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ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOVENS MARISTA 2023

“TODOS OS CAMINHOS” LEVAM A LISBOA PARA

A

o nos aproximar do ano de
2023, e com a aprovação dos
Conselhos Gerais dos 4 ramos
da Sociedade de Maria, foi acordado
reviver juntos a experiência do Encontro
Internacional de Jovens Marista (EIJM).
Desde 2016, os quatro ramos da
Sociedade de Maria realizam um encontro conjunto com jovens de nossas
famílias religiosas. Essas experiências,
e particularmente a última (WEAVING
LIFE – TECENDO A VIDA – 2019), foram excelentes espaços de liderança e
integração em rede dos jovens maristas

administração geral
■ Estão chegando na Casa Geral os 20 participantes do
Programa de Formação Permanente “Mentors”, destinado a
Irmãos Formadores, que será focado no acompanhamento.
O programa começa no próximo dia 3 e terminará em 27 de
agosto.
■ Desde o sábado passado até a última quarta-feira, terminada a sessão plenária, a comunidade do Conselho Geral
tirou uns dias de descanso em Silvi Marina.
■ Na segunda-feira, os diretores do Secretariado de Solidariedade, Irmãos Francis e Ángel Diego, participaram da
reunião do comitê executivo da Rede Marista de Solidariedade
Internacional.
■ Na terça-feira, Andrea Rossi, diretor da FMSI, participou
do encontro promovido pela FAO intitulado “Juventude e Agricultura: vislumbrando o futuro com esperança”, com testemunhos de projetos implementados por ONGs católicas.
■ O Ir. Mark, do Secretariado de Educação e Evangelização,
participa, em Nairobi, da reunião da Comissão Africana de Missão, que começou na quarta-feira e terminará no dia 5 de julho.
■ Na quinta-feira, o Ir. Ernesto, Superior-Geral, participou

online da conclusão do Programa de formação permanente
Gier. A segunda parte se realizou nos lugares maristas. A
partir de sexta-feira, os 22 participantes voltam para casa,
alguns diretamente de Lion e outros passando por Roma.
■ No mesmo dia, o Ir. Ángel Diego participou da apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável feita pela
Província de México Central.
■ Na sexta-feira, o Ir. Ben, Conselheiro-Geral, se encontra
online com representantes da PUCRS para tratar sobre uma
série de módulos de formação para educadores e estudantes
universitários.
■ No mesmo dia, os Irmãos Carlos Alberto e Mark, diretores
do Secretariado de Educação e Evangelização, junto com a
equipe de Champagnat Global, participam de uma reunião
para organizar o encontro da Rede de Escolas Maristas previsto para novembro próximo, no México.
■ A partir de domingo próximo, até dia 7 de julho, os Irmãos
Ernesto, Superior-Geral, e os conselheiros João e Ben participarão do Capítulo da Província de l’Hermitage, que realizar-se-á em l’Hermitage, na França.
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de diferentes partes do mundo e de fortalecimento de nossa
herança espiritual comum.
Depois de refletirmos juntos, e após uma avaliação positiva do
encontro na Guatemala em 2019, podemos anunciar a experiência conjunta com jovens dos 4 ramos da Família Marista,
na cidade de Lisboa.
Uma Comissão Preparatória Internacional escolhida entre as
4 congregações trabalhou nesta proposta de encontro. Sob o
lema “INTO THE DEEP”. Espera-se dar a 220 jovens maristas
de todo o mundo a oportunidade de:
• abraçar o dom precioso que eles são para Deus, para a
Família Marista, para a Igreja e para o mundo;
• viver uma experiência internacional e intercultural, guiada
pelo espírito de Maria
– o espírito Marista;
• oferecer uma experiência de oração,
de comunidade, de
família e de missão
Marista;
• descobrir formas de
profundar e viver o
chamado pessoal ao
discipulado;
• começar a entender
o que significa ser
um peregrino entre
outros peregrinos
• e aproveitar a
experiência vivida na
Guatemala em 2019.
PARTICIPAÇÃO
O EIJM está aberto a
jovens maristas entre
18 e 30 anos que tenham maturidade e compromisso para
participar na experiência completa e compartilhá-la com os
grupos da Pastoral Juvenil Marista (PJM) quando retornarem às
respectivas Unidades Administrativas (Províncias e Distritos).
DATA DO EIJM
O EIJM acontecerá de 26 a 30 de julho de 2023, em Lisboa,
Portugal, no Colégio Marista de Carcavelos.
Além disso, na segunda-feira, 31 de julho, será realizado um
Festival Mundial Marista para os participantes da EIJM e os jovens que participarão da Jornada Mundial da Juventude (JMJ)
nos dias seguintes. A idade a partir dos 15 anos foi anunciada
como critério de participação no Festival.
DATA DA JMJ
A Comissão Preparatória do EIJM também incentiva os jovens
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maristas a participarem da Jornada Mundial da Juventude
(JMJ) para quem puder fazê-lo da seguinte maneira: a data da
Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, é de 01 a 06 de
agosto de 2023. “Maria levantou-se e foi depressa” (Lc 1,39) é
a citação bíblica escolhida pelo Papa Francisco como lema da
JMJ.
É importante assinalar que as instalações maristas listadas
abaixo acolherão os jovens participantes da JMJ para fomentar
nosso espírito de família e apoiar todos os participantes maristas a terem uma casa. As inscrições para a JMJ dependem dos
participantes. O Colégio Marista (Externato Marista de Lisboa)
oferecerá alojamento.
Além das informações acima, as Províncias e os Distritos

Colégio Marista de Carcavelos

Maristas serão comunicados oportunamente sobre a logística e
a preparação dos jovens para estes importantes encontros.
Bem-vindos a Lisboa e bem-vindos ao EIJM: vamos “INTO THE
DEEP”!
A comissão dos 4 ramos da Família Marista que se reuniu em
Lisboa nos dias 17 e 18 de junho é composta por Juan Carlos
Piña (Padres Maristas), Akenesa Afoa (Irmãs Missionárias Maristas), Anne McCabe (Irmãs Maristas) e pelos Irmãos Maristas
Carlos Rojas, Marcos Omede, Fabio Oliveira e Rui Pires. Lucia
Gómez e Marisa Temporão, da Província Marista Compostela,
também fazem parte dessa comissão.
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1 DE JULHO

MEMÓRIA DOS IRMÃOS
CHRIS MANNION E JOSEPH RUSHIGAJIKI
No dia primeiro de julho recordamos a trágica morte dos Irmãos Chris Mannion e Joseph Rushigajiki, acontecida quanto tentavam
salvar alguns Irmãos e outras pessoas que estavam em perigo em Save, no contexto do genocídio acontecido em Ruanda em
1994. Recordamos esse trágico acontecimento através do relato do Ir. Alexandre Rugema, ruandês, que saíra do país alguns dias
antes do conflito.
Quando o genocídio de Ruanda se
declarou forte e feio em Save, o Irmão
Nzabonaliba Albert (o último Irmão a
deixar Ruanda) correu por todos os lados
para salvar:
• os Irmãos Tutsi, levando-os para a
fronteira com o Burundi,
• os professores e os jovens postulantes e os Irmãos que tinham ficado
em Save
• pessoas que ele nem conhecia, que
estavam a ser alvo dos milicianos;
resgatava-as à base de dinheiro,
• as Irmãs Benebikira que eram
atacadas todos os dias e a quem ele
levava de comer …
Enquanto isso, os Irmãos Stanislas
Ngombwa, Superior do então Distrito do
Zaire e Spyridon Ndanga, que era mestre
de noviços em Nyangezi (Zaire), conseguiram enviar uma
mensagem a Roma pedindo que enviassem alguém que pudesse ajudar na evacuação dos Irmãos Tutsis bloqueados em
Save. Assim, aí pelo dia 28 de junho de 1994, o Irmão Chris
Mannion, Conselheiro Geral dos Irmãos Maristas, britânico
de nascimento, foi enviado pelo Superior Geral para ir a Save
prestar auxílio aos Irmãos em perigo de morte.

poderia pensar que se tratava de um suicídio. Não, o que os
levou a prosseguir foi só pensar nos seus Irmãos em perigo de
morte. Em Butare, pediram ajuda aos militares franceses ali
presentes que aceitaram em os acompanhar até Save. Os dois
Irmãos abriam o comboio de viaturas : o carro deles, um jipe e
pelo menos três camiões militares (porque os Irmãos tinham a
intenção de evacuar pelo menos 200 jovens Irmãs Benebikira,
que também estavam bloqueadas em Save).

Antes de deixar Roma, o Superior Geral, disse-lhe: “Pode
acontecer que se veja forçado a andar vários quilómetros a
pé na floresta, talvez levando alguém às costas. Pode ser
que deixe lá a sua pele.” Ele veio por Bujumbura (Burundi) e
chegou a Save. Viu e falou com estes Irmãos a quem ele vinha
ajudar. E disse-lhes: “Eu vou a Mururu ver os outros Irmãos e
volto para os levar.” O Irmão Joseph Rushigajiki ofereceu-se
para o acompanhar. No dia seguinte, no caminho de regresso,
eles encontraram em Gikongoro e em Butare muitas pessoas
em fuga para o Zaire.

A dois quilómetros de seu destino, o jipe francês caiu numa vala
e o comboio de viaturas parou para colocar o jipe na estrada.
Os dois irmãos, sem saber o que tinha acontecido atrás deles,
continuaram o seu caminho. A duzentos metros da residência
dos Irmãos, o carro caiu numa emboscada e foi imediatamente
crivado de balas, e os Irmãos cairam mortos. O comboio militar
francês, ouvindo os tiros, voltou para trás porque não se queriam
enfrentar com os soldados da Frente Patriótica Ruandesa (RPF).
Era o dia 01 de julho de 1994 pelas 19:00 h

O Irmão Joseph Rushigajiki poderá ter-se dado conta do perigo, mas os dois Irmãos continuaram assim mesmo. Alguém

Leia mais sobre os Irmãos Chris Mannion e Joseph Rushigajiki
30 I JUNHO I 2022
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LÍBANO

PROJETO FRATELLI

"F

az quatro meses que cheguei ao Líbano
e me juntei à família “Fratelli”, descobrindo um projeto cheio de nomes,
programas, sonhos e histórias. Um projeto cheio
de vida.
No Projeto Fratelli somos mais de cinquenta
pessoas que acompanham crianças, jovens e
adultos vulneráveis, especialmente refugiados
e desalojados da guerra. Com eles, tentamos
construir juntos um mundo melhor.
Nossos programas visam inserir crianças em
escolas formais; jovens e adultos na sociedade
através de treinamento vocacional; também
oferecemos um plano de apoio psicossocial e estamos comprometidos em fazer dos nossos espaços um lugar seguro
onde defendemos os direitos das pessoas. Nosso objetivo é

fazer com que as pessoas sejam artesãs de seu próprio futuro.
Acreditamos em suas possibilidades. Essa é a nossa força."
Ir. Juan Carlos Fuertes – Província Mediterránea

CASA GERAL

ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO DE LÍDERES MARISTAS
DA EUROPA PARA A MISSÃO

D

ezesseis líderes maristas da Região Europa, da Espanha, França, Portugal, Itália,
Grécia e Líbano, concluíram a quinta e última etapa do Itinerário de Formação de Líderes
Maristas para a Missão, realizado na Casa Geral
a partir do dia 20 a 24 de junho.
A iniciativa é promovida pelas equipes de missão
e formação da Europa, e a etapa em Roma
contou com a colaboração do Secretariado da
Educação e Evangelização. O Irmão Teodorino
Aller, Secretário da Região, Eduard Jabra, coordenador da formação, e Christophe Schiestse,
coordenador da missão, foram os coordenadores do curso que
também contaram com a ajuda, como tradutores, dos Irmãos Toni
Torrelles e Josep Luiz Martí.
Durante os dias passados na Casa Geral, os líderes maristas
tiveram a oportunidade de dialogar com o Conselho Geral e as
diversas secretarias e departamentos da Administração Geral e,
especificamente, trataram dos seguintes temas:
• A realidade marista institucional e internacional hoje
• Maristas de Champagnat: Um futuro em comum
• Planificação estratégica. Chaves para a visão
• Política de comunicação institucional
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•

Relações institucionais e eclesiais

Antes de concluir a quinta etapa do Itinerário de formação, o grupo
participou das quatro etapas a seguir:
1. Experiência de uma semana em uma obra social de outra
Província.
2. Experiência de identidade marista nos Lugares Maristas.
3. Semana de formação em Alcalá sobre a RH, comunicação,
gestão de grupos…
4. Semana de visita aos Conselhos de Obras de outras Províncias.
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mundo marista
TIMOR LESTE: EQUIPE DE SOLIDARIEDADE
MARISTA AUSTRALIANA VISITA EM LAUTEM

ESPANHA: PROVÍNCIA IBÉRICA – ENCONTRO DE
LEIGOS E LEIGAS LIGADOS

BRASIL: ESCOLA SOCIAL LÚCIA MAYVORNE

ESPANHA: MARISTAS SAN JOSÉ DEL PARQUE

LÍBANO: PROJETO FRATELLI, FESTA DE DESPEDIDA
DO IR GILBERT

MÉXICO: MARISTAS IRAPUATO

MOÇAMBIQUE

INAUGURAÇÃO DE UM NOVO ESPAÇO
PARA CRIANÇAS NA ESCOLA DE MANHIÇA

O

Jardim de infância São Marcelino, em
Manhiça, Moçambique, foi inaugurado em
11 de junho com o apoio da Conferência
Episcopal Italiana (CEI), que financiou o projeto
educacional graças à mediação da FMSI.
A Escola Marista de Manhiça consiste em oito
infraestruturas, incluindo o prédio da pré-escola,
que abriga 80 crianças a quem é garantido um
ambiente adequado para receber uma educação
de qualidade. O novo prédio acomodará mais 40
alunos, para um total de 120 crianças por ano.
Todo o complexo escolar marista de Manhiça,
reconhecido pelo Ministério da Educação do país,
oferece um ambiente educativo de apoio às crianças que vivem
em áreas remotas e rurais.

O novo espaço escolar será frequentado por crianças vulneráveis, garantindo-lhes o direito a uma educação de qualidade.
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ÁFRICA

PROGRAMA INTER-REGIONAL
DE PREPARAÇÃO PARA OS VOTOS PERPÉTUOS

U

m programa inter-regional para a preparação dos votos perpétuos está em
andamento na Nigéria atualmente; um
programa de dois meses – junho/julho. Os
participantes e seus países de origem são:
1. Cylas Yenwong – Camarões
2. Jude Nwatu – Nigéria
3. Misheck Mkanthama – Malawi
4. Montobaye Kimingar (François) – Chade
5. Philip Okoliko – Nigéria
6. Raphael Kenneth – Malawi
7. Steven Nathaniel – Malawi
Os participantes estiveram juntos durante a
formação inicial, no Centro Internacional Marista
(MIC), em Nairobi, Quênia. O programa oferece
aos participantes uma alegre oportunidade de
se reencontrarem. Eles valorizam o reencontro fraterno como
um dos benefícios do programa inter-regional de preparação
dos votos perpétuos. O local é a Casa do Postulantado dos
Irmãos Maristas, na Nigéria.

Que o mundo marista se junte para rezar por eles, pois seu fiat
contínuo, na vocação marista, é sinal de geração de vida nova
e perseverança da vida marista.

BRASIL CENTRO-SUL

PROVÍNCIA LANÇA SITE DE APROFUNDAMENTO
DO CARISMA MARISTA

D

urante a etapa provincial do Fórum Internacional da Vocação
Marista Laical, a província Brasil Centro-Sul lançou no 4 de junho, em Curitiba, o portal da Praça da Vida Marista, que tem
como objetivo fornecer um itinerário de aprofundamento do Carisma
Marista para Leigas e Leigos.
O site, repleto de informações sobre a missão marista, cursos,
formações e inspirações é uma iniciativa aberta a todos que têm
a vontade de colaborar na construção de um mundo mais justo e
humano, principalmente para as crianças e jovens. Ou interesse em
conhecer melhor o que fazem os
Maristas de Champagnat. Mesmo
que ainda não tenham despertado
para a vocação laical ou outro tipo
de vocação.
Confira o vídeo com a apresentação da Praça da Vida Marista:
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AUSTRÁLIA

III ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO SÃO MARCELINO
CHAMPAGNAT

A

III Assembleia da Associação Marista de São Marcelino
Champagnat este ano terá três encontros. A primeira
reunião foi realizada em 7 de junho, quando os participantes se conectaram on-line de todas as partes da Austrália
e do exterior. A segunda reunião da Assembleia Nacional será
em 27 de julho, levando
a uma terceira reunião híbrida, presencial e online,
em agosto.

disse em sua mensagem em vídeo.

A Assembleia de 2022
tem como tema: ‘Brilham
entre eles como as estrelas do céu’ (Filipenses
2:15).

A resposta foi extremamente
positiva, com muita alegria
em se conectar como família
marista e entusiasmo por
tudo o que acontece como
parte da vida marista. Houve
contribuições de vários
membros, incluindo jovens
maristas, e reportagens em vídeo de nossos principais ministérios maristas. Houve também muita discussão em grupo
em “salas de apoio” virtuais e uma maravilhosa apresentação
visual do Ir. Tony Leon. As pessoas podem se inscrever aqui
para participar do próximo Fórum da Assembleia em 27 de
julho.

O Ir. Peter Carroll, Líder
da Associação Marista de
São Marcelino Champagnat, convidou todos os Membros a se
unirem a ele em um encontro de “diálogo respeitoso e escuta
atenta” enquanto se empenham, discernem e planejam o futuro juntos na Assembleia Nacional III. “Precisamos ouvir vocês,
precisamos ouvir uns aos outros, precisamos ser capazes de
dialogar e planejar juntos e é disso que se trata a assembleia”,

O objetivo deste primeiro Fórum da Assembleia ‘Como uma
reunião de família’ foi estimular a reflexão dos membros e
outros sobre suas vidas como maristas e sobre o que os atrai
a serem maristas, ter suas
histórias ouvidas e inspirar o
envolvimento contínuo com o
processo da Assembleia.
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PROVINCIA IBERICA

ESPIRAL É RECONHECIDA COMO ONG
DA FUNDAÇÃO LEALTAD

D

epois de um longo e intenso
processo de análise que
compreende 36 indicadores,
a Associação Espiral Loranca
acaba de ser aceita como uma
ONG reconhecida pela Fundação
Lealtad, unindo-se, assim, às 240
0NGs que na atualidade já contam
com este prestigioso distintivo.
A Fundação está vinculada ao
Instituto Marista em sua inspiração, em seus princípios educativos
e em suas linhas pedagógicas,
sendo uma obra social de referência na Província Ibérica.
A Fundação Lealtad é uma instituição sem fins lucrativos que tem
como missão fomentar a confiança
da sociedade nas ONGs para obter
um incremento das doações, assim como de qualquer outro tipo de colaboração.
Foi a primeira entidade em desenvolver uma
metodologia de análise da transparência e das
boas práticas de gestão das ONGs espanholas.
Um trabalho que realiza desde sua constituição
em 2001, baseada em seus valores de independência, transparência, solidariedade e rigor.
Desta maneira, nossa entidade obtém o selo Dona com confianza da referida Fundação, um distintivo único na Espanha, que
identifica as ONGs que cumprem integralmente os 9 Princípios
de Transparência e Boas Práticas, cujo objetivo é reforçar a
confiança dos doadores para as ONGs e contribuir para que sua
doação seja eficaz.

Par a Espiral significa
um grande passo como
reconhecimento às boas
práticas na gestão e
transparência, melhorando os processos de gestão
interna de nossa organização, graças ao acesso a ferramentas, tutoriais, guias, etc. Além
disso, permite ter a oportunidade de poder ter acesso a possíveis
doações de entidades privadas que confiam no selo para investir
seus fundos de solidariedade e atividades de seu RSC.
Ficha de ONG e Informe Completo publicado en la web de
Fundación Lealtad

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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