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XXII Capítulo Geral: Rionegro, Colômbia
1.º dia - 8 de setembro - Abertura do Capítulo Geral
No discurso de abertura das atividades da Assembleia
Capitular, o Ir. Emili Turú destacou 4 elementos propostos como atitudes que deveriam motivar os trabalhos
capitulares: ao fio da espera, atualizar La Valla, parábola
da fraternidade e Magnificat.
Para ler o discurso completo sobre o discurso de abertura, visite: https://goo.gl/tMrD4w. Para vê-lo em vídeo,
visite: https://goo.gl/JLaHg1 .
O dia da abertura do Capítulo Geral foi celebrado como
uma grande ação de graças: na parte da manhã a liturgia da palavra e na parte da tarde a liturgia eucarística.
Para ler mais detalhes sobre os eventos da manhã, visite: https://goo.gl/b3eHAf .
Para ler sobre as discussões da tarde, visite: https://goo.
gl/wupBWF.

2.º dia - 9 de setembro - Encontro com o Papa Francisco
No dia 9 de setembro os capitulares se uniram aos religiosos da Colômbia e foram ao encontro do Papa Francisco.
Antes da ida para Medellín, houve uma sessão de trabalho,
que começou às 9. Abrindo os trabalhos, o Ir. José Sánchez
Bravo, Provincial de México Central, partilhou com os capitulares o sofrimento do povo mexicano com os estragos
provocados pelo terremoto que atingiu o país. Sublinhou
particularmente as dificuldades que vive a comunidade de
Ixtaltepec, onde houveram danos tanto no colégio quanto
na residência marista.
Para a notícia completa, visite: https://goo.gl/kT4yMq.
3.º dia - 10 de setembro - O papel dos capitulares
No primeiro domingo em Rionegro, os capitulares trabalharam normalmente, inspirados pelo evangelho do
dia que anunciava que “se dois de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram
pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no
céu” (Mateus 18,19).
O objetivo era desenvolver uma consciência do papel
dos capitulares. Para os eventos do dia inteiro, visite:
https://goo.gl/DLH7te.
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4.º dia - 11 de setembro - Deixando algo atrás
Foi um dia de tomada de consciência por parte dos participantes sobre a necessidade de deixar alguma coisa para
trás para poder abraçar a missão de ser capitular, aberto à
novidade do Espírito que convida a adentrar no território
do novo e a construir um Novo La Valla.
A última sessão começou a tratar do tema da Comissão
Facilitadora. A Comissão Preparatória elaborou uma proposta, que foi apresentada aos capitulares, detalhando
o propósito, as funções e as tarefas dessa comissão que
deverá ser eleita e se encarregar do funcionamento geral
do Capítulo. Para a notícia completa, visite: https://goo.gl/
EoVQ8s .

Distrito Marista da África do Oeste
Oficinas para os Leigos em Gana e Camarões
Nos últimos dias do mês de agosto o Secretariado para os
Leigos, em diálogo como Ir. John Kusi, representante do
Distrito na Comissão africana para os leigos, foram organizadas duas oficinas de três dias em Gana e em Camarões.
Participaram delas uns 50 leigos, homens e mulheres, e
dez Irmãos.
Na oficina em Gana fez-se presente o Ir. Francis Lukong,
Superior do Distrito, expressando seu apoio à proposta
laical de comunhão para o Distrito.
Em Camarões, foi o Ir. Ivo Njongai, coordenador nacional
dos leigos maristas, quem acompanhou a experiência.

mativos”, “A comunhão de Irmãos e Leigos” e “Respostas à
Realidade Africana”. Um dos dias foi destinado a apresentar o Movimento Champagnat como possível proposta de
caminho marista para os Leigos na África.
A reflexão foi acompanhada do estudo dos documentos
“Ser Marista Leigo” e “O Projeto de Vida do Movimento
Champagnat”.
Outro espaço foi dedicado a sintonizar com as diferentes
realidades e experiências laicais no Instituto. Foi partilhado o documento contendo as propostas que, a partir do
Secretariado, foram feitas ao Capítulo General.

A equipe animadora era formada por Agnes Reyes da Ásia
do Leste, Ana Sarrate da Província Ibérica, Ir. Spiridion
Ndanga da Província África Centro-Leste e Ir. Javier Espinosa do Secretariado. A responsabilidade principal de
coordenação esteve nas mãos das duas leigas.
Grandes temas foram aprofundados: “A Vocação do Leigo
na Igreja”, “A Vocação Laical Marista”, “Os Processos For-

As numerosas perguntas que foram surgindo ao longo das
oficinas manifestavam o interesse despertado e a motivação promovida nos participantes.

Participantes na oficina de três dias em Gana.

Participantes na oficina de três dias nos Camarões.

Os encontros reavivaram o desejo de fortalecer tanto o
grupo de Leigos de Gana, como os quatro grupos que já
existem em Camarões (Bafut/Bamenda, Tatum, Douala,
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Notícias

em

Breve

Colômbia
O XXII Capítulo Geral (http://www.
champagnat.org/lavalla2017.php)
bcomçou na última sexta-feira,
dia 8 de setembro, em Rionegro,
na Colômbia. As notícias relativas
ao Capítulo são publicadas diariamente em www.champagnat.org.
Para recebe-las no seu correio,
inscreva-se no boletim através do
seguinte endereço: https://goo.
gl/7QfPKN. Para acompanhar e
participar do Capítulo através das
redes sociais, use o hashtag #LaValla2017.

Estados Unidos
Os Irmãos Maristas da Província
dos Estados Unidos celebraram
a entrada no noviciado de Luis
Ramos no dia 19 de agosto, em
Mount Saint Michael Academy,
em Nova Iorque. O noviciado se
encontra no Marist College, Poughkeepsie. Durarnte os anos do
colégio, Luis esteve comprometido intensamente com o Programa
de Jovens Adultos. Tendo terminado os estudos, esteve 1 ano como
voluntário no Centro marista em
Esopus, Nova Iorque. Tornou-se
postulante em setembro de 2016.

Bolívia
Celebrando os 200 anos do Instituto e o início do Capítulo Geral,
o I Congresso Marista de Educação se realizou entre os dias 8 e
10 de setembro, em Santa Cruz
de la Sierra, na Bolívia. Participaram 350 pessoas, representantes
de todas as obras educativas. Mediante o “ver, julgar e agir” foram
alcançados compromissos práticos para os próximos anos. Os temas foram sobre a realidade dos
jovens e crianças na Bolívia, sobre
Igreja e o compromisso e o carisma maritas.
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Mbengwi). Em Camarões foi nomeada
uma Comissão coordenadora e foram
sugeridas algumas atividades para o
próximo ano.
Destacamos o canto espontâneo, vibrante e harmonioso que surgia em
qualquer momento do dia. Você pode
assistir no seguinte vídeo: https://
goo.gl/4YMvK8
Sem dúvida, expressão de corações
maristas que manifestavam a força e
a vitalidade do carisma. Contemplando o canto e a dança do grupo surgia
um sorriso, o movimento, a alegria, a
esperança e a fraternidade.
Tudo isso dentro do compromisso de
construir um novo Lavalla.
Foi assim compreendido o gesto de
todo o grupo de Camarões passar
diante do altar para que o sacerdote
abençoasse a pequena recordação
que lhes fora dada, uma pequena co-

Brasil: Melhorar

"
Contemplando o canto e
a dança do grupo surgia

um sorriso, o movimento, a alegria, a esperança e a fraternidade.

"
lher de pedreiro. Queriam que fosse o
símbolo de seu desejo de promover
o futuro.

o fluxo

de comunicação da

Região

A equipe de Comunicação da Região
América-Sul reuniu-se, em Brasília,
com o objetivo de revisar o Plano de
Comunicação da Região, aprovado
pela Assembleia Geral, em março deste ano, no Uruguai. A reunião ocorreu
na Casa Provincial, da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), entre os dias 22 e 23 de agosto.
Participaram do encontro os representantes das Províncias Marista Brasil Centro-Norte, Ir. Paulo Henrique de

Jesus; Marista Brasil Centro-Sul, Irene
Simões; Marista Brasil Sul-Amazônia,
Diego Silva; Província Santa Maria de
los Andes, Bhertha Tejerina; Província
Cruz del Sur, Leonardo Fraga, e coordenada por Maria Manuela Suassuna,
representante leiga da PMBCN, no
Comitê Regional.
O grupo discutiu o Planejamento Estratégico da Região, revisando os fluxos, mensagens e dados do cronograma do Plano de Comunicação.
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Mundo Marista

Tailândia: Visitando uma Família do
Marist Centre for Migrants, Samut Sakhon

Madagascar: Acampamento vocacional
no Centro Mahatamana, Antsirabe

Sri Lanka: Seminários com irmãs noviças
no Marist International Novitiate, Tudella

Síria: 4.º aniversário de Marist Institute
for Training, Maristas Azuis - Aleppo

Após esta reunião, a equipe começa a trabalhar nas propostas que serão apresentadas ao Comitê Regional, em
novembro, em Lima, no qual serão definidos os encaminhamentos para aprovação e implementação do Plano de
Comunicação para a Região América Sul.
A equipe de comunicação espera, com este trabalho, contribuir para a melhoria dos fluxos de comunicação da Re-

Filipinas: Encontro de
em General Santos

Quiribáti: Mães dançam no final
da celebração do ano letivo, Temaiku

Bolívia: Congresso de Educação Marista,
Santa Cruz

gião, para o fortalecimento da identidade regional e para
a integração das províncias.
Para a coordenadora do grupo, Maria Manuela Suassuna,
alinhar as propostas de comunicação entre os sete países
que compõem a Região América Sul é fundamental para o
cumprimento e eficácia do Plano de Comunicação.

superiores de comunidade

Os superiores de todas as comunidades maristas das Filipinas se reuniram nos dias 24 e 25 de agosto em General Santos, para discutir sobre os planos e as atividades
maristas no país.
Entre os temas tratados estavam vocações, acompanhamento, animação, questões econômicas, formação permanente para os superiores e o retiro anual do próximo
ano.
Esse retiro, no Centro de Espiritualidade de Lake Sebu,
será dividido em dois momentos: um retiro em silêncio,
que acontecerá antes da Assembleia Anual dos Irmãos, e
um retiro com um pregador, realizado depois da assem12 de setembro de 2017
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bleia. Os superiores também reviram os planos para a
celebração do Bicentenário da Província East Asia, que
acontecerá junto com o dia provincial da solidariedade,
7 de outubro.
Durante o encontro, os superiores falaram sobre os 5
maristas da Província que participam do Capítulo em
Rionegro: Irmãos Robert Teoh (Provincial), Lindley Sionosa, Domingo Lee (delegados).

Madagascar: Formação
em Antsirabe

O Ir. Nelson Beltran representará os irmãos jovens e Elma
Rafil será representante dos leigos. Na imagem, da esquerda para a direita: Lindley Sionosa (coordenador do
Setor), Danilo Sevilla (Fourviere), Ernie Sentina (Sacred
Heart), Nelson Beltran (Tamontaka), Manuel de Leon (Kidapawan), Jose Torrecampo (Dadiangas), Franklin Salcedo (Malutok), Teodulo Fernandez (Cotabato), Wilfredo
Lubrico (Marbel), Romulo Porras (Lagao), Cristino Sta. Ana
(Marikina), Rene Reyes (Buda), Robert Teoh (Provincial).

conjunta de Irmãos e

Leigos

O horizonte futuro do Instituto sublinha como prioridade uma nova
relação entre Irmãos e Leigos.
Diante dessa meta e querendo incrementar a relação de comunhão,
foi proposto que processos de formação conjunta sejam realizados
para adquirir uma compreensão
profunda das diferentes vocações
de irmãos e leigos e como elas se
complementam na realização de
expressões criativas da missão marista na Igreja.
De 16 a 18 de agosto, a Província de
Madagascar promoveu o encontro
de irmãos e leigos para uma experiência de formação conjunta.
Vindos de cinco cidades do país, do
norte e do sul, 22 irmãos e 28 leigos participaram no processo que
os levou a alcançar o objetivo de
promover uma reflexão conjunta a
respeito da descoberta e da vivência da própria vocação e sobre a comunhão e corresponsabilidade na
construção da vida marista.
Os dois primeiros dias proporcionaram a partilha de experiências de
fé, gerando reflexões que dão uma
resposta ao desafio de recriar a vida
marista diante da iminência do Capítulo.
O terceiro dia, dedicado especificamente aos leigos, tratou-se da
necessidade de desenvolver processos na organização de pequenas
comunidades de fé, particularmente o Movimento Champagnat da Fa-

5

12 de setembro de 2017

mília Marista.
O encontro de formação conjunta
foi assessorado por Agnes S. Reyes,
da Província East Asia, e pelo ir. Sylvain Ramandimbiarisoa, FMS (Provincial de Magadascar).
Para muitos participantes, a formação foi uma oportunidade para conhecer e entender a própria vocação e a chamada para a comunhão
a fim de revitalizar a missão marista.
O Ir. Ramarolahy Flavien Modeste
assim exprimiu o seu parecer sobre
o encontro:

“Estou muito contente com o ânimo
da Família Marista... Estou impressionado pelo interesse tanto de irmãos quanto de leigos pela unidade”.
Marie Symphorose, leiga do Colégio
São Pedro Chanel, em Ihosy, disse:
“Ser leiga marista é uma vocação.
Estou contente e cheia de gratidão”.
“Sou corresponsável, com os irmãos, na realização da missão na
Igreja, imitando Maria, que deu à
luz a Jesus e o ofereceu aos outros”.
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Nova Zelândia: a Região Oceania traça planos para o futuro
“Nosso discernimento continua”, disse o provincial da Austrália
A Região da Oceania realizou três encontros em Auckland, Nova Zelândia,
em agosto, para refletir sobre a futura
estrutura da região e unir forças em
relação a questões locais.
O Primeiro encontro foi dos conselhos das três Unidades Administrativas (Província da Austrália e Distritos
da Melanésia e do Pacífico), reunidos
nos dias 19 e 20, depois de terem se
encontrado separadamente.
O Provincial da Austrália, Ir. Peter Carrol, destacou que “houve uma discussão sincera sobre os pontos fracos e
fortes de cada Unidade Administrativa e, apesar das diferenças culturais
e geográficas, muitos deles são muito
parecidos”.
“Houve um debate sobre vários modelos e mesmo tendo sido manifestada uma preferência em favor de
uma única Unidade Administrativa
na região, não ficou definido nenhum
plano detalhado sobre estruturas,
processos e linhas programáticas”,
ele acrescentou. “Nosso discernimento continuará”.
O coordenador regional, Ir. Kevin
Wanden, convida todos os Irmãos da

França: Encontro

Oceania a contatá-lo, exprimindo a
própria opinião sobre o processo de
reestruturação da região, através do
e-mail
kevin.wanden@fmspacific.
com.
Os outros dois encontros que se realizaram, no dia 21, foram a reunião do
Conselho da Oceania e do Colégio de
Líderes. O Conselho da Oceania tratou
das celebrações que se realizam nas

diferentes unidades administrativas
durante esse ano, sobre o progresso
que se tem feito na região em relação
ao Projeto Novos Modelos.
Tratou também sobre duas iniciativas
inerentes à formação e à administração e também sobre as iniciativas
que procuram identificar novas áreas
da vida e missão marista na região
em resposta ao apelo do Instituto e
do Papa Francisco.

de irmãos e seus pais em l’Hermitage
Dezesseis Irmãos das Províncias Mediterrânea e Compostela se reuniram em l’Hermitage, de 1 a 7 de agosto,
junto com seus pais. Os objetivos do encontro eram oferecer aos familiares um momento de encontro marista,
aumentar a relação com eles, visitar lugares das origens
maristas e celebrar o Bicentenário do Instituto.
Conforme disse um dos participantes, durante a semana
de encontro “olhamos para dentro de nós e em nosso
interior encontramos a alegria de estar ‘em casa’, vendo
aumentar nosso espírito de fraternidade e de família”.
“Exprimimos, ainda uma vez, a nossa gratidão a Maria
porque sempre nos acompanha como Boa Mãe e peregrina na fé”, acrescentou.

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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