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Maristas de Champagnat, nesse Natal nos inspiramos em Maria,
“a Mãe que vela pelos filhos: por nós, seus filhos, que muitas vezes
caminhamos na vida cansados, carentes, mas desejosos que a luz da
esperança não se apague” (Papa Francisco, Cristus Vivit, 48).
Ela nos acompanha e nos conduz a Jesus, Deus entre nós, a luz que
ilumina, reaviva e alimenta nossa esperança.
Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior-Geral e seu Conselho

administração geral
■ Durante essa semana, de segunda até quinta-feira, se
realiza, em Buenos Aires, o VII Capítulo da Província Cruz del
Sur. Os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e Óscar, Conselheiro-geral estão participando.
■ De 26 a 29 de dezembro acontece o Capítulo da Província
Ibérica, em Lardero. Estarão presentes os Irmãos Ernesto,
Superior-Geral, e Ben, Conselheiro-Geral.

■ De 27 a 30 de dezembro, o capítulo da Província de
Compostela será realizado em Valladolid. Estarão presentes
os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e João Carlos, Conselheiro-Geral.
■ No início do ano, de 2 a 4 janeiro, acontecerá o Capítulo
da Província Mediterránea, em Guardamar, que contará com
a participação do Irmãos Ernesto, João e Ben.
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DIA INTERNACIONAL DA SOLIDARIEDADE HUMANA

20 DE DEZEMBRO – SOLIDARIEDADE HUMANA: UM CHAMADO
A TRABALHAR EM CONJUNTO POR UMA CAUSA COMUM

N

a Declaração do Milênio de 8 de setembro de 2000,
os chefes de Estado enfatizaram, entre outras coisas,
a solidariedade como um valor nas relações internacionais. Eles concordaram que os desafios globais devem
ser gerenciados de forma que os custos e os encargos
sejam distribuídos de forma justa; aqueles que menos
se beneficiam merecem a ajuda daqueles que mais se
beneficiam. Em referência a isto, a Cúpula Mundial de 22
de dezembro de 2005, através da resolução 60/209, estabeleceu o dia 20 de dezembro como o Dia Internacional da
Solidariedade Humana, reiterando que a solidariedade deve
ser a base das relações entre as nações. Desde então, o
dia tem sido comemorado todos os anos para lembrar aos governos de promover iniciativas que combatam a pobreza, promovam
a unidade na diversidade e uma cultura de cooperação.
Os protestos em massa nos países desenvolvidos e em desenvolvimento contra a desigualdade, pobreza, desemprego,
injustiça, disparidades de renda e falta de oportunidades criam
continuamente um ciclo vicioso de frustração entre gerações.
O Relatório Social Mundial 2020, publicado pelo Departamento
de Assuntos Econômicos e Sociais (DESA) das Nações Unidas
(ONU), revelou que a renda dos 1% mais ricos da população
mundial está aumentando constantemente enquanto os 40%
mais pobres da população mundial continuam definhando na pobreza. A renda média nos países norte-americanos é dezesseis
vezes maior do que na África subsaariana, onde o lento crescimento econômico mantém as pessoas presas na pobreza.
Mais próximos, mas não mais fraternais
A existência das tecnologias digitais faz do mundo uma aldeia
global, mas infelizmente a fraternidade não entra em cena. O
Papa Bento XVI, em sua encíclica “Caritas in Veritate”, lamenta
que “A sociedade cada vez mais globalizada nos torna mais próximos, mas não mais fraternais”. Da mesma forma, em “Fratelli
Tutti”, o Papa Francisco lamenta que a ciência, a tecnologia,
a medicina, a indústria e o bem-estar não pareçam conduzir a
um futuro mais humano, pois situações de injustiça e falta de
distribuição equitativa dos recursos naturais persistem, enquanto
valores fraternais, interculturalidade, o sentimento de pertencer a
uma única família humana desaparecem e o sonho de trabalhar
juntos pela justiça e pela paz parece utópico.
Dentro do princípio da solidariedade está o altruísmo e o reconhecimento de outros seres humanos como irmãos e irmãs.
Mas para muitas pessoas, a solidariedade é um sentimento de
simpatia para com aqueles que estão em perigo. O Papa João
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Paulo II não concorda com este ponto de vista. Em sua encíclica “Sollicitudo Rei Socialis” ele aponta que “solidariedade não
é um sentimento de simpatia por aqueles em dificuldade”. A
solidariedade não é, portanto, um sentimento superficial para os
males de tantas pessoas, próximas ou distantes. Pelo contrário,
é uma determinação firme e perseverante de trabalhar pelo bem
comum, ou seja, pelo bem de todos e de cada um, para que
possamos ser verdadeiramente responsáveis por todos”.
São Paulo, em Gálatas 3,28, reitera que “não há judeu nem
grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher;
pois todos vós sois um em Cristo Jesus”. Da mesma forma,
em 1 Coríntios 12,26, diz: “Se um membro sofre, todos os
membros sofrem com isso; e se um membro é honrado, todos
os membros se regozijam com isso”. Neste sentido, a solidariedade é uma virtude social: um compromisso de fazer o bem
com prontidão, no sentido do Evangelho, de dar tudo para o
bem dos outros.
Sentimento de esperança
Finalmente, a regra da solidariedade deve permear os estratos
de nossa sociedade e se livrar do individualismo, do interesse
próprio e da atitude do “eu primeiro”, a fim de criar um sentimento de esperança. Neste sentido, o Papa João Paulo II afirma
em “Sollicitudo Rei Socialis” que a solidariedade deve ser vista
sobretudo em seu valor como uma virtude moral que determina
a ordem das instituições. Por isso ele insiste que as “estruturas
de pecado”, referindo-se tanto ao capitalismo liberal quanto ao
coletivismo marxista e qualquer outro sistema com suas respectivas visões que dominam as relações entre indivíduos e povos,
devem ser superados, purificados e transformados em estruturas
de solidariedade através da criação ou modificação apropriada
das leis e regras que governam a sociedade.
Ir. Francis Lukong – Secretaria de Solidariedade
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notícias breves

Cruz del Sur
No dia 17 de dezembro, a equipe de
animação provincial promoveu uma
reunião das Fraternidades do MCFM,
para celebrar o que foi vivido e partilhado durante o ano.
A Província também apresentou a
versão espanhola do livro que conta a
história do desembarque dos primeiros Irmãos Maristas na China. Leia o
artigo completo

SED
A 95ª edição da revista trimestral
‘SED Solidaridarios’ está disponível
sob o título “Família Global”. A revista
da ONG marista da Espanha oferece
uma reflexão sobre o conceito de
globalidade, alianças e a forma de
entender a solidariedade como um
todo, assim como uma revisão das
últimas notícias e ações protagonizadas pela organização (https://bit.
ly/3FnIdeB)

East Asia
Os Irmãos da Coréia estão concluindo o longo programa de um ano da
Peregrinação da imagem da Boa
Mãe, que a cada semana foi acolhida
por pessoas e famílias diferentes.
A iniciativa comemora os 50 anos
da chegada dos Irmãos Maristas ao
país. A Peregrinação, que começou
em 2 de janeiro de 2022, terminará
em 1º de janeiro de 2022.

BRASIL

IR. ROGÉRIO R. MATEUCCI É EMPOSSADO
COMO NOVO REITOR DA PUC DO PARANÁ

O

Ir. Rogério Renato Mateucci tomou
posse como novo reitor da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, da Província Brasil Centro-Sul,
no dia 7 de dezembro. Além dos gestores da Universidade Marista da Província
Brasil Centro-Sul, estiveram presentes o
Arcebispo de Curitiba e Grão-Chanceler
da PUCPR, Dom José Antônio Peruzzo; o
presidente do Grupo Marista e da Associação Paranaense de Cultura, Ir. Délcio
Afonso Balestrin; o Superior Provincial,
Ir. Benê Oliveira; o reitor emérito, Ir. Clemente Ivo Juliatto. Participaram também
inúmeras autoridades acadêmicas e
representantes dos estudantes.
O Ir. Benê Oliveira manifestou sua
fraternidade, apreço e apoio à liderança
do Ir. Rogério para levar a bom termo a
missão da Universidade, e da mesma
forma agradeceu ao Professor Waldemiro Gremski, que nos últimos anos foi o
Reitor da PUC do Paraná.
O Ir. Rogério foi indicado para o cargo
em junho de 2021 pelo Conselho de
Administração do Grupo Marista. A
indicação seguiu as tramitações formais
eclesiásticas, tendo sido confirmada pela
Congregação para a Educação Católica
do Vaticano para um primeiro mandato
de 4 anos (2022 – 2025).
Na mesma ocasião foram empossados

diversos outros nomes para cargos de
liderança da Universidade.
Informações detalhadas da posse estão
disponíveis nesse link.
Pode assistir nesse vídeo o streaming da
cerimônia.

Ir. Rogério Renato Mateucci

O novo reitor
é pedagogo
de formação
e doutor em
Administração, Liderança e Políticas
de Educação.
Foi diretor
do Colégio
Marista de
Londrina de 2001 a 2004 e, após retornar dos Estados Unidos, onde cursou
seu doutorado pela Fordham University,
de Nova York, assumiu a direção da
Identidade Institucional da PUCPR
até 2016, quando foi convidado para
ser pró-reitor de Missão, Identidade e
Extensão, desenvolvendo atividades de
formação e interação da comunidade
acadêmica com os valores identitários
e a missão da Universidade.
“Além de formar profissionais de excelência, a PUCPR busca contribuir para
o desenvolvimento de cidadãos que
farão a diferença na sociedade. Estou
muito honrado por ter sido confiada
a mim missão tão importante, pois o
reitor deve fomentar o jeito PUCPR de
educar junto aos docentes, estudantes,
colaboradores e toda a comunidade,
marcado pelos valores Maristas de
amor ao trabalho, espiritualidade,
presença, interculturalidade, simplicidade, espírito de família e solidariedade
como nossos norteadores”, afirmou o
Ir. Rogério em seu discurso.
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ITALIA - EUR

A CASA GERAL RESTAURA SUAS FACHADAS
APÓS 60 ANOS DE CONSTRUÇÃO

A

pós 60 anos de construção, a Casa Geral começou, no
início deste ano, a renovação das fachadas dos seus
edifícios porque a parte frontal do edifício começou a se
deteriorar gravemente, e apresentava algumas fissuras tanto
na própria casa como no Hotel.
A Administração Geral decidiu renovar as fachadas da Casa
Geral e do Hotel, aproveitando um incentivo da agência tributária
do governo italiano, chamado “bonus facciate”, que concedeu,
neste ano, descontos fiscais a todos aqueles que embelezassem,
reestruturassem ou reparassem os edifícios da Cidade.
“O bonus para as fachadas tem duração de um ano, que é este
ano de 2021. Portanto, iniciamos toda a parte administrativa
no ano passado, e este ano iniciamos as obras em meados de
março; todas as obras devem ser concluídas antes de meados
de fevereiro de 2022, porque o relatório deve ser apresentado
ao município antes de março de 2022”, mencionou o Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral.

critérios e necessidades da época, foi inaugurado em 1961 e tem
como base o que iria ser o “Ministério da Agricultura e Florestas”.
Na década de 1960, a EUR sediou os Jogos Olímpicos de Roma:

Além de trocar as fachadas, que devem manter as mesmas
características por questões da lei, as paredes da parte inferior
do primeiro andar também serão lavadas.
No futuro, a Casa Geral espera poder fazer a manutenção da
cúpula da grande capela, que necessita de manutenção e se
espera poder fazê-lo no próximo ano.

No edifício central da Casa geral residem atualmente o
Superior-geral, o Vigário-geral e o Conselho-geral, e uma
comunidade de irmãos que atendem os diversos serviços da
Administração geral.

História da Casa Geral
O terreno onde se encontra a atual Casa Geral de Roma (55.000
m2), está localizado nos espaços destinados à “Exposição
Universal Romana” (EUR). O edifício, construído de acordo com os

No Presépio, encontramos a
inocência, a simplicidade, a
ternura e, mesmo, a fragilidade
de um Deus que toca os corações
mais insensíveis. [...] Não há lugar
para o medo de um Deus que se
tornou criança.
(São Marcelino Champagnat – Vida, 6)
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Nesta área residencial de Roma pode-se ver o “Palazzo dello
Spor”, do arquiteto Pier Luigi Nervi (o mesmo que projetou o
“Salão Paulo VI” no Vaticano) e um belo lago.

O edifício do antigo Colégio Internacional foi remodelado em
2000 para dar um melhor uso social às instalações. Assim
nasceu a “Villa EUR – Parco dei Pini”. Em 2016 o edifício foi
alugado a uma empresa que gerencia, de forma autônoma, o
Hotel Parco dei Pini, Villa EUR.
Mais informações

Instituto dos Irmãos Maristas

Entidades
jurídicas
a serviço da
Família Global

GIER International e
Fraters Maristen Internationalaal
Duas entidades jurídicas a
serviço da Família Global

N

o dia 18 de novembro, o Conselho Geral aprovou as constituições e estatutos de
duas entidades jurídicas internacionais a serviço do Instituto. Com a criação da
Corporação “GIER Internacional” e da Associação “Fraters Maristen Internationaal”
(Irmãos Maristas Internacionais), um passo importante foi dado do ponto de vista jurídico
para ajudar a Congregação e as Unidades Administrativas em suas diversas necessidades.
Desde o início do mandato do Ir. Ernesto Sánchez, foram procuradas e consultadas diversas
vias civis e canônicas que permitam ao Instituto atuar como uma Família Global, com os
valores da comunhão e da solidariedade. Para tanto, desde fevereiro de 2019, vem sendo
realizado um intenso trabalho que tem possibilitado:

» Estabelecer estratégias gerais sobre
entidades canônicas e civis a partir do
Governo Geral, entregues aos Provinciais e
Superiores de Distrito em março de 2020.
» Oferecer orientação - a pedido das diversas
Unidades Administrativas - sobre criações,
adaptações ou transformações das suas
estruturas civis e / ou canônicas.
» Especificar critérios gerais de governo,
gestão e patrimônio do Instituto, em
comunicação enviada em 10 de agosto de
2021 aos Superiores das UA’s.
» Criar entidades jurídicas internacionais
que apoiem a vida e a missão do Instituto
durante 2021.

Após cuidadosa revisão dos documentos, o Conselho considerou que ambas as entidades
oferecem uma segurança e cobertura jurídica adequada para ajudar, promover, contribuir
e apoiar o desenvolvimento e a promoção da missão e da vida do Instituto. Isso é muito
relevante em dois sentidos.

Instituto dos Irmãos Maristas
Em primeiro lugar, agora temos duas entidades internacionais que facilitarão o cuidado e
o apoio dos espaços de missão marista, particularmente aqueles que podem se encontrar
em maior debilidade. E, em segundo lugar, ajudarão a interconexão das várias instâncias
civis e canônicas do Instituto para uma maior efetividade e solidariedade internas.
Entre suas finalidades se incluem, além disso, atender às necessidades de formação,
solidariedade, caridade, promoção humana integral, evangelização e educação; também
canalizar ajuda ou receber doações e apoiar alianças internas e externas. Certamente,
será um mecanismo útil para as necessidades dos organismos e das redes do Instituto ou
instâncias regionais e interprovinciais que necessitem de algum tipo de cobertura jurídica.

A Corporação GIER International
atuará a partir dos Estados Unidos

A. Associação “Fraters Maristen
Internationalaal” (Irmãos Maristas
Internacionais) atuará da Holanda,
com equipes de gestão internacionais
e interprovinciais, que trabalharão
principalmente online.

Nos próximos meses, serão realizados os processos de implantação de ambas.As duas
instituições estão de acordo com as últimas diretrizes do Conselho Geral. Ou seja,
possuem organismos de governança e gestão separados, com poderes reservados
e com funções definidas. O Conselho de governança de ambos é o Conselho Geral,
e os dois Conselhos de Gestão serão compostos por pessoas de várias Unidades
Administrativas e Regiões.
Os serviços de acompanhamento, seguimento e intercâmbio facilitarão as conexões e
sinergias entre as escolas, as diversas obras apostólicas e outros espaços de missão.
A plataforma legal é que irá auxiliar e agilizar os processos de intercâmbio, gestão do
conhecimento e assessoria administrativa, educacional e missionária. O cuidado com
as nossas obras de missão terá um lugar preponderante na visão dessas entidades,
oferecendo a base jurídica adequada para a vinculação e o apoio da presença

Entidades jurídicas

marista em qualquer um dos lugares onde estamos presentes.
Também poderá ser de ajuda na gestão de nossos bens a
serviço da missão. Criadas com uma perspectiva internacional e
interprovincial, servirão ao Instituto para crescer e amadurecer em
estruturas colaborativas que facilitem a corresponsabilidade, a
subsidiariedade, a sinergia, a gestão e a governança.
As Unidades Administrativas, ou seus respectivos países, e as
Regiões e as Redes do Instituto poderão identificar as áreas
de ajuda, oportunidade ou serviço que a Corporação GIER
Internacional ou a Associação “Fraters Maristen Internationaal”
pode lhe oferecer. Isso é particularmente importante em situações
de fragilidade ou em contextos sociais, em que se unir e trabalhar
juntos é uma necessidade para a continuidade, o desenvolvimento
e a sustentabilidade da missão marista, da educação católica e da
presença do Instituto em nível geral. A integração é feita por meio
de memorando de entendimento (MoU) ou contrato mútuo, com
muita flexibilidade e adaptabilidade.

É um motivo de esperança dar este novo passo que foi ratificado com a
assinatura do Irmão Superior Geral e do Conselho Geral. Ambas as decisões,
assim como os Estatutos, foram oferecidas simbolicamente na Eucaristia do dia
19 de novembro de 2021, festa de Nossa Senhora da Providência. Agradecemos
a todos aqueles que participaram desses processos em qualquer uma de
suas etapas: Irmãos Benjamin Consigli, Óscar Martín, Libardo Garzón, Carlos
A. Rojas, Juan Miguel Anaya, Xavi Giné, Gregorio Linacero, Jacques Scholte,
Robert Thunus, Maurice Taildeman, Patrick McNamara, Fernando Rodríguez,
Carlos Vélez e Edgardo López; bem como os respectivos escritórios de
advogados e consultores.
_____________
Luis Carlos Gutiérrez, fms
Vigário-Geral, estruturas canónicas e civis
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PROVÍNCIA INVESTE NA FORMAÇÃO DOS
COLABORADORES PARA A PASTORAL DAS INFÂNCIAS

A

Coordenação
de Pastoral e do
Grupo de Trabalho (GT) Pastoral das
Infâncias da Província
Brasil Sul-Amazônia
concluíram este mês
o Curso de Extensão
Percursos de Aprendizagem: experiências
reflexivas da Pastoral
das Infâncias, realizado ao longo de 2021.
O itinerário formativo
dividido em três ciclos:
identidade, sentidos e
caminhos, têm como objetivo promover um alinhamento conceitual e metodológico da atuação pastoral junto às infâncias,
visando à qualificação e ressignificação das práticas pedagógico-pastorais dos Colégios e Unidades Sociais da Província.

•

A proposta conta com a participação de, aproximadamente,
70 colaboradores/as dos Colégios e Unidades Sociais da Rede
Marista. O grupo é formado por pastoralistas, coordenadores/
as pedagógicos/as, orientadores/as educacionais e educadores/as.
•
O curso vai ao encontro da premissa de que a evangelização
é um processo educativo em constante aprofundamento e
descobertas.
Para Maria Inete Maia, Assessora de Pastoral da Rede Marista,
o percurso é “uma iniciativa que nos ajuda a reconhecer a
criança como lugar teológico e construir espaços de participação e protagonismo”.
PERCURSOS DE APRENDIZAGEM: EXPERIÊNCIAS REFLEXIVAS DA PASTORAL DAS INFÂNCIAS – 2021
A edição, realizada em 2021, foi organizada em 3 ciclos que
envolveram aprofundamento conceitual, rodas de conversas
chamadas de comunidades de vivências e partilhas, fóruns e
seminários:
• No primeiro ciclo, Identidade, que aconteceu de março a
junho, os participantes foram convidados a fazer sua au-

tobiografia, identificando as experiências de evangelização
na infância, e realizaram aprofundamento teórico sobre as
concepções de infância.
No segundo ciclo, chamado Sentidos, que teve início em
julho, os participantes do percurso foram convidados a
realizar uma imersão na realidade local, tendo a oportunidadede analisar as aproximações entre pastoral e
infâncias, dando maior sentido à opção por uma educação
evangelizadora, construindo interrogações e estruturando
o sentido da Pastoral das Infâncias.
No terceiro e último ciclo, Caminhos, encerrado em
dezembro, pensou projetos de intervenção voltados para
as infâncias, buscando ressignificar as práticas a partir
do exercício da reflexão, da tomada de consciência e da
compreensão das demandas emergentes com relação às
infâncias.

Edição do curso
A iniciativa é da Coordenação de Pastoral e do Grupo de Trabalho (GT) Pastoral das Infâncias. Constituído em 2020, o grupo é
composto por representantes da Gerência Educacional, Gerência Social, Coordenação de Pastoral e pastoralistas. A ideia de
formatar os percursos de aprendizagem surgiu após estudo do
documento Pastoral das Infâncias: identidade, sentidos e caminhos, e da escuta de responsáveis pela ação evangelizadora
com as infâncias. A partir desses movimentos, o GT identificou
que é fundamental investir na formação de quem está à frente
das ações pedagógico-pastorais.
22 I DEZEMBRO I 2021
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VIATNÃ

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. ANTON NGUYEN TIEN CONG

A

nton Nguyen Tien Cong, do Distrito
Marista da Ásia (MDA), fez sua profissão
perpétua em 8 de dezembro, festa da
Imaculada Conceição, na paróquia de My Khanh, na diocese de Phu Cuong (VT). A celebração
eucarística foi presidida pelo Pe. Joseph Albert
Nguyen Mai Thanh, da Sociedade Missionária
do Vietnã. O Ir. Anton escolheu como seu lema
“amor até o fim”.
O Ir. Kim Dong Ryeol (Anselm) recebeu os
votos do Ir. Cong e lhe entregou o crucifixo de
profissão perpétua em nome do Superior Geral,
Ir. Ernesto Sánchez.
Devido à pandemia e às restrições governamentais, apenas 50 pessoas participaram, incluindo
os Irmãos. A celebração foi transmitida ao vivo
para que todos aqueles que conheceram o Ir.
Cong pudessem participar de diferentes lugares, com suas orações, felicitações e alegria partilhada. Assistir o vídeo
O Ir. Cong agradeceu sua família, seus amigos, os Irmãos e
todos os seus antigos formadores que o acompanharam nas
diferentes etapas de sua formação.

O Ir. Cong juntou-se aos Maristas em 2010 e começou sua
formação com a ajuda de vários Irmãos, incluindo o Ir. Canisio,
atual líder do Distrito da Ásia. Ele fez sua primeira profissão
no Noviciado em Tamontaka, Filipinas, em 2015. Atualmente
vive na comunidade de Cu Chi, onde atua como formador e
coordenador das atividades maristas no país.

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

39.

Reconhecimento pela Igreja

O Irmão Luis Maria, Vigário geral, continuou os trabalhos para obter o reconhecimento do Instituto por parte da
Igreja. Durante uma viagem a Roma em 1862, pediram-lhe para convocar novamente um Capítulo geral para revisar
e aprovar novas Constituições.
Foi o Capítulo geral de 1862, que aprovou um projeto de novas Constituições e respondeu às observações realizadas pela Congregação para os bispos e regulares.
Em janeiro de 1863, o Instituto foi aprovado pela Sua Santidade o Papa Pio IX, no Decreto onde diz:
“aprova e confirma a Congregação dos Irmãos Maristas das Escolas”. Este era, com efeito, o nome dado pela Santa
Sé a esta Congregação, que o governo francês chama de Irmãozinhos de Maria, congregação do ensino, dos Irmãos
coadjutores dos Padres Maristas.
Eis aqui o texto:
“Nosso Santíssimo Senhor, o Papa Pio IX, em audiência concedida ao Senhor Secretário, abaixo designado, da
Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares, em 09 de janeiro de 1863, aprovou e confirmou, de acordo com o
presente decreto, como congregação de votos simples, sob o governo de um Superior Geral, e salvo a jurisdição
dos padres, segundo as prescrições dos sagrados Cânones e das Constituições apostólicas, o referido Instituto dos
Irmãos Maristas da Escolas (Fratres Maristae a Scholis), cuja casa mãe se encontra na diocese de Lyon. Além disso,
foi confirmado, a modo experimentum, por cinco anos, as Constituições abaixo escritas, tal e como se contém neste exemplar, sem que nada conste em contrário.”
Outros episódios
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mundo marista
LIBÉRIA: PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR.
LAWRENCE DEO

AUSTRÁLIA: MARIST COLLEGE, CANBERRA

ÁFRICA DO SUL: COMEMORAÇÃO DE FIM
DE ANO DO EMMANUEL DAY CARE CENTRE,
ATLANTIS

RUANDA: GRUPO ESCOLAR BUKOMERO, EN
BYMANA

BRASIL: COLÉGIO MARISTA CHAMPAGNAT –
PORTO ALEGRE

CUBA: CELEBRAÇÃO DOS 20 ANOS DA NOVA
PRESENÇA MARISTA

COLOMBIA - GUATEMALA - MÉXICO

PRIMEIRAS PROFISSÕES NA REGIÃO DO ARCO NORTE

Q

uatro jovens terminaram
seu segundo ano no
Noviciado Interprovincial
La Valla, em Medellín, e fizeram
a primeira profissão religiosa no
Instituto Marista, durante o mês
de dezembro.
Os irmãos Mesvin Antonio Marroquín León (Guatemala) e José
Gerardo Rivera Hernández (El
Salvador) fizeram sua primeira
profissão em 8 de dezembro,
na Guatemala. Também na
festa da Imaculada Conceição,
o Irmão Ernesto José da Costa
Omaña, de Norandina, fez a
primeira profissão no noviciado de Medellín. O Ir. Nicolás Pedro
Pinzón Martínez, do México Central, fez sua promessa em 11
de dezembro, na Cidade do México.

•
•
•

Medellín, Ir. Ernesto: Vídeo
Guatemala, Irmãos Gerardo y Mesvin: Vídeo
México, Ir. Pedro: Vídeo
22 I DEZEMBRO I 2021
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IRMÃOS HOJE

O SECRETARIADO ANUNCIA OS PROGRAMAS
DE FORMAÇÃO PERMANENTE PARA 2022

O

Secretariado Irmãos Hoje anunciou recentemente os
Programas de Formação Permanente que serão oferecidos, em nível de Instituto, em 2022. Espera-se que
esses programas sejam vividos em presença, após dois anos de
suspensão por causa da pandemia. Eles acontecerão no contexto
do Ano das Vocações Maristas e serão, ao mesmo tempo, uma
experiência de fortalecimento e enriquecimento da vocação
daqueles que participam.
Os programas da terceira idade (francês, inglês e português-espanhol) serão realizados simultaneamente, mas em casas
diferentes (Casa Geral, Manziana e Hermitage). No entanto, eles
compartilharão a “Peregrinação” aos lugares maristas e um
tempo de experiência comunitária intercultural juntos, na casa
mãe do Instituto.
Para todos os programas, a casa de Notre-Dame de l’Hermitage
será mais do que um “lugar de passagem ou residência”. Será
para todos os participantes uma “casa e centro de formação”
para uma boa parte de cada um dos programas, recordando a
experiência dos primeiros irmãos com o Pe. Champagnat. Por
sua vez, o programa em francês da Terceira Idade será realizado
quase inteiramente em l’Hermitage.
A novidade é o Programa GIER, uma experiência formativa para

os Irmãos que fizeram sua profissão perpétua nos últimos anos,
com uma dinâmica e equipe dedicados propriamente a esse
programa. Ocorrerá em parte na Casa Geral, em Roma, e em
parte, no Hermitage.
Os últimos programas presenciais foram os Programas Regionais
para Animadores Comunitários – um no Arco Norte e outro na
África – em janeiro de 2020. Mesmo assim, a Equipe de Formação Permanente, durante os últimos meses, pode oferecer algumas propostas de formação on-line, incluindo a primeira parte do
Midlife/Sendeiros e a Mentoring/Acompanhantes, oferecidos a
partir de junho deste ano.

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE PARA 2022
• Senderos, para irmãos de 45 a 65 anos. 12 semanas. De 20 de março a 12 de junho. Em manziana
• “Gier”, para os irmãos jovens que fizeram votos perpétuos nos últimos 5 anos. 4 semanas. De 1 ° de junho a 30 de junho. Na
Casa Geral e Notre-Dame de l’Hermitage.
• Comunidades internacionais CMI. Para irmãos e leigos. 5 semanas. De 16 de junho a 23 de julho
• Mentores / acompanhantes, , para os irmãos que acompanham os jovens irmãos nas comunidades. 8 semanas. De 3 de julho
a 28 de agosto. Na Notre-Dame de l’Hermitage
• Terceira idade (simultâneos em três grupos linguísticos diferentes: inglês, espanhol-português e francês). 8 semanas.
• Francês: de 26 de setembro a 10 de outubro. Notre-Dame de l’Hermitage
• Espanhol: de 10 a 24 de outubro. Casa Geral
• Inglês: de 10 a 24 de outubro. Manziana
• Programa Regional para Animadores Vocacionais. Está aberto a irmãos e leigos. De setembro a dezembro. Duração: duas semanas.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website			
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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