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108 noviços no Instituto
Noviciados dos Irmãos Maristas no mundo
Há 11 noviciados nas seis Regiões do Instituto: três na região da África, um na América Sul, três no Arco Norte, dois
na Ásia, um na Europa e um no Pacífico. Presentemente temos 108 noviços no Instituto. O noviciado dura dois anos
e alguns incluem uma visita de dois a três meses a uma comunidade marista, fora do noviciado.
Noviciados na África
O Centro de Formação dos Irmãos Maristas, em Kumasi,
Gana, foi fundado em 1990 com o nome de “Centro de
Formação dos Irmãos Maristas”; começa em agosto e termina em junho com a primeira profissão religiosa. O noviciado, que atualmente conta com 26 noviços e quatro
formadores, pertence à Província da Nigéria e ao Distrito
da África Ocidental.
O noviciado de Save, Ruanda, é um noviciado interprovincial e recebe noviços das Províncias de Madagascar e
da África Centro-Oriental. Tem agora 12 noviços - quatro no segundo ano e oito no primeiro ano. O noviciado
geralmente começa em setembro e suas profissões são
realizadas em junho.
O noviciado da Matola, em Moçambique, tem 14 noviços este ano - sete no primeiro ano e sete no segundo
ano. As atividades começam em fevereiro e terminam em
dezembro. O tempo de noviciado é de 17 a 18 meses,

excluído o tempo da experiência de vida comunitária de
três meses. Foi fundado em 2007.
Noviciado na América Sul
O Noviciado Regional Champagnat de Cochabamba, na
Bolívia, é um noviciado interprovincial desde 2017. Recebe noviços das Províncias de Santa María de los Andes,
Cruz del Sur, Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul e Brasil Sul-Amazônia. O noviciado conta atualmente com 11
noviços, cinco no primeiro ano e seis no segundo e três
formadores. O programa começa no dia 2 de fevereiro e
termina 22 meses depois. O noviciado trabalha com duas
línguas oficiais: espanhol e português. A formação inclui
desenvolvimento humano, fraternidade, espiritualidade
marista e disponibilidade global. Tem aulas internas, em
casa, além de um centro intercongregacional de estudos.
Noviciados no Arco Norte
O Noviciado dos Irmãos Maristas em Esopus, Nova York,
está na Província dos Estados Unidos. Atualmente, tem

Administração Geral
• Os Irmãos Óscar Martín, Conselheiro Geral, e Tony Leon, diretor do
Secretariado Irmãos Hoje, estiveram
em Sri Lanka, onde visitaram o centro
de Espiritualidade Marist Sevana, o
Noviciado de Tudella e participaram
da Profissão Perpétua do Ir. Jiji Dhasan e cinco primeiras profissões em
Negombo.
• O Ir. Carlos Alberto Rojas, Diretor
do Secretariado da Missão, participa
da reunião da Comissão da Missão
da Ásia, em Singapura, de 9 a 13 de
abril.

• De 10 a 12 de abril acontece a reunião da Comissão Europeia da Missão, em Lyon, com a participação do
Ir. Mark Omede, diretor adjunto do
Secretariado da missão.
• Entre os dias 8 e 13 se realiza a reunião da Comissão de Leigos da Ásia,
em Singapura, com a participação da
Codiretora do Secretariado dos Leigos Agnes Reyes.
• O Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, de 9 a 17 de abril, visita
o Distrito da Ásia. Primeiro participa

www.champagnat.org

da assembleia de superiores e, em
seguida, da reunião com o Conselho,
na Tailândia.
• Entre os dias 10 e 18 de abril, os
Irmãos Jeff Crowe e Ángel Medina estarão acompanhando a comunidade
de Atlantis, na África do Sul, do Projeto Lavalla200>.
• Os Irmãos Óscar Martín e Tony Leon
participam, em Manila, nas Filipinas,
da reunião da Comissão Internacional de Irmãos Hoje, de 11 a 17 de
abril.
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um noviço. As aulas começam em agosto e terminam no
mesmo mês dois anos depois. O programa inclui estudos
de história, espiritualidade, missão do Instituto, teologia,
pastoral juvenil, idiomas - particularmente francês e espanhol - e uma experiência prática de trabalho com jovens da comunidade local.
O noviciado de Jérémie, Haiti, está na província do México Ocidental. Atualmente, tem seis noviços no primeiro ano. Começa em julho e termina com a primeira
profissão depois de dois anos. Os noviços também são
convidados a fazer um retiro de silêncio de 30 dias, seis
meses depois de terem entrado no noviciado para ajudá-los em seu discernimento.
O Noviciado Interprovincial La Valla, em Medellín, Colômbia, recebe noviços das Províncias do México Ocidental, México Central, América Central e Norandina.
Atualmente tem 12 noviços e três formadores. O noviciado inicia suas atividades no dia 2 de fevereiro, festa
da Apresentação do Senhor e Dia da Vida Consagrada. Os
noviços do segundo ano retornam às suas Províncias no
início de dezembro. Este ano, há cinco noviços no primeiro ano e sete no segundo ano.
Noviciados na Ásia
O noviciado internacional de Tudella, Sri Lanka, está na
Província do sul da Ásia. Seu programa começa no dia
3 de maio e, neste ano, receberá 19 noviços. O noviciado inclui uma experiência apostólica de três meses em
uma comunidade. É feita de 15 de maio a 10 de agosto.
Depois de fazer seus primeiros votos, eles têm um mês
de férias com sua família e um mês em uma comunidade, em seus países. Eles então começam sua formação
pós-noviciado em Manila, Filipinas, no Centro Marista do
Pacífico Asiático (MAPAC).

O Noviciado da Imaculada Conceição de Broce, em Cotabato, nas Filipinas, está na Província da Ásia Oriental
e foi inaugurado em 1960. Atualmente conta com três
noviços, um no primeiro ano e dois no segundo. O noviciado começa em 15 de maio e termina dois anos depois,
em 20 de maio.
Noviciado na Europa
Há apenas um noviciado na Europa, em Sevilha, Espanha. Este ano, tem um noviço no segundo ano. O noviciado nasceu como uma iniciativa da Conferência Marista
Espanhola e está aberto a todas as Províncias da Europa (Ibérica, Compostela, Hermitage, Mediterránea, Europa Centro-Oeste). Começa em outubro / novembro e
termina em junho / julho dois anos depois. O noviciado
participa do programa de formação intercongregacional
do “Internoviciado del Sur”. Segue a formação bíblica e
teológica no Centro de Estudos Teológicos, da Universidade dos Jesuítas de Granada. As atividades pastorais
do noviciado são realizadas na paróquia e na “Casa de
Todos” - um trabalho social intercongregacional que visa
responder às necessidades do bairro onde o noviciado
está situado.
Noviciado no Pacífico
O Noviciado dos Irmãos Maristas do Pacífico, em Lomeri,
Pacific Harbour, Fiji, fica no distrito do Pacífico. Recebe
os Irmãos das Ilhas do Pacífico, há mais de 40 anos. Atualmente, há três noviços, dois são de Samoa e um é de Fiji.
O programa começa e termina em agosto, em torno da
festa da Assunção de Nossa Senhora.
Nesse link há um mapa com todos os noviciados do Instituto em todo o mundo: https://goo.gl/UAjWUr.

10 de abril de 2018

2

Notícias Maristas 519

Notícias breves
Mediterránea
Os diretores maristas de Andalucía e Badajoz, na Espanha, se reuniram com a equipe Provincial de
Educação para tratar de questões
da atualidade dos respectivos
colégios e falar sobre o terceiro
trimestre do ano letivo e o planejamento do próximo ano.

Capítulo da Província dos Estados Unidos da América
Novo conselho provincial foi empossado			
no início da Semana Santa

East Asia
No ultimo dia 28 de março, cerca
de trinta membros do MChFM de
Marbel se reuniram com a intenção de rezar em preparação da
Páscoa e nutrir o espírito de família marista. O tema sobre o qual
refletiram foi a confiança nos
planos de Deus na própria vida,
como sublinham as palavras de
Edith Stein: “como é bonito percorrer a vida segurando a mão de
Deus”.

Brasil Centro-Norte
Nos dias 3 e 4 de abril houve a
reunião da Equipe Vocacional
provincial, com o objetivo de
avaliar o Planejamento do Triênio 2016-2018, perceber o que
avançou nas metas estabelecidas, o que ainda precisa avançar,
escutar as partilhas das realidades dos Regionais e do Projeto
Conexão.

Conselheiros em Salamanca
O Instituto de Estudos Maristas
da Universidade Pontifícia de
Salamanca organiza, em dois momentos separados, o IX Ciclo de
“Café Coloquios”, que nesse ano
tem como título “XXII Capítulo
Geral: caminhemos como Família
Global”. O evento será realizado
em duas sedes: 17 de abril em
Ourense, com o Ir. Ken McDonald
no dia 24 em Palencia, com o Ir.
Ben Consigli.
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Durante o capítulo provincial dos Estados Unidos, realizado de 22 a 25 de
março em Wappinger Falls, Nova York,
delegados de todo o país escolheram
seu novo conselho provincial, formado pelos Irmãos Dan O'Riordan, Hank
Hammer, Sean Sammon, Robert Clark,
Owen Ormsby e Al Rivera.
O Ir. Patrick McNamara continuará
como provincial por um segundo
mandato.

Hagan - apresentou um vídeo da comunidade marista dos Jovens Adultos
em que discutem suas preocupações
sobre o futuro.

O superior geral, irmão Ernesto Sánchez, e o conselheiro geral, irmão
João Carlos do Prado, compareceram
em nome da administração geral.
O capítulo começou com um discurso
de abertura do Ir. Ernesto, que pediu
aos irmãos e leigos que se concentrassem mais “em quem ser, e não
tanto em o que fazer”, e pediu a eles
que “larguem as coisas que os impedem de ir adiante” e “que sonhem”.

Depois da celebração eucarística, um
vídeo intitulado “Olhando para o futuro: ingressando no terceiro século
do Instituto Marista” foi exibido para
ajudar os participantes a refletir sobre
as esperanças e desafios do futuro.
A oração da noite, intitulada “caminhar com crianças e jovens que vivem à margem da sociedade”, incluiu
a lavagem das mãos para representar
o Novo Começo, a caminhada juntos a
serviço dos outros.

O superior provincial, Ir. Patrick, também se dirigiu aos irmãos, abordando
a educação, a evangelização e os esforços para promover a solidariedade
em todo o mundo.
Depois da missa celebrada pelo padre
marista Kevin Duggan e da oração da
noite, uma leiga americana - Maureen

No dia 24 de março, os Irmãos elegeram o novo conselho provincial, e os
maristas leigos que estavam presentes discutiram metas futuras e prepararam a Assembleia Marista dos Leigos que realizar-se-á no verão.

A oração da manhã, realizada dia 25
de março, com o tema “Respondendo
ousadamente às necessidades emergentes”, foi seguida pela Missa de
posse do novo conselho provincial,
coincidindo com o Domingo de Ramos e o início da Semana Santa.
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Mundo Marista

Equipe da Pastoral da juventude e
vocacional da Europa visitam Mindelheim

Sri Lanka: ‘Marist Sevana’
Casa de espiritualidade marista

Papua-Nova Guiné
Port Moresby

Austrália
Aquinas College, Adelaide

Reino Unido: Alunos de Guadalajara,
Espanha, visitam Londres

Filipinas
Mindanao: renovação de votos

El Salvador: “Aqui estou, Senhor, para fazer a tua vontade”
Profissão perpétua do Ir. René Montes
No dia 24 de março, O Ir. René Montes fez a profissão perpétua na capela do Colégio Marista San Alfonso
de El Salvador. Ele é salvadorenho e
ex-aluno dessa instituição.
A celebração começou com uma
missa que contou com a presença
de Irmãos Maristas de toda a Província da América Central, parentes
do irmão René e muitos amigos que
expressaram todo o seu carinho e
apoio nesta nova etapa de sua vida
consagrada.
Durante o rito da profissão, o Ir. Hipólito Pérez, Provincial da América
Central, entregou aos pais do irmão
René uma aliança, que foi abençoada pelo sacerdote, para que a entregassem a ele como símbolo do
compromisso de sua vocação para
sempre.
"Fico feliz em celebrar este Sim ao
Senhor, em resposta ao seu amor
misericordioso e ilimitado, experi-

mentado nos últimos anos e confirmado no tempo em que tive que
enfrentar uma doença", disse o Ir.
René, depois da profissão.

efêmera, onde nada ou quase nada
é definitivo e onde muito poucas
coisas são para sempre", sublinhou
o Provincial.

O irmão Hipólito expressou sua gratidão a Deus pelo milagre da vida
do irmão René e pelo "sim" que dá
à Congregação dos Irmãos de Maria. "Decisão corajosa, confiante e
arriscada, René, numa sociedade

A celebração terminou com uma recepção simples, onde os participantes compartilharam um pequeno
lanche. Muitos parabéns, abraços e
expressões de afeto caracterizaram
o momento.
10 de abril de 2018
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“Ser o rosto e as mãos da tua terna misericórdia”
Curso de espiritualidade “UmbraIes”
Iniciamos o curso de espiritualidade com nove Irmãos provenientes das Províncias Norandina, L’Hermitage, Compostela, América Central, Ibérica, Brasil Centro-Sul e Santa María de los Andes. Os animadores e coordenadores do curso
foram os Irmãos Antonio Peralta e Joaquim Sperandio.
Tivemos oito semanas (8/2 a 4/4/2018) para conviver no Centro Marista de Espiritualidade de El Escorial.
Diante de nós havia sete umbrais a ultrapassar para ir
além de nossa realidade pessoal. Essa transformação
fundamentou-se em reequilibrar duas vivências: o FAZER e o SER. Fator chave para viver essa experiência foi
de estarmos abertos a algo novo que pudesse nascer
em cada um de nós, e como Nicodemos, perguntar-nos:
como pode um homem renascer sendo velho? Nossa vivência comunitária nos levou a viver harmoniosamente,
projetando-nos a fazer vida o desafio que nos propôs o
XXII Capítulo General: “Um Novo Começo”.
O humano, o espiritual e o marista foram os âmbitos
nos quais tentamos crescer, cada um a partir de sua situação pessoal, pastoral, profissional, religiosa… tudo
emoldurado por um clima de abertura e fraternidade
comunitária. O processo de viver, sentir e expressar
conseguiu criar um clima de sinceridade, confiança e
vida fraterna de qualidade.
As temáticas, conteúdos, atividades, encontros, experiências e vivências foram harmonizados e equilibrados
pelos diretores e expositores, no tempo e na forma.
Estes foram os umbrais percorridos neste curso: Minha
história é história sagrada; Integrar minha realidade; Ser
boa notícia; Meu caminho no Espírito; Uma vida religiosa marista nova; Crescer em interioridade; O sonho de
Deus sobre mim.

Estas foram as etapas, processos, experiências, vivências e
encontros que nos ajudaram a traspassar os sete umbrais:
iniciamos com uma aproximação à mística de São João da
Cruz, em Segóvia; Dias de retiro pessoal; Cuidado e respeito
com a pessoa; Conhecer-se e conhecer suas relações (Eneagrama); Oração contemplativa; Conversão ecológica (A casa
comum); Defesa dos direitos das crianças; Espiritualidade
e exegese (Frei Marcos – espada de dois gumes); XXII Capítulo Geral (animado pelo Ir. Ernesto Sánchez); Peregrinação
pelos caminhos de Marcelino em Hermitage; Cultivando a
interioridade; Páscoa solidária na comunidade de acolhida
Basida; concluímos nas terras de Ávila revivendo a mística
de Santa Teresa de Jesus.
Agradecemos as Comunidades Maristas onde pudemos
sentir a acolhida e a proximidade dos Irmãos: Villalba, Córdoba, Rosey, La Valla, L’Hermitage e, cabe destacar, a comu-

Filipinas: Maristas leigos
Formação para o MChFM na Província East Asia
Um tema escolhido pelo MChFM,
nas Filipinas, para a reflexão durante a Quaresma, foi a missão e
o serviço “generoso”. A formação
para os leigos aconteceu no dia 17
de março. A programação incluiu
a visita a um centro de anciãos na
cidade de General Santos. Os 13
membros da Fraternidade do MChFM ouviram com carinho as histórias dos 22 membros do centro
para os anciãos.
De tarde, a Fraternidade se uniu
com os leigos voluntários no centro provincial para refletir sobre a
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situação dos povos indígenas, nas
Filipinas (tema apresentado por
Mrs. Grace Dalde), os rostos da Missão e as crianças de rua das 'Casas
Marcelino', (apresentação do Ir.

Crispin Betita).
Todos participaram da celebração
eucarística e foram testemunhas
do envio do primeiro grupo de Voluntários Leigos Maristas.
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México Central e Ocidental
Relatório sobre os direitos das crianças e dos jovens
Os responsáveis pela solidariedade
das Províncias Maristas do México Central e Ocidental prepararam,
juntamente com outras organizações da sociedade civil, um interessante relatório sobre os direitos
das crianças e jovens no país. Este
relatório será divulgado nos próximos meses pela FMSI e seus aliados
em Genebra, no contexto da Revisão Periódica Universal das Nações
Unidas.
O México vive uma crise estrutural
de violência, insegurança, corrupção e impunidade que afeta uma
parte importante de seus quase 40
milhões de crianças e adolescentes. O relatório enfoca questões
como crianças com deficiências,
migrantes e indígenas; os efeitos de
terremotos, poluição e pobreza; as
dificuldades na implementação do
novo sistema de proteção e a violência contra as mulheres.
Além de fornecer informações detalhadas e sólidas, apresenta ao go-

verno mais de 40 recomendações,
que serão apresentadas às embaixadas de vários países, para que seus
representantes as recomendem ao

México durante o período em que
realizar-se-á a avaliação inerente ao
país perante o Conselho de Direitos
Humanos, em novembro próximo.

FMSI prepara um documento sobre os direitos da criança
Reunião Anual da FMSI Cono Sur

Durante a reunião anual da FMSI Cono Sur, realizada
de 8 a 10 de março, em Buenos Aires (Argentina), os
participantes prepararam um documento para apresentar aos provinciais, com uma proposta de trabalho
sobre os direitos das crianças em cada região Marista.
Os objetivos da reunião incluíram a apresentação do
plano estratégico da FMSI, relatório sobre o estado

atual de cada país no âmbito dos acordos para 20172018 estabelecidos na última reunião e refletir sobre
a participação de crianças e jovens.
Participaram do encontro os membros de FMSI Cono
Sur, incluindo Yency Arias Juan Alarcon (Peru), Mauricio Siñaniz (Bolívia), Georg Raczynki (Chile), Mauricio
Fuentes (Uruguai), Rocío Amarilla (Paraguai) e Analia
Ruggeri (Argentina).
Também participaram Marzia Ventimiglia, diretor da
FMSI, Federica De Benedittis, fundraiser e coordenadora de projetos do escritório da FMSI em Roma, Jimena Grignani Djauara (Brasil), do Conselho da FMSI,
Ir. Jorge Walder e Romina Diaz, membros das equipes
locais de direito e políticas públicas.
Norberto Liwski, presidente do Comitê de Defesa da
Saúde, Ética e Direitos Humanos e membro do escritório do BICE da Argentina, refletiu sobre as oportunidades de participação dos jovens em instituições
maristas.
O Ir. Alberto Aparicio, provincial de Cruz del Sur, apresentou o processo de regionalização e parte do Plano
Estratégico, onde está presente o compromisso com a
promoção e defesa dos direitos das crianças e jovens
na região América Sul.
10 de abril de 2018
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Jovens, a fé e o discernimento da vocação
300 jovens redigem um dos documentos do instrumentum laboris do Sínodo
O diretor do Secretariado da Missão,
Ir. Carlos Alberto Rojas, participou,
em nome do Instituto dos Irmãos
Maristas, juntamente com outros religiosos, e com centenas de jovens,
na preparação de um dos documentos que os bispos utilizarão para seu
sínodo.
Cerca de 300 jovens de diferentes
culturas e religiões reuniram-se no
Vaticano para um encontro pré-sínodo de 19 a 24 de março. Um encontro que acontece antes do Sínodo
dos bispos em outubro. O tema do
Sínodo é: “Jovens, a fé e o discernimento da vocação”.
Pediu-se ao Ir. Carlos Alberto que
supervisionasse um dos 20 grupos
linguísticos de 15 jovens, ao lado
do padre Raúl Tinajero, diretor de
pastoral juvenil da Conferência Episcopal Espanhola (ORI ESP: diretora
pastoral da Conferência Episcopal
Espanhola), encarregado de redigir o
rascunho de um documento que foi
apresentado ao Papa Francisco durante a Missa de Domingo de Ramos
em 24 de março.
Entre o encontro de Roma e a participação na mídia social através de
seis grupos diferentes do Facebook
em diferentes idiomas monitorados
por outros jovens, mais de 15.000
jovens participaram da discussão.
Eles discutiram um rascunho inicial
na quinta-feira e, depois de ajustes,

uma versão final foi aprovada na manhã de 24 de março.
As três seções do documento finalizado de 16 páginas são: os desafios
e oportunidades dos jovens; fé, vocação, discernimento e acompanhamento e as atividades formativas e
pastorais da Igreja.
A introdução do documento afirma
que ele não pretende ser “um tratado teológico” nem “estabelecer um
novo ensinamento da Igreja”, mas
sim servir como “uma bússola” para
os bispos reunidos em outubro que
os ajude a entender a realidade da
juventude hoje.
Os pedidos incluem que a Igreja “aborde a crise generalizada da pornografia,

incluindo o abuso infantil on-line, e o
preço que isso acarreta nossa humanidade” e especifique o que o papel da
mulher na Igreja implica.
Em relação à vocação, os jovens ressaltaram que ainda é um conceito
“abstrato” para muitos e que, portanto, não refletem muito sobre isso.
Eles também afirmaram que muitos se sentem “excluídos por serem
cristãos em um ambiente social que
é adverso à religião”, e enfatizaram
a necessidade de “encontrar a nós
mesmos e aos outros” para estabelecer laços profundos.
Os jovens disseram que o que querem é ser “uma presença alegre, entusiasta e missionária dentro da Igreja”.

Ser Leiga e Leigo Marista
Encontro Formativo das Lideranças do MChFM da Província Brasil Centro-Sul
Aconteceu, nos dias 09 a 11 de março de 2018, o Encontro Formativo das Lideranças do Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM) da Província Brasil
Centro-Sul, no Centro Marista Marcelino Champagnat.
Com o tema Ser Leiga e Leigo Marista e lema Sou luz do
mundo, formadores, Irmãos e Assessores das fraternidades puderam mergulhar na experiência de sentirem-se
caminheiros no itinerário Marista. Um encontro marcado
pela partilha, abertura de corações, espiritualidade, convivência, oração e fraternidade.
A participação de Leigos e Irmãos evidenciou a nova relação e a caminhada como Maristas de Champagnat para
um novo começo, sendo Farol de Esperança e Ponte para
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o mundo, conectados com o Carisma de Champagnat.
A Província Brasil Centro-Sul conta com 21 fraternidades
do Movimento Champagnat.
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Àfrica: Comunidade 'colorida'
Comunidade Atlantis do Projeto Lavalla200>
Todos os membros da Comunidade
Atlantis do Projeto Lavalla200> chegaram à Cidade do Cabo, na África do
Sul, e passarão os meses seguintes
analisando várias iniciativas possíveis para ajudar os jovens.
Atlantis é uma localidade situada a
70 km ao norte da Cidade do Cabo.
“Já fomos informados sobre a incidência de vários problemas socioeconômicos, como violência doméstica e sexual, abuso de drogas e álcool,
violência de gangues e altas taxas
de abandono escolar entre adolescentes”, escreveu Tony Clark, um dos
membros da a comunidade, em carta
enviada a sua Província da Austrália,
publicada em 23 de março.
“Algumas das minhas primeiras impressões sobre a cidade de Atlantis
são a vida, energia e muitos jovens
que estão presentes nesta comunidade predominantemente 'colorida'

visto claramente nas condições das
casas e nos espaços públicos, onde
muitas pessoas se reúnem nas esquinas ou no shopping center local”.
Os membros da comunidade são:
Maria Bobillo Añel (Espanha), Ir. Tony
Clark (Austrália), Ir Br Nnodu Onwutalu (Nigéria) e Ir. Pietro Betin (Itália).
Antes de se transferirem, no dia 2 de
abril, para a nova comunidade, em
um ambiente alugado, os 4 foram
hospedados pela comunidade dos
Irmãos Maristas em Rondebosch.

ou mestiça, que tem uma população
de cerca de 67.000 pessoas”, acrescentou.
Ir. Tony ressaltou que “o impacto da
pobreza e do desemprego pode ser

“Todos que conhecemos têm sido
muito receptivos, incentivando-nos
a contribuir para o desenvolvimento
positivo da comunidade Atlantis”, finalizou o Ir. Tony.
A Cidade do Cabo foi a primeira missão dos Irmãos Maristas estabelecida fora da Europa, em 1867.

Província Cruz del Sur
Encontro de animadores de fraternidades do MChFM
No dia 17 de março aconteceu um encontro de animadores de fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista da Província Cruz del Sur, em Buenos Aires
(Argentina). O foco foram as estruturas mais novas, como
aquelas do Paraguai.
Vinte e cinco membros, incluindo Irmãos, animadores e
conselheiros, de nove fraternidades participaram. Existem
17 fraternidades, no total, na Argentina e no Uruguai.
Durante a reunião, foi compartilhado um fragmento de
um vídeo do Ir. Ernesto Sánchez, superior geral, no qual
ele diz que "os leigos são a vitalidade do Instituto" e foi
usado como base de reflexão entorno à pergunta "os faz
vibrar como animadores de Fraternidades?”
Foi apresentado também o documento “Projeto de vida
em fraternidade”, apresentado pelo Capítulo Geral como
documento de referência para o Instituto. É um documento que traça a identidade do Movimento Champag-

nat da Família Marista.
Houve também tempo para refletir sobre os 5 apelos do
Capítulo Geral. Essa sessão foi animada pelo Provincial,
Ir. Alberto Aparicio, que propôs duas perguntas: quem
quer Deus que os maristas sejam hoje? O que quer Deus
que façam os maristas hoje?

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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