por 
enquanto, vejo que há muitas coisas para fazer aqui, mas o 
idioma ainda é uma grande barreira, por isso estou ansio-
so para aprender o idioma e estar pronto para os próximos 
desafios.

Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para 
agradecer a todos, meus Irmãos e nossos queridos maristas 
de Champagnat, por seu apoio, orações, incentivo, palavras 
de conselho e amor que me permitiram concretizar um dos 
meus muitos sonhos: servir em missão fora do meu próprio 
continente.

Sei que esse é o tempo e o trabalho que Deus me dá e estou 
em paz, sabendo que esse tem sido o plano de Deus para mim 
o tempo todo.

Ir. Luke Fong

https://champagnat.org/es/comunidad-internacional-lavalla200-en-tabatinga/
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AUSTRÁLIA: PASTORAL JUVENIL MARISTA E DAS 
ESCOLAS MARISTAS NSW / ACT

ARGENTINA: ENCONTRO DE DIRECTIVOS MARISTAS 
DE CRUZ DEL SUR

ITÁLIA: RETIRO DO CONSELHO GERAL EM 
ASSIS

COMUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL AGRA-
DECE OS 6 ANOS DE SERVIÇO DO IR. TONY LEON

ESTADOS UNIDOS: MARIST HIGH SCHOOL 
CHICAGO – EXPOSIÇÃO VOCACIONAL

O CONSELHO GERAL AGRADECE AO IR. TONY LEON 
PELO SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL

mundo marista

ITÁLIA

LAVALLA200> SIRACUSA – COMUNIDADE 
INTERNACIONAL PARA UM NOVO COMEÇO

S iracusa é uma cidade costeira no sudeste de Sicília, 
não longe do porto de Augusta. A comunidade vive em 
um centro dirigido pela Cáritasdiocesana. Seu objetivo 

é atender os imigrantes recém-chegados, especialmente os 
menores não acompanhados. Foram feitos muitos contatos. 
Especialmente se visitava diariamente um centro de primei-
ra acolhida. Ultimamente a comunidade alugou um espaço 
no centro da cidade onde pretende oferecer programas de 
formação, aprendizagem de italiano, assessoramento jurídico, 
artes e ofícios, ou simplesmente um espaço aberto de acolhida 
e companheirismo.
Lavalla200>, Comunidades Internacionais para um Novo 
Começo, é uma iniciativa aberta a Irmãos e Leigos(as) que se 
sentem chamados a dedicar um tempo de suas vidas para 
além de suas fronteiras geográficas e culturais. É caracterizada 
pela vivência em Comunidades Maristas mistas, pela dispo-
nibilidade global, pela internacionalidade e interculturalidade 
respondendo audazmente às necessidades emergentes. Após 

o Programa de Preparação, os participantes são enviados ou 
para uma das Comunidades Lavalla200> ou para um dos 
Projetos especiais do Instituto, tais como: MDA, Projeto Fratelli, 
Solidariedade com o Sudão do Sul e outros. Se quiser fazer 
parte dessa iniciativa, contate o seu Provincial ou escreva para 
cmi@fms.it

mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://youtu.be/stqyddB4wwg
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A Equipe de Coordenação Provincial 
do Movimento Champagnat da Fa-
mília Marista, da Província Marista 
Brasil Centro-Norte esteve reunida 
entre os dias 07 a 09/02/2020, 
em Brasília, para refletir, planejar 
e celebrar as ações para o ano de 
2020.

Mediterranea

No dia 8 de fevereiro, em Sevilha, 
Granada e Alicante, foi realizado um 
encontro de irmãos, leigos e jovens 
para refletir e partilhar momentos 
como maristas de Champagnat aten-
tos às necessidades da sociedade 
de hoje.

aMériCa Central

Na quinta-feira, 6 de fevereiro, foi 
realizada na Guatemala a reunião 
da Comissão de Espiritualidade 
(Irmãos e Leigos). A comissão é 
formada pelos irmãos Hipólito Pé-
rez, Rodrigo Cuesta, Juan Antonio 
Sandoval e Juan Carlos Bolaños, 
e as leigas Erika Reyes e Nohemy 
Pinto.

Índia

 A “Operação Arco-Íris” realizou um 
seminário para pais, a favor das 
crianças, intitulado “Por que deveria 
ter medo”. A reunião de orientação 
foi realizada na casa dos Irmãos Ma-
ristas, no dia 9 de fevereiro de 2020. 
“A Operação Arco-íris”, é um projeto 
da Fundação Marcelino e foi criada 
em 2003 pelos Irmãos Maristas 
para apoiar as famílias e as crianças 
afetadas pela AIDS. Os programas 
de apoio, cuidado e educação têm 
crescido de forma constante durante 
este tempo.

BOLÍVIA COLÔMBIA  

NOVOS NOVIÇOS EM MEDELLÍN  
E COCHABAMBA
4 novos noviços no Noviciado Interprovincial La Valla 
de Medellín, Colômbia

No dia 2 de fevereiro de 2020, na cidade de Medellín, Colômbia, Pedro Pinzón (México 
Central), Mesvin Marroquín, Gerardo Rivera (América Central) e Ernesto Da Costa 
(Norandina) iniciaram oficialmente seu noviciado com o slogan “Maria, simples Mãe 
do povo”. Em suas motivações, os novos noviços expressaram seu desejo de seguir 
Jesus de uma maneira simples e próxima às realidades de nosso povo.
Estiveram presentes na celebração os Irmãos Provinciais Hipólito Pérez (América 
Central), José Sánchez (México Central), César Rojas (Norandina) e Pere Ferré (L’Her-
mitage).
Juntamente com os 4 novos noviços, outros 5 estão começando o segundo ano, tendo 
feito o primeiro durante o ano de 2019.

Noviciado Champagnat – Região América Sul

No mesmo dia, festa da Vida Consagrada, houve a celebração do início do noviciado em 
Cochabamba, na Bolívia, aonde são formados os noviços das 5 Províncias da Região 
América Sul. Os três formadores acolheram a 8 noviços: um do primeiro ano (Brasil 
Centro-Norte) e sete do segundo.
A Cerimônia de Entrada no Noviciado contou com a presença dos 5 provinciais, que 
participavam da reunião do Conselho Regional.

https://champagnat.org/es/nuevos-novicios-en-medellin-y-cochabamba/
https://champagnat.org/es/nuevos-novicios-en-medellin-y-cochabamba/
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Heloisa Afonso de Almeida Sousa, da Província Brasil Centro-Norte, de abril de 2016 até dezembro de 2019, fez parte da comunidade 
de Notre-Dame de l’Hermitage, na França. Tendo regressado à sua Província, conta-nos a sua experiência.

FRANÇA  

VIVER EM UMA COMUNIDADE MISTA E INTERNACIONAL, 
NA MISSÃO DE ACOLHER PEREGRINOS MARISTAS DOS 
CINCO CONTINENTES

Em julho de 1993 estive pela primeira vez em l’Hermitage 
e lugares Maristas. Naquela ocasião, fiquei maravilhada 
com a grandeza e a simplicidade da obra de Marcelino 

Champagnat. Em três outras oportunidades, retornei à “Route 
Champagnat”, agora com mais conhecimento do Patrimônio 
Espiritual Marista e vivência na formação de Irmãos e leigas 
e leigos na minha Província, nas duas outras Províncias do 
Brasil e na América Latina.

De 1997 a 2001, então coordenadora de Pastoral da antiga 
Província do Rio de Janeiro, fui corresponsável pelo CEFOR-
MAR, curso de formação marista para leigas e leigos com a 
participação de Irmãos, em que também estiveram presentes 
maristas das Províncias México Central e América Central. 
Foram 9 grupos que se reuniram em Belo Horizonte, por 
um período de um mês, em regime de internato, com uma 
programação interativa, reflexiva, orante, lúdica e fraterna. 

Uma riqueza de experiência de formação conjunta e partilha 
de vida.

Nos últimos 14 anos, tive sob a minha responsabilidade a 
direção do Centro de Estudos Maristas, instituição dedicada 
ao Patrimônio Marista, o que me permitiu colaborar como fa-
cilitadora em encontros e cursos formativos maristas e fazer 
parte de Comissões de Patrimônio na UMBRASIL e na minha 
Província Brasil Centro-Norte.

Em 2012 fui nomeada pelo Superior Geral membro da Co-
missão Internacional de Patrimônio do Instituto Marista. Fui a 
primeira leiga a participar dos trabalhos da Comissão, o que 
significou um tempo de aprendizado, de trabalho intenso na 
produção dos Cadernos Maristas e dos volumes da História 
do Instituto, recentemente publicados. Por dois mandatos, 

https://champagnat.org/es/vivir-en-una-comunidad-mixta-e-internacional-cuya-mision-es-acoger-a-peregrinos-maristas-de-los-cinco-continentes/
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pude contribuir diretamente com a manutenção da riqueza 
patrimonial e espiritual marista em todo o Instituto.

O convite para participar, como voluntária, da Comunidade de 
l’Hermitage renovada foi uma grande e agradável surpresa na 
minha vida! Após dois anos de reflexão, entrevistas, conver-
sas com Irmãos e com minha família, cheguei em Saint-Cha-
mond, na Casa de Marcelino e da Boa Mãe, Casa de todos 
nós Maristas, leigas, leigos e Irmãos, em abril de 2016. O 
primeiro contrato foi firmado até dezembro de 2017. Depois, 
renovado até dezembro de 2019.

Agora, de regresso ao meu país, rendo graças a Deus pela 
inesquecível experiência de viver na “Maison d’accueil 
Notre-Dame de l’Hermitage”, em uma comunidade mista e 
internacional, na missão 
de acolher peregrinos 
maristas dos cinco 
continentes. Agradeço 
também a acolhida 
recebida dos Irmãos 
Provinciais de l’Hermita-
ge, Ir. Maurice Berquet 
e Ir. Pere Ferré, assim 
como a aprovação dos 
Superiores Gerais: Ir. 
Emili Turú e Ir. Ernesto 
Sanchez.

Conviver com “maravi-
lhosos companheiros” 
em Comunidade é ser desafiada a cada dia a acolher minhas 
riquezas e pobrezas e aquelas das pessoas com as quais 
convivemos! Tive a oportunidade de partilhar a vida, os 
trabalhos, os momentos de oração e de lazer com pessoas de 
seis países diferentes. Momentos prazerosos de organização 
da vida comunitária, dos projetos de acolhida dos peregrinos 
de diversos países do mundo, do planejamento semanal das 
atividades da Casa. Uma experiência muito concreta e viva de 
internacionalidade e de interculturalidade!

Monotonia? Jamais! Ao contrário, vida dinâmica, tanto dos 
acontecimentos previstos quanto nos inúmeros e desafiadores 
imprevistos comunitários e de acolhida de grupos e pessoas! 
E como isso me fez bem!

Nesse tempo em que lá estive, fui acolhida por dois Irmãos 
superiores de Comunidade de uma riqueza humana e espiritual 
invejáveis! O Ir. Xavi Barceló e o Ir. Maurice Berquet foram 
meus amigos, meus conselheiros, meus “animadores” na vida 
marista com todas as implicações que disso decorre. Agrade-
ço, de coração, a acolhida, o apoio fraterno, os momentos de 

passeios comunitários, a firmeza e leveza com que dirigiram 
e dirigem a Comunidade! Cada Irmão, com sua vida, foi e é, 
para mim, uma presença de Deus que me chama e me desafia 
a crescer na vida como pessoa, como seguidora do Deus da 
Vida! Agradeço a Deus pelo testemunho de vida consagrada 
marista, pelo senso de fraternidade, de serviço gratuito, de 
amor às pessoas: todos “maravilhosos companheiros”!

A missão de acolher os peregrinos e acompanhá-los nos 
lugares maristas é momento rico de troca de experiência, de 
partilha da vida marista, de conhecimento do que acontece 
em todas as Províncias. Eu ficava encantada com o número 
de ex-alunos e ex-alunas, de professores e famílias que che-
gam, espontaneamente, para um tempo de oração e reali-
mentação da própria vida junto a São Marcelino Champagnat.

O contato com os voluntá-
rios, homens e mulheres 
que apoiam a comunidade 
com um tempo semanal 
a serviço da Casa, seja 
no atendimento do telefo-
ne, seja na manutenção 
dos espaços de jardins e 
pomar, foi para mim uma 
oportunidade de conhecer 
o coração das pessoas que 
nos circundam, um contato 
com a cultura e o coração 
do povo francês. Muito 
aprendi e partilhei com 

essas pessoas tão dedicadas e amorosas! Elas marcaram 
profundamente a minha vida.

A oportunidade de conviver com os Irmãos Maristas, leigas 
e leigos da região, assim como do mundo marista, reafirma 
o meu propósito de estar a serviço da Missão Marista, não 
importa onde eu estiver.

Leigos e leigas maristas que sentem no seu coração o desejo 
de viver uma experiência comunitária a serviço do carisma 
marista e de crescimento na espiritualidade de São Marcelino 
Champagnat e dos seus seguidores, nesse solo sagrado da 
história do Instituto, não tenham receio: entrem em contato 
com os Irmãos! Viver na Comunidade de l’Hermitage é um 
dom que ninguém pode avaliar! É um presente de Deus e da 
Boa Mãe que ilumina toda a nossa vida! Para mim foram três 
anos e oito meses de enriquecimento espiritual, de alegrias, 
de desafios, de dificuldades, mas de muita Vida! Vale a pena 
arriscar!

Heloisa Afonso de Almeida Sousa – Brasil Centro-Norte

https://champagnat.org/es/vivir-en-una-comunidad-mixta-e-internacional-cuya-mision-es-acoger-a-peregrinos-maristas-de-los-cinco-continentes/
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AUSTRÁLIA  

NOVAS ESTRUTURAS PARA APOIAR A ASSOCIAÇÃO 
MARISTA DE SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT

A  Associação 
Marista de São 
Marcelino Cham-

pagnat, na Austrália, 
desde a sua criação em 
2014, vem aumentando 
o número de membros 
e hoje conta com quase 
1000 maristas, leigos e 
Irmãos. Há muitas razões 
para que este grande 
número de pessoas 
tenha tomado a decisão 
de aderir à Asssociação. 
O desejo de “associar-
-se” como maristas tem 
sido um compromisso formal, algo que eles têm sentido, feito 
e sido, por muitos anos, como seguidores de Jesus. A maioria 
pode dizer que tem vivido uma experiência significativa, um 
trabalho gratificante, de qualidade e uma formação inspiradora 
em várias frentes de pastoral marista.

Nos primeiros anos da Associação, foi decidido criar uma 
“Equipe Pastoral”, cujo foco era, em grande parte, o desen-
volvimento, a filiação e a pertença. A liderança, que definiu a 
natureza da Associação, protagonizada por Joe McCarthy e 
outros membros que formam a equipe, foi muito importante na 
fase de fundação.

Ouvir o espírito
O documento inicial da Associação, We Marists, publicado 
em 2016, captou a visão coletiva e as prioridades desta nova 
entidade para os maristas australianos durante os três primei-
ros anos.

Em 2019, o segundo documento da Associação, As Marists, 
descreve os princípios orientadores discernidos pelos mem-
bros em 2018, e especialmente aqueles dos 200 delegados 
na Assembleia da Associação, que se realizou em Adelaide 
naquele ano.

Em relação à nossa família espiritual marista, os princípios 8 e 
9 resumem as nossas intenções.

• “Aceitamos a nossa responsabilidade comum de promover 
a vitalidade da nossa Associação e da sua missão”.

• Desenvolvemos formas de fortalecer a nossa família espi-
ritual, criando oportunidades para que as pessoas experi-
mentem um sentimento de pertença e compromisso.

Garantir vitalidade e responsabilidade partilhada através 
de uma liderança distributiva
De acordo com estes princípios orientadores, foi estabelecida 
uma nova estrutura organizacional que representa a evolu-
ção para um modelo mais integrado, com os imperativos de 
responsabilidade pela formação, filiação e prestação de contas 
distribuídos atribuídos a líderes que trabalham como emprega-
dos na Associação. A vida e atividade da Associação amadu-
receu a ponto de exigir um modelo mais concreto de liderança 
e responsabilidade. Esta é uma evolução que não teria sido 
possível sem os fundamentos estabelecidos ao longo dos anos 
pelo Diretor, os membros da Equipe Pastoral da Associação, os 
dois Conselhos de Associação e muitos outros Maristas envol-
vidos em múltiplas funções em todo o país. Esta nova estrutura 
organizacional está alinhada com os Princípios Orientadores da 
Associação, conforme descritos em As Marists, especialmente 
para a nossa família espiritual.

Vale a pena recordar o apoio quase unânime dos Bispos 
australianos, que foram consultados, quando o conceito da As-
sociação foi partilhado pela primeira vez, e o objetivo constante 
da Associação de dar ênfase e prioridade à formação. A Equipe 
de Missão e Formação é uma fonte muito importante e valiosa 
de alimento espiritual, inspiração e orientação para os Maristas 
e representa um investimento financeiro significativo por parte 
da Associação.

https://champagnat.org/es/nueva-estructura-para-apoyar-el-crecimiento-de-la-asociacion-marista-de-san-marcelino-champagnat-2/
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A partir de 2020, sob a liderança do Diretor, Sr. Tony Clarke, 
os membros da Equipe de Missão e Formação estarão pre-
sentes em Melbourne, Sydney e Brisbane, cada escritório com 
responsabilidade pela formação dos membros da Associação 
da região. O desenvolvimento e apoio aos Grupos Locais da As-
sociação é uma prioridade para todos os membros da equipe, 
nomeados e com papeis bem definidos.

Este novo modelo se baseia nos acordos existentes da Equipe 
de Missão e Formação com nossas escolas e outras pastorais 
e assume responsabilidades anteriormente assumidas pela 
Equipe de Pastoral da Associação. A orientação e o apoio em 
relação às oportunidades de formação, acompanhamento 
espiritual e várias ocasiões de encontros incluirão o que já 
está detalhado na publicação do Programa 2020 e Eventos da 
Associação, distribuída no ano passado.

Coordenação dos Associados
As experiências bem-sucedidas com relação ao aumento do 
número de afiliados nos últimos cinco anos indicam a necessida-
de de convidar, aceitar e monitorar cuidadosamente as manifes-
tações de interesse. Em 2020, esta função será realizada a nível 
nacional pelo Coordenador do Quadro Social, Michael Evison.

Promover e apoiar a adesão à Associação será uma respon-
sabilidade partilhada por todos os líderes pastorais, diretores, 
líderes de grupos locais e membros da Equipe de Missão e 
Formação.

Comunicação
A vida da Associação Marista é publicada no boletim Christlife, 
publicado periodicamente ao longo do ano, e também on-line 
através do site da Associação e da página do Facebook.

Mais de 100 pessoas de diferentes associações 
e organizações participaram do VIII Fórum 
Social da Província Ibérica Marista “Ao redor 

do social, ao redor do local”, realizado no dia 1º de 
fevereiro, no colégio marista San José del Parque, de 
Madri, com o objetivo de aprofundar a área de compro-
misso social.
Este ano, o dia foi centrado nos cuidados da nossa 
casa comum, do nosso planeta. Dom Joaquín Pinzón, 
Bispo de Puerto Leguízamo-Solano e Vicariato da Ama-
zônia Colombiana, participou do evento. Além disso, 
três organizações sociais deram o seu testemunho e 
abordaram aspectos específicos relacionados com as 
emergências climáticas.
“Nós somos parte do problema, mas também podemos ser 
parte da solução”. Com estas palavras, Dom Joaquín Pinzón, 
Bispo da REPAM, quis convidar os participantes deste VIII 
Fórum Social a ter esperança. “Estamos vivendo uma mudança 
de época muito forte que nos deve levar a mudar hábitos, para 
que não tenha consequências terríveis para o nosso planeta”, 
disse Pinzón.
O bispo aprofundou a ideia de que nós, seres humanos, 
devemos mudar a forma como nos relacionamos com o meio 
ambiente. Com base nas reflexões da encíclica Laudato Si do 
Papa Francisco, ele afirmou que esta crise ecológica está no 
contexto de uma crise integral que afeta outras dimensões da 
nossa sociedade: “Não se pode pensar na saúde do planeta 

sem pensar na pobreza”. 
Durante o dia houve também testemunhos que aprofundaram 
esta questão: “a mudança climática multiplica as catástrofes 
naturais que atingem os países mais pobres e os sem recur-
sos” (Encíclica Laudato Si). O problema ecológico causa proble-
mas sociais que afetam a saúde, a alimentação e a dignidade 
das pessoas.
Na última sessão, três organizações que há anos vêm tomando 
medidas para lidar com emergências climáticas deram provas 
disso: “Pobreza energética aqui e agora na Espanha” (Asocia-
ción Ángeles Urbanos), “Migrantes ecológicos” (ONG ACCEM), 
e “Um exemplo de iniciativa de solidariedade sustentável” 
(SED).

ESPANHA

VIII Fórum Social da Província Ibérica:   
Cuidar da nossa casa comum

http://www.maristassociation.org.au/
https://twitter.com/WeMarists
https://champagnat.org/es/viii-foro-social-de-la-provincia-iberica-el-cuidado-de-nuestra-casa-comun/
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Durante o mês de 
janeiro, a Província 
Marista Brasil Cen-

tro-Sul recebeu Irmãos do 
Pós-noviciado da Região 
América Sul de diversos 
países, sendo tomada por 
diversos sotaques, histó-
rias de vida e aprendizados 
sobre a Vida Consagrada.

Durante três semanas 
eles participaram de um 
itinerário de formação; 
uma novidade no âmbito 
do Instituto Marista; que 
tem o intuito de fortale-
cer a interculturalidade, 
a convivência e o apoio 
entre as Províncias que formam a Região 
América Sul. 

O Centro Marista Champagnat sediou a 
atividade, que foi realizada de 06 a 24 
de janeiro. Ao todo, estiveram presentes 
no encontro 15 jovens Irmãos que já 
proferiram os Primeiros Votos e estão 
em período de preparação até chegarem 
aos Votos Perpétuos. Eles representam 
as 05 Províncias que fazem parte da 
Região (Brasil Centro-Sul, Brasil Centro-
-Norte, Brasil Sul-Amazônia, Santa María 
de los Andes e Cruz del Sur). 

O grupo foi acompanhado por uma 
equipe de Irmãos assessores, formada 
pelos Irmãos Otalivio Sarturi (Brasil 
Centro-Sul), César Borja (Cruz del Sur), 
Vitor Pravato e Joilson de Souza Toledo 
(Brasil Centro-Norte), com a orientação 
do Ir. Alberto Aparício, Secretário Exe-
cutivo da Região América Sul. Ir. Óscar 
Martin Vicario (do Conselho Geral) e Ir. 
Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia) 
contribuíram com a formação. Ao longo 
desses dias, os participantes também 

receberam a visita de seus Superiores 
Provinciais.

Itinerário baseado em três eixos
Até agora, cada Província realizava 
um encontro de jovens Irmãos e uma 
formação mais longa, com quatro meses 
de duração, para aqueles que estavam 
mais próximos de professar os Votos 
Perpétuos. Por sugestão dos Provin-
ciais, a partir de agora, serão realizados 
módulos anuais, sempre em janeiro, 
reunindo integrantes de vários países.

“São três eixos: Consagração, Frater-
nidade e Missão. Cada ano, a expe-
riência é organizada a partir de um eixo 
principal, que norteará as atividades. 
Esses três temas são a base da Regra 
de Vida (novo documento do Instituto 
que apresenta como os Maristas vivem o 
Evangelho). Depois de trabalhar os três 
eixos, volta-se a trabalhar a Consagra-
ção, com outros assessores, em outro 
lugar, alternando as línguas das Provín-
cias”, explica Ir. Joilson – que destaca 
também o dinamismo, visto que a cada 

ano novos Irmãos passarão a fazer parte 
do grupo e outros sairão.

“É um projeto itinerário. Esse grupo de 
Irmãos está participando da primeira 
etapa. Haverá um rodízio por Províncias. 
Neste ano, o grande foco foi a Consagra-
ção”, informa Ir. Otalivio.

Vivência em comunidade local
Também fez parte da programação uma 
imersão em uma comunidade local, com 
a participação dos jovens Irmãos nas 
atividades da Missão Solidária Marista, 
de 20 a 22 de janeiro, junto com colabo-
radores da Província Brasil Centro-Sul, 
Leigos e jovens do programa Vida Feliz e 
do Laicato Jovem.

Cruz del Sul, em 2021
Terminado o itinerário em Curitiba, os 
participantes retornarão para suas co-
munidades e seguirão a tarefa que lhes 
cabe, estudando ou em missão.

Em janeiro de 2021, voltarão a se encon-
trar, desta vez na Província Cruz del Sur.

BRASIL

IRMÃOS DO PÓS-NOVICIADO DA REGIÃO AMÉRICA SUL 
SEGUEM ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO EM CURITIBA

https://champagnat.org/es/los-hermanos-del-posnoviciado-de-la-region-america-sur-siguen-un-itinerario-de-formacion-en-curitiba/
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LÍBANO  

APESAR DA CRISE NO PAÍS, O PROJETO FRATELLI 
CONTINUA TRABALHANDO COM AS CRIANÇAS E JOVENS

Apesar da crise política do 
Líbano e os protestos so-
ciais que acontecem desde 

outubro de 2019, a comunidade 
que compõe o Projeto Fratelli 
segue trabalhando e desenvol-
vendo programas socioeducativos 
gratuitos em favor de centenas 
de crianças e jovens pobres e 
refugiados, graças à generosida-
de dos doadores, o esforço dos 
leigos, voluntários e os Irmãos De 
LaSalle e Maristas.

No âmbito dos protestos iniciados 
em outubro, devido à situação 
política, as associações e os 
centros do projeto Fratelli tiveram 
que fechar suas portas por alguns 
días; eles também foram forçados a adiar a formação de 
tutores de resiliência até 2020, inclusive, adiar a visita de uma 
entidade doadora.

A partir de 6 de novembro, houve certa tranquilidade e as aulas 
foram retomadas. As mobilizações sociais estavam concen-
tradas em algumas cidades, especialmente em Beirute, mas 
não afetavam o desenvolvimento das atividades nas escolas ou 
centros sociais. Embora, tivéssemos que parar nos dias 13 e 
25 de novembro.

Nos meses de outubro, novembro e dezembro, foram minis-
trados dois cursos (60 horas cada) para jovens adultos, em 
parceria com a ONG italiana CESVI. No final de janeiro, após 
o decreto para a formação de um novo gabinete de minis-
tros, os manifestantes voltaram às ruas para expressar sua 
rejeição ao governo e, como consequência dos confrontos 

entre as forças de segurança e os manifestantes, centenas 
de pessoas ficaram feridas. Dada a situação difícil, algumas 
escolas em Beirute e arredores tiveram que fechar por alguns 
dias, mas Fratelli Rmeileh tentou continuar suas atividades 
normalmente.

Por enquanto, no meio da crise social, há um momento de 
calma. No Líbano, um terço dos 4,5 milhões de libaneses 
vive abaixo da linha da pobreza. Além disso, o país abriga 
1,5 milhão de refugiados, a grande maioria de sírios, mas a 
guerra na Síria continua. O Projeto Fratelli foi criado em 2016 
no Líbano pelas Congregações dos Irmãos das Escolas Cristãs 
e dos Irmãos Maristas para tentar responder às necessidades 
emergentes e urgentes das crianças e jovens mais vulneráveis 
e em situação de risco (Leia a carta dos superiores gerais). 
Atende, principalmente, crianças sírias e iraquianas deslocadas 
por causa das guerras no Oriente Médio.
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http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/shared/bau/Project_FSC_FMS_FR.pdf
https://champagnat.org/es/nuevos-horizontes-para-un-modelo-educativo-transformador/

