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LIDERANÇA SERVIDORA E PROFÉTICA

FASE PRESENCIAL DO PROGRAMA
DE FORMAÇÃO PARA LÍDERES MARISTAS

No dia 3 de outubro, teve início em Porto Alegre, a fase
presencial do Programa de Formação em Liderança Servidora e profética que terminará em 14 de outubro. A formação,
promovida pela Administração Geral do Instituto Marista em

administração geral
■ Na segunda-feira, começou, em Porto Alegre, Brasil, a
sessão em presença do curso para líderes maristas. Os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e Gregorio Linacero, Gerente
de Projetos do Plano Estratégico da Administração Geral,
estiveram presentes na abertura. O curso conta com 62
participantes de 19 países. Os conselheiros Ken, Josep Maria
e Ben participarão em sessões online. O Ir. Ernesto, Superior
Geral, estará presente na conclusão, próximo dia 14.
■ Na casa geral atualmente estão dois dos três grupos de
irmãos da terceira idade que participam do programa de
formação permanente. O grupo francófono, que tem como
sede de formação a casa de Notre-Dame de l’Hermitage,
durante essa semana tem encontros com o Ir. Ernesto e com
o Ir. Josep María, Conselheiro-Geral. Na sexta-feira, o grupo
anglófono, que está em Manziana, também estará na Casa
Geral.

partecia com Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS), é realizada de acordo com a Mensagem do
XXII Capítulo Geral (Colômbia – 2017) que pede para assumir
“uma liderança profética e servidora, que acompanha com

➔
■ Os Irmãos Ken e João Carlos do Prado, Conselheiros-Gerais, começaram na terça-feira a visita à Província de México
Occidental, que terminará no próximo dia 19.
■ De segunda a quarta-feira o Ir. Óscar, Conselheiro-Geral,
visitou as comunidades maristas do Uruguay. No final de
semana o Ir. Sylvain, também conselheiro link com a Região
América Sul, chega na Argentina para juntos continuarem a
visita da Província Cruz del Sur.
■ Na sexta-feira, o Ir. Ben, Conselheiro-Geral, encontra online o grupo de irmãos da Oceania e Ásia, que,
na Malásia, se prepara para a profissão perpétua no
Instituto.
■ O Ir. Valdícer, diretor do Departamento CMI visitará,
no sábado, a comunidade Lavalla200> de Tabatinga.
Em seguida irá à Colômbia, onde fará uma visita à nova
comunidade Fratelli, em Maicao.
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proximidade a vida e a missão maristas”. E sugere que “em
todos os níveis de governo, sejam criadas e/ou fortalecidas
estruturas onde todos os maristas compartilhem a liderança e a
responsabilidade na vida e na missão”.
O programa começou em 13 de maio, de maneira online. O
curso é oferecido em língua espanhola e portuguesa e conta
com 62 participantes, leigos e irmãos maristas que desenvolvem liderança estratégica nas Unidades Administrativas ou
se preparam para atuar
nas áreas estratégicas
de desenvolvimento da
missão. Representam 13
Unidades Administrativas
e vem de 19 países da
América, Europa e África.
Para o próximo ano está
previsto outro programa
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE
destinado ao público de
língua inglesa e francesa.
Instituto
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LÍDERES MARISTAS

Uma liderança servidora, profética e qualificada
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O Ir. Luis Carlos Gutiérrez,
Vigário-Geral, está participando de toda a fase
presencial do programa.
Do Conselho Geral, estararão presentes também o
Ir. Óscar Martín e, online,
participam os Irmãos
Josep Maria Soteras, Ben
Consigli e Ken Mcdonald. O Ir. Ernesto Sánchez, Superior-Geral, estará presente na conclusão do curso.

•
•

Durante os últimos 5 meses, os participantes seguiram dez

•
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módulos de estudo e tiveram a oportunidade de
adquirir conhecimento teórico. Durante esses
dias, em Porto Alegre, o estudo é complementado com trocas de experiências e visitas a locais
onde se aplicam o conhecimento e diálogo dos
participantes com educadores.

Veja nos links abaixo outras informações
• Apresentação do programa (27 de março)
• Início da fase online (13 de maio)
Dépliant informativo (PDF) Español | Português
Livro “Vozes Maristas: Ensaios sobre liderança profética
e servidora”
Fotos em FaceBook
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notícias breves

Portugal
A Província de Compostela criou a
Equipe de Missão de Portugal, que
se reuniu pela primeira vez em 27
de setembro. Foi um dia dedicado a
planificar o ano e a tomar decisões
sobre temas vários, desde os âmbitos pedagógicos, económicos, de
pastoral, formativos etc.

SANTA MARIA DOS ANDES

PROVÍNCIA PROMOVE
ASSEMBLEIAS VOCACIONAIS

Noviciado de Tudella
No dia 7 de outubro, 9 noviços farão
a primeira profissão no noviciado de
Sri Lanka. Os novos irmãos são de
Bangladesh (1), Vietnã (2) e Timor
Leste (6). A celebração pode ser
seguida ao vivo no facebook (https://
www.facebook.com/maristinsl/)

Brasil
Estão abertas as inscrições para a
Escola Vocacional Manaus 2022,
que será realizada em Amazonas,
de 11 a 15 de novembro. Trata-se
de um projeto feito em parceria
entre as Províncias Brasil Centro-Norte e Brasil Sul-Amazônia,
Conferência dos Bispos, Conferência dos religiosos e PUC de Brasília.
Há 15 anos oferece formação
teórica e vivencial para animadores
vocacionais. As inscrições podem
ser feitas nesse link: https://bit.
ly/3SQOlCx

United States
A Província promove dois encontros para apresentar a Plataforma
de Ação Laudato Si’, baseada na
encíclica do Papa Francisco sobre
a ecologia integral. O programa
“Living Laudato Si’” convidará
os participantes a tomar atitudes
concretas na vida diária. O primeiro
encontro é no dia 8 de outubro
e o segundo dia 2 de novembro,
no Zoom, nesse link https://bit.
ly/3SRByjd

N

o marco do Ano das Vocações Maristas, a Província de Santa Maria
dos Andes realizou sua primeira
Assembleia Vocacional, de 16 a 18 de
setembro, em Lima, Peru. O evento
contou com a presença de 32 pessoas
representando as 11 obras educativas
existentes no setor Peru. Participaram
Irmãos, professores, diretores, membros da equipe de pastoral universitária,
representantes das comunidades leigas
e jovens.
A Província de Santa Maria dos Andes
optou por iniciar um processo de reflexão
sobre animação vocacional, e como parte
disso, planejou realizar três assembleias, uma em cada um dos países que
compõem Província: Peru, Bolívia e Chile.
Cada assembleia reunirá pessoas de
diferentes áreas e será um espaço para
ouvir, agradecer e tecer sonhos para o
futuro que permitirão a sustentabilidade
carismática e a vitalidade na Província.
Este primeiro encontro, realizado num
clima de alegria e reciprocidade, foi uma
chance ímpar de encontro presencial,
depois da pandemia.

O guia preparado pelo Secretariado
Irmãos Hoje para este ano das vocações
maristas iluminou o encontro e encorajou
os participantes a descobrir a paixão
original; a valorizar a complementaridade
entre as vocações leigas e as dos irmãos; a prever algumas propostas para o
futuro, seja como setor marista ou como
Província, sobre o tema da animação e
promoção vocacional. O grupo também
refletiu sobre “as portas que se fecham
e as que estão se abrindo”. Mais do
que oferecer uma estrutura vocacional
teórica, foi favorecido espaços de diálogo
e compartilhamento, o que permitiu conhecer as diferentes realidades em que
os maristas estão presentes. Também
se procurou dar respostas audaciosas a
esses ambientes.
No final da reunião, todos os participantes partiram com o compromisso de cuidar e gerar vida a partir de suas áreas de
participação (casa, trabalho, ambiente) e
com a convicção de que todos tem uma
vocação e que a é necessário promovê-la
entre nossas crianças, adolescentes e
jovens.
5 I OUTUBRO I 2022

3

notícias maristas 748

BRASIL

MARISTAS PARTICIPAM EM
ENCONTRO NACIONAL DE RELIGIOSOS IRMÃOS

E

ntre os dias
22 e 25 de
setembro,
26 Irmãos das
três Províncias do
Brasil participaram
do VI Seminário
de Religiosos
Irmãos promovido
pela Conferência
dos Religiosos do
Brasil, no norte do
país, na cidade de
Belém.
O evento, realizado
no Colégio Marista
Nossa Senhora
de Nazaré, teve
como tema “No rio
da vida, o Irmão
é missão fecundando o reino”.
Participaram 102 religiosos irmãos
de 22 congregações.
O objetivo geral do Encontro foi
refletir sobre a vocação do Irmão
e a diversidade da sua missão no
percurso de toda a vida. Como objetivos específicos, o evento buscou:
identificar a missão do Religioso-Irmão, hoje, na Igreja e na sociedade;
aprofundar os entendimentos sobre
profissionalização e consagração
e dialogar sobre os desafios do
envelhecimento e vida fraterna em
comunidade.
A logomarca do encontro foi desenhada pelo Ir. Luiz Carlos
Lima, da Província Brasil Centro-Norte. Nela se fazem presentes elementos amazônicos, diferentes águas, uma forma de
broto, sinal de esperança, de vida, de fraternidade. Há também
três pessoas que dialogam entre si, pessoas ao redor de uma
mesa, mas também semente, coração, onde o vermelho é sinal
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das pessoas que se entregam na defesa da vida e na fraternidade universal
entre nós e com a Criação.
O tema do cuidado com a Casa
Comum também foi sublinhado pelo Ir.
João Gutemberg, secretário executivo
da Rede Eclesial Pan-Amazônica
(REPAM). O Irmão da Província Brasil
Sul-Amazônia afirmou que “o irmão
é chamado à fraternidade universal,
mas essa fraternidade se conecta com
todos os seres da Criação”.
Para o Ir. Valdir Gugiel, da Província
Brasil Centro-Sul, a participação no
encontro “foi um caminhar coletivo
e motivador com uma intencionalidade de comunhão viva e
alegre da nossa Missão, de Ser Irmão”.
Clique aqui e confira a mensagem final sobre o Seminário
Veja reportagem mais completa no site do Vaticano
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3 DE OUTUBRO

DIA MUNDIAL DA HABITAT

O

O Dia Mundial do habitat é um momento
para refletir sobre o
estado das nossas cidades e conscientizar sobre
a importância do habitat.
Em 1985, a Assembleia
Geral das Nações Unidas
instituiu-o pela resolução
40/202, e foi celebrado
pela primeira vez em 1986
sob o tema “Um teto é meu
direito” para sublinhar a
importância do direito fundamental à habitação. No
Dia Mundial do habitat, grupos e ativistas da sociedade
civil levantam suas vozes
para ajudar as pessoas que
precisam de moradia digna e acessível. Este ano, em 2022,
ele é comemorado em 3 de outubro, sob o tema “Não deixar
ninguém para trás”, que examina modelos que melhoram os
padrões de moradia.
Pesquisas sobre padrões de crescimento urbano revelam que,
em 1950, 70% da população da Europa, e América do Norte
e do Sul vivia em cidades, em comparação com 40% e 48%,
respectivamente, na África e na Ásia. Estima-se que em 2050,
a população urbana global ultrapassará 70%. Atualmente,
mais de 52% da população mundial vive em grandes cidades.
Consequentemente, as desigualdades sociais são cada vez
mais difundidas, principalmente nos países em desenvolvimento, com a existência de uma forma de urbanização que opõe
um centro rico e bem equipado a favelas pobres, superlotadas
e inseguras.
Ao adotar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,
os Estados Membros da ONU se comprometeram a acelerar o
progresso para as pessoas com mais atraso. A promessa de
não deixar ninguém para trás é um compromisso para acabar
com a pobreza extrema e o subdesenvolvimento em todas as
suas formas e tomar medidas explícitas para que aqueles que
foram deixados para trás possam alcançar aqueles que tiveram
um progresso maior. É por essa razão que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11), intitulados “Cidades e Comunidades Sustentáveis”, visam “tornar as cidades inclusivas,
seguras, resilientes e sustentáveis”, defendendo a inclusão de

moradias adequadas e acessíveis, incluindo a urbanização de
favelas. É um convite aos governos para resolver o problema
da moradia, concentrando-se na habitação social e pública,
construindo casas menores, controlando aluguéis, comprando
terrenos e imóveis e concentrando-se na construção de moradias populares em vez de casas de luxo.
Ao celebrarmos o Dia Mundial do Habitat, inspiremo-nos na
circular “Lares de Luz”, do Irmão Ernesto, para compreender a
essência do habitat humano como um lar onde recebemos todo
o cuidado material e conforto e recursos espirituais necessários à nossa sobrevivência e bem-estar. As pessoas que
vivem em favelas urbanas correm o risco de perder a noção
de seu próprio valor, pois têm dificuldade de acessar recursos espirituais e materiais. Nesse sentido, o Papa Francisco,
durante o simpósio sobre “cidades sustentáveis”, em 22 de
julho de 2015, exortou os prefeitos de todo o mundo a superar
a exclusão social e a marginalização em ambientes urbanos e a
promover uma melhoria integral da qualidade de vida humana.
Ele os encorajou a priorizar as pessoas mais vulneráveis nas
favelas, fornecendo os serviços sociais necessários para permitir o florescimento da vida familiar. Ele também os exortou
a deixar de considerar os ambientes urbanos como periferias
organizadas em torno de um centro, mas sim como bairros,
lado a lado, e assim dar-lhes acesso aos mesmos padrões de
serviços socioeconômicos e culturais.
Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade
5 I OUTUBRO I 2022
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STAR OF THE SEA

MAIS DE 150 ANOS DE PRESENÇA MARISTA EM SAMOA

S

amoa é um país insular da Oceania e faz parte do Distrito
do Pacífico. A partir do próximo dia 8 de dezembro, fará
parte da nova Província Estrela do Mar. Os Irmãos Maristas chegaram lá há mais de 150 anos, em 1871. Atualmente
existem duas comunidades de Irmãos em Samoa. Uma na
escola primária, em Mulivai, e outra no Colégio São José, em
Alafua.
O Ir. Siaosi Ioane é diretor e líder comunitário da Mulivai, onde
mora com o Ir. Anitelea. Esta comunidade é também a casa
de formação do pré-noviciado; onde reside atualmente um
postulante, Roberto. Por outro lado, Ir. Afa Afaese é o diretor
em Alafua e reside lá com Ir. Sefo Une, líder comunitário, e Ir.
Iulio Suaesi, agora aposentado.
Missão e Escolas Maristas
A primeira escola, no que é hoje o Distrito Marista do Pacífico,
foi de fato aberta em Samoa quando dois Irmãos chegaram
a Apia, em 14 de abril de 1871, para abrir uma escola em
Saleufi, em 1º de maio daquele ano.
Em razão das condições difíceis enfrentadas por esses Irmãos,
eles decidiram se retirar de Samoa em 1877, e a escola foi
fechada. No entanto, uma nova comunidade chegou em 18
de agosto de 1888, e a escola foi reaberta perto da igreja,
em Mulivai, Apia, em 4 de setembro, mas restrita aos filhos
de europeus. Em 1890, um dos Irmãos autóctones retornou
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a Samoa e foi encarregado de uma escola para samoanos,
construída nas terras de propriedade dos Irmãos, perto da
escola européia.
Durante o ano de 1947 o governo decidiu sobre o estabelecimento de escolas secundárias em Apia, e os Irmãos começaram a planejar sua própria escola secundária e a arrecadar
fundos para isso. Em fevereiro de 1950, um edifício adequado
foi erguido, e a Escola Secundária São José foi abençoada e
inaugurada oficialmente em 25 de novembro.
Esta escola foi renomeada St Joseph’s College em sua transferência para Lotopa no início de 1960. O Colégio foi transferido para seu local atual em Alafua, em 1988.
Formação
Programas anuais de formação de pessoal são oferecidos aos
funcionários das duas escolas maristas durante a semana de
orientação no início do ano. A esperança é produzir um programa de formação local para incorporar todos os membros da
família marista Champagnat em um futuro próximo.
Vale a pena mencionar que o atual líder do Distrito do Pacífico,
Ir. John Hazelman, é samoano e vive em Auckland. Outro samoano, Ir. Steve Vaea, está atualmente nas Filipinas realizando
estudos universitários de pós-noviciado.
Ver fotos
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mundo marista
SUDÁN DEL SUR: LOS HERMANOS S. OKON Y J.
MAMMAH, MIEMBROS DE SOLIDARIDAD CON
SUDÁN DEL SUR, CON EL H. EMILI TURÚ

CHILE: ENCUENTRO DE ANIMADORES
VOCACIONALES DE LA REGIÓN AMÉRICA SUR

COMPOSTELA: CELEBRAÇÃO DO ANO DAS
VOCAÇÕES MARISTAS

HUNGRÍA: ESCUELA MARISTA EN KARCAG

INDIA: OPERATION RAINBOW

CHILE: DELEGACIÓN MARISTA CHILENA EN LAS
DEPENDENCIAS DE MARISTAK, EN ESPAÑA

SANTA MARIA DOS ANDES

REUNIÃO DO CONSELHO PROVINCIAL AMPLIADO

S

ob o lema “vivendo o carisma em sinodalidade”, os
membros do Conselho Ampliado da Província Santa
Maria de los Andes se reuniram no Peru, de 12 a 14 de
setembro, o Conselho Provincial e as equipes e comissões dos
três países que compõem o Unidade Administrativa do Instituto: Bolívia, Chile e Peru. O encontro, realizado em Lima, teve
como objetivo avaliar o andamento da Província e planejar os
próximos passos na Província.
Durante os três dias de trabalho foram abordados os planos
estratégicos, o caminhar regional, as perspectivas provinciais e
os sonhos de futuro a curto e longo prazo, setoriais e provinciais; tudo isso, à luz da Conferência Geral e da região. Foi um
encontro de intensa reflexão, mas sobretudo de diálogo fraterno, de reconhecimento mútuo entre os setores da Província e
de projeção do caminho para o futuro.
Como o encontro começou no dia 12 de setembro, dia do Santíssimo Nome de Maria, os participantes participaram da Eucaristia e fizeram um jantar de ação de graças pela Sociedade de

Maria. Estiveram presentes nesta atividade os Padres Maristas
e as Irmãs Maristas Missionárias que residem em Lima.
Este encontro provincial é o primeiro realizado presencialmente, após dois anos da pandemia. É importante ressaltar que nos
dias anteriores e também nos seguintes, o conselho provincial
permaneceu reunido.
5 I OUTUBRO I 2022
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MALÁSIA

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A PROFISSÃO
PERPÉTUA PARA IRMÃOS DA ÁSIA E OCEANIA 2022

E

ste programa expressa verdadeiramente a confiança na Providência
de Deus em meio a dúvidas e
incertezas.
Desde o último programa de preparação
para os Irmãos da Ásia e Oceania em
2019 em Lomeri – Fiji, havia planos para
organizar uma segunda experiência em
2021. No entanto, a incerteza da pandemia forçou um adiamento.
A nova sede do Champagnat Youth
Centre em Port Dickson, Malásia, trouxe
novas variabilidades, principalmente o
desafio para se obter vistos acima de
30 dias para alguns participantes. A equipe dos Irmãos Bryan
Davis, Alfredo Herrera e Tony Leon decidiu, então, criar um
programa em duas partes: 2 semanas online e 4 semanas presenciais para responder a esta questão, respeitando a realidade de que o programa será realizado em um país muçulmano.
O Ir. Andrew Chan tornou-se um membro vital da equipe com
seu conhecimento local e habilidades na organização de todas
as necessidades locais antes da chegada da equipe e dos
participantes.
Foi definido o número de 11 Irmãos que participarão
deste programa de 2 fases:
1. Abraham King – Província Ásia Oriental – Coreia do Sul
2. Cyril Sumugat – Província Ásia Oriental – Filipinas
3. Engel Freed Java – Província Ásia Oriental – Filipinas
4. Jick de Leon – Província Ásia Oriental – Filipinas
5. Hudson Horoto – Província da Austrália – Ilhas Salomão
6. Raphael Fakaia – Província da Austrália – Ilhas Salomão/
Vanuatu
7. Anitelea Fidow – Distrito do Pacífico- Samoa
8. Bao Nguyen Viet – Distrito Marista da Ásia – Vietnam
9. Thuan Pham – Distrito Marista da Ásia – Vietnam
10. Tri Nguyen Van – Distrito Marista da Ásia – Vietnam
11. GuangZhao Zhang – Distrito Marista da Ásia – China
Fase online – de 5 a 15 de setembro de 2022
Na primeira semana da fase online do programa, cada participante compartilhou sua história de missão Vocacional desde
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que deixou o noviciado. Foi edificante testemunhar a coragem
desses jovens compartilhando sua força e coragem em seu
discernimento contínuo durante seus primeiros anos de vida
apostólica marista.
A segunda semana online envolveu vários temas pertinentes
às realidades do ser irmãos hoje. Fomos agraciados com os
seguintes palestrantes e seus respectivos pontos fortes:
•
•
•
•

Dra Katrina Anderson – Bem-estar e Vida Religiosa
Nathan Ahearne – Vida Marista Compartilhada
Ir. Ben Consigli – Protegendo as crianças com segurança
Ir. Jeff Crowe & Ir. Jonnel Sisneros – Interculturalidade &
LaValla 200

Reunião na Malásia – 18 de setembro a 13 de outubro
de 2022
Após duas semanas de experiência online, foi com grande
alegria que recebemos os participantes pessoalmente no Centro
Juvenil Champagnat, no dia 17 de setembro passado. A providência de Deus continuou a agraciar o programa com a solução
de vários desafios para imigração e com um caso de dengue.
Os 11 jovens irmãos se reencontraram com alegria, desde o
tempo quando se conheceram e estiveram juntos no MAPAC. O
compartilhamento de suas histórias de busca vocacional quinze
dias antes ajudou imensamente nesse processo.
O grupo está agora na metade do programa de 6 semanas. A

➔
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primeira semana juntos se concentrou na VIDA SIMPLES – O
voto de Pobreza foi habilmente conduzido por um padre local,
Pe. Nicholas Hoh OCD. No final da semana, Ir. Josep María Soteras deu um uma palestra através do Zoom desde Roma para
enfocar a expressão marista da pobreza por meio de nossa
nova Constituição e Regra de Vida.
Nas próximas semanas, o tema ESCUTA CONTEMPLATIVA – O
voto de Obediência será partilhado pelo P. Alvin Ng SJ, seguido
da contribuição marista de Ir. Tony Clark. O tema do RELACIONAMENTO AMOROSO – Ir Linda Lizardo RC conduzirá o voto de
Castidade com foco marista pelo Ir. Ben Consigli.
A última semana será uma semana de síntese de cada participante.
Não existe nenhuma comunidade marista ligada ao Centro
Juvenil Champagnat. No entanto, Ir. Andrew organizou uma
família graciosa que tem dedicado seu tempo para apoiar este

programa. Eles são a família do coordenador residente Rickey
John. Daí uma palavra especial de agradecimento a Haily, Rosalinda, Reedlee e Robby por sua presença deliciosa e solidária.
A presença do Ir. Paul Ching também nos agracia. Eles são
outro exemplo da providência de Deus neste empreendimento.
Diante das incertezas dos territórios estrangeiros de um mundo
pós-pandemia em um país muçulmano, o milagre deste atual
programa de preparação em Port Dickson expressa verdadeiramente a providência de Deus. Por favor, mantenham nossos
rapazes se preparando para seus votos finais em suas orações;
eles estão cercados por companheiros maravilhosos de fora de
suas culturas familiares. Sejamos nós também seus companheiros maravilhosos e um sinal da providência de Deus.
Irmãos Bryan Davis e Tony Leon
26 de setembro de 2022
Fotos

MÉXICO CENTRAL

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. LUIS RENÉ

O

s Irmãos Maristas da Província do México Central celebraram a profissão perpétua do Ir. Luis René Reynoso Sánchez,
no dia 24 de setembro, no Instituto Queretano San Javier,
no México. A celebração eucarística foi presidida peloFrei Jesús
Aparicio. O Provincial, Ir. Luis Felipe González Ruíz, recebeu os
votos em nome do Superior-Geral, Ir. Ernesto Sánchez.
Os conselheiros provinciais e cerca de 40 irmãos de diferentes comunidades do México Central estiveram presentes na
cerimônia. Participaram também os diretores e colaboradores
leigos maristas do Instituto Queretano, do Colégio México
Roma e do Instituto México; da mesma forma, os diretores,
escolásticos e membros da comunidade (Chiapas, Pachuca,
Cidade do México, San Luis Potosí, Irapuato, Uruapan, Guerrero); e os pais, familiares e amigos.
O Irmão René reafirmou a importância da vida comunitária e
de ser um sinal de alegria para os outros, e disse: “Durante
estes anos, percebi que a parte mais importante para mim foi
o serviço, especialmente entre crianças, adolescentes e jovens.
Tornou-se claro para mim que não é fácil e por isso tenho
reafirmado que Deus encheu meu coração e deu resposta
contínua em minha jornada”.
“Agradeço a Deus pelo chamado feito. Obrigado, René, pelo
seu generoso sim. Nós nos unimos em oração e estaremos
acompanhando sua decisão”, expressou o Ir. Oscar Israel
Soubervielle, da Pastoral Vocacional do México Central.

Trajetória marista do Irmão René
• Postulantado – Aguascalientes, 2010-2012
• Noviciado – Morelia, 2012-2014
• Primeiros votos, 21 de dezembro de 2014
• Colégio México Roma, 2015-2016
• Instituto Secundário do México, 2016-2017
• Escola México Acoxpa, 2017-2018
• Escola Secundária Assunção Ixtaltepec, 2018-2021
• Comunidade de Amores, 2021-2022
• Instituto Hidalguens, 2022
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FORMAÇÃO PERMANENTE

TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DO GRUPO
FRANCÓFONO DA TERCEIRA IDADE

V

iver uma curta sessão de dois meses de renovação
é um pouco como a vida: as etapas não são todas
vividas na mesma velocidade, e muitas vezes se
entrelaçam umas com as outras... Na terceira semana,
em Notre-Dame de l’Hermitage, na França, após um
breve olhar sobre o passado, fomos convidados a “mergulhar de volta” nas raízes espirituais que nos convidam
a viver plenamente nossa consagração marista. Antes
de tudo, o Irmão Antoine Kazindu nos levou a revisitar
nossa interioridade, a vida espiritual e de oração que
deve estar no coração e no ritmo de nossa vida diária; foi
uma oportunidade de fazer um balanço desta importante
dimensão da vida, encontrando-nos nas fontes da aventura
marista, “ao redor da mesa” de La Valla e aos pés de Nossa
Senhora da Piedade. Mas para nós, maristas, a vida espiritual
também foi marcada por Marcelino, é claro, mas também por
nossos primeiros discípulos: isto é o que o Irmão Alain Delorme
compartilhou conosco com seu amor por nossos antecessores
e a convicção comunicativa de seus 90 anos que comemorou
conosco…
No dia 19 de setembro, começando a quarta semana, nos
mudamos para Roma, o coração da vida marista hoje. Lá con-

hecemos o grupo de irmãos de língua espanhola e portuguesa
da terceira idade, com quem caminharemos juntos, durante dois
dias, seguindo os passos do “Poverello” de Assis (23 e 24 de setembro). Esta será certamente uma oportunidade para olharmos
para trás em nossa própria jornada pessoal nas pegadas de Cristo e, à nossa maneira, para escrever nosso “Laudato Si’”. Mas
antes desta visita, tivemos a oportunidade de um bom momento
de oração e partilha em torno de nossos “Sonhos” como pessoas
e como maristas, porque a vida está à frente!
Ir. Gilles Hogues

Três grupos linguísticos
O Programa Terceira Idade é uma experiência sabática de dois meses (de 3 de setembro a 31 de3 outubro de 2022) 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 espiritual, 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.
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.
Um aspecto muito significativo do Programa da Terceira Idade deste ano é que os irmãos dos três grupos terão a oportunidade 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.

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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