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ÚLTIMA SEMANA DA CONFERÊNCIA GERAL

N

a sexta-feira, 26 de março, termina a Conferência Geral,
que reuniu em Roma, desde 8 de março, os superiores
das 26 Unidades Administrativas do Instituto. Durante essa semana, os participantes continuaram
a reflexão sobre a Família Global, buscando
destacar quais são as intuições de futuro.
Segunda-feira, os irmãos abordaram
o tema da proteção das crianças nas
instituições maristas. Os Irmãos Óscar,
Ben e Ken, Conselheiros-Gerais,
prepararam o dia, destacando como
os líderes maristas podem responder
às vítimas/sobreviventes de abusos e
aos irmãos acusados de abuso. O Pe. Tim
Brennan, Missionário do Sagrado Coração,
refletiu com os participantes sobre como cuidar,
a longo período, das vítimas/sobreviventes e dos Irmãos
acusados de tais crimes.

Na terça-feira, o Ir. Ernesto convidou os participantes a refletir
sobre quais seriam os frutos que podem ser colhidos a partir
das reflexões realizadas durante o encontro. Disse que
o melhor presente que os superiores e o Conselho Geral podem dar é a visão, manter a visão
viva. E perguntou a eles: “qual é a visão
que brota do ‘olhar além’?”
Essa mesma reflexão continuou na
quarta-feira. A quinta-feira será um
dia especial: os participantes serão
recebidos pelo Papa Francisco, no
Vaticano, em uma audiência privada. A
conclusão da Conferência será na sexta,
com a missa celebrada pelo Cardeal João
Braz de Aviz, prefeito da Congregação para os
Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida
Apostólica no Vaticano.
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BRASIL

EDUCADORES PARTICIPAM DE CURSO
“EVANGELIZAÇÃO COM AS INFÂNCIAS”

M

ais de 200 educadores/as das três
Províncias do Brasil
(Brasil Centro-Norte, Brasil Sul-Amazônia e Brasil Centro-Sul)
participaram, em 8 de março,
da aula inaugural do Curso de
Extensão Evangelização com
as Infâncias no Brasil Marista,
promovido pela União Marista
do Brasil (UMBRASIL).
O curso tem duração de 17
semanas, realizado através da
plataforma MOODLE. Foram
oferecidas 210 vagas, sendo
70 por Província.
O Curso tem como objetivo
proporcionar alinhamento
teórico-metodológico e prático
em educação evangelizadora
e pastoral com as infâncias
para os Assessores de Missão, Coordenadores/as Pedagógicos de educação infantil e
fundamental, Agentes de Missão e Catequistas, de maneira
a assegurar a educação evangelizadora e identidade do
carisma na rede marista de escolas do país.

TIMOR LESTE
Após 17 meses de noviciado “no país”
(5 meses de pré-noviciado e quase
12 meses de noviciado canônico),
os noviços de Baucau prepararam as
malas e se dirigiram ao Sri Lanka para
completar o programa de noviciado. A
reabertura da fronteira internacional do
Sri Lanka, em dezembro passado, permitiu o início do processo de visto e,
após 3 meses, os noviços receberam o
documento, podendo viajar.
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A primeira semana de aula
foi destinada a ambientação e as 16 semanas
subsequentes são para
desenvolvimento dos
módulos, interação na
plataforma: os participantes podem assistir aulas
gravadas, participar de
debates e discussões nos
fóruns, fazer leituras e
realizar atividades avaliativas, além da preparação
do trabalho final.
Os 4 módulos previstos
têm os seguintes temas:
identidade, potencial religioso da criança, caminhos, e ação pastoral com
as infâncias.
Esse curso responde aos
apelos lançados por documentos da UMBRASIL que convidam ao estabelecimento de um diálogo entre as áreas
pedagógicas e pastorais, tornando fundamental a formação
dos protagonistas da educação. Outros detalhes no site da
UMBRASIL

notícias maristas 721

notícias breves

Asia-Oceania
Em 14 de março, os líderes leigos da
Ásia reuniram-se com Nathan Ahearne
de Austrália, membro do Secretariado
Ampliado dos Leigos, para uma discussão preliminar e planejamento inicial
sobre a proposta do Fórum Inter-Regional sobre Vocação Marista Laical.
Espera-se contar com 25 participantes
da Oceania e 25 da Ásia e a data
proposta para o início do processo é
26 de abril. Sessões sucessivas serão
programadas em seguida.

CASA GERAL

A CONFERÊNCIA GERAL INTERAGE
COM A REDE GLOBAL MARISTA
DE ESCOLAS

Vietnã
Há 4 membros da comunidade em
Cu Chi, mais 6 membros especiais: 1
Aspirante, 2 Noviços que se preparam
para se transferirem para o Noviciado
de Tudella, Sri Lanka, e 3 irmãos que
se preparam para serem enviados
para Índia, e para o “Lar La Valla”, na
Tailândia. Os jovens irmãos ensinam
inglês aos jovens da paróquia e às
crianças que vivem ao redor desta
comunidade e estão pensando em
oferecer catequese em breve.

Espanha
Nos dias 18 e 19 de março, foi
realizado na casa marista de Xaudaró
(Madri) um curso sobre “Prevenção
e Intervenção em Abuso Sexual
Infantil”. Cerca de 20 educadores das
províncias de Compostela, ibérica e
Mediterrânea participaram. O curso foi
organizado pelo grupo de pesquisa do
Centro Universitário Cardenal Cisneros
“Proteção e desenvolvimento positivo
dos menores”.

Chile
No dia 15 de março foi realizada a
primeira reunião anual dos Coordenadores de Evangelização do Setor
Chile através da plataforma Google
Meet. No dia seguinte, foi realizada a
primeira reunião com os Gerentes de
Conteúdo das doze escolas maristas
do Setor

N

o 14 de março houve um momento
de interação entre os líderes das
Províncias e Distritos Maristas, o
Conselho Geral e a equipe do Secretariado de Educação e Evangelização. O objetivo do intercâmbio foi fazer um balanço
dos programas e projetos do secretariado
com base nos apelos do Capítulo Geral,
no plano estratégico da Administração
Geral e no plano de ação que orienta o
Secretariado.
Foi feita uma atualização especial sobre
a caminhada feita pela Rede Champagnat Global, sendo os participantes
informados de todas as atividades que
levaram à criação desta Rede de Escolas
que representa uma forma de caminhar
juntos em missão. Os destaques da
apresentação foram as diversas atividades da Rede e as muitas iniciativas
criativas e inovadoras que estão sendo realizadas na plataforma Agorá. A
plataforma, como um recurso a serviço
de Champagnat Global é um fórum para
que a comunidade escolar marista global
interaja em questões de interesse.
Os participantes tiveram amplo tempo
para discutir em grupos suas impressões
sobre o lançamento da Rede, os desafios

que preveem para ela e, finalmente,
reafirmaram seu desejo de que ela seja
uma forma eficaz de abordar, como
uma família, os desafios sobre os quais
muitos concordam. As reações indicaram
que todos se identificam com o projeto
e apoiam a Rede para que cresça e
fortaleça não apenas globalmente, mas
também nas realidades locais.
Os Provinciais também receberam o
folheto do Itinerário da Rede Global Marista de Escolas, muito útil para aqueles
que querem saber como o Projeto está
se desenvolvendo. O PDF desse folheto
está disponível neste link.
Para concluir a sessão, o Diretor do
Secretariado, Irmão Carlos Alberto Rojas
apresentou o Mapa da Rede Global de
Escolas Maristas a todos os participantes
e pediu-lhes que fossem embaixadores na promoção do uso do mapa, que
incentivassem todas as escolas maristas
a tê-lo impresso e que enviassem fotos
à equipe da rede Champagnat Global
para compartilhá-lo com outros. Houve
um momento para uma foto de grupo
de todos os líderes com o Mapa Global
mostrando seu compromisso e apoio ao
Projeto.
24 I MARÇO I 2022
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PROVINCIA DE COMPOSTELA

O FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

O

Fórum provincial sobre a vocação laical marista da
Província Marista Compostela realizou-se em Valladolid
nos últimos dias de fevereiro com a participação de 22
pessoas que partilharam vida, experiências e reflexões no seio
do processo que se está a realizar ao nível internacional, em todo
o Instituto, nos seguintes aspetos:
• Aprofundar a compreensão da vocação marista com particular ênfase na vocação leiga marista.
• Rever e oferecer processos e itinerários de formação e
acompanhamento da vocação dos leigos.
• Refletir e propor possíveis formas de conexão com o carisma marista.
• Conhecer, refletir, explorar e propor possibilidades de estruturas jurídicas (civis e canônicas) para os leigos maristas.
Este fórum é a fase provincial deste processo e faz parte da
partilha que foi realizada em 17 grupos locais desde o início do
ano em que participaram 155 pessoas. Nesses grupos, foram
realizadas sessões sobre cada um dos aspetos do processo e
foram tiradas conclusões para este fórum.
Tendo como ponto de partida a experiência local, temos vindo a
desenvolver as diferentes vertentes. Guiados por Patricia Cuesta,
da Equipa de Vida Marista, partilhámos os diferentes ambientes,
experiências, e pessoas que possibilitam e favorecem o desenvolvimento da vocação pessoal a partir da história dos participantes.
Lisardo García, coordenador da Equipa de Vida Marista, repercorreu a história da nossa Província e dos diferentes processos
e itinerários de formação e acompanhamento da vocação dos
leigos IDEMs, GEM, HEE, Pastoral Juvenil… e a abordagem do
desenvolvimento do Itinerário de Vida Marista. A partir daí, refletimos sobre os elementos desses processos e aqueles elementos
que devem estar presentes em nosso itinerário.
Coordenada por Eladio Díez, chefe da Equipa de Leigos e membro da Equipa de Vida Marista, foi realizada uma mesa redonda
para conhecer as atuais estruturas jurídicas leigas presentes em
congregações próximas à nossa e em processo de vinculação
presentes na Província Marista da Ibérica . Para isso contamos
com a presença de:
• José Miguel Rodríguez, membro Comunidade de La Salle
“Emaús” de Valladolid. Atualmente conta com 5 membros, a
sua esposa Laura, com quem tem duas filhas, e outros três
membros dedicados à educação em diferentes escolas de
Valladolid de La Salle y Maristas.
• Mayte Ballaz César e José Ignacio Hualde. Casal e pais de 5
filhas. Membros da Fraternidade “San Fermín” em Pamplona.
Ambos estão ligados ao carisma marista, e ela faz parte da
Equipa de acompanhamento do vínculo na Província Ibérica.
• Laura Terradillos Bilbao. “Cooperante Salesiana”, membro
do Conselho Provincial de San Francisco Javier, à frente do
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Comitê de Formação (Província de Bilbao). Ela fez a sua promessa como Cooperante Salesiana em 2000, e é professora
no colégio Salesiano Padre Aramburu, em Burgos.
Para trabalhar sobre o vínculo, Rita Silva, da Equipa de Leigos,
orientou, através de uma visualização, uma sessão sobre a
importância dos vínculos que temos nas nossas vidas e como
os nutrimos. A partir daí, deu-se continuidade à reflexão sobre
como seria uma conexão na nossa realidade compostelana,
e o que isso implicaria para o Instituto e para as pessoas que
queriam estar conectadas.
A manhã do domingo começou com as palavras do Ir. Máximo
Blanco, Superior Provincial, que apresentou a realidade da
reflexão ao nível do Instituto, para depois realizar uma assembleia, na qual, partindo do processo local e com as experiências
do sábado, são priorizadas as seguintes propostas como as
linhas que podemos realizar respetivamente na nossa realidade
provincial e ao nível de Instituto Marista para cuidar e fortalecer a
vocação laical marista.
Linhas propostas para a província
1. Fortalecer a vida marista por meio de comunidades locais
abertas com estruturas comuns de animação,
2. Formação e acompanhamento de animadores de processo,
grupos e indivíduos.
3. Criar uma estrutura provincial de orientação e apoio aos
grupos locais.
4. Formação de Formadores e Acompanhantes.
Linhas propostas para o instituto
1. Intercâmbio de experiências de formação e acompanhamento dos leigos ao nível do Instituto.
2. Conceber a formação de formadores ao nível de Instituto
para assegurar linhas comuns nos processos com os leigos.
3. Refletir sobre uma estrutura flexível que inclua irmãos e leigos.
4. Refletir sobre um modelo associativo internacional com
diferentes caminhos para gerar vida e cuidar do carisma.
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mundo marista
PARAGUAI: COMUNIDADE LEIGA MARISTA DE
HORQUETA

ESPANHA: COLEGIO SANTA MARÍA MARISTAS,
TOLEDO

ARGENTINA: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN: 95
NIGÉRIA: OFICINA DE CAPACITAÇÃO HUMANA PARA
ANOS DE PRESENÇA MARISTA EM SAN FRANCISCO O MARIST BROTHERS’ JUNIORATE (MBJ) UTURU

BRASIL: COLÉGIO MARISTA PALMAS

SRI LANKA: MARIST CHAMPAGNAT ASSOCIATION
LEADERSHIP PROGRAM – NEGOMBO

Irmão Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto Marista

51.

O avô – Notre Dame de l’Hermitage transformada em Juvenato

Como diretor da casa de l’Hermitage, o Irmão Francisco levava uma vida normal e tranquila, pode-se dizer contemplativa. Ele cuidava de uma parte do jardim, ocupava-se dos irmãos na enfermaria e dedicava muito tempo
à oração. Ele não se esquivava do trabalho e aceitou em continuar sendo o superior da casa e dos estudantes,
ele se exigia em presidir todos os eventos da comunidade, mesmos as orações e as refeições, e continuou a
ministrar aulas de religião.
Embora exigente, era próximo dos formandos, conhecia cada um pelo nome e sabia orientá-los com conselhos
oportunos. Foram eles que começaram a chamá-lo carinhosamente de “Avô”. Todos os domingos ele presidia a
proclamação das notas dos noviços e aproveitava essa ocasião para encorajá-los a fazer tudo para agradar a
Deus e à Santíssima Virgem.
Apenas para citar um exemplo, um irmão recordará mais tarde o momento em que chegou a l’Hermitage como
postulante: “Ele quis ver todos os postulantes recém-chegados durante sua ausência. Era para conhecê-los.
No meu caso, quando chegou a minha vez, com excitação e algum medo, entrei no quarto do superior. “Quem
é você? Quantos anos tem? De onde você é? Você está se acostumando? Não há nada na casa que lhe cause
tristeza? Você dorme bem etc.” Essas foram as perguntas que ele me fez com uma bondade quase maternal.
Fiquei comovido. Eu estava prestes a sair para deixar o lugar para outra pessoa, quando ele me parou para me
fazer a seguinte pergunta: “Meu filho, você toma as quatro?” Eu duvidava da resposta, porque não entendia
muito bem o que quis dizer com a expressão: “Você toma as quatro?” Então ele mudou a forma da pergunta
para ficar mais fácil para mim: “Você toma um lanche às quatro?”, ele disse com um sorriso. À minha resposta
afirmativa, acrescentou paternalmente: “Alimente-se bem, meu filho, você precisa crescer porque você é muito
pequeno, isso é um defeito que você vai corrigir, tenho certeza”.
Aquela pequena conversa com o primeiro Superior do Instituto deixou na minha alma um não sei o quê que me
encantou. Senti uma alegria profunda quando saí para encontrar meus companheiros”.
Outros episódios
24 I MARÇO I 2022
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TIMOR LESTE

122 ALUNOS DA BACAU SE FORMARAM
COMO PROFESSORES NO ICFP

A

16ª Cerimônia de Formatura do Instituto
Católico para a Formação de Professores
(ICFP), Colégio Marista de Professores
de Bacau – Timor Leste, foi realizada no dia
5 de março, com a presença de mais de 700
pessoas no “Merkadu ” o salão central da
assembleia.
O encontro começou com uma Missa especial
presidida pelo Padre Manuel da Silva Ximenes.
Após a Missa, iniciou-se a indução formal
de 122 formandos. Padre Avelino Lemos,
representante do Administrador Diocesano e
Governador do Colégio, e Padre Alipio Pinto
Gusmão, conduziram a oração de abertura e o Ir. Paul Gilchrist deu as boas-vindas aos convidados especiais, famílias
e alunos.
Padre Avelino apresentou o grau de Bacharel em Magistério a
62 alunos do Bacharelado; ele também concedeu o grau de Licenciatura para outros 60 alunos. Os alunos ficaram um pouco
emocionados com a ocasião.
Os oradores convidados para a ocasião foram a Diretora Geral
do Ensino Superior, Dra. Maria Philomena Lay, e o ex-Embaixador Timorense nos Estados Unidos, Sua Excelência Constansio
da Conceição Pinto. Ambos destacaram a importância da
educação e o papel de professores competentes e entusiastas
para o desenvolvimento futuro do país. O Ir. Paul presenteou

CASA GENERAL

cada um com um tais tradicional, um pano decorativo dado aos
convidados em ocasiões importantes.
A licenciada, Beatriz Freitas, falou em nome dos formandos e
agradeceu especialmente aos pais e funcionários do ICFP pelo
apoio que deram aos alunos, ao longo da viagem.
A cerimônia de duas horas terminou com uma breve oração,
uma canção, “Iha dadeer kmanek furak ida ne’e” (Esta é uma
bela manhã, hoje), e uma bênção final do Padre Avelino.
O ICFP, acompanhado por uma comunidade de três Irmãos
(dois da Província da Austrália e um da Província do Brasil
Centro-Norte), tem 237 alunos, divididos em dois cursos: 186
cursam os três anos do bacharelado, e 51 são alunos do curso
de Licenciatura, que tem duração de 1 ano.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO “SENDEROS” EM MANZIANA
19 irmãos estão chegando esta semana em Manziana para o
primeiro programa de formação presencial desde o início da
pandemia, em março de 2020. O programa “Senderos” é oferecido aos irmãos em seus anos de meia-idade e o grupo deste
ano terá 19 participantes das Américas, Europa, África e Ásia.
A equipe de formação permanente do Instituto, os irmãos Antonio Peralta, Xavier Barcelo e Michael Sexton, guiará o grupo a
partir de 20 de março até 12 de junho.
Além dos seminários e tempo pessoal, o programa incluirá uma
peregrinação aos lugares maristas, na França, e um tempo de
caminhada pelo Caminho de São Francisco de Assis.
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ORAÇÃO PELA PAZ

UCRÂNIA E OS MARISTAS DE CHAMPAGNAT
“Em nome de Deus, peço-vos: interrompei este massacre!” Foi esse o apelo dramático do Papa Francisco
feito durante o oração do Angelus, no segundo domingo
da Quaresma. Nós, maristas de Champagnat, também
queremos nos unir ao grito do Papa e, particularmente,
ao grito de milhões de pessoas que sofrem o horror da
guerra. Não apenas nos unimos a este grito desesperado,
mas também queremos dar passos concretos para estar
com nossos irmãos e irmãs que sofrem.
O Papa Francisco, em sua mensagem, após a oração no dia
13 de março, foi claro em sua proposta: “Diante da barbárie
da matança de crianças, inocentes e civis indefesos... a única coisa a fazer é por fim à inaceitável agressão armada...”.
Sim, juntemo-nos àqueles que clamam pelo fim de toda violência. Juntemo-nos àqueles, cristãos e pessoas de boa vontade, e como Instituto e em colaboração com outras instituições
que estão trabalhando para o fim, o mais rápido possível, do
eclesiásticas e civis. Somos chamados a ser resolutos na
drama da guerra, da violência e da insensatez. Juntemo-nos às
defesa da dignidade daqueles que sofrem. Somos chamados
pessoas e organizações anônimas para ajudar o mais rápida e
a responder aos apelos das crianças e jovens nas periferias,
efetivamente possível. No mundo marista, especialmente na Eue talvez não haja maior periferia do que aquela produzida pela
ropa, estamos encontrando respostas proguerra. Pois “as crianças pobres são a
féticas para ajudar. Propostas individuais,
razão da nossa existência e da nossa
de famílias, de centros e de comunidades,
criação”. Nossas Constituições também
Eu
garanto
a
vocês:
que são organizadas por nossas Unidades
nos lembram deste chamado para
Administrativas, seja como iniciativa própria, todas as vezes que
responder (52) como Marcelino fez em
ou aderinto a outras congregações ou
vocês fizeram isso a seu tempo (59).
instituições.
Gostaríamos de aproveitar esta oporum
dos
menores
de
A convite do Papa Francisco, os refugiatunidade para agradecer a todos os
meus irmãos, foi a
dos já estão sendo acolhidos. Milhares
maristas de Champagnat que já se
de crianças, mulheres e pessoas idosas
mobilizaram, individualmente ou em
mim que o fizeram
estão deixando o horror da guerra. A
grupo. Uma onda de solidariedade está
Mt 25,40.
resposta marista já está indo ao encontro
sendo sentida e experimentada em todo
das necessidades concretas das pessoas
o Instituto, como uma família global.
que tiveram que fugir: acolhimento nas comunidades marisHoje, enquanto se realiza a Conferência Geral, nos sentimos
tas, abertura de instalações, campanhas de arrecadação de
próximos àqueles que sofrem as dolorosas consequências da
dinheiro e necessidades básicas, ofertas de colaboração, etc.
guerra, tanto na Ucrânia como em outras partes do mundo.
As cinco Províncias Maristas da Europa já estão respondendo a
esta emergência, assim como nossas ONGs: Grécia, Portugal,
Oração pela paz
Bélgica, Romênia, Itália… a lista de presenças maristas que
O Papa Francisco pede especificamente para todas as coestão se mobilizando está crescendo a cada dia. Irmãos e leimunidades, diocesanas e religiosas, que aumentem “nossos
gos maristas de Champagnat, não podemos esquecer que “nos momentos de oração pela paz”. Convidamos você, ao ler estas
refugiados, Cristo está presente” e “O Senhor Jesus vos espera linhas, a dedicar alguns minutos para rezar pela paz. Convidaem cada um deles” (Regra de Vida, 32).
mos você a promover um momento de oração pela paz, com
sua família, com sua comunidade, com seu grupo cristão.
Responder com audácia
Então, aja e reze, reze e colabore!
Hoje continuamos a ser chamados a realizar o quinto apelo do
XXII Capítulo Geral: “Responder com audácia às necessidaCom adultos: English | Español | Français | Português
des emergentes”. Somos chamados a fazê-lo pessoalmente
Para crianças e jovens: English | Español | Français | Português
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CASA GERAL

21 DE MARÇO: DIA INTERNACIONAL DA FLORESTA

"A

vida irrompe!”. Assim intitulava un amigo
esta fotografía.
Partimos da premissa compartilhada por
muitos de nós: A vida irrompe, inclusive contra a
nossa vontade, nossas ações ou na falta delas.
No dia 21 de março de cada ano, desde 2012, celebramos o Dia Internacional da Floresta (Da árvore, no
Brasil), se bem que anteriormente este tema já tenha
sido considerado durante as reflexões sobre o meio
ambiente.
Este artigo, como outros que escrevemos, junta-se ao
objetivo principal desta celebração, que é a de criar
consciência sobre a necessidade da natureza, das
florestas, para a vida de todos os seres vivos, mas também
para nós, seres humanos.
Felizmente, estamos assistindo nos últimos anos a uma crescente conscientização que leva a tomar medidas concretas de
proteção de nossos espaços naturais. Medidas concretas que
procedem de pessoas individuais, de associações, de grupos
da sociedade civil, de entidades ligadas à vida cristã e, iclusive
dos próprios Governos e instâncias não governamentais.O Papa
Francisco nos fala, no número 58 da Lauda Si’, sobre as ações
positivas que já estão sendo desenvolvidas, embora, assinale
também, que ainda existe um longo caminho a percorrer (como
encontramos nos núeros 146 e 192 desta mesma Encíclica).
A existência desses grandes espaços naturais, as florestas, é
uma necessidade para todos nós. A vida de milhares de espécies vegetais e animais dependem delas. A vida de milhões de
pessoas depende diretamente delas (pois proporciona alimento, remédios, energia…). As florestas equilibram o ecosistema
em todo o planeta, por conseguinte, a vida de todos aqueles
que vivem longe desses espaços naturais. As matas são necessárias no presente e imprescindíveis para o futuro.
Os Maristas de Champagnat, já faz alguns anos e em muitos
lugares do Instituto, estamos especialmente comprometidos com o cuidado de “nossa casa comum”, e isso implica
também o cuidado dos espaços naturais. Muitas Províncias e
muitas realidades maristas locais começaram a implementar

planos de ação para cuidar do planeta, assim como contribuir
para um desenvolvimento sustentável.
A reciclagem, o consumo responsável, a instalação de sistemas de energia renovável, a economia energética, são algumas das medidas que favorecem o cuidado com a natureza. A
adesão aos planos e projetos liderados por outras organizações
e em trabalho de rede farão que nossas ações concretas se
tornem mais significativas.
Faz justamente alguns dias, durante a Conferência Geral,
que está acontecendo em Roma durante este mês de março,
apresentávamos uma breve informação sobre a Laudato Si’ a
todos os Provinciais aqui reunidos. Foi uma oportunidade para
continuarmos aprofundando nossa reflexão sobre a ecologial
integral, e um tempo para sonhar juntos sobre como aprofundar esse tema no Instituto, nas Províncias, em nossas comunidades e obras.
Realmente, a vida irrompe! A pergunta que segue poderia ser:
como, de maneira concreta, permito que a vida desabroche?
Façamos de nossos espaços e entornos, em todo mundo
Marista, um lugar onde a vida irrompe.
Unamo-nos, pois, ao convite do Papa Francisco de “colaborar
como instrumentos de Deus para o cuidado da criação, cada
um em sua própria realidade ou cultura, em suas experiências,
iniciativas e capacidades” (LS 14).
Ir. Ángel Diego – Secretariado de Solidariedade

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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