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■  O Conselho Geral se reunirá em sessões plenárias de 7 
a 24 de junho. Nestes primeiros dias, ele discutirá a Con-
ferência Geral e dará seguimento aos temas propostos ao 
final da Conferência. Também tratará sobre a avaliação da 
Administração Geral que foi realizada durante a Conferência 
Geral.
■  Durante estas semanas, o Conselho estará em contato 
com o grupo “Gier”, com o grupo de líderes europeus (de 20 
a 24 de junho) e com a Comissão do Patrimônio Espiritual (de 
20 a 24 de junho).
■  O programa de formação Gier entra na segunda semana, 
que segue até 16 de junho na Casa Geral. Na segunda-feira, 
o Irmão Ernesto esteve com os irmãos.
■  Na quinta-feira, a FMSI fala sobre Laudato Si’; e Irmão 
Mark, sobre Educação e Evangelização. Na sexta-feira, Inês, 
sobre os leigos; e no sábado, Irmão Óscar, conselheiro-geral, 
motiva o tema da espiritualidade.
■  Até terça-feira, o Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado 
da Solidariedade, participou do encontro “Plataforma de Ação 

Laudato Si’”, do grupo Ordens Religiosas. 
■  Nesses dias, se encontra a “Área Missão” da Administra-
ção Geral, que conta com a participação do Secretariado de 
Educação e Evangelização, da Solidariedade e do Cmi, com 
os conselheiros de ligação Ben e Ken. 
■  O Webinar Internacional para diretores de Escolas Maris-
tas, organizado pela Rede Global Marista de Escolas, aconte-
ce na quarta-feira.
■  Na quarta-feira, os diretores do Secretariado de Leigos, 
Raúl, Manu e Agnes, participaram do encontro com a equipe 
do laicato da Província da África Austral.
■  O Ir. Beto, diretor do Secretariado de Educação e Evan-
gelização, participa na sexta-feira da reunião para planejar o 
encontro presencial no México sobre o lançamento da Rede 
Global de Escolas Maristas. 
■  No sábado termina em Manziana o Programa Senderos, 
animado pela equipe de Formação Permanente do Instituto. O 
Irmão Ernesto e outros Irmãos da Casa Geral participarão da 
celebração de encerramento.

administração geral

Maristas de todo o mundo, 
no dia 6 de junho, festa de 
São Marcelino Champagnat, 

reuniram-se para celebrar o dom da 
sua vida que continua presente nas 
pessoas que abraçam seu carisma. 
A festa é um momento especial 
também na vida da comunidade 
da Administração Geral, quando 
maristas de Roma se reúnem com 
a comunidade da Casa Geral para 
fazer memória do fundador do 
Instituto. Nesse ano, a celebração 
foi presidida pelo Cardeal João Braz 
de Aviz, Prefeito da Congregação 
para os Institutos de Vida Consagra-

CASA GERAL

FESTA DE SÃO MARCELINO EM ROMA

https://champagnat.org/pt/festa-de-sao-marcelino-em-roma/
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da e Sociedades de Vida Apostólica. Concelebram os capelães 
da Administração Geral, Padres Ricardo e Raj, junto com o 
Superior dos Padres Maristas, Pe. John Larsen.

O Cardeal Aviz convidou a assembleia a aprender o que sig-
nifica a sabedoria, dom do Espírito Santo, conquistada “cami-
nhando com o Senhor” e graças à “vida em Cristo que nos leva 
a ser pequenos”. E destacou: “Marcelino Champagnat deixou 
a vocês um modelo de vida que passa através desse estilo: 
seguir o Senhor à maneira de Maria”.

A celebração foi destacada pela presença dos religiosos 
dos 4 ramos da Família Marista. Contou também com a 
presença extraordinária de irmãos vindos de várias partes 
do mundo, dos grupos de formação permanente “Sen-
deros”, que estão em Manziana, e do Grupo “Gier”, que 
segue o curso na Casa Geral. Estiveram presentes tam-

bém os Irmãos da comunidade de San Leone Magno, além 
dos leigos que trabalham na Administração Geral e seus 
familiares.

No final da celebração, o Ir. Ernesto tomou a palavra para 
agradecer a presença de todos e recordar a mensagem que 
deixou para esse dia de festa, destacando que “Marcelino sou-
be escutar dentro de si as intuições do Espírito, num contexto 
difícil, e soube responder com generosidade e paixão. Maria, 
a Boa Mãe, o inspirava continuamente. Contamos hoje com 
esta mesma inspiração e somos convidados a responder ao 
contexto dos nossos dias.”

Todos os participantes participaram então de um momento de 
convívio fraterno no jardim da Casa Geral.

Fotos em FaceBook

MENSAGEM DO SUPERIOR-GERAL PARA A FESTA DE SÃO MARCELINO

SEJAMOS CAPAZES DE REVIVER E DE DIFUNDIR
O DOM DO CARISMA MARISTA

Caros Maristas de Champagnat:

Neste 6 de junho, agradecemos o dom 
da pessoa e da vocação de São Marceli-
no Champagnat. Naquele dia, enquanto 
a comunidade de irmãos em N.D. de 
L’Hermitage rezava a Maria cantando a 
Salve Regina, Marcelino foi chamado à 
Casa do Pai.

É uma alegria para todos nós celebrar o 
nosso Fundador, com profunda gratidão 
pelo dom do carisma que nos foi dado 
por meio dele.

Quando jovem, pela mediação de um 
sacerdote, Marcelino disse sim ao 
chamado que sentiu de Deus para ser sacerdote. Ele realizou 
sua formação, não sem dificuldades, seguindo muito atento às 
intuições que recebia do Espírito. Foi assim que, ainda antes 

da sua ordenação sacerdotal, sentiu a inspiração de fundar 
um instituto de Irmãos a serviço das crianças e dos jovens, so-
bretudo dos mais necessitados. E foi assim que, aos 27 anos, 

Veja aqui o vídeo da cerimónia

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.5320041974708616
https://champagnat.org/pt/mensagem-do-superior-geral-para-a-festa-de-sao-marcelino-champagnat/
https://youtu.be/y7cE0-hAmV0
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como jovem sacerdote, iniciou este belo projeto, dando-nos o 
nome de Maria.

No último 20 de maio, festa do nascimento de Champagnat, 
lançamos o Ano das Vocações Maristas em todo o Instituto. 
Período que desejamos concluir em um dia como hoje, dentro 
de um ano.

Fiz o convite para que, ao longo deste ano, celebremos e 
agradeçamos o dom que recebemos, como maristas de Cham-
pagnat, os irmãos, os leigos e as leigas maristas… todos nós 
que vibramos com o carisma marista , a ponto de vivê-lo em 
profundidade fazendo deste dom o nosso estilo de vida.

Convidei também para que, além de celebrar e de agradecer, 
retomemos com força e entusiasmo 
o tema das vocações maristas, na 
perspectiva de uma renovada cultura 
vocacional.

Por um lado, podemos aproveitar esta 
oportunidade para rever o nosso estilo 
de vida pessoal, comunitário, familiar… 
bem como a forma como realizamos 
a missão. Podemos ser capazes de 
difundir o dom recebido, por meio de 
um testemunho de proximidade e de 
entrega, de alegria e de autenticidade.

Ao mesmo tempo, poderemos pro-
mover um ambiente de escuta e de 
busca entre os jovens. Vamos oferecer 
espaços onde cada jovem descobrirá 
o dom que lhe foi dado e como pode 
desenvolvê-lo. Queremos enfatizar o cuidado e a geração da 
vida marista, acompanhando em particular aqueles que se sen-
tem chamados a viver o dom da vocação marista, seja como 
irmãos religiosos ou como leigos ou leigas maristas. Creio que 
o Senhor continua a suscitar este dom nos jovens, por isso 
desejamos favorecer as oportunidades de busca, de acompa-
nhamento e de formação.

Recordei que o mais importante não será quantos irmãos e 
leigos maristas existem ou existirão no Instituto, mas sim a 
qualidade de nossa vida que testemunha apaixonadamente 
a presença de um Deus vivo e próximo, assim como nossa 
entrega solidária aos mais necessitados.

Em visitas recentes a algumas casas de irmãos mais velhos, 
tenho dito a eles que, quando os encontro, não olho para a 

idade, possíveis doenças ou se alguém usa cadeira de rodas… 
mas, no seu olhar que transparece a presença de Deus e de 
Maria em sua vida, assim como relembrar-lhes os anos de sua 
dedicação aos jovens, acompanhando-os nas aulas, nos es-
portes, corrigindo os trabalhos de casa, estando presente entre 
eles. Convido a todos os irmãos mais velhos a apoiarem o ano 
das Vocações Maristas com suas orações e com seu testemu-
nho de que vale a pena hoje se entregar incondicionalmente ao 
chamado de Deus

Aos demais irmãos e a todos os leigos maristas, convido-os a 
se perguntarem como desejamos ser fiéis hoje ao dom do ca-
risma marista que recebemos; a tornar este dom mais visível, 
pelo modo como vivemos a fraternidade e como realizamos 
a missão. Talvez tenhamos que mergulhar na experiência da 
interioridade e da espiritualidade. Talvez tenhamos que rever 

como nos relacionamos, recorrendo à 
misericórdia, ao perdão e à reconciliação. 
E olhar para nossas atitudes e ações 
solidárias, especialmente em um mo-
mento em que surgiram novas formas 
de pobrezas e de necessidades, multipli-
cando a existência de crianças e jovens 
marginalizados.

Junto com o testemunho e a visibilidade, 
sejamos capazes de gerar espaços que 
favoreçam em cada jovem o encontro 
consigo mesmo e com um Deus mise-
ricordioso que os chama a ser feliz no 
serviço ao próximo. Desejamos acompa-
nhar e cuidar da vida marista nascente 
naqueles jovens que se conectam com o 
dom do carisma. Queremos abrir nossas 
portas para compartilhar com eles nossa 

fraternidade, oração e missão.

Marcelino soube escutar dentro de si as intuições do Espírito, 
num contexto difícil, e soube responder com generosidade e 
paixão. Maria, a Boa Mãe, o inspirava continuamente. Conta-
mos hoje com esta mesma inspiração e somos convidados a 
responder ao contexto dos nossos dias.

Que possamos reviver e difundir o dom do carisma que rece-
bemos!

Feliz festa de São Marcelino!
Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior-Geral

6 de junho de 2022

PDF: English | Español | Français | Português | Italiano

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperiorGeneral_6June2022.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperiorGeneral_6junio2022.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperieurGeneral_6juin2022.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperiorGeral_6junho2022.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperioreGenerale_6giugno2022.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperiorGeral_6junho2022.pdf
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ÁFRICA

LEIGOS E IRMÃOS REFLETEM
SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

No dia 17 
de maio 
de 2022, a 

Comissão de Leigos 
e Irmãos da África 
teve sua reunião 
com a Conferência 
dos Superiores do 
Continente Africano 
(CSAC) via online. O 
objetivo do encon-
tro foi informar aos 
Superiores Provin-
ciais os avanços, 
os desafios e o 
caminho a seguir 
em relação à vocação laical marista na África. Em segundo lu-
gar, buscar seu apoio regular na animação dos leigos maristas 
na África e, em terceiro lugar, compartilhar com eles sobre o 
Fórum Internacional sobre a vocação marista laical.

O Ir. Elias Odinaka Iwu, co-coordenador da Comissão Africana 
de Leigos e Irmãos, que moderou a reunião, deu a entender 
aos Superiores Provinciais sobre o progresso e os desafios 
dos Leigos Maristas na África, ao agradecer aos Superiores 
Provinciais por seus esforços em apoiar os Leigos Maristas nas 
suas diversas Unidades Administrativas (UA’s). Ele pediu-lhes 
que estendessem seu apoio à Comissão Africana de Leigos e 
Irmãos (AL&BC).

O Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa (Conselheiro-geral), comparti-
lhou mais sobre o Fórum Internacional sobre a Vocação Marista 
Laical. Cada membro da Comissão aproveitou a oportunidade 
para falar sobre os avanços, os desafios e os caminhos da 
vocação dos leigos maristas em suas diversas Unidades Admi-
nistrativas.

Todos os Superiores Provinciais que falaram agradeceram ao 
coordenador, o Ir. Elias Odinaka Iwu, e à sua equipe pelos bons 
serviços que prestam na coordenação dos leigos maristas na 
África. Eles admitiram verdadeiramente que a África tem um 
longo caminho a percorrer em comparação com outras regiões 
do mundo, mas afirmaram que devemos trabalhar de acordo 
com nosso próprio ritmo.

Os Superiores Provinciais agradeceram à Comissão por tê-los 
acompanhado em tudo o que estão fazendo e por convidá-los 
para o encontro.

O Ir. Sylvain, em seu discurso de encerramento, agradeceu aos 
Superiores Provinciais, em nome dos Conselheiros-gerais, por 
sua disponibilidade, e os exortou a continuar apoiando a voca-
ção laical Marista em suas diversas Unidades Administrativas e 
na Região Africana.

Pessoas que estiveram presentes na reunião:

• Sra. Alida Bodomanitra (Madagascar)
• Ir.  Valentin Djawu (PACE)
• Dr. Dennis Khasu (África Austral)
• Ir. Ivo Njongai (África Ocidental)
• Ir. John Bwanali (África Austral)
• Ir. Elias Odinaka Iwu (Nigéria)
• Senhor Samuel Adu-Nontwiri (África Ocidental)
• Ir. Nobert Mwila (Provincial, África Austral)
• Ir. Michel Maminiaina (Provincial, Madagascar)
• Ir. Cyprian Gandeebo (Provincial, África Ocidental)
• Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa (Conselheiro-geral)

Os Irmãos Vincent Uchenna Abadom (Provincial, Nigéria) e 
Babey Venceslas Baindekeli (Provincial, PACE) não puderam 
participar do encontro devido a seu trabalho comunitário, mas 
enviaram representantes.

https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/leigos-e-irmaos-da-africa-refletem-sobre-a-vocacao-marista-laical/
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ROMÊNIA: OS IRMÃOS ÓSCAR MARTÍN E 
VALDÍCER CIVA FACHI VISITAM A COMUNIDADE 
LAVALLA200> DE MOINESTI

CANADÁ: CONSELHO DO DISTRITO DO CANADÁ 
EM VALCARTIER

PORTUGAL:COLÉGIO MARISTA DE CARCAVELOS

MADAGASCAR: LYCÉE CATHOLIQUE ST JOSEPH – 
ANTSIRANANA

CASA GERAL: ENCONTRO DO BOARD DE FMSI

mundo marista

PERU: COLÉGIO SANTA MARÍA DE LOS ANDES

VOCAÇÃO MARISTA LAICAL. 

ONDE ESTAMOS NA CAMINHADA DO FÓRUM INTERNACIONAL?

Estamos chegando à parte final da segunda etapa do 
Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical. 
Esta etapa incluiu o estudo e aprofundamento em cada 

Unidade Administrativa dos temas propostos pelo Fórum, 
a nível pessoal e comunitário. A dinâmica foi realizada em 
pequenos grupos compostos por irmãos, comunidades mistas, 
leigos e leigas vocacionados, fraternidades do MChFM e outros 
movimentos.
Em algumas Unidades Administrativas, um fórum Provincial/
Distrital, ou um evento similar, já aconteceu, em presença ou 
de forma vitual, com a participação de representantes da fase 
local. Em outras Unidades, esta atividade será desenvolvida nas 
próximas semanas. Cada UA está organizando esta experiência 
de acordo com sua própria realidade.
Além disso, nesta etapa 2, os três representantes escolhidos 
pela Província, dois leigos e um irmão, foram indicados para 
participar do Fórum Internacional, que realizar-se-á, em pre-
sença, em novembro de 2022, em Roma, e em novembro de 
2024, de maneira virtual.
A atual etapa do Fórum termina em 30 de junho de 2022, 

data em que as Equipes Provinciais de Animação dos Leigos e 
Leigas enviarão ao Secretariado dos Leigos suas respostas às 
perguntas de cada um dos objetivos, representando o resultado 
da reflexão feita em nível local e provincial.

Boletim do laicado marista – Partilhando 13: English | Español 
| Français | Português

Raúl Amaya, Director del Secretariado de Laicos

https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/en/sharing/
https://champagnat.org/es/compartiendo/
https://champagnat.org/fr/partage/
https://champagnat.org/pt/partilhando/
https://champagnat.org/pt/onde-estamos-na-caminhada-do-forum-internacional/
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AMÉRICA CENTRAL

ASSEMBLEIA DO FÓRUM SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA 
LAICAL

Nos dias 14 e 15 de maio vivemos uma profunda expe-
riência de comunhão organizada pela Comissão Provin-
cial do Laicato. Irmãos e leigos nos encontramos em El 

Salvador para a Assembleia Provincial do Fórum Internacional 
sobre a Vocação Marista Laical. Representantes de cada país, 
25 leigos e 9 irmãos, vivemos um tempo de graça, levamos 
a voz de todos aqueles que participaram da reflexão sobre os 
temas propostos pelo Secretariado dos Leigos como caminho 
para o Fórum Internacional. Cumprimos a realização da síntese 
provincial dos 4 temas do Fórum Internacional: Vocação, Itine-
rários Formativos, Vinculação e Estruturas Associativas.

Pudemos verificar que há convicção na opção de viver o caris-
ma marista por parte dos leigos. Cada vez mais leigos estão 
conscientes de que viver o carisma marista é uma questão de 
vocação e, por isso, devemos viver um processo de discerni-
mento pessoal para reconhecer o chamado. Uma vocação que 
nos convida a seguir Jesus no estilo de Maria. Como aqueles 
que, se sentindo herdeiros do carisma de São Marcelino, nos 
ensinaram a conhecer, a amar e a viver uma vida marista com 
um claro compromisso com os mais vulneráveis. E com eles 
entendemos que este caminho que fazemos dentro da Espiri-
tualidade Marista deve ser de comunhão, vivendo a experiência 
criativa da comunidade, aquela que nos lança na missão de 
tornar Jesus Cristo conhecido e amado.

Passos como Família Carismática Global
Reconhecemos que isso não se faz sozinhos, que a missão se 
enriquece quando nos organizamos. É assim que surge entre 
nós a necessidade de nos articularmos, de nos movermos 
como parte importante da família carismática marista. Por isso 
lhe pergunto:

Em sua Província, você tem dado passos para se articular 
como leigos maristas? Você sente esse desejo de criar 
estruturas que facilitem a vivência do carisma marista a 
partir do empenho pessoal em benefício dos outros? O que 
seria necessário para que a estrutura associativa possa 
funcionar, apesar de ser de tão diversos países e cultu-
ras? Como você sonha e imagina que deveria funcionar 
uma associação dos Maristas de Champagnat em nível de 
Província?

Finalizamos o Encontro do Fórum com a Eucaristia, quando o 
Provincial, Irmão Hipólito Pérez, nos enviou Nohemy Pinto, Mar-
cos Mercado, Ir. Juan Carlos Bolaños e a mim, Ana Saborío, 
como representantes da Província da América Central para o 
Fórum Internacional da Vocação Marista Laical, a ser realizado 
em Roma em novembro.
 

Ana Saborío

https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/america-central-realiza-assembleia-do-forum-sobre-a-vocacao-marista-laical/
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AustráliA
A Associação Marista São Marceli-
no Champagnat iniciou a III As-
sembleia Nacional em 7 de junho, 
com um fórum online. Continuará 
com um segundo fórum em 27 de 
julho, e culminará com um encon-
tro online/presencial de 26 a 28 de 
agosto.

ProvinciA l’HermitAge
Mais de mil pessoas ligadas ao 
carisma marista de toda a Catalunha 
participaram da tradicional pere-
grinação que acontece no mês de 
maio ao santuário de Montserrat. 
Organizado pela equipe de missão, o 
encontro contou com a participação 
de movimentos de jovens (Fajmacor 
y CMS), equipes locais de pastoral, 
obras sociais, associações e colégios 
maristas.

BrAsil sul-AmAzôniA
O Ir. Deivis, Provincial, participou 
do encontro regional dos bispos e 
da conferência dos religiosos. Os 
participantes refletiram sobre o 
Pacto Educativo Global e sobre o 
Ano Vocacional promovido na Igreja 
do Brasil a partir de 20 de novembro 
próximo.

rede corAção solidário 
No marco da semana da Laudato Si’, 
no final de maio, maristas das regiões 
Arco Norte e América Sul se reuniram 
virtualmente para a apresentação da 
iniciativa do Boletim Ecologia Integral, 
feito pelo grupo temático Ecologia 
Integral, formado na Segunda Assem-
bleia da Rede Marista de Solidarieda-
de Internacional.

BRASIL

PROVINCIAIS DA REGIÃO AMÉRICA
SUL VISITAM A COMUNIDADE 
LAVALLA200> DE TABATINGA

Em Tabatinga, na 
tríplice fronteira 
− Brasil, Colôm-

bia e Peru – uma 
comunidade mista de 
irmãos e leigos realiza 
um trabalho desafia-
dor junto às comu-
nidades indígenas e 
ribeirinhas da região, 
além de imigrantes, que por lá chegam 
ao território brasileiro. De 21 a 24 de 
maio, a comunidade recebeu a visita dos 
provinciais do Brasil e da Província Santa 
Maria de Los Andes. Os irmãos José de 
Assis Elias de Brito (Brasil Centro-Norte), 
Benedito de Oliveira (Brasil Centro-Sul), 
Deiveis Fischer (Brasil Sul-Amazônia) e 
Pablo Gonzalez Franco (Santa Maria de 
los Andes) estiveram lá para reafirmar a 
importância da presença marista naquela 
região, visitar e ouvir os membros, bem 
como o bispo da diocese.

Lugar de missão e vivência do caris-
ma marista
Para o lr. José de Assis Elias de Brito, 
a Comunidade de Tabatinga é cheia 
de significados. “Estarmos presentes 
numa fronteira que necessita de apoio 
e cuidado às comunidades carentes e 
isoladas representa muito para nós. É 
um local próprio ao nosso carisma, pois 
lá se encontram os mais pobres entre os 
pobres. Reafirmar nossa presença nessa 
fronteira geográfica e existencial é garan-
tir a missão de Champagnat”, conta. Os 
provinciais puderam conhecer a vida e o 
trabalho dos 4 membros da comunidade, 
o casal Marcio Guerreiro e Patricia Borja, 
Mayra Gutiérrez Márquez (México) e Ir. 
Luke Fong, do Distrito do Pacífico.

A missão marista na região amazônica 

também vai ao encontro dos apelos do 
VII Capítulo Provincial, que convocou a 
Província a testemunhar com profecia o 
carisma marista, bem como a fortalecer 
a opção pelos mais pobres na construção 
da cidadania global. “Há muito por fazer, 
por isso a missão de Champagnat se 
faz tão importante neste espaço. Como 
provinciais desses territórios, precisamos 
contribuir com o Instituto para viabilizar 
essa missão”, finaliza lr. Assis, Provincial 
de Brasil Centro-Norte.

Para Marcio Guerreiro, “a presença 
marista nesta tríplice fronteira é muito 
significativa e de fundamental impor-
tância para os voluntários e pessoas 
que encontramos. Aprendemos muito e 
oferecemos um pouco da nassa peque-
nez, face a tantos desafios”.

Os irmãos provinciais tiveram contato 
com algumas famílias auxiliadas pela 
comunidade (foto), participaram de 
missa e tratativas foram encaminhadas 
para o andamento dos trabalhos nesta 
comunidade internacional. Com o apoio 
e acompanhamento de perto dos líderes 
da Região América Sul, a comunidade do 
projeto Lavalla200> de Tabatinga segue 
a missão lá onde o carisma marista é 
mais chamado: junto àqueles menos 
favorecidos, que vivem em realidades 
adversas e de difícil acesso.

https://champagnat.org/pt/provinciais-da-regiao-america-sul-visitam-a-comunidade-lavalla200-de-tabatinga/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

CASA GERAL

PROGRAMA GIER 2022

O Instituto, através do Secretariado dos Irmãos Hoje, está 
promovento o Programa Gier, que se realiza de 1 a 
30 de junho como parte da formação permanente dos 

irmãos que fizeram os votos finais nos últimos 5 anos.

Coincidindo com o Ano das Vocações Maristas, este programa 
visa ajudar o Irmão jovem a redescobrir a paixão original que o 
inspirou a ser um religioso consagrado. Como resultado desta 
redescoberta, há um compromisso renovado na sua vocação 
de vida e na vitalidade do Instituto.

Tomando o nome do rio, ao longo de cujas margens Marcelino 
construiu o Hermitage, o programa será realizado em Roma, 
durante os primeiros 15 dias, e a segunda parte terá como 
sede l’Hermitage, na França.

O programa oferece aos irmãos as seguintes oportunidades:

• viver uma forte experiência comunitária com irmãos de 
faixa etária e etapa de vida semelhantes

• caminhar como uma família carismática global com uma 
variedade de língua e cultura

• testemunhar os frutos do Espírito Santo através da Igreja 
Universal

• aprender sobre a animação do Instituto Marista e ouvir a 
espiritualidade do coração que motiva a Administração 
Geral.

• reavivar a paixão original do irmão pela sua vocação atra-
vés da visita aos lugares maristas e reconhecer a presença 
de Maria na história do Instituto

• alimentar a confiança em cada um dos irmãos para serem 
promotores apaixonados pela Vida Marista em todas as 
suas expressões

• cultivar o sentido da formação permanente dos irmãos em 
todas as fases da vida.

O Programa Gier 2022 conta com a participação de 22 irmãos 
de diferentes unidades administrativas.  A equipe de animação 
é composta pelos Irmãos Tony Leon, José Miguel Caballero, 
Ángel Medina e Lindley Sionosa.
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