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CASA GERAL

TERCEIRA ETAPA DO FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

C

erca de 100 leigos e Irmãos estão
reunidos desde sexta-feira passada em Roma para seguir no
processo de reflexão sobre a Vocação Marista Laical proposto
pelo Fórum que começou em
2021 e terminará em 2024.
As Unidades Administrativas
são representadas por 2
leigos e 1 irmão. Também
participam os Irmãos do
Conselho Geral. O encontro termina na próxima
sexta-feira.
O fórum tem 4 objetivos
fundamentais: Aprofundar

a compreensão da vocação marista, com
ênfase particular na vocação marista
laical; Revisar e oferecer processos
e itinerários de formação e acompanhamento da vocação laical;
Refletir e propor possíveis
maneiras de vinculação ao
carisma marista; Conhecer, refletir, explorar e
propor possibilidades de
estruturas jurídicas (civil e
canônicas) para o laicato
marista.
Todas as informações sobre
o encontro estão disponíveis
nesse link
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SECRETARIADO DOS LEIGOS

ELMA RAFIL NOMEADA
PARA O SECRETARIADO
AMPLIADO DE LEIGOS
O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, e seu Conselho nomearam a Elma Rafil, da Província East Asia, como membro do
Secretariado Ampliado dos Leigos, por um período de 3 anos,
a partir de janeiro de 2023. O Secretariado Ampliado é uma
equipe que apoia os três diretores do Secretariado. Atualmente,
é formado por Ana Saborío (América Central), Nathan Ahearne
Elma Rafil
Sou do setor das Filipinas da Província
East Asia. Eu nasci e fui criada nas Filipinas. Minha caminhada marista começou
em casa, quando fui educada e catequizada por minha mãe, que viveu uma
vida muito marista. Foi em uma escola
marista onde aprendi sobre Marcelino
Champagnat. Nos anos 90, ouvi falar
dos leigos maristas e me tornei parte
do Movimento Champagnat da Família
Marista (MChFM), onde os membros se
reúnem regularmente em um ambiente
familiar para compartilhar vida e fé,

(Australia), Ir. Elias Odinaka Iwu (Nigeria), Alida Bodomanitra
(Madagascar) e Marcos José Broc (Brasil Sul-Amazônia).

fomentar a vocação marista e enriquecer a experiência de Deus. Acabei me
tornando uma animadora leiga.
Trabalho na Universidade Notre Dame of
Marbel, uma instituição marista, há 31
anos. Meu envolvimento nesta instituição
marista me deu a oportunidade de
aprofundar minha espiritualidade e de
cultivar, viver e compartilhar a vida e a
espiritualidade maristas.
Atualmente, sou coordenadora dos leigos
maristas na Ásia, membro da Comissão
de Leigos da Província, presidente do
Comitê de Leigos do Setor Filipino e da

equipe da Pastoral de Ecologia Marista
em East Asia.
Para mim, cada dia é uma oportunidade para aprofundar minha jornada de
fé. É um tempo para crescer em meu
relacionamento com Deus e participar de
Sua missão. Minha caminhada de fé é
uma vida de gratidão e uma fé constante
nEle. É uma jornada constante de ação
de graças e reconhecimento de Seu
amor e presença abundantes em todos
os lugares, em cada criatura e em cada
circunstância.

#CHILDRIGHTS_MARISTAS:
HASHTAG PARA 20 DE NOVEMBRO

O

Dia Mundial da Criança, 20 de
novembro, é um dia dedicado
a todas as crianças do mundo,
data em que a Assembleia Geral da
ONU adotou a Declaração dos Direitos
da Criança em 1959. Após anos de
negociações com governos de todo
o mundo, líderes religiosos, ONGs e
outras instituições, o texto final da Convenção sobre os Direitos da Criança foi
acordado em 20 de novembro de 1989
e é obrigatório para todos os países que
a assinaram.
O Secretariado de Solidariedade sugere
uma ação simples para mostrar como
o Instituto Marista também participa da
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tarefa de lembrar que as crianças são
o grupo mais vulnerável e, portanto,
aqueles que mais sofrem com as crises
e problemas do mundo. O Secretariado
convida os maristas a divulgar as ações
que já foram organizadas, através de

suas próprias redes sociais, a nível local,
provincial e regional. E pede que acrescentem a cada post a hashtag #ChildRights_Maristas, que também apresentará
os Maristas como Família Global que
promove a proteção da infância.
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CHAMPAGNAT GLOBAL

REUNIÃO PRESENCIAL DOS MEMBROS
DA REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

D

e 28 de novembro a 6 de dezembro de 2022, realizar-se-á, na Cidade do México, uma reunião presencial dos membros da Rede
Global Marista de Escolas, CHAMPAGNAT GLOBAL.
Participarão representantes do Governo Geral, estruturas e equipes educacionais regionais, representantes das diversas redes
missionárias do Instituto (universidades, editoras, solidariedade, voluntários) e representantes de cada uma das Províncias ou Distritos do
Instituto, responsáveis pela animação das Escolas ou potenciais promotores ativos de Champagnat Global.
Objetivos
Programação
O principal objetivo da convocação
é definir e construir, de forma
participativa, o roteiro a ser seguido
em Champagnat Global de 2023 a
2025.
O encontro é importante também
para:
• Viver uma experiência de rede
internacional
• Aprender e compartilhar em família as tendências e elementos
que compõem a essência de
Champagnat Global: a Missão
Escolar Marista, o trabalho colaborativo em Rede, a formação
para a Cidadania Global, as
tendências da escola católica
para o tempo presente etc.
• Promover e estabelecer um
mecanismo de comunicação
e interação contínua entre os
coordenadores de Educação
das Províncias e Distritos
• Facilitar uma experiência de
conhecimento e intercâmbio escolar com algumas das obras
educativas maristas no México.
Logotipo e Slogan:
O logotipo projetado para o evento representa um redemoinho
humano ou “cata-vento”, que é capaz de gerar energia graças à
soma de suas partes.
O slogan: “Juntos somos mais fortes” responde à capacidade
que podemos alcançar como uma comunidade escolar, se
unirmos nossa diversidade.

Video: https://youtu.be/28e4bZhNr_g
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CASA GERAL

XV MENSAGEM DA COMISSÃO INTERNACIONAL DA MISSÃO
MARISTA FALA SOBRE PLANEJAMENTO DA MISSÃO

O

Ir. Ben Consigli, Conselheiro Geral,
em nome de todos os membros,
escreveu a XV mensagem da
Comissão Internacional da Missão
Marista, que tem como título “Planejar a
Missão: Inteligência e Alma”.
A mensagem sublinha a importância do
planejamento na missão marista, a necessidade de estabelecer objetivos e definir as ações necessárias para atingi-los.
Do ponto de vista do Instituto, esses
objetivos derivam da visão e missão de
São Marcelino Champagnat em “tornar
Jesus Cristo conhecido e amado, por
meio da educação cristã da juventude, especialmente daqueles que são
menos favorecidos”.
O planejar se torna essencial, pois
nos ajuda a avaliar criticamente os
nossos objetivos, a facilitar a tomada
de decisões e a estabelecer um prazo, prevendo quando podemos atingir
os nossos objetivos. Também define
como avaliar o que estamos fazendo
e, se necessário, reiniciar um curso
de ação.
A mensagem se divide em três
seções: o que temos feito bem: Os
benefícios do planejamento; que outras medidas podemos tomar? para
garantir um futuro

A Comissão de Internacional de Missão
Marista termina recordando a admoestação do XXII Capítulo Geral: “…os planos e estratégias não são suficientes”.
Somos chamados à conversão, tanto
pessoal como colectiva. Como maristas,
devemos ser verdadeiros discípulos,
e as nossas comunidades devem ser
faróis de luz e o rosto mariano da Igreja
no meio do mundo”.
Leia a mensagem na íntegra: English
| Español | Français | Português //
Outras mensagens da Comissão

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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