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Revisão das Constituições
Enviado o Segundo
Rascunho das Constituições
Depois de ter revisado as respostas enviadas pelo mundo marista referentes ao primeiro rascunho, a Comissão
da Revisão das Constituições acaba de publicar o Segundo Rascunho das Constituições.
A comissão lembra aos irmãos de enviar suas sugestões, usando o módulo apropriado, em PDF, até 15 de
junho, para const@fms.it.
As sugestões serão usadas pela Comissão para preparar
o Terceiro e último rascunho, durante os meses de julho
e agosto, que será apresentado ao Capítulo Geral em
setembro.
Na consulta sobre o primeiro rascunho se confirmou a
opção de simplificar as Constituições, contendo tudo o
que exige o Direito Canônico, e deixar para um texto
complementar o desenvolvimento de aspectos que excedam as exigências canônicas. O tempo que dispomos
só nos permite, agora, a consulta do texto completo das

Administração Geral
Durante o final de semana e até esta segunda-feira
13, o Ir. Emili Turú, superior geral, esteve no Escorial,
participando do programa de formação Senderos. O
Ir. Michael de Waas também se ausentou de Roma
para atender a assuntos da Província South Asia, no
Sri Lanka.
O Conselho Geral continua a sua sessão plenária,
nos dias 15 a 17. Além de uma sessão do conselho
regular, completa temas da semana anterior e estuda as propostas para definir a nova estrutura que
deve coordenar a animação da missão marista.
Esta semana, de 12 a 19, se encontra o Conselho do
Projeto Fratelli, no Líbano, com a participação do Ir.

www.champagnat.org

Chris Wills.
De 13 a 18 de março, o Ir. Javier Espinosa, diretor do
Secretariado dos Leigos, participa de um encontro em
Santiago do Chile.
Na quarta-feira o Ir. Manel Mendoza, da FMSI, viaja para
Genebra onde participará do Conselho dos Direitos
Humanos da ONU.
Dia 18, sábado, os irmãos Mark Omede e Carlos Alberto Rojas, do Secretariado da Missão, se reúnem com
membros dos outros ramos da Família Marista para
continuar a programação do Encontro Internacional de
Jovens Maristas de 2019.
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Constituições e Estatutos.
Durante os meses da consulta, a Comissão prosseguirá
trabalhando o texto complementar (chamado ‘Regra de
Vida’, no primeiro rascunho), com o objetivo de apresentá-lo diretamente ao Capítulo e como um instrumento

de trabalho. Finalmente, à luz desta nova consulta, será
elaborado o terceiro rascunho das Constituições e Estatutos durante os meses de julho e agosto.
Para fazer o download da publicação on-line, visite: https://goo.gl/qFj2Xh.

Acompanhando Lavalla200> na Ásia e Austrália
Comunidades internacionais para um novo começo

Às comunidades do atual Distrito Marista da Ásia (DMA),
queremos acrescentar outras novas comunidades, porém desta vez distribuídas por todo o mundo, e criadas
e acompanhadas em estreita colaboração com cada região marista (Ir. Emili Turú, A Dança da Missão, p. 15).

Meier, terceiro membro da comunidade. Entre outras
atividades, os irmãos acompanham um grupo de jovens
que moram no “hostel” da paróquia e ensinam inglês,
também a jovens e crianças que se ajuntaram espontaneamente das casas vizinhas.

Durante o mês de fevereiro, os irmãos Jeff Crowe e Ángel Medina, continuando a tarefa de acompanhar os
participantes do projeto “Comunidades Internacionais
para um Novo Começo, Lavalla200>”, fizeram visitas às
comunidades onde se encontram 5 membros do projeto. Convidamos-lhes a fazer conosco essa viagem.

Eles só falam khmer ou buonoma, mas querem aprender inglês e participar das aulas com os irmãos.

Tailândia
Em Bangkok encontramos o Ir. Juan Castro, superior do
Distrito da Ásia (MDA) e os irmãos da comunidade. O
intercâmbio fraterno nos permitiu conhecer um pouco
mais do caminho que, como maristas, se vai percorrendo na região. Dialogamos também sobre a relação do
Distrito e o projeto Lavalla200>.
Camboja
Na capital, Phnom Penh, nos receberam os irmãos John
Nyuydine e Bernhard Tremmel. Depois de quase 6 horas de viagem, chegamos em Saen Monourom, província de Mondul Kiri, onde fomos recebidos pelo Ir. Max

Novamente em Phnom Penh, andes de deixar o país,
pudemos conhecer “La Valla School”, obra marista da
Província da Austrália para crianças e jovens com diferentes deficiências.
Também as pessoas que atendem no centro têm alguma deficiência física.
O espírito que se respira naquele local é cativante.
Filipinas
Em Davao, sul das Filipinas, se encontra a nova casa de
formação para postulantes: 14 jovens são acompanhados pelos irmãos Paco García, Luis G. Sobrado e Marc
Poro, e, agora, também pelos irmãos Larry Lavalle e Ricky Gómez de Lavalla200>.
O ambiente familiar traduz o espírito marista que cresce nos jovens postulantes.
14 de março de 2017
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Notícias

breves

Estados Unidos
Dois alunos recém formandos em
colégios maristas, Mike Duffy e
John Herman, estão percorrendo
a Ásia para angariar fundos para
poços na zona rural de Malaui e
filtros para a purificação da água
em Camboja. Estão fazendo um
triatlo (58 Km de natação, 2.570
km de bicicleta e 628 km a pé) por
Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja.
Durante a viajem, estão também
fazendo voluntariado nas comunidades maristas. É possível segui-los e contribuir através de www.
journeyforwater.com.

Síria
Os Maristas Azuis de Alepo começaram a cavar um poço, no dia 9
de março, para responder às necessidades crescentes de água
das famílias deslocadas que estão
sob seus cuidados.

Austrália
O Ir. Jeff esteve em Manila, onde se
encontrou com um irmão que participará do programa de formação
deste ano do Projeto Lavalla200>.
Foi então para a Austrália. Em Sidnei
se encontrou com o Ir. Lawrie M., da
comunidade de Mount Druitt, que
forma parte das novas comunidades internacionais, onde se espera
que brevemente, depois de obterem o visto, cheguem para formar a
comunidade o casal mexicano, Argie y Rodri, e um irmão das Filipinas.
Hong Kong
Enquanto isso, o Ir. Ángel viajava
para Hong Kong, onde foi acolhido
pela comunidade do colégio São
Francisco Xavier. Acompanhou durante alguns dias a Laura, leiga da

Bolívia que estuda chinês e se prepara para a missão no Distrito da
Ásia.
Sri Lanka
O Ir. Ángel, finalmente, antes de regressar para Roma, esteve em Tudela, onde se encontra o noviciado interprovincial, do MDA, da Província
South Asia e Timor Leste (Austrália).
Foram dias de partilha fraterna com
os irmãos formadores Nicolás Fernando, Rod Thomson, Peter Walsh e
Réal Sauvageau e seus 12 noviços.
A experiência de vida da comunidade é expressão de um novo começo,
semelhante ao do Pe. Champagnat,
há 200 anos, em La Valla.
Irmãos Jeff Crowe e Angel Medina
Equipe Lavalla200>

Animadores da Província Cruz del Sur
se reúnem para analisar seu caminho

Encontro provincial de animadores
Austrália
No dia 16 de março, o Ir. Jonnel
Sisneros, da Província East Asia,
chegará na Austrália e se juntará
ao Ir. Lawrie McCane, em Mount
Druitt, uma das comunidades do
Projeto Lavalla200>. Espera-se
que o casal mexicano, Argelia Hernández e Rodrigo Gris, membros
do projeto, cheguem em maio
para integrar a comunidade.

Gana
Membros da Pastoral Juvenil Marista se reuniram para uma sessão
de formação no dia 25 de fevereiro, na comunidade de Buokrom,
em Kumasi. Tratou temas como a
celebração do Bicentenário, a preparação do encontro de jovens em
julho, a restruturação da PJM no
país e a conscientização do papel
e da missão dos jovens.

3

14 de março de 2017

De 23 a 25 de fevereiro, membros da
animação da Província Cruz del Sur se
encontraram em Mar del Plata para
refletir sobre a própria caminhada
nesse tempo de novo começo.

pa da história dos maristas na Região
América Sul, como foi a fusão dos três
países, Uruguai, Paraguai e Argentina,
que agora formam a Província Cruz
del Sur.

Entre os participantes havia também
animadores do Paraguai, que viajaram desde suas cidades para partilhar
a própria voz e olhar nessa nova eta-

Alguns objetivos do encontro foram
a criação de vínculos fraternos, continuar a realização da visão provincial
para o triênio, melhorar a organização
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Mundo Marista

Casa Geral: Dia Internacional
da mulher

Irlanda: Seminário de comunicação com
líderes estudantis - Dublin

Brasil: Curso de português para
imigrantes haitianos em Joinville

Líbano: Nove irmãos que vivem
no país e um irmão da Síria

provincial e continuar criando consciência de corpo provincial, que foi um dos pedidos da Assembleia e do Capítulo Provincial.
Destaca-se o clima de fraternidade e o espaço de diálogo
e escuta. Os participantes partilharam, com as diferentes

REMAR celebra
Jovens maristas

Espanha: Programa de formação
Senderos, El Escorial

Casa Geral: Reunião do “Tutti Fratelli”,
formado por Irmãos de várias congregações

equipes, os seus objetivos e sonhos como Província Marista Cruz del Sur.
Os participantes, reunidos na Villa Marista, analisaram
também um novo esquema e organigrama provincial.

seu aniversário de

40

anos

remam mar adentro
No dia 24 de fevereiro, jovens maristas de 10 cidades da Colômbia
celebraram os 40 anos da fundação
de REMAR, um movimento que busca evangelizar a jovens e ajudá-los a
crescer para que sejam bons líderes
cristãos.
Os membros do movimento de Bogotá, Ibagué, Manizales, Armenia, Cali,
Pasto, Popayán, Ipiales, Medellín e
Villavicencio recordaram o início do
movimento, que foi criato pelo Irmão
colombiano Nestor Quiceno.
Outro momento importante da celebração dos 40 anos acontecerá em
14 de março de 2017
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Ibagué, na Colômbia, de 12 a 19 de abril, quando 450
membros celebrarão juntos a Páscoa com o tema Duc in
Altum (rema para o profundo).

O movimento também ensina a falar em público, a estudar juntos, a ser organizado e analisar as diferentes realidades da sociedade.

REMAR, além de significar “remar”, quer dizer também
“Renovação Marista”.

Os membros entram quando são adolescentes e podem
continuar no movimento durante anos, inclusive depois
do fim da universidade.

O movimento usa termos da marinha, nas suas atividades.
Os membros estão divididos em grupos e formam uma
“caravela”, que precisa passar por diferentes “portos”.
Outro termo usado é o “embarque”, que significa começar um grupo.
REMAR trabalha com jovens em paralelo com a psicologia
de cada idade. No começo, o foco é a amizade e o trabalho em grupo e, em seguida, com os maiores,vem o serviço à sociedade e a ajuda aos necessitados.

Durante os anos, os jovens passam por diferentes “travessias”. A travessia vermelha, que foca na comunicação, a
azul, na interiorização, e a amarela, ligada ao compromisso.
REMAR está presente em 13 países da América Latina Colômbia, Equador, Venezuela, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Porto Rico, Peru, Bolívia, Chile, Argentina e Paraguai - e também na Austrália.

Último membro chega à Comunidade de East Harlem
Lavalla200> em Nova Iorque
Todos os membros da nova Comunidade Internacional de East Harlem agora
se encontram em Nova Iorque, depois
da chegada, no dia 25 de fevereiro, do
Ir. Luis Fernando, do Paraguai.
A comunidade, que faz parte do Projeto
Lavalla200>, comunidades internacionais para um novo começo, é composta
pelo Ir. Luis, Ir. Jim McKnight, dos Estados Unidos, e Bruno Socher, leigo marista da Província Brasil Centro-Sul.
O casal mexicano Argelia Hernández e
Rodrigo Gris, que também fazem parte
do Projeto Lavalla200>, também estão
na comunidade como suporte temporário, desde janeiro passado. Eles estão

destinados à comunidade de Mount
Druitt, na Austrália, e esperam receber
as visas necessárias provavelmente em
maio.
A comunidade de East Harlem substitui
a antiga Comunidade Juan Diego, que
tinha como principal pastoral a ajuda
às mães e famílias de imigrantes, especialmente de língua espanhola.
O Ir. Ángel Medina, um dos encarregados da formação dos participantes do
Programa Lavalla200>, afirmou que a
comunidade dos Estados Unidos, da
Região Arco Norte, continuará trabalhando com as famílias de imigrantes,
mas o objetivo dos seus membros é

trabalhar também com outras pessoas
que estão fora das escolas e com grupos paroquiais. Atualmente a comunidade continua o trabalho precedente,
mas está também explorando novas
maneiras de ajudar a população necessitada.
O Ir. Jim, que formava parte da antiga
comunidade Juan Diego, participará do
segundo grupo de formação para participantes do Projeto Lavalla200>, que
será realizado na Itália, de 30 de abril a
3 de julho.
O Ir. Jim, nascido no Queens, bairro
de Nova Iorque, é irmão marista há
56 anos. Viveu nas Filipinas durante
vários anos e, nos Estados Unidos, foi
conselheiro provincial e professor em
colégios maristas de Nova Iorque, Nova
Jersey, Florida e Illinois.
O Ir. Luis Fernando, 34 anos de idade,
é natural de Assunção, no Paraguai. Sublinha que “é apaixonado por cinema
e música, especialmente quando transmitem uma lição de vida” e que “a alegria é algo que acompanha a mim todo
o tempo, especialmente na partilha
com os outros”.
Bruno, de 28 anos, é de Curitiba, no
Brasil. Estudou história e cinema e
atualmente estava estudando teologia.
Há 15 anos está envolvido com a Pastoral Juvenil.
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Organização marista ajuda a inserção de crianças na sociedade
A Fundação Marcelino contribui a dar um futuro melhor às crianças

Uma Fundação marista, em General
Santos, Filipinas, está ajudando crianças que vivem na pobreza e que têm
dificuldades com a justiça a se reintegrar na sociedade e alcançar um estilo de vida melhor.
“O objetivo último é integrar essas
crianças dentro de uma estrutura
doméstica permanente, onde a sua
autoestima e autorrespeito são reforçados e o objetivo mais amplo de
transformar-lhes em membros produtivos da sociedade”, afirmou o Ir. Karl
Angelo Labio, membro da Fundação.
“A Fundação Marcelino é, na verdade,
o fruto do Espírito Santo trabalhando
no processo conforme nos desenvolvemos e progredimos durante os
anos”, acrescentou.
“O ideal de Marcelino Champagnat de
educar as crianças em relação à Boa
Nova inspirou também o Ir. Crispin

Betita a encarnar o sonho de evangelização de Marcelino”.
A Fundação Marcelino, que celebrou
o seus 26 anos de existência no último dia 29 de janeiro, também oferece
abrigo, educação e ajuda na busca de
emprego.
Durante o seu aniversário, foi inaugurada uma nova escola, Yamaha
Training School, patrocinada pela
Yamaha.
O Ir. Dominador Santiago, também
envolvido no trabalho da Fundação,
sublinha que “o sucesso dessa Fundação não se vê somente no resultado
material alcançado, mas no número
de vidas tocadas por essa instituição”.
“Muitas crianças foram ajudadas a
realizar seus sonhos e aceitaram a novidade do Senhor em suas vidas”, ele
acrescentou.

"
A Fundação Marcelino é,
na verdade, o fruto do
Espírito Santo trabalhando no processo conforme nos desenvolvemos
e progredimos durante os
anos ... Muitas crianças
foram ajudadas a realizar
seus sonhos e aceitaram

a novidade do Senhor
em suas vidas.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

"

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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