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■ O conselho realiza a quarta e última semana de ses-
sões plenárias em junho.  Durante esta semana está 
tratando o tema da economia, faz algumas nomea-
ções e realiza um Conselho regular.  De 26 a 30 de 
junho, os conselheiros têm alguns dias de descanso 
comunitário.  
■ Na segunda-feira, os diretores do Secretariado de 
Solidariedade, Irmãos Francis y Ángel Diego, se encon-
traram com os conselheiros gerais links de cada uma 
das regiões do Instituto buscando vias para criar co-
munhão entre o secretariado e cada uma das regiões.
■ Os Irmãos João Carlos e Ken, Conselheiros-Gerais 
links com a Província América Central, durante a se-
mana, continuam participando, online, do Capítulo 

Provincial, que terminará na quinta-feira.
■ Na segunda e terça-feira, os diretores do Secreta-
riado de Solidariedade participaram virtualmente da 
Assembleia Geral do BICE.
■ Na terça-feira, o Ir. Ben, conselheiro link com a re-
gião da Oceania, participou do encontro do comitê 
executivo da nova província, que reúne irmãos do Pro-
víncia da Austrália e do Distrito do Pacífico, que cami-
nham no processo de criação de uma nova província.
■ No mesmo dia acontece a reunião da Comissão In-
ternacional do Patrimônio Espiritual Marista, que con-
ta com a participação dos diretores do Secretariado 
Irmãos Hoje, Irmãos Lindley e Ángel Medina.
■ Os conselheiros-gerais Óscar, Ben e Ken se 

administrção geral

ESTADOS UNIDOS

CERIMÔNIA DE COMPROMISSO DOS LEIGOS MARISTAS

Quarenta e duas pessoas dos 
Estados Unidos percorre-
ram juntas um processo de 

formação de seis meses, culminan-
do na cerimônia de oração e com-
promisso realizada durante a festa 
de São Marcelino Champagnat.
Foram 42 leigos e leigos de nove 
estados dos Estados Unidos, 22 
Irmãos Maristas e muitos outros 
convidados se reuniram, via Zoom, 
para celebrar o compromisso. Cer-
ca de 30 pessoas se reuniram em 
Esopus, enquanto outros grupos se 
reuniram em Lawrence, Miami, Chi-
cago, Queens e Brownsville. Outros 
se juntaram à oração via Zoom de 
Kentucky, Louisiana, Nova Jersey e 
Nova York. A Família Marista ficou 
entusiasmada com participação de 
tantas comunidades de irmãos. Si-
nal seguro de caminharmos juntos, 
em comunhão!

A oração foi conduzida pelos membros do Conselho Leigo: Maureen Hagan, 
Matt Fallon, Ir. Owen Ormsby, Ir. Ken Hogan, Lindsay Irwin, Earline Tweedie, 
Ellen Salmi VanCleef, Richard Karsten e o Provincial, Ir. Dan O’Riordan.

O Ir. Dan perguntou aos maristas:

“É sua intenção priorizar sinceramente seu relacionamento com 
Deus por meio da oração, reflexão e serviço? É sua intenção en-

>>

>>

https://champagnat.org/pt/cerimonia-de-compromisso-dos-leigos-maristas/
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CRUZ DEL SUR

MARISTAS DE BUENOS AIRES PROMOVEM
UMA BIBLIOTECA ITINERANTE

trar no futuro junto com seus Ir-
mãos Maristas, lendo os sinais 
dos tempos e respondendo às 
necessidades de nosso mundo 
como rosto de uma Igreja ma-
rial? É sua intenção viver uma 
vida digna de seu chamado de 
Deus para seguir os passos de 
Marcelino Champagnat?”

Os leigos responderam:

“Sejamos fiéis à nossa missão 
de tornar Jesus Cristo conheci-
do e amado. Deus e as pessoas 
reunidas reconhecem o mistério 
em ação entre eles”

Depois da maioria das reuniões hou-

ve uma refeição comemorativa.
Os novos Maristas de Champag-
nat estão ansiosos para seguir em 
frente, para ver o que virá à medida 
que exploram caminhos, antigos e 
novos, para viver melhor nossa mis-
são de tornar Jesus conhecido e 
amado. O Conselho aguarda com 
expectativa a próxima formação, 
que acontecerá de janeiro a junho.

reuniram na terça-feira para seguir na reflexão sobre 
temas inerentes às Normas de Proteção à Criança do 
Instituto.
■ Na quarta-feira o Ir. Ernesto Sánchez abriu o en-
contro do Secretariado de Solidariedade com os de-
legados das ONGs maristas que trabalham com os 
direitos das crianças, ecologia e obras sociais. Além 
dos diretores do Secretariado, também participou o 
Ir. Ken, Conselheiro Geral.
■ No mesmo dia, o Conselho Geral, agradece ao Pe. 
Josep Pilla por seus quatro anos de presença como 
capelão em Manziana e na Casa Geral.
■ Na quarta, se reúne a Comissão Irmãos Hoje da 
Região Arco Norte e os diretores do Secretariado Ir-
mãos Hoje participam como convidados.

■ Ainda na quarta-feira, o Departamento Cmi se reú-
ne com a equipe de voluntariado da Província Bra-
sil Centro-Norte e de México Occidental. No dia se-
guinte Cmi encontra a homóloga equipe da Província 
West Central Europe.
■ Também na quarta se reúne a comissão interna-
cional encarregada da revisão da guia de formação, 
com a participação dos diretores do Secretariado Ir-
mãos Hoje e dos conselheiros-gerais Óscar e João 
Carlos.
■ Na quinta-feira acontece mais um encontro do gru-
po de trabalho do “Laudato Si Action Platform”, que 
conta com a participação do Ir. Ángel Diego.
■ Na sexta-feira acontece uma reunião conjunta dos 
secretariados dos leigos e Irmãos Hoje.

A fim de alcançar mais crianças e jovens sem recursos educacionais na cidade de Tigre, em Buenos Aires, 
Argentina, os Maristas do Centro Educacional Comunitário São Marcelino Champagnat criaram uma biblio-
teca itinerante, que distribui livros, material didático, bolos de aniversário e esperança para as crianças da 

região.
No texto que segue, os maristas da Argentina (Província Cruz del Sur) explicam como surgiu o projeto:

“Durante a pandemia, os livros na 
biblioteca deixam de ser úteis, visto 
que as crianças não têm acesso a 
eles. A leitura desde a infância traz 
inúmeras capacidades. Por todas 
essas razões, decidimos quebrar 
a “distância” e criar a biblioteca iti-
nerante. É uma maneira diferente 
de estar no bairro, de se comuni-
car com as famílias, de recuperar 
o contato com as crianças. 

>>

https://champagnat.org/pt/maristas-lancam-biblioteca-itinerante/
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BRASIL CENTRO-NORTE 

DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ao fazer parte do centro, as crianças, assim como suas 
famílias e vizinhança, assumem a responsabilidade de 
devolver os livros assim que terminem de lê-los. A rea-
lidade foi transformada e algo também deve acontecer 
com a educação.  O “changuito” (mala) que se transfor-
ma em uma biblioteca, o livro que percorre o bairro, a 
comunidade que participa…

A alfabetização é um eixo transversal no Centro de Edu-
cação Comunitária maristas. Dada a impossibilidade de 
estar presente entre as crianças, preparamos material 
didático. Estes são jogos e ferramentas que são dados 

às famílias para continuar com o processo de alfabeti-
zação. Neste caso lhes demos um alfabeto para colorir, 
reciclamos tampas de plástico com as letras de seus 
nomes e um dominó de sílabas. Nossa ideia é que este 
processo acontece através do jogo. Começar a reco-
nhecer as letras, seus sons e explorar diferentes combi-
nações com propostas lúdicas, proporciona momentos 
agradáveis e enriquecedores para as crianças neste 
contexto complexo. É por isso que recebemos todo tipo 
de livros que fornecem ferramentas, que incentivam a 
criatividade, a liberdade, a empatia, a crítica, o amor e 
o que ainda não sabemos.”

A defesa dos direitos da crian-
ça e do adolescente faz par-
te dos princípios norteadores 

da missão Marista. Na Província Bra-
sil Centro-Norte, desde 2011, existe 
a Política de Proteção Integral, e 
um olhar cuidadoso para a temáti-
ca, que sempre foi acompanhada 
de perto pelo padre Champagnat. 
Para cultuar, ainda mais, a atuação 
com o público infantojuvenil, foram 
eleitos, recentemente, representante 
para o Conselho Nacional dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente, o 
Conanda. O Ir. Edvaldo Ferreira, di-
retor do Colégio Marista de Araca-
ti, estado do Ceará, agora compõe 
a nova gestão do órgão, conforme 
indicação do Conselho Provincial. 
O Conanda é um órgão colegiado 
permanente, integrante da estrutura 
básica do governo brasileiro, do Mi-
nistério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos.

Representações Institucionais

Na Assembleia virtual, que ocorreu 
em 27 de maio, a Província Brasil 
Centro-Norte representou o Brasil 
Marista e a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), junta-
mente com mais nove organizações 

da sociedade civil. De acordo com Ir. 
Edvaldo, esta eleição é significativa 
para os maristas, pois pauta sua atua-
ção no compromisso com a defesa e 
a garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes. “Fazer parte do Conan-
da é participar ativamente do sistema 
de garantia de direitos, e contribuir 
para a definição das políticas públi-
cas, voltadas para a infância e adoles-
cência”, esclarece Ir. Edvaldo.

Além da participação do Ir. Edvanto, 
recentemente, o Ir. Vicente Falchetto 
foi eleito secretário do Fórum Nacional 
de Defesa da Criança e do Adoles-
cente (FNDCA), e os colégios e esco-
las maristas, além das comunidades, 
estão repletos de representantes nos 
mais variados espaços e órgãos. Para 
organizar e centralizar a representati-

vidade institucional, foi criado, este 
ano, pela Província o Núcleo de Re-
presentação Institucional (NRI), que 
tem por objetivo ser referência no 
assunto, ponto de apoio para os re-
presentantes institucionais, oferecer 
formações, e reunir todo tipo de in-
formação a respeito da temática.

O primeiro projeto do NRI é o ma-
peamento de todos os representan-
tes institucionais da organização. À 
frente do NRI está o Ir. Maicon Doni-
zete Andrade.

O Conanda, o FNDCA, os órgãos de 
defesa municipais e outros espaços 
que representam os Maristas em 
nossa missão, fortalecem a atuação 
marista também fora dos muros da 
escola.

https://champagnat.org/pt/provincia-brasil-centro-norte-protagonista-na-defesa-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente/
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PROVÍNCIA COMPOSTELA

PROJETO “LEVANTE-SE, FALE & PARTICIPE”

No âmbito do Projeto “Le-
vante-se, Fale & Participe”, 
a Província de Compostela 

apresentou as conclusões da con-
sulta realizada com 1.720 estudan-
tes, 72 educadores e 20 líderes de 
obras maristas sobre a presença 
de crianças e jovens na comunida-
de marista.

Através dos resultados do pro-
cesso participativo, a Província de 
Compostela procurou reunir infor-
mações e apresentar propostas 
para o Secretariado de Educação 
e Evangelização da Administração 
Geral, que está propondo este pro-
jeto para todo o Instituto.

Através da Equipe Provincial de 
Educação e Evangelização, a Pro-
víncia de Compostela elaborou um 
relatório final e sugere focar em al-
gumas áreas:
• Promover grupos de foco sobre 

aspectos de melhoria nos traba-
lhos: coexistência, saúde, tutoria, 
proteção infantil, inclusão, festas, 
atividades, aprendizagem….

• Propor experiências de apren-
dizagem onde são gerados mo-
mentos de participação: projetos 
de aprendizagem, debates, ‘ago-
rás’, momentos de trabalho retó-
ricos…

• Promover reuniões com os líde-
res das obras maristas de onde 
podem vir ulteriores sugestões.

• Eliminar os medos dos educado-
res e dos líderes das obras maris-
tas ao dar voz às crianças e aos 
jovens.

• Comunicar de maneira aberta e 
com uma linguagem apropriada 
aquilo que estamos realizando, 
promovendo o protagonismo das 
crianças e dos jovens em sua 
própria comunicação.

• Garantir que todos estejam repre-
sentados no processo de partici-
pação, promovendo a inclusão e a 
corresponsabilidade.

• Dar voz às crianças e aos jovens 
na escolha das atividades extra-
curriculares oferecidas pelo traba-
lho educativo.

Durante o processo participativo, os 
grupos de trabalho também notaram 
que é necessário educar crianças e 
jovens em um clima de confiança e 
segurança para que possam se ex-
pressar na escola, e romper com o 
anonimato das redes sociais. 

Também é importante reconsiderar o 
papel do professor como educador 
e instrutor. Da mesma forma, é rele-
vante aprender desde a infância para 
desenvolver habilidades e valores 
democráticos que formam cidadãos 
responsáveis. Vale a pena mencionar 
que, através dos fóruns de opinião 
livres, surgiram 3 tópicos de interes-
se entre crianças e jovens, que pre-
cisam ser levados em consideração:
• Educação afetivo-sexual;
• Gestão da coexistência escolar ba-

seada no diálogo;
• Escolha e planejamento de pas-

seios educacionais fora da escola.

Entre suas conclusões, a província 
de Compostela menciona que:
• No desenvolvimento dos direi-

tos, é essencial acreditar, como 
educadores, nos processos 
que estão sendo implementa-
dos.

• Educação emocional, sessões 
de interioridade, aprendizagem 
cooperativa… são destacados 
como aspectos onde as pró-
prias crianças e jovens se ex-
pressam.

• É necessário avaliar a metodo-
logia comunicativa, e não tan-
to participativa com os jovens. 
Muitas vezes eles não perce-
bem como funcionam os dife-
rentes aspectos da vida escolar 
(que decisões a escola pode e 
não pode tomar, como funcio-
nam certas decisões, a razão 
de certas questões organiza-
cionais e de regulamentação 
escolar…). “Não somos peda-
gógicos, nem somos claros ao 
transmitir a eles os porquês das 
questões que os afetam, mas 
das quais eles se sentem como 
meros destinatários. Através de 
uma boa comunicação conse-
guiríamos mudar a percepção 
dessa situação”.

https://champagnat.org/pt/projeto-levante-se-fale-participe-na-provincia-de-compostela/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LevantateOpinaParticipa_compostela.pdf


23 I JUNHO I 2021

notícias maristas 683

5

FRANÇAA: VOLUNTÁRIOS DO CENTRE 
D’ACCUEIL L’HERMITAGE

MÉXICO: CASA PROVINCIAL DE MÉXICO 
OCCIDENTAL

MADAGASCAR: FÓRUM DA VOCAÇÃO 
LAICAL, EM ANTSIRABE

VIETNÃ: ENTREGA DE MATERIAIS 
ESCOLARES

HAITI: ESCOLÁSTICOS EM PUERTO 
PRÍNCIPE

mundo marista

LÍBANO: PROJETO FRATELLI

HAITÍ

5 NOVIÇOS FAZEM A PRIMEIRA PROFISSÃO EM JÉRÉMIE

No dia 6 de junho, festa do 
Padre Champagnat e do 
Instituto Marista no mundo, 

um grupo de 5 noviços fez sua pri-
meira profissão em Jérémie, Haiti. 
Os novos irmãos são: Johnner, Jo-
nel, Nesly, Winé, Oudiére.

Em uma celebração muito signifi-
cativa, com alegres cantos, com 
música do coro dos postulantes de 
Cayes, com muita devoção e fé, a 
celebração foi uma alegria e deu 
muita vida para este evento. Cada 
noviço manifestou seu entusiasmo 
e expressou o próprio motivo para 
este compromisso que quer seguir.

O bispo Joseph Gontrand Descos-
te da diocese de Grand-Anse, fiel 
a sua presença nesses grandes 

eventos, encorajou os recém profes-
sos durante sua homilias, incentivan-
do os jovens irmãos a caminhar nos 
passos de Champagnat dando vida e 
continuidade ao sonho marista. Dom 
Joseph aproveitou a oportunidade 
para agradecer aos maristas por sua 
contribuição educativa na diocese.

Os pais dos novos 
irmãos maristas 
estiveram presen-
tes para incentivar 
os jovens e para 
colocar a cruz so-
bre seu filho que 
abraçou este ca-
minho.

Na mesma cele-
bração, três ir-

mãos (Dimmy, Mayliko, Louis-Os-
car) renovaram seu compromisso 
como irmãos para continuar a 
construir o sonho marista no Haiti.

Em 3 de junho, outros 12 Irmãos 
do Haiti renovaram seus votos, em 
Porto Príncipe.

https://champagnat.org/pt/5-novicos-fazem-a-primeira-profissao-em-jeremie/
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PROVÍNCIA MEDITERRÁNEA

IR. AURELIANO GARCÍA MANZANAL NOMEADO PROVINCIAL

Numa carta de 11 de junho, dirigida aos irmãos 
da Província Mediterrânea, o Irmão Ernesto Sán-
chez, Superior-Geral, comunicou que o Conse-

lho-Geral, depois de estudar a pesquisa realizada na 
Província, nomeou o Irmão Aureliano García Manzanal 
Provincial de Mediterrânea para um primeiro mandato 
de três ano.

“Obrigado, Aureliano, pela sua disponibilidade e gene-
rosidade para servir o Instituto e a Província Mediterrâ-
nea como Provincial. A sua alegria e criatividade, a sua 
capacidade de diálogo e de adaptação às diferentes 
situações, assim como a sua experiência como conse-
lheiro e vice-provincial, e a sua experiência e participa-
ção no XXII Capítulo Geral, serão de grande ajuda para 
você ”, afirma o Irmão Ernesto em sua carta.

O Ir. Aureliano substituirá o Ir. Juan Carlos Fuertes, Pro-
vincial desde 2016. Ele assumirá o cargo de Provincial 
durante a celebração do próximo Capítulo Provincial, 
que acontecerá de 2 a 4 de janeiro de 2022.

O Irmão Ernesto agradeceu também ao Irmão Juan 
Carlos: “Agradeço seus anos de dedicação à vida e às 
obras da Província Mediterrânea. Muito obrigado, Juan 
Carlos! Você desempenhou a sua missão com simplici-
dade, alegria e disponibilidade, enfrentando os desa-
fios que surgiram nestes anos”.

A Província Mediterrânea está presente na Espanha, 
Itália, Líbano e Síria. Ele também acompanhou o Distri-
to da África Ocidental, que começará como uma nova 
Província em agosto.

Ir. Aureliano García

Nasceu em Castromorca (Burgos) em 22 de maio de 
1966. Em setembro de 1977 foi para o seminário maris-
ta de Guardamar e aí iniciou sua história marista.

Começou o noviciado em 1983 em Salamanca e lá fez 
a primeira profissão como irmão no dia 30 de junho de 
1985. Também em Salamanca fez o escolasticado.

Sua primeira comunidade como irmão foi Alicante no 
ano acadêmico de 1989-90; dava aula no ensino funda-
mental e trabalhava na equipe pastoral colegial.

Em Algemesí, de 1990 a 1994, foi professor, delegado 
pastoral e secretário escolar. De 1994 a 1997, em Va-
lência, ele foi professor e estudou psicologia na univer-
sidade.

De 1997 a 2000 na comunidade de inserção em Bar-
rio del Cristo (Valencia), trabalhou no Proyecto Hombre 
e dirigiu um apartamento-abrigo aberto pelos irmãos 
como um compromisso com o mundo da marginaliza-
ção (Piso Hermanos). De 2000 a 2001, foi diretor do Co-
légio Marista de Cartagena.

Foi missionário em Gana de 2001 a 2009. Durante es-
ses anos foi superior da comunidade Kumasi e coor-
denador de projetos de desenvolvimento; também de 

2006 a 2009 foi Conselheiro do Distrito Marista da África 
Ocidental.

De 2010 a 2015 foi conselheiro provincial e coordenador 
do Conselho das Obras Educativas Maristas (COEM) 
da Província Mediterrânea. Sua comunidade naqueles 
anos era Guardamar (Alicante).

Desde 2015 vive na comunidade de Torrente (Hogar 
Champagnat, centro para menores), e atualmente é vi-
ce-provincial e coordenador da Equipe Irmãos Hoje da 
Região Europa.

https://champagnat.org/pt/ir-aureliano-garcia-manzanal-nomeado-provincial-da-mediterranea/
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FMS MENSAGEM

Aspiramos a mais: nossa família carismática global

Durante o retiro no verão de 1826, Francisco teve notícia de tudo o que acontecera em l'Hermitage e que de lá não ousaram 
enviar por escrito: a recuperação do Pe. Champagnat, as intrigas entre o Pe. Terraillon e o Pe. Courveille, as medidas toma-
das pelo Irmão Stanislau para pagar as dívidas do Pe. Champagnat. Ele também tomou conhecimento do infeliz escândalo 
causado pelo Pe. Courveille entre os formandos, sua expulsão da casa e sua entrada em "La Trappe" e a nomeação do Padre 
Terraillon como Missionário. 
Durante o retiro, tomou a decisão de reafirmar sua consagração a Deus. Depois de ter rezado e meditado, Francisco decidiu 
ser um Irmão Marista para toda a vida. Assim escreveu em seu diário: "Ser morno seria para mim a mais amarga das repro-
vações". Francisco, assim, fez parte do primeiro grupo de irmãos professos do Instituto.
Na quarta-feira, 11 de outubro de 1826, com 18 anos, o Irmão Francisco professou, após a comunhão, em segredo, seus 
votos perpétuos de pobreza, obediência e castidade. 
Após a cerimônia, o Pe. Champagnat não pôde deixar de lhe dizer, ao abraçá-lo: "meu filho, tenho inveja da tua felicidade!".
O seu percurso como professor terminou naquele momento. Marcelino lhe pedirá que fique em l’Hermitage para ajudá-lo. 
Tornou-se, assim o secretário de Champagnat, enfermeiro da casa e formador, entre outras ocupações. 
Quase todo o resto de sua vida passa em l’Hermitage a serviço direto do Fundador, servindo como mestre de noviços, secre-
tário, enfermeiro: um papel para o qual ele se preparou estudando medicina. É certamente durante este período que adquire 
uma grande cultura autodidata, religiosa e secular, da qual seus numerosos cadernos de anotações são uma manifestação. 

Veja aqui os primeiros episódios

Irmão Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

14) Profissão perpétua

Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário-Geral, e Óscar Martín, Conselheiro-Geral
Leia o artigo em FMS Mensagem 50

O XXII Capítulo geral foi uma 
experiência extraordinária 
de discernimento e mudan-

ça de paradigma. A dinâmica nos 
ofereceu múltiplas oportunidades 
para aprofundar essa dupla ques-
tão: O que Deus quer que sejamos 
e o que Ele quer que façamos neste 
mundo emergente? Com honestida-
de e abertura os capitulares foram 
aprofundando essas questões. Os 
diálogos geradores, ouvindo o mun-
do contemporâneo e emergente, as 
vozes dos jovens, dos leigos, dos 
irmãos, das províncias, da oração 
e da contemplação, do impulso do 
Evangelho e da referência a Maria 
e Champagnat nos ajudaram a en-
tender o que Deus nos pediu para 
transformar no presente e no futuro 
marista como um corpo global. Pas-

samos muito tempo tentando enten-
der as consequências dessas ques-
tões nas múltiplas áreas da vida e da 
missão e, em particular, no que signi-
ficava para nossa autocompreensão 
como Instituto.

Progressivamente, três intuições e 
convicções expressas no primeiro 
apelo capitular foram entrelaçadas: 
aspiramos a ser mais família; aspi-
ramos a viver mais a dimensão ca-
rismática e aspiramos a ser mais 
globais. Elas não foram alcançadas 
sem um processo de desprendimen-
to e reimaginação. Elas nos revela-
ram que tínhamos que deixar para 
trás uma cultura de isolamento para 
avançar num esperançoso paradig-
ma de comunhão e vida. O impulso 
para "mais" família, para "mais" di-

mensão carismática e "mais" glo-
bal tornou-se evidente para os ca-
pitulares que vivenciaram aquele 
momento como um movimento do 
Espírito (continue lendo).

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/ 
https://champagnat.org/pt/biblioteca/fms-mensagem/
https://champagnat.org/pt/biblioteca/fms-mensagem/
https://champagnat.org/pt/biblioteca/fms-mensagem/
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PROVÍNCIA EAST ASIA

LEIGOS SE REÚNEM PARA APRENDER, REFLETIR E CELEBRAR

O Comitê de Leigos da Província East Asia iniciou 
um programa que reuniu leigos e irmãos respon-
sáveis pela animação dos leigos para um tempo 

de aprendizado, reflexão e celebração para o tempo da 
Festa de São Marcelino, em 6 de junho de 2021. O en-
contro contou com 66 participantes.
Em sintonia com o processo de reflexão do Fórum Inter-
nacional sobre a vocação dos leigos maristas, o encon-
tro adaptou o tema “A Vocação Marista Laical: acolher, 
cuidar, viver e compartilhar nossa vocação”.

O objetivo era fazer com que esse encontro fosse uma 
oportunidade para os membros do MChFM, Amigos de 
Marcelino, parceiros de missão, voluntários e outros lei-
gos maristas que participam do dom do carisma maris-
ta, se reunissem e refletissem sobre o aspecto vocacio-
nal de ser leigo marista.
Foi uma profunda experiência de aprendizado contar 

com a presença do Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro-
-Geral, que partilhou sobre o tema das raízes bíblicas e 
a visão do Instituto sobre a Vocação dos maristas leigos.
Marjorie Raňeses (Filipinas) e Pep Buetas (Espanha) par-
tilharam testemunhos de sua caminhada marista. Pep 
guiou a dinâmica e o processo de reflexão, gerando re-
flexão significativa que abraçou a experiência dos parti-
cipantes.

Formação de uma Nova Geração de Líderes Maristas Leigos - Filipinas

No último dia 10 de junho, 15 
pessoas do colégio Notre 

Dame de Cotabato, nas Filipinas, 
participaram da Formação nomina-
da “Nova Geração de Líderes Lei-
gos Maristas”. Esta foi a primeira 
das sete sessões previstas para o 
programa: uma sessão para orien-
tação geral, 5 sessões para conteú-
do e processo, e uma sessão para 
atividade final. O objetivo é ajudar 
aos participantes a compreender 
plenamente o que é necessário 
para ser um líder imbuído de iden-
tidade, espiritualidade e missão na 
tradição de Champagnat.

Esta iniciativa de formação adapta o 
programa de liderança projetado pelo 
Ir. Maximilian Meier. Sua implemen-
tação na província East Asia exigirá 
algumas inovações nos métodos de 
transmissão do módulo para garantir 
sua adequação às necessidades dos 
participantes.
Na sua apresentação, o Ir. Max enfa-
tizou que é importante não ficar preso 
às narrativas do passado. Ao contrá-
rio, é importante que os líderes trans-
firam valores e tradições maristas 
autênticos para o nosso tempo. Daí a 
importância de conhecer primeiro as 
raízes históricas maristas.

Com os módulos baseados na ri-
queza da tradição marista, o Ir. Max 
encorajou os participantes a se 
apropriarem dos temas do tempo de 
Marcelino aplicando-os às próprias 
realidades. Desta forma, a espiritua-
lidade da liderança marista pode ser 
plenamente abraçada e vivida, tor-
nando-a mais relevante para o nos-
so tempo. A implementação de tal 
programa está na agenda do plano 
estratégico da Província East Asia, 
particularmente no plano do Comitê 
de Leigos, para assegurar a prepa-
ração e o desenvolvimento formativo 
da nova geração de líderes leigos.
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