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NOTÍCIASMARISTAS

■  Durante a semana, chegam na Casa Geral os Irmãos de 
língua espanhola e portuguesa que participarão do curso de 
terceira idade “Amanhecer” a partir de sábado. O mesmo 
curso será realizado contemporaneamente em Manziana, para 
irmãos de língua inglesa, e em l’Hermitage, para os de língua 
francesa.
■  Os irmãos do Conselho-Geral, depois de um tempo de 
férias e/ou acompanhamento das Unidades Administrativas, 
regressam à Casa Geral para dar início à sessão plenária que 
começa na próxima segunda-feira.
■  Os Irmãos Ángel Medina, representando a Área Vida 
Marista, e Ángel Diego, a área de Missão, sev reuniram na 
segunda com o Vigário-Geral, Ir. Luis Carlos, para coordenar 
o trabalho das áreas da Administração Geral. 
■  Os diretores do Secretariado Irmãos Hoje, Irmãos Ángel 
e Lindley, participaram, na terça-feira, da reunião da Rede 
Interamericana de Espiritualidade Marista.
■  No mesmo dia, o Secretariado Irmãos Hoje também 
organizou um encontro dos Coordenadores e Animadores da 

Pastoral Vocacional das Unidades Administrativas, oferecendo 
uma oportunidade para refletir sobre o tema da vocação e 
celebrar o Ano das Vocações Maristas.
■  Na quarta-feira, o Ir. Ernesto, Superior Geral, participou da 
oração pelo cuidado da Criação promovida pela Província East 
Asia e pela Rede Marista de Solidariedade Internacional, por 
ocasião da abertura do “Tempo da Criação”.
■  No mesmo dia, reuniram-se, online, os mestres dos 9 
noviciados maristas do mundo. O encontro foi coordenado 
pelo Secretariado Irmãos Hoje com o intuito de promover a 
integração entre os diversos noviciados e formadores.
■  O Ir. Antonio Peralta, depois de seis anos de serviço na 
formação permanente do Instituto, regressa, na sexta-feira, à 
Província Santa María de los Andes.
■  Os Irmãos Xavier Barceló, Michael Sexton e Ataide Lima, 
equipe de formação permanente do Instituto, se encontrarão, 
no sábado, com os diretores do Secretariado Irmãos Hoje e 
os Conselheiros link, Irmãos João e Óscar, para planejar os 
programas de formação para os anos 2023-25.

administração geral

O Programa de Formação Perma-
nente para Irmãos de Terceira 
Idade terá início no dia 3 de 

setembro. Por ocasião do Ano das 
Vocações Maristas e para celebrar 
a fidelidade que nossos irmãos mais 
velhos nos oferecem, o programa será 
desenvolvido simultaneamente pelos 
três grupos linguísticos, embora em 
locais diferentes: espanhol-português, 
na Casa geral; inglês, em Manziana; e 
francês, em l’Hermitage.

O grupo francófono será animado pelo Ir. Félix Roldán (Canadá) 
junto com o Ir. Jean Ronzon (Hermitage) como assistente. Por 

outro lado, o grupo de língua hispano-portuguesa estará com 
a orientação do Irmão Antonio Giménez (Mediterrânea) junto 

IRMÃOS HOJE

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE
PARA IRMÃOS DE 3ª IDADE

https://champagnat.org/pt/programas-de-formacao-permanente-para-irmaos-de-3a-idade/
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com o Irmão Joarês Pinheiro (Brasil Centro-Norte). Por sua vez, 
o grupo de língua inglesa estará a cargo do Ir. Michael Green 
(Austrália) junto com o Ir. Michael de Waas (South Asia).

São esperados para participar do programa 11 Irmãos no grupo 
francês; 16 Irmãos Maristas e 2 Irmãos Marianistas no grupo 
hispano-português; e 8 Irmãos Maristas, 2 Irmãos Marianistas 
e 1 Padre Marianista no grupo inglês.

Experiência sabática de dois meses
O Programa Terceira Idade é uma experiência sabática de dois 
meses para irmãos que estão ou se aproximam da fase da vida 
após a meia-idade e entram no momento da aposentadoria e 
aposentadoria ativa. Uma dimensão importante do programa é 
a experiência sabática. Além da possibilidade de um tempo de 

descanso, há a dimensão de formação e atualização pessoal 
para oferecer a cada irmão a experiência de renovação espi-
ritual, teológica e carismática orientada principalmente para 
como viver e se posicionar para viver plenamente sua vocação. 
Ao mesmo tempo, o programa se desenvolve em um cuidadoso 
ambiente de fraternidade e comunidade.

Um aspecto muito significativo do Programa da Terceira Idade 
deste ano é que os irmãos dos três grupos terão a oportuni-
dade de estar juntos em duas ocasiões. Primeiro, de 26 de 
setembro a 8 de outubro, terão atividades conjuntas na Casa 
Geral de Roma. Depois, de 11 a 23 de outubro, realizarão 
conjuntamente a peregrinação aos lugares maristas.

O programa terminará no dia 31 de outubro.

CASA GERAL

A PROVÍNCIA EUROPA CENTRO-OESTE
SERÁ CONSTITUÍDA COMO DISTRITO

No dia da festa patronal do Instituto, 
15 de agosto de 2022, o Ir. Ernesto 
Sánchez, Superior-Geral, comunicou 

que a Província Europa Centro-Oeste será 
constituída como Distrito, canonicamente 
dependente da Província L’Hermitage, a 
partir de 23 de outubro de 2023. O Ir. Ro-
bert Thunus continuará como provincial até 
a criação do novo Distrito.

Na carta que o Irmão Ernesto enviou às Pro-
víncias Europa Centro-Oeste e L’Hermitage, 
o Ir. Ernesto sublinhou que um processo 
de discernimento foi realizado nos últimos 
anos, em vista do cuidado e do futuro da 
vida e da missão maristas nesta parte do 
Instituto.

O Conselho-Geral, durante os últimos 2 anos, dialogou com 
o provincial e seu conselho, além de outros irmãos e leigos 
da Província Europa Centro-Oeste. O diálogo, em seguida, se 
estendeu aos provinciais da Europa e foram consultados parti-
cularmente o Provincial e o Conselho da Província l’Hermitage.
Na carta, o Ir. Ernesto apresentou algumas indicações sobre 
animação, gestão e governo que serão incluídas nos Estatutos 
do novo Distrito.

Os Irmãos Gabriel Villa Real e Robert Thunus, provinciais 
de l’Hermitage e da Europa Centro-Oeste, respectivamente, 

convidaram os irmãos das duas províncias “a considerar esta 
nova etapa como uma oportunidade para olhar o passado 
com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o futuro 
com esperança”. E afirmaram também: “Durante as próximas 
semanas, iniciaremos um caminho comum que nos permiti-
rá fortalecer a vitalidade e a viabilidade da vida e da missão 
maristas nos países onde estamos presentes”.

O Ir. Ernesto destacou, no final da carta, a preocupação do 
Conselho em “manter a esperança e a viabilidade das missões 
pastorais e educacionais do futuro Distrito”. Recordou ainda 
que “a reflexão da Região Marista Europa será essencial para 
refletirmos juntos sobre o melhor futuro do carisma marista 
neste continente, origem do Instituto”.

https://champagnat.org/pt/a-provincia-europa-centro-oeste-sera-constituida-como-distrito/
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s ONGD SED
No dia primeiro de setembro, Luis 
Naranjo assume como novo diretor 
da ong dos Maristas de Espanha. Ele 
substitui o Ir. Javier Salazar Celis, que 
esteve à frente de SED durante os 
últimos 8 anos.

SaNta María DE lOS aNDES
Foi lançado, no Chile, o curso de 
Ecologia Integral, organizado pelo 
“Ámbito de Misón Marista” desse 
setor da Província. O objetivo é o de 
apoderar a comunidade educativa a 
partir de chaves da Ecologia Inte-
gral, desenvolvendo suas dimensões 
nas várias áreas de gestão com a 
intenção de se tornar uma marca 
reconhecida.

BraSil
O 3º Congresso Nacional da Pastoral 
Juvenil Marista acontecerá de 26 a 29 
de janeiro de 2023, no Colégio São 
José da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro. O lançamento da contagem 
regressiva para o evento se dará no 
dia 1º de setembro, às 16h, no canal 
do Youtube da UMBRASIL.

laValla200>
Nas últimas semanas, regressaram 
às suas Províncias Regina Biasibetti 
(Brasil Sul-Amazônia) e Rosa Schia-
ffino Fdez-Crehuet (Mediterránea). 
Regina (Nina) fez parte da comunida-
de internacional de Siracusa, Itália, 
durante os últimos 4 anos, enquanto 
Rosa, de 2018 até 2020, esteve em 
Siracusa e, depois, em Holguín, Cuba, 
até o último mês de julho.

Cruz DEl Sur
A medalha “Jesús Divino Maestro” foi 
atribuída, como memoria póstuma, ao 
professor Ernesto Medina, do Colégio 
Técnico Marista Herminio Arrieta de 
Jujuy, durante o encontro de Educa-
dores Católicos, momento de for-
mação e de espiritualidade realizado 
todos os anos

MÉXICO

FORMAÇÃO PARA LEIGOS MARISTAS

De 1 a 15 de agosto último, na 
“Casa Nazaret”, em San Luis 
Potosí, México, concluíram-se as 

atividades da experiência de vida maris-
ta FORMARME* 11, com a participação 
de 20 pessoas. O programa de forma-
ção é uma iniciativa do México Central, 
com um convite aos participantes do 
México Ocidental, dirigido a leigos ma-
ristas, acompanhados por alguns Irmãos 
e uma equipe chamada de “Comunida-
de Base” coordenados pelo Ir. Roberto 
Carrillo García.
FORMARME é vivido em dois verões 
divididos em duas etapas. Para a 11ª 
edição, a 1ª etapa foi de 11 a 24 de 
julho de 2019 e a 2ª de 1 a 14 de 
agosto de 2022. É um chamado para 
conhecer e aprofundar o carisma ma-
rista, bem como dar-lhe vida no lugar 
onde participam os leigos das diversas 
obras maristas de ambas as províncias 
do México.
Os participantes desta sessão vivencia-
ram a vida de oração, reflexão, estudo 
da biografia do Padre Champagnat, 
análise de suas cartas, pedagogia ma-
rista, espiritualidade e carisma do fun-
dador… Esta experiência constitui uma 
sólida atividade de formação para leigas 

e leigos que se dispõem a seguir um 
processo de discernimento vocacional 
no chamado à vocação laical marista.
O FORMARME 11 teve a particularidade 
de ser realizado em quatro anos, devido 
à pandemia da COVID-19.
Os 20 leigos que terminaram a expe-
riência se comprometeram a continuar 
seu compromisso firmado em promessa 
pública perante o Ir. Luis Felipe González, 
Provincial do México Central, e em nome 
das duas Províncias do México com quem 
esta experiência é compartilhada…
O processo de vida e formação Marista 
para Leigos continua com “reencontros” 
anuais de três dias e é uma grande 
esperança para o México marista hoje, 
ecoando os apelos do XXII Capítulo 
geral, para formar uma família marista 
carismática entre Irmãos e Leigas e 
Leigos.
Nas 11 edições do programa de forma-
ção são mais de 400 Leigos e Irmãos 
Maristas que viveram esta experiência, 
e a equipe está feliz em iniciar o pro-
cesso da 12ª edição do FORMARME, no 
ano de 2023.

Dr. Antonio Buenfil Guillermo
Comunidade Base Formarme

https://www.youtube.com/watch?v=No3TbfpMrOU
https://www.youtube.com/watch?v=No3TbfpMrOU
https://champagnat.org/pt/formacao-para-leigos-maristas/
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1º DE SETEMBRO – A 4 DE OUTUBRO

ESCUTAR A VOZ DA CRIAÇÃO

De 1º de setembro – Dia Mundial de Oração pela Criação 
– a 4 de outubro – festa de São Francisco de Assis -, a 
Família Marista ao redor do mundo se une à celebração 

ecumênica anual “Tempo da Criação“. Ela nos convida a 
celebrar a beleza e a dor de nosso mundo, louvar e agrade-
cer a Deus por seu amor e bondade, e tomar medidas para 
defender nossa casa comum, especialmente neste tempo de 
emergência ecológica.

O “Tempoda Criação” é uma celebração cristã de oração e 
ação por nossa casa comum, promovido pelo Conselho Mun-
dial de Igrejas, Movimento Católico Global pelo Clima, ACT 
Alliance, Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas, Rede 
Ambiental da Comunhão Anglicana, A Rocha, Federação Lu-
terana Mundial, Christian Aid, Lausanne / WEA Creation Care 
Network, European Christian Environmental Network.

O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si’, nos 
desafia a “propor uma abordagem da ecologia que respeite 
nosso lugar único como seres humanos neste mundo e 
nossa relação com nosso meio ambiente”. Nessa mesma 
linha, o XXII Capítulo Geral dos Irmãos Maristas nos convida 
a “despertar em nós e nas pessoas que nos cercam uma 
consciência ecológica que nos compromete a cuidar de 
“nossa casa comum”.

Cada ano, o comitê ecumênico que fornece a Guia de Ce-
lebração do Tempo da Criação sugere um tema. Para 2022 
o tema proposto é “Escutar a Voz da Criação”. Você pode 
baixar aqui o guia para viver esse tempo privilegiado.

Tempo da Criação
O dia 1º de setembro foi proclamado como um dia de oração 
pelo meio ambiente pelo falecido Patriarca Ecumênico Dimi-
trios I, em 1989. O ano da Igreja Ortodoxa começa naquele 
dia com uma comemoração de como Deus criou o mundo. 
Em 4 de outubro, os católicos romanos e outras igrejas das 
tradições ocidentais comemoram Francisco de Assis, conhe-
cido por muitos como o autor do Cântico das Criaturas.

A proposta de celebrar o “Tempo da Criação” durante essas 
cinco semanas foi feita pela Terceira Assembleia Ecumênica 
Europeia do Conselho Mundial de Igrejas, em Sibiu, em 2007. 
No ano seguinte, o Comitê Central do CMI convidou as igrejas 
a observarem o “Tempo da Criação” através de orações e 
ações. Em 2015, o Papa Francisco designou 1º de setembro 
como um Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação 
para a Igreja Católica Romana em todo o mundo também.

Ao longo dos anos, as principais organizações ortodoxas, 
católicas, protestantes e anglicanas se uniram para encorajar 
2,2 bilhões de cristãos em todo o mundo a orar e agir em 
relação às questões ecológicas.

Em 2016, o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu I 
divulgaram suas mensagens especiais para o Dia Mundial de 
Oração pelo Cuidado da Criação, dando início às celebrações 
do período de um mês da Criação. Ambos os líderes usaram 
uma linguagem forte para enfatizar a urgência da crise eco-
lógica e a necessidade de agir contra a mudança climática. 
Suas mensagens especiais estão disponíveis aqui.

https://seasonofcreation.org/pt/home-landing-pt/
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://seasonofcreation.org/pt/resources-pt/
https://seasonofcreation.org/pt/resources-pt/
https://seasonofcreation.org/pt/home-landing-pt/
https://seasonofcreation.org/pt/home-landing-pt/
https://seasonofcreation.org/2016/08/31/creation-day-messages/
https://seasonofcreation.org/2016/08/31/creation-day-messages/
https://champagnat.org/es/el-50-aniversario-de-la-presencia-marista-en-corea/
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SRI LANKA: NOVO CONSELHO DA PROVÍNCIA 
SOUTH ASIA, COM O PROVINCIAL E 
CONSELHEIROS GERAIS

CAMBOJA: IR. ERNESTO, SUPERIOR-GERAL, VISITA 
OS MARISTAS DE PAILIN

AUSTRÁLIA: ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO 
MARISTA

BRASIL: ENCONTRO REGIONAL DE COMUNIDADES 
EM FORTALEZAFRANÇA: NOTRE-DAME DE L’HERMITAGE

mundo marista

MOÇAMBIQUE: RETIRO EM MATOLA SOBRE A 
REGRA DE VIDA

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

ATIVIDADES PARA CELEBRAR O VOLUNTARIADO

N o Brasil, em 28 de agosto é celebrado o Dia 
Nacional do Voluntariado. A Província Brasil 
Sul-Amazônia promove essa data ligando o tema 

do voluntariado com o Ano das Vocações Maristas 
e propôs como tema inspirador das atividades a frase 
Vocacionados à Solidariedade.

Essa é uma oportunidade para reforçar que o volunta-
riado é um espaço propício para responder, individual 
e coletivamente, ao chamado que Deus faz a cada um 
para contribuir na construção de uma sociedade mais 
justa e fraterna. ” O voluntariado é uma das vivên-
cias em que podemos experienciar um amor que nos 
alcança, toca, liberta e transforma, fazendo com que 
nos tornemos pessoas novas”, explica Renato Biasi , 
coordenador do Voluntariado da Província.

Várias atividades têm sido organizadas nos colégios e uni-
dades sociais para sublinhar a importância do voluntariado. 
Além disso, no dia 28, nos estabelecimentos maristas serão 

realizados encontros, momentos de oração, painéis, apresen-
tações culturais, homenagens, rodas de conversa, celebrações 
eucarísticas, confraternizações para marcar o Dia Nacional do 
Voluntariado.

https://champagnat.org/pt/voluntariado/
https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://champagnat.org/pt/brasil-sul-amazonia-promove-atividades-para-celebrar-o-voluntariado/
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MENTORS 2022

A ARTE DE ACOMPANHAR

AMAZÔNIA

MISSÃO VOCACIONAL MARISTA REÚNE IRMÃOS E LEIGOS

De 4 de julho a 27 de agosto, nós, 
24 Irmãos de diversas partes de 
nossa congregação realizamos, 

em nossa casa geral em Roma, o CURSO 
DE ACOMPANHADORES, destinado aos 
Irmãos que têm a responsabilidade de 
acompanhar os Irmãos jovens. Foram 8 
semanas de integração, momento para 
compartilhar a vida e receber conheci-
mento sobre o acompanhamento.
De tudo o que vivemos, gostaria de 
destacar as duas semanas passadas em 
l’Hermitage, onde pudemos nos conectar 
com o coração de Marcelino dos mesmos lugares onde ele vi-
veu e, ao mesmo tempo, estudar sua maneira de acompanhar 
os primeiros irmãos por meio de suas cartas.
A presença entre nós do Ir. Ernesto, Superior-Geral, e seus 
conselheiros foi muito enriquecedora e motivadora, além de 
poder conhecer o trabalho das diversas equipes de animação 

que trabalham na Casa Geral.
Dou graças a Deus e a Maria em nome dos irmãos que 
tivemos a alegria de poder nos enriquecer nesta arte de saber 
acompanhar.

Ir. José Javier Bometón Aguilar – Norandina
Fotos en FaceBook

Motivadas pelo Ano das Vocações Maristas que 
tem como objetivo trabalhar a cultura vocacional 
de forma amplificada, os Irmãos e Leigos da Pro-

víncia Brasil Sul-Amazonia promoveram no mês passado, 
visitas pastorais e atividades formativas na região amazô-
nica, nas cidades de Guajará (estado do Amazonas), Porto 
Walter, Rio Gregório e Cruzeiro do Sul (estado do Acre).
Uma das atividades realizadas foi a visita pastoral às fa-
mílias dos vocacionados maristas. Os jovens que estão se 
preparando para a seguir na vida religiosa participam de 
um itinerário formativo que contempla diferentes etapas. 
Neste momento, os candidatos à vida religiosa marista 
estão morando em Porto Alegre para realizar o acompanha-
mento vocacional. No período de férias entre o primeiro e 
segundo semestre acadêmico, os vocacionados retornam as 
suas cidades de origem para visitar os familiares. A visita foi 
acompanhada pela equipe de trabalho da Missão Marista.
Além disso, o grupo de Irmãos e Leigos da Missão Vocacional 
Marista também atuou junto às comunidades que moram às 
margens dos rios. Durante os momentos de aproximação com 
os moradores da região, a equipe se integrou nas atividades 
da comunidade local participando das atividades litúrgicas e 
promovendo a formação para 30 jovens.

Para o Irmão João Paulo Vargas , da Comunidade Marista de 
Cruzeiro do Sul, essa foi uma experiência muito rica: “nós 
podemos conhecer as pessoas onde elas estão, em sua 
essência. Levar os valores maristas para crianças e jovens e 
promover reflexões sobre projeto de vida, sonhos e futuro é 
muito gratificante”.
A equipe de trabalho da Missão Vocacional Marista era 
formada pelos Irmãos André Nosini, Edson Rissi, João Paulo 
Vargas e Carlos Scottá. Completaram a equipe os postulantes 
Mardson Souza, Magno Souza e os colaboradores Gustavo 
Balbinot e Derlane Dourado.

https://champagnat.org/pt/vinte-e-dois-irmaos-participam-do-programa-marista-acompanhadores-mentores/
https://champagnat.org/pt/vinte-e-dois-irmaos-participam-do-programa-marista-acompanhadores-mentores/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5403943549651791&type=3
https://champagnat.org/pt/a-arte-de-acompanhar-curso-de-acompanhadores-mentores/
https://champagnat.org/pt/missao-vocacional-marista-reune-irmaos-e-leigos-na-amazonia/
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ROSTOS MARISTAS DA ESPERANÇA

CAPÍTULO DO DISTRITO MARISTA DA ÁSIA

De 16 a 19 de 
agosto de 2022, o 
Distrito Marista da 

Ásia realizou seu 4º ca-
pítulo no Centro Pastoral 
de Phnom Penh, Cam-
boja. O lema do capítulo 
foi “Rostos maristas da 
esperança”. Quarenta 
e cinco Irmãos e Leigos 
participaram do encontro. 
Também estiveram pre-
sentes os Irmãos Ernesto 
Sánchez, Superior Geral, 
Josep Maria Soteras e 
Sylvain, Conselheiros ge-
rais. Durante o Capítulo, 
Ir. Canisio Willrich iniciou 
seu segundo mandato 
como líder do Distrito.
Ir. Sylvain fez notar que 
“O participante deste 
capítulo é quase o dobro 
dos participantes do 
último. Metade deles são 
jovens Irmãos. Este é um 
sinal de esperança”.
Os principais temas refletidos foram sobre vida comunitária, 
vocações, formação, jovens Irmãos, leigos, missão, espiritua-
lidade e sustentabilidade.
Os facilitadores do capítulo, Irmãos Josep Maria e Sylvain, 
seguiram um método dinâmico que ajudou os participantes 
a refletir e discutir a vida e a missão do Distrito. Foi um fluxo 
suave do capítulo, chegando a decisões e/ou recomendações 
significativas. O irmão Josep Maria explicou:
“Nos pareceu oportuno empregar as dinâmicas da sinodali-
dade que o Papa Francisco está promovendo na Igreja. Esta 
orientação casa perfeitamente com o diálogo fraterno que 
está sendo desenvolvido no Instituto nesta segunda década 
do século XXI, especialmente em Capítulos e Assembleias 
provinciais. Por outra parte, nos conecta com a grande comu-
nidade da Igreja e o caminho a que está chamada a realizar 
para responder aos desafios que enfrenta”.
Durante o Capítulo, Agnes Reyes, vice-diretora do Secreta-
riado dos Leigos, falou sobre a vocação do leigo marista e 
se encontrou com o grupo de leigos e os coordenadores de 
leigos do MDA.
Um novo conselho, que ajudará o Ir. Canísio, foi eleito. É 

formado pelos Irmãos Jiji Dhasan, Paco 
García, Juan Castro, Cong Nguyen, 
George Valle.
“Com a colaboração de todos e a coor-
denação do novo conselho, esperamos 
avançar com renovado entusiasmo e vi-
talidade, atentos às realidades de cada 
país e comunidade”, disse o Ir. Canisio. 
“Agradecemos a Deus, nossa Boa Mãe 
e São Marcelino pelas bênçãos recebi-
das nos últimos três anos e esperamos 
ser Faces Maristas da Esperança!”

Encontro com jovens Irmãos e retiro
Antes do capítulo, no dia 10 de agosto, houve uma reunião 
com os jovens Irmãos e um retiro organizado pelos Irmãos 
Josep Maria e Sylvain.
“Faz três anos, no Capítulo anterior do Distrito, que o Ir. Luis 
Carlos, Vigário geral, e os conselheiros nos reunimos em uma 
pequena sala com os primeiros jovens Irmãos locais”, relem-
brou o Ir. Josep Maria. E continuou: “este ano, tivemos que 
nos reunir em uma grande sala: 19 jovens Irmãos partilharam 
as experiências de seus primeiros anos de vida marista. 
Representam já quase a metade dos Irmãos do distrito. Com 
entrega, dedicação e generosidade a vida marista está come-
çando a lançar raízes nesta região da Ásia.”
Durante o retiro, que se realizou de 11 a 13 de agosto, os 
participantes refletiram e rezaram alguns pontos da Regra de 
Vida e o texto bíblico sobre a comunidade Betânia. Tiveram 
também a oportunidade de partilhar a vida e missão de cada 
comunidade, bem como os relatórios das comissões. Isso 
ajudou os participantes a rezarem com a realidade e a vida 
do Distrito.

Fotos

https://champagnat.org/pt/encontro-dos-jovens-irmaos-do-distrito-marista-da-asia-mda/
https://champagnat.org/pt/encontro-dos-jovens-irmaos-do-distrito-marista-da-asia-mda/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5517892774923534&type=3
https://champagnat.org/pt/capitulo-do-distrito-marista-da-asia/
https://champagnat.org/pt/capitulo-do-distrito-marista-da-asia/
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ESPANHA

ATIVIDADES DE VERÃO NA PROVÍNCIA DE COMPOSTELA

Depois de dois 
anos difíceis 
e cheios de 

incertezas, a norma-
lidade está voltando 
gradualmente nas 
atividades de verão 
da Província Marista 
Compostela: De 
Perbes a Vouze-
la, passando por 
Tui, Salamanca, 
Valladolid ou León, 
e voando para 
L’Hermitage com os 
jovens maiores…

Nesta transição 
para a normalida-
de, a equipe de animação conseguiu oferecer atividades para 
participantes entre 15 e 24 anos. Para os estágios escolares, 
cerca de 200 adolescentes acompanhados por cerca de 50 
voluntários e Irmãos foram distribuídos em diferentes acampa-
mentos espalhados pela geografia de nossa Província. Quanto 
aos universitários, 90 jovens acompanhados por 25 voluntários 
e 7 Irmãos foram distribuídos em diferentes experiências de 
voluntariado, crescimento e discernimento. No total, cerca de 
300 participantes, quase 80 voluntários e 15 Irmãos puderam 
desfrutar nestas semanas de uma das 13 atividades oferecidas 
neste verão.

Nas fases escolares (Aventura, 14-16 anos; Caminho, 16-18 
anos), os adolescentes puderam desfrutar de alguns dias de 
encontro e partilha de momentos e experiências em grupo.

Por sua vez, os jovens universitários de Província viveram expe-
riências muito diversas que fazem parte do itinerário de cres-

cimento. Os jovens de Fuente (18-22 anos) tiveram dois tipos 
de atividade. O primeiro ano participaram de experiências de 
serviço e comunidade nas quais, através da vivência comunitária 
e do voluntariado, descobrimos que existe outra forma de viver 
a fraternidade, e que o olhar de compaixão é possível e curativo. 
Para os demais, aproveitando seu momento vital, foi oferecido 
um encontro para reler sua história pessoal e poder discernir e 
dar alguns passos em sua vocação e em seu projeto de vida.

Por fim, os jovens da etapa Horizonte (22-24 anos) também 
fizeram duas experiências: alguns fizeram um retiro silencioso 
para continuar descobrindo o Deus de Amor que habita no 
fundo de cada um de nós; e os mais velhos viajaram para 
L’Hermitage, para terminar uma etapa, num espaço em que 
entraram em contato com as próprias raízes e as de Marcelino 
Champagnat.

Leia detalhes em https://maristascompostela.org/verano-
-2022-en-marcha/
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