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NOTÍCIASMARISTAS

Na mensagem enviada ao mundo marista, 
assim escreve o Ir. Ernesto Sánchez, 
Superior Geral do Instituto:
O Ir. Seán nos deixou um dia após a 
Festa da Natividade de Maria, nossa 
Boa Mãe, que já o recebeu em seus 
braços. Também nos unimos em 
oração à família do Ir. Seán, sua irmã 
e seu irmão, assim como a tantas 

pessoas que o conheceram e sentem 
esta perda.
É o momento de agradecer o dom de 
sua pessoa e vocação, assim como sua 
grande dedicação e serviço ao Instituto. 
Nós nos unimos em oração e ação de 
graças e, ao mesmo tempo, oferecemos 
nosso pesar pela perda de nosso irmão. 
Que ele descanse em paz.

IR. SEÁN SAMMON (1947 – 2022)

EUCARISTIA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELA VIDA DO IR. SEÁN NA CASA GERAL

O Conselho Geral, a comunidade da Administração Geral, 
Irmãos e leigos, Irmãos da Comunidade de San Leone Magno 
e os participantes do programa de formação “Amanecer” se 
reuniram, em 13 de setembro, para dar graças a Deus pela vida 
do Irmão Seán Sammon, falecido em 9 de setembro nos Estados 
Unidos aos 74 anos de idade.
Em suas palavras de ação de graças pelo Ex Superior-Geral, o 
Ir. Ernesto Sanchez, Superior-Geral, recordou sua vida e missão: 
“O Ir. Seán foi um homem de visão. Durante seu mandato, 
acompanhou o processo de mudança e reestruturação de muitas 
Províncias; fomentou vínculos, relacionamentos, internacionalidade… Lembro-me dos encontros regionais que organizava em 
todos os continentes. Recebi muitas mensagens de pessoas de outras Congregações oferecendo suas condolências e contando o 
bem que o Ir. Seán fez por elas”.
Falando sobre como era o Irmão Seán em sua vida diária, o Superior-Geral recordou: “Lembro-me dele se encontrando com os 
jovens, demonstrando grande apreço e dedicação a eles. O mesmo aconteceu com os irmãos e leigos que conheceu. Sua proximi-
dade com os doentes, a escuta compassiva, seus conselhos oferecidos com sabedoria e realismo, sua atenção a cada um, de for-
ma personalizada. Estava sempre atento, procurava maneiras de se comunicar, independentemente das dificuldades linguísticas”. 
E concluiu: “Sabemos que ele está nas mãos da Boa Mãe, desfrutando eternamente da ternura e da compaixão de Deus. Que sua 
vida e seu exemplo continuem a nos motivar a viver com paixão nossa vida cristã e marista, em nossas famílias e comunidades”.

O Irmão Seán Sammon faleceu em Nova York, Estados Unidos, em 9 de setembro de 
2022. Ele tinha 74 anos de idade e era religioso marista há 55 anos. Foi Superior Geral 
de 2001 a 2009, e Vigário Geral durante o período anterior.

No início de outubro, será publicado um número especial do boletim Notícias Maristas dedicado ao Ir. Seán.

O funeral do Ir. Seán realizar-se-á em16 de setembro (11:00, horário de Nova York), em Poughkeepsie, Estados Unidos, na capela 
Our Lady Seat of Wisdom do Marist College, onde o Ex Superior-Geral viveu durante seus últimos anos. Será possível acompa-
nhar a celebração virtualmente, através deste link. 

https://champagnat.org/pt/assembleia-nacional-da-associacao-marista-sao-marcelino-champagnat/
https://www.marist.edu/sammon-service
https://www.marist.edu/sammon-service
https://champagnat.org/pt/assembleia-nacional-da-associacao-marista-sao-marcelino-champagnat/
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15 DE SETEMBRO:

DIA INTERNACIONAL DA DEMOCRACIA

No século XXI, parece que a 
democracia como sistema 
político está sendo ques-

tionada. Estamos em um mundo 
onde o populismo parece ganhar 
força, onde parece que cada vez 
mais países procuram por líderes 
pessoais, onde nossos políticos 
parecem cuidar mais de seus 
próprios interesses do que dos das 
pessoas que representam...
O mundo tem a experiência de 
sistemas políticos que causaram o 
sofrimento de milhões de pessoas. 
Pensemos nos muitos exemplos 
dramáticos que o último século 
XX nos deixou (nazismo, comu-
nismo, ditadores, guerras civis...). 
A humanidade parece não querer aprender com os erros do 
passado, insistindo em repetir certos comportamentos que 
levaram à destruição e ao sofrimento. Houve e continua a haver 
políticas que põem em causa o respeito pelos direitos funda-
mentais, que sufocam a liberdade de expressão e de imprensa, 
que travam a liberdade de informação, que não permitem a 
associação ou a reivindicação de situações injustas...
No primeiro apelo do nosso último Capítulo Geral temos um 
convite claro sobre como enfrentar, como Maristas de Cham-
pagnat, essas situações de instabilidade e risco ao bem-estar 
e segurança de todos os seres humanos. Somos chamados a 
ser “faróis de esperança neste mundo turbulento”, e faróis que 
oferecem uma certa luz, que não é outra senão a luz de Cristo, 
expressão da sua misericórdia para todos os seus filhos e 
filhas. Somos o rosto e as mãos da misericórdia de Deus?
Devemos ser rosto e mãos misericordiosos que lutam contra 
a desinformação, contra as notícias falsas, contra o discurso 
de ódio e a separação de certos líderes políticos, contra o con-
fronto direto, contra as medidas que aprofundam as diferenças 
sociais (migrantes, mulheres, indígenas…).
Como Maristas de Champagnat, queremos trabalhar pela 
transformação do mundo, especialmente ao lado dos mais 
pobres, apoiando sistemas políticos em que a autoridade é 
sustentada pela vontade dos cidadãos, e não por grupos polí-
ticos ou interesses econômicos, como indicado na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (21.3).

O próprio Papa Francisco, em Fratelli Tutti (157), nos lembra e 
adverte sobre certas pressões que querem eliminar os siste-
mas democráticos de governo, ou seja, que querem eliminar o 
“governo do povo”.
Os Maristas de Champagnat têm um duplo desafio. Um primei-
ro desafio é interno, respondendo aos apelos do Capítulo Geral 
de 2017 que nos convida a “criar e/ou fortalecer estruturas 
onde todos os maristas compartilham liderança e responsabi-
lidade”. Por outro lado, encontramos um desafio externo que 
deve nos levar a ajudar e a nos inserir em nossas sociedades, 
para promover mudanças reais, para favorecer sistemas que 
realmente deem participação a todos os cidadãos e nas quais 
as leis protejam especialmente os mais desfavorecidos de 
nossos respectivos países.
Convidamos você a ler novamente o estilo de governo, 
“para um novo começo”, que o XXII Capítulo Geral propõe 
a todos os Maristas de Champagnat, assumindo espe-
cialmente uma liderança profética e servidora em nossas 
comunidades e famílias, bem como em nossas obras . 
Profética porque é capaz de anunciar o Reino de Deus e 
denunciar as injustiças deste mundo. Servidora porque 
está atenta e sempre pronta para responder às necessida-
des específicas de seu entorno.

Ir. Ángel Diego García Otaola
Secretariado de Solidariedade

“Adotamos estruturas de governo que são transparentes, simples, eficazes e flexíveis” 
(XXII Capítulo Geral)

https://youtu.be/PsI_hKu9Ths
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CASA GERAL

ENCONTRO DO CONSELHO GERAL COM OS DIRETORES DOS 
SECRETARIADOS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Como tradicionalmente acontece du-
rante a Sessão Plenária do mês de 
setembro, o Conselho-Geral dedica 

uma semana para se encontrar com os 
diretores dos Secretariados e Departa-
mentos da Administração Geral, buscan-
do gerar sinergia no serviço de animação 
do Instituto. Participam do encontro, que 
se realiza de 12 a 16 de setembro, 19 
irmãos e 5 leigos. Tradicionalmente, o 
encontro é chamado de “semana colaborativa”.
O encontro está sendo marcado pelo desejo de criar sinergia 
na animação da Instituto, “procurando servir e servir bem às 
crianças e jovens, onde quer que estejam”, conforme as pala-
vras do Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral.
Os objetivos do encontro podem ser assim resumidos:
• aprofundar e integrar na reflexão e ação das Secretarias 

e Departamentos as intuições para o futuro apresentadas 
pela Conferência Geral

• compartilhar percepções e experiências a respeito da 
espiritualidade.

• conhecer e integrar a avaliação dos serviços da Admi-
nistração Geral por parte dos Provinciais feitas durante a 

Conferência Geral.
• promover espaços de diálogo e interação necessários para 

as Áreas, Secretariados e conselheiros links nos projetos 
comuns.

• celebrar a fé como comunidade de animação do Instituto.
• aprofundar as relações interpessoais e oferecer espaços 

para a vida comunitária.
Esses objetivos são alcançados através da partilha em sessões 
plenárias, formação e oração. Além disso, sublinha-se os 
encontros realizados por áreas (vida marista, missão e servi-
ços partilhados) e por secretariados e departamentos com os 
respectivos links do Conselho Geral.
Fotos

CASA GERAL

COORDENADORES E ANIMADORES DA PASTORAL VOCACIONAL

O Secretariado Irmãos Hoje realizou, 
no dia 30 de agosto, um encontro 
online de coordenadores e ani-

madores da pastoral vocacional. Foram 
organizados dois horários: um às 9h, 
hora de Roma, com 10 participantes; e 
outro às 22h, com 14 participantes.
O encontro buscou refletir juntos e 
compartilhar sobre o primeiro objetivo do Ano das Vocações 
Maristas: redescobrir a paixão original que nos inspirou a ser 
maristas. Usando como motivação as palavras do Papa Fran-
cisco em sua homilia do Dia Mundial da Vida Consagrada em 2 
de fevereiro de 2022, os participantes passaram primeiro por 
alguns momentos de reflexão pessoal e depois foram divididos 
em pequenos grupos para compartilhar.
De volta ao plenário, alguns dos temas comuns entre os 
compartilhados nos pequenos grupos foram: a experiência do 

amor incondicional de Deus; a paixão por ensinar crianças e 
jovens; os irmãos como testemunho de vida simples, espírito 
de família, acolhimento, fraternidade, espiritualidade; o lugar 
de Maria; o ser global.
No final do encontro, o Secretariado convidou os participantes 
a realizar algumas tarefas simples em função da celebração 
do Ano das Vocações Maristas. A próxima reunião também foi 
agendada.
Veja aqui o resumo completo da reunião.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5597703406942470
https://champagnat.org/pt/retiro-ajuda-a-empoderar-a-juventude-marista/
https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/09/MeetingVocationCoordinators_August2022.pdf
https://champagnat.org/pt/encontro-de-coordenadores-e-animadores-da-pastoral-vocacional/
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PROJETO FRATELLI

NOVOS MEMBROS DO CONSELHO

11 VOLUNTÁRIOS INTERNACIONAIS PARTICIPAM
DO PROJETO FRATELLI EM RMEILEH

No dia 6 de setembro, durante um encon-
tro na Casa Geral dos Irmãos de La Salle, 
o Superior Geral de La Salle, Ir. Armin 

Luistro, comunicou a nomeação dos irmãos 
Carlos Gómez, Vicario general FSC, e Sergio Leal, 
Secretário Executivo do Conselho Geral FSC, como 
novos membros do Conselho do Projeto Fratelli. 
Eles substituem aos Irmãos Rafa Mata e Jorge 
Gallardo, membros do anterior Conselho Geral 
dos Irmãos de La Salle. Os dois novos membros 
trabalharão junto com os Irmãos Maristas Óscar 
Martín, Conselheiro Geral, e Valdícer Fachi, diretor 
do departamento CMI.
O Conselho Fratelli, formado por Irmãos La Salle 
e Maristas em igual número, nomeados pelos respectivos 
Superiores-Gerais, é responsável pela animação e governo do 

Projeto Fratelli, tanto no tocante à vida de comunidade quanto 
à missão desenvolvida.

O verão no Líbano, meses de julho e agosto, é um período 
particularmente adequado para ter a presença de 
voluntários internacionais no Projeto Fratelli. Durante os 

meses de julho e agosto, 11 voluntários internacionais se jun-
taram à Comunidade Fratelli em Rmeileh: Pepe, Pablo, Miguel, 
Montse, Estíbaliz, Arancha e Sara, da Espanha; José, Teresa e 

Adriano de Portugal; Irmão Ray (FMS), da Austrália.
Segundo Irmão Guillermo Moreno Barrero, FSC, Animador da 
Comunidade Fratelli, “todos os voluntários afirmaram que a 
experiência vivida foi muito enriquecedora em duas áreas, uma 
foi a missão desenvolvida com as crianças e jovens do Projeto 
Fratelli e a outra tem sido a vida comunitária”.

PROJETO FRATELLI
O Projeto Fratelli foi criado em 2016 pelas Congregações dos Irmãos 
das Escolas Cristãs e dos Irmãos Maristas para atender às necessida-
des emergentes e urgentes das crianças e jovens mais vulneráveis e 
em situação de risco. Ele atende principalmente a crianças migrantes 
deslocadas pela guerra. As comunidades protagonistas do projeto são 
intercongregacionais e interculturais.
No Líbano, o projeto tem a sede em Rmeileh, Saida e a comunida-
de é composta por 4 Irmãos (dois Maristas e dois Lassalistas). No 
momento, CMI (cmi@fms.it) está em processo de busca e seleção de 
voluntários de longo prazo para fazer parte da comunidade.
Em setembro de 2022, o Projeto Fratelli contará com uma nova 
comunidade em Maicao, Colômbia, que trabalhará com crianças e jovens migrantes, deslocados da Venezuela.

https://champagnat.org/pt/novos-membros-do-conselho-do-projeto-fratelli/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/projeto-fratelli/
mailto:cmi%40fms.it?subject=
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VIATNÃ: CU CHI: 2 NOVOS ASPIRANTES

MADAGASCAR: ENCONTRO NACIONAL DA 
JUVENTUDE

BRASIL: TABATINGA

CASA GERAL: AMANECER 2022TAILÂNDIA: ENCONTRO DO CONSELHO DO 
DISTRITO MARISTA DA ÁSIA

mundo marista

ESPANHA:XVI PRÉMIOS DE INOVAÇÃO EDUCATIVA 
COMPOSTELA – MARISTAS

A dificuldade de comunicação por 
não conhecer a língua árabe é 
algo evidente. Porém, os voluntá-
rios foram capazes de superá-la 
e descobrir muitas outras formas 
de comunicação, estando com as 
pessoas sem a intenção de desen-
volver grandes atividades.
A presença dos voluntários tam-
bém enriqueceu a comunidade 
Fratelli graças à alegria que trou-
xeram, à colaboração no trabalho 
doméstico, à forma de rezar, à 
criatividade, carinho e compromis-
so…
Nesse período de verão, Fratelli também recebeu um voluntá-
rio libanês, Elio, que ajudou os professores no acampamento 
do Programa de Verão. Assim ele descreve a sua experiência 
durante esse período: “Foi uma experiência incrível. Estou real-
mente triste por ter terminado. Estabeleci uma ótima conexão 
com as crianças e com todos os membros da equipe. Eles 
foram acolhedores e amigáveis e tornaram minha experiência 

ainda melhor. Aprendi muito e ganhei muitas lembranças e 
habilidades, que nunca esquecerei e que serão usadas na 
minha vida. Não posso esquecer de mencionar todos os Irmãos 
e sublinhar o quanto são incríveis. Fizeram me sentir confor-
tável entre eles. Agradeço cada momento desta experiência 
e obrigado por me receberem. Espero poder voltar algum dia 
como voluntário ou talvez como colaborador”.

https://champagnat.org/pt/11-voluntarios-internacionais-participam-do-projeto-fratelli-em-rmeileh/
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URUGUAI

REUNIÃO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA REDE 
INTERAMERICANA DE ESPIRITUALIDADE MARISTA

Dos dias 30 de agosto a 01 de setembro a Equipe de 
Coordenação da Rede interamericana de Espiritualida-
de Marista (RED IEM) esteve reunida em Montevideo, 

Uruguay, Província Cruz del Sur, para avaliar a caminhada e 
planejar os projetos e ações para os próximos 3 anos.

Dentre as atividades a equipe reuniu-se, de forma virtual, 
com os irmãos Ángel Medina e Lindley Sionosa, diretores do 
Secretariado Irmãos Hoje da Administração Geral para agra-
decer todo apoio e participação nos projetos desenvolvidos 
nos últimos três anos em especial o projeto de “Formação e Vi-
vência” desenvolvido mensalmente de forma virtual com temas 
referentes à Espiritualidade Marista e também temas sobre 
neurociência, espiritualidade das juventudes e novos paradig-
mas de espiritualidade. O diálogo foi também no sentido de 
apoio e comunhão entre os projetos da RED IEM e do Instituto 
no que se refere à espiritualidade.

Após a avaliação da caminhada construiu-se o plano trienal 
com perspectivas de aprofundar as novas temáticas surgidas 
no XXII Capítulo Geral do Instituto, especialmente a temática 
da Espiritualidade do Coração. O plano enfatiza a atitude de 
escuta das necessidades das províncias, reforçar os canais de 

comunicação e oferecer instrumentos para a vivência e cultivo 
da espiritualidade nas unidades maristas.

Destaca-se a acolhida e presença da comunidade de Irmãos 
da Casa São José, que acompanhou o grupo em todos os 
momentos de partilha comunitária. Valorizou-se os gestos de 
Família, a atenção e cuidado com a equipe e o ambiente aco-
lhedor proporcionado pelos Irmãos da casa. Foi um verdadeiro 
testemunho de amor e fraternidade. O grupo contou também 
com a presença do Conselho Provincial da Província Cruz del 
Sur que se reuniram, coincidentemente, nesses dias.

A equipe de coordenação da RED IEM conta com dois repre-
sentantes da Região Arco Norte: Ir. Juan Antonio Sandoval e 
Ofélia Ramirez; e e dois representantes da Região América Sul: 
Ir Pablo Rifarachi e Gustavo Balbinot. Estiveram acompanhan-
do ativamente o encontro os Secretários Executivos das duas 
Regiões: Leonardo Soares e Ir Rodrigo Espinosa.

Com o desejo de servir e animar a espiritualidade marista, a 
RED IEM se coloca à disposição das Províncias e do Instituto 
para, em atitude de comunhão, escuta e apoio, ser um canal 
de vitalidade da missão marista em Família Global.

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://arconorte.org/
https://champagnat.org/pt/eucaristia-de-acao-de-gracas-pela-vida-do-ir-sean-sammon/
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SRI LANKA

CAPÍTULO PROVINCIAL DE SOUTH ASIA

O VI Capítulo da 
Província South Asia 
foi realizado de 24 

a 28 de agosto de 2022 
em Bolawalana, Sri Lanka. 
“Caminhar juntos escolhendo 
a vida” foi o tema central do 
Capítulo. Durante o encon-
tro, o Ir. Nicholas Fernando 
começou o primeiro mandato 
de 3 anos como Provincial, 
substituindo ao Ir. Mervyn 
Perera, provincial desde 
2016. Representando o 
Conselho Geral, estiveram presentes os Irmãos Sylvain Raman-
dimbiarisoa e Josep Maria Soteras, conselheiros links com a 
Região Ásia.
O capítulo contou com 20 delegados participantes. Houve 
igualmente 5 observadores, dois leigos e 3 irmãos. O Ir. 
Graham Neist, da Austrália, foi o facilitador.
O encontro provincial sublinhou como prioridades para a vida 

na Província os seguintes temas: Mútua colaboração Irmãos 
e Leigos; Comunicação; Sustentabilidade econômica; Missão 
entre os jovens; Vida de comunidade.
O Conselho Provincial, eleito para ajudar o Ir. Provincial na ani-
mação da presença marista nos três países (Sri Lanka, Paquis-
tão e Índia) que compõem a Provincia, é formado pelos Irmãos 
Rajakumar S., Shanthi Liyanage, Lal Fonseka e Sunanda Alwis.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

DIRETORES DA CRUZ DEL SUR PARTICIPAM DE INTERCÂMBIO

No âmbito do Projeto Abraçando Infâncias, na semana 
de 8 a 12 de agosto, a Equipe de Educação e Inovação 
realizou o Itinerário de Formação para diretores do Nível 

Inicial e Fundamental, denominado “INTERCÂMBIO MARISTA”. 
Este itinerário vem sendo desenvolvido, há vários anos, com 
a Equipe de Educação Marista da Província Brasil Sul-Amazô-
nia, em Porto Alegre, incentivando o propósito de gerar uma 
experiência de aprendizagem e aprofundar a abordagem que 
promovemos sobre Pedagogias Ativas.
O itinerário formativo contou com a participação de 14 centros 
educativos da Província de Cruz del Sur. Do Uruguai, participa-
ram os centros de Zorrilla, Santa María, San Luis (Durazno) e 
San Luis (Pando). Da Argentina, os centros de San Luis (de La 
Plata), San José (Pergamino), Champagnat (CABA), Inmaculada 
(CABA), Manuel Belgrano (CABA), Instituto Peralta Ramos (Mar 
del Plata), San José (Morón), Nuestra Señora de Luján (Luján), 
San Rafael (Mendoza) e Nuestra Señora del Rosario (Rosario).
As/os educadores/as visitaram diferentes instituições, entre 
elas os Colégios Maristas de Ipanema, Rosário, Assunção, San 
Luis e Graças, vivenciando contato direto com os meninos, 
meninas e professores, em articulação com os referenciais 

teóricos que sustentam o Projeto: Documentação Pedagógica 
e Espaços educativos, Projetos, Articulação a partir da alfabe-
tização.
A equipe de Educação e Inovação da Província Cruz del Sur 
agradece muito às autoridades da Província Sul-Amazônia pela 
recepção calorosa, pelo profissionalismo e pela organização do 
evento, e estende o reconhecimento como equipe a todas as 
instituições que participaram deste itinerário de formação.

https://champagnat.org/pt/capitulo-provincial-de-south-asia-2/
https://champagnat.org/pt/diretores-da-cruz-del-sur-participam-de-intercambio-no-brasil-sul-amazonia/
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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

FRANÇA

SESSÃO FRANCESA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
PERMANENTE PARA IRMÃOS DA TERCEIRA IDADE
Efemérides da primeira semana
No dia 3 de setembro, 8 dos 11 
participantes da França, Espa-
nha, Bélgica, Grécia e Canadá 
se encontraram neste alto lugar 
marista, o Hermitage, com os 
líderes da sessão francófona do 
Programa de Formação Perma-
nente para Irmãos da Terceira 
Idade, os irmãos Félix Róldan e 
Jean Ronzon. Apesar de termos 
vindo de diferentes origens, 
estávamos respondendo a 
um convite feito a nós há dois 
anos – antes do fim da COVID 
– para virmos e aproveitarmos 
este tempo de renovação e 
interioridade nas fontes da vida 
marista.
Parece estranho que tenhamos 
falado de 11 participantes e 
que no início éramos apenas 
8: 5 irmãos da Província de L’Hermitage, um irmão do Distrito 
da Europa Centro-Oriental e 2 irmãos do Distrito do Canadá. 
Esperamos a chegada de 3 irmãos da Província PACE que 
acabam de receber seus vistos para se juntarem a nós apenas 
mais tarde por causa dos caprichos da papelada administrati-
va. A chegada deles é esperada, pois diminuirão a idade média 
dos participantes.
Estes primeiros dias correram muito bem. Após a abertura 
“oficial” no domingo, 4 de setembro, os participantes tiveram a 
oportunidade para fazer um primeiro contato recíproco infor-

mal antes de se conhecerem melhor em apresentações mais 
formais que permitiram descobrir itinerários de vida marista que 
ecoam, em nosso contexto, as palavras de Marcelino: “Todas as 
dioceses – tipos de apostolado – entram em nossos planos”. A 
semana terminou com uma reflexão sobre o tema Perspectiva 
Antropológica do Idoso, liderada pela Irmã Thérèse Lamontagne, 
uma reflexão que continuará na semana que inicia.
Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer 
aos irmãos da comunidade anfitriã de l’Hermitage: realmente 
nos sentimos “em casa” na casa de Marcelino!
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