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"Condenamos fortemente a agressão ocidental contra a Síria e sírios"
As últimas notícias dos maristas azuis
Queremos compartilhar convosco
dois eventos que ocorreram durante
a semana passada.
Como você sabe, alguns países realizaram um ataque aéreo por mísseis
contra a Síria para punir a utilização
de armas químicas contra o enclave
de Duma, ocupada pelos terroristas do “Exército do Islã”, desde há
5 anos. Nós não acreditamos nessa
manipulação.
Um dia antes do suposto ataque
com armas químicas, o governo havia chegado a um acordo com os
rebeldes para a sua evacuação para
Jarablous e a liberação pelos rebeldes centenas de pessoas presas há 5
anos. Assim, o governo venceu a batalha ao liberar esse enclave de terroristas que, nos últimos cinco anos,
lançavam morteiros em Damasco,
matando centenas de pessoas e ferindo-as. É absurdo acreditar que o
governo sírio tenha lançado armas
químicas no dia anterior (24h) da
libertação da Duma, especialmente
porque sabia que se tratava de uma
linha vermelha para alguns países.
Teria sido bobo usá-los sabendo que
ele sofreria retaliação. O governo é
tudo menos estúpido.

Todo mundo na Síria está convencido de que o caso das armas químicas
é um caso de “notícias falsas” e nós
condenamos fortemente esta agressão ocidental contra a Síria e sírios
que já sofreram o suficiente durante
7 anos de guerra e que aspira a viver
normalmente e em paz.
Nova missão dos Maristas Azuis
O segundo evento é mais feliz. Nós
começamos há uma semana uma
nova missão, um novo projeto, um
novo ato de solidariedade. “Move-te”: é isso, nos mudamos novamente. Apoiamos uma das 11 aldeias na
região de Tel Rifaat a 50 km de Ale-

ppo onde os refugiados são 200.000
sírios deslocados de etnia curda que
fugiu da invasão infame da região
pelo exército turco . São 800 famílias
que precisam de comida, produtos
sanitários, colchões, cobertores, assistência médica, apoio psicológico,
escuta, atenção e amor. Em uma semana, estivemos com cerca de 20
dos nossos voluntários três vezes
para explorar, avaliar necessidades,
fazer contato e iniciar nossas atividades. Juntamente com o mundo
marista, estamos sempre caminhando para um “novo começo” para “semear a esperança”.
Nabil Antaki

Administração Geral
• No último final de semana, o Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez, e o Vigário Geral, Ir. Luis Carlos Gutiérrez,
visitaram Notre Dame de l’Hermitage, na França.
• De 16 a 19 de abril o Ir. Libardo
Garzón, ecônomo geral, participa
da reunião do Conselho Internacional de Assuntos Econômicos (CIAE)
na Casa Geral.

• De 17 a 21 de abril o Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI, participa de um
seminário de formação e encontro
com a rede de BICE da América Latina, em Buenos Aires.
• Durante essa semana, os Irmãos
Óscar Martín, Conselheiro Geral, e
Tony Leon, diretor do Secretariado
Irmãos Hoje, acompanham a Comissão Internacional Irmãos Hoje em

www.champagnat.org

visitas às casas de formação da Província East Asia e do Distrito da Ásia,
nas Filipinas.
• Entre os dias 18 e 22 de abril, o Ir.
João Carlos do Prado, Conselheiro
Geral, participa, em Curitiba, durante
a Assembleia Provincial, da reflexão
sobre o XXII Capítulo Geral e a implementação da nova organização religiosa da Província Brasil Centro-Sul.
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Maristas azuis publicam livro sobre a Síria
Os Maristas Azuis publicaram um livro baseado nas cartas escritas pelo
Irmão Marista Georges Sabé e por Nabil Antaki, um gastroenterologista sírio que escolheu permanecer no país
quando a guerra começou em março
de 2011.
O Ir. Georges, Nabil
e sua esposa Leyle
fundaram em 1986 a
associação
“L'Oreille de Dieu” (o ouvido
de Deus), que tinha
como objetivo ajudar
as pessoas mais necessitadas da cidade. Um
ano após o início da
guerra, em 2012, eles
mudaram o nome para
“Maristas Azuis”, agora
composto de dois Irmãos Maristas (Irmãos
Georges Sabé e Georges Hakim) e 80 voluntários leigos, incluindo Nabil.
O livro, intitulado "Les lettres d'Alep"
(As cartas de Aleppo) é uma série de
cartas escritas, cada dois meses para
informar o Instituto e outras pessoas
sobre a situação na Síria.

Em uma das cartas, carta número 25,
escrita em 13 de março de 2016, um
voluntário chamado Rami perguntou
a Nabil por que insistia tanto em dizer que eles são uma associação de
solidariedade e não uma organização
humanitária.
"A resposta é óbvia",
escreveu Nabil. “Para
nós, Maristas Azuis,
os“ beneficiários ”não
são números, não são
seres virtuais para
serem alimentados,
abrigados e cuidados.
Eles têm um nome.
“Por detrás de cada
nome, há um rosto,
há uma pessoa humana com seu passado,
muitas vezes infeliz
ou enlutada, seus
dramas, seus sofrimentos, seus sonhos
desfeitos, seu futuro hipotecado;
uma pessoa que também tem desejos
e projetos. ”
Encomende este livro através do seu
livreiro ou http://editions-harmattan.fr.

Maristas Azuis

Assim são conhecidos os maristas, irmãos e leigos, que atuam
em Alepo. Estão juntos da população que sofre todo tipo de
opressão e oferecem a eles, especialmente jovens e crianças,
gestos de solidariedade que os
animam a superar as dificuldades e a manter vivo o dom cristão da esperança. É composta
por um grupo de cerca de 80 voluntários e contratados, coordenados por uma equipe de irmãos
e leigos. Nesse grupo se torna
realidade o terceiro apelo fundamental do Capítulo Geral, Inspirando nossa criatividade para
sermos construtores de pontes:
“ser agentes de mudança, construtores de pontes, mensageiros de paz, comprometidos na
transformação da vida dos jovens por meio de uma educação
evangelizadora”.

• A FMSI está promovendo uma campanha de apoio para ajudar os
Maristas Azuis na Síria. Se a sua realidade local quiser colaborar, pode
ver ulteriores detalhes no site da fundação: https://fmsi.ngo/ ou contatar diretamente fmsi@fmsi-onlus.org
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Notícias breves
Canadá
A diocese de Montreal, durante a
celebração do Jornada Mundial
da Juventude, dia 24 de março,
condecorou pessoas que se dedicam à missão com os jovens. Dois
Irmãos maristas receberam o prêmio: Réal Cloutier e René Mailloux.

Olimpíadas Maristas
Um evento esportivo realizado no
Colégio Liceo Castilla de Burgos
acolheu cerca de 1.200 pessoas. A
Província Compostela (Espanha e
Portugal) organiza essa manifestação cada ano em um dos seus colégios. Este ano estiveram representados onze colégios, competindo
em sete tipos de esportes.
Evento parecido está sendo organizado pela Província Mediterránea, em Córdoba, onde participam
1.100 estudantes divididos em 85
equipes de Jaén, Málaga, Granada,
Sevilla, Huelva, Valencia e Córdoba.

El Salvador
De 29 de março a primeiro de abril,
na Casa Marista de Retiros El Hermitage, realizou-se a “Páscoa Remar”.
O objetivo foi oferecer aos jovens
uma chance de viver experiências
catequéticas e litúrgicas focando
a Paixão, Morte e Ressurreição de
Cristo. Participaram jovens do Colégio Champagnat e aspirantes à
vida religiosa marista.

Austrália
Um grupo de 28 maristas, a maioria
deles professores e administradores de escolas maristas australianas, estará em Roma, de 17 a 20 de
abril, durante uma das etapas da
peregrinação que organiza a Marist
Association of St. Marcellin. Quatro
Irmãos participam da viagem, um
deles de Nova Zelândia e outro da
Melanésia.
A XX edição da experiência de peregrinação começou com uma semana na Terra Santa. A viagem se
concluirá com 10 dias nos lugares
maristas, na França, onde o grupo
estudará a espiritualidade e história maristas.
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Fortalecimento da rede de Unidades Administrativas
Reunião do Conselho de Líderes da Oceania
O Conselho da Oceania e o Conselho
de Líderes da Oceania reuniram-se
em Auckland, Nova Zelândia, de 25
a 26 de março, para desenvolver seis
iniciativas que respondem aos Apelos do XXII Capítulo Geral.
Além de fortalecer a rede das três
Unidades Administrativas, o Conselho trabalha em seis iniciativas,
que são:
• Rede de Educação, que é liderada
por Benedict Tooming, Ir. Terry Costello e Frank Malloy. Eles estão explorando a possibilidade de desenvolver
um programa de melhoria escolar
para os Distritos da Melanésia
e do Pacífico, com base
na experiência de um
programa similar
desenvolvido
pelos maristas
australianos
na África.
• Curso de
Líderes das
Escolas Maristas do PacíficoParte
II. Após o curso
para líderes de escolas da Melanésia e
do Pacífico realizado
em Lomeri, Fiji, em 2017,
realizar-se-á uma segunda sessão.
• Há vários meses os maristas de Kiribati administram o Centro da Primeira
Infância. Na Melanésia, o Conselho do
Distrito está explorando a possibilidade de criar outro centro de primeira infância em Port Moresby, Papua
Nova Guiné.
• Rede de Administração Financeiraé
composta pelos ecônomos das três
unidades administrativas da região
da Oceania. Encontraram-se, em fevereiro com os ecônomos da Ásia e
repetirão ainda outra vez durante o
ano, tal encontro.
• O programa “Edges” oferece oportunidades para os Irmãos Jovens de

refletirem sobre a vida comunitária,
a espiritualidade e futuras atividades
missionárias. Há um processo de consulta em andamento com a Comissão
Internacional Irmãos Hoje, os Irmãos
mais jovens na região e com os líderes das regiões da Ásia e Oceania.
• Lavalla200>No dia 27 de julho será
lançado oficialmente o programa The
Marist Learning Zone (MLZ), já em andamento e conduzido pela comunidade Lavalla200> Mount Druitt.
• O Conselho da Oceania endossou
o plano estratégico para 2018-2020
da Comissão de Parceria da
Oceania. As duas principais estratégias são
continuar a identificar e desenvolver futuros
líderes em todas as regiões
e identificar
os recursos
necessários
para promover a missão
marista. Dan
Dungey, o presidente da Comissão, participará da
reunião das Comissões
da Ásia Marista em abril
para desenvolver redes mais fortes
em todas as regiões da Ásia e Oceania.
• Os líderes da região da Oceania estão avaliando a possibilidade de realizar uma Assembleia Regional.
O próximo encontro do Conselho da
Oceania será realizado em agosto,
através de uma vídeo conferência.
A região da Oceania é formada pela
Província da Austrália e pelos Distritos da Melanésia e do Pacífico. Juntos, estão presentes em 12 países:
Austrália, Camboja, Timor Leste, Fiji,
Quiribati, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Samoa,
Samoa Americana, Ilhas Salomão e
Vanuatu.

Notícias Maristas 520

Mundo Marista

França: Irmãos Superior Geral e Vigário
Geral em l’Hermitage

Jordânia: Associação marista australiana
de São Marcelino Champagnat, Jerash

Líbano
Projeto Fratelli, Rmeileh

Filipinas: MAPAC e a Comissão
Internacional de Irmãos Hoje, Manila

Singapura: Encontro das comissões de
Espiritualidade, Leigos e Missão da Ásia

Brasil: Encontro da fraternidade marista
Nossa Senhora da Apresentação, Natal

Escola Vocacional da Região América Sul
Encontro dos animadores vocacionais de Brasil Centro-Norte
Nos dias 3 e 4 de abril aconteceu a
reunião da equipe provincial da Animação Vocacional, da Província Marista Brasil Centro-Norte, tendo como
elemento importante da pauta a Escola Vocacional da Região América Sul.
Essa iniciativa da Região América Sul
pretende ser um projeto para formação de Animadores Vocacionais
Maristas, e já tem programação para
os próximos três anos. O Grupo de
Trabalho, formado para concretizar
as ações da Região América Sul para
a Animação Vocacional, se reunirá
em maio, em Porto Alegre, para tratar
deste e de outros assuntos.
Durante o encontro da Província Brasil Centro-Norte, cada coordenador
apresentou um pouco da realidade
regional, e discorreu sobre as conquistas e desafios da Animação Vocacional nas áreas em que atuam. A
reunião proporcionou também diálo-

go sobre as estratégias de atuação da
área em parceria com o MChFM, e com
a Coordenação de Evangelização, que
apontou a Pastoral Juvenil Marista e
a Missão Marista de Solidariedade,

como os projetos que fazem maior
interface com a Animação Vocacional.
O encontro foi liderado pelo Ir. Márcio
Henrique Costa, coordenador Provincial da Animação Vocacional.
17 de abril de 2018

4

Notícias Maristas 520

Filipinas: Notre Dame of Dadiangas University
Dia de aprofundamento sobre a vida marista
O pessoal escolar da Universidade de Notre Dame de
Dadiangas fez no dia 3 de abril uma jornada de formação marista. A agenda da reunião incluiu: Partilha dos
apelos do Capítulo Geral; Leigos na Vida do Instituto;
Voluntariado para as Missões Maristas; Alimentação da
Vida Marista pela Oração; Partilha e Reflexão.
O Ir. Lindley H. Sionosa, vice provincial, partilhou com
uns 40 participantes os aspectos de maior destaque
do XXII Capítulo Geral, os seus apelos e o caminho a
seguir. Também acentuou o convite de sermos ouvintes contemplativos quando abraçamos o modo marista de fazer as coisas.
A história da inclusão dos leigos na vida do Instituto
dos Irmãos Maristas desde o XVIII Capítulo Geral de
1985 até o XXII Capítulo Geral, apresentada por Elma
Rafil, permitiu aos participantes avaliar o papel dos
leigos na vida do Instituto. Elma destacou a importância dos leigos na vida da Igreja e das missões maristas.
O desafio para Irmãos e leigos é como trabalhar juntos
como uma “família global” em espírito de comunhão e
corresponsabilidade.
O Irmão Edgar Ceriales, coordenador do programa de

voluntários, partilhou uma mensagem perspicaz e um
vídeo que sugeria um serviço generoso para a missão
e o desafio de conseguir que a vida tenha sentido ao
fazer a diferença nas vidas dos necessitados. Três dos
participantes expressaram seriamente seu desejo de
converterem-se em voluntários maristas.
Todo o dia transcorreu numa atmosfera de oração e reflexão e foi concluído com uma celebração da Palavra.

Haitianos no Chile
Instituto Rafael Ariztía abre suas portas para imigrantes do Haiti
Cerca de 150 haitianos receberam
um certificado de língua espanhola depois de um curso de formação
ensinado pela primeira vez por uma
escola marista em Quillota (Chile)
como parte de uma iniciativa de chilenos maristas a acolher imigrantes.
O Instituto Rafael Ariztía irá fornecer o curso de espanhol este ano
com cerca de 15 funcionários e
imigrantes. Também vai oferecer
workshops temáticos na área de
saúde, apoio emocional e profissional, direito e atividades esportivas
este ano.
De acordo com um blog de Pastoral Familiar Instituto Rafael Ariztía
(https://bit.ly/2JjEMct), referindo-se
ao curso de espanhol, sabemos que
"foi fundamental o apoio e o compromisso nossos alunos também
ofereceram a este projeto de solidariedade; os alunos sempre estiveram presentes auxiliando em cada
classe como assistentes, colaborando na receção e na atenção dada a
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nossos irmãos haitianos ".
De acordo com o Blog Marista, "O
Chile é um país que ainda não acolhe imigrantes, especialmente haitianos, por isso nosso objetivo é
criar ferramentas políticas e sociais
de tal forma que esta experiência
constitui uma contribuição tanto
para o nosso país como para o imigrante."
"Com as mudanças no cenário econômico de alguns países da Amé-

rica Latina, o Chile encontrou-se
perante um cenário inesperado:
o aumento dos fluxos migratórios
para o nosso país - uma situação
que nos faz perguntar se estávamos
preparados", escreve ainda o Blog.
"É necessário vincular os fatos migratórios com as diferentes realidades que os causaram", continua o
Blog. "Para eles trabalhamos e continuaremos fazendo isso em 2018 e
nos anos seguintes."
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Líderes para uma família global
Ir. Óscar Martín, conselheiro geral
Durante o Capítulo em Rionegro, os irmãos elegeram o Superior Geral e o seu conselho. São os líderes do Instituto
que nos próximos 8 anos colocarão em prática o apelo proposto ao Instituto: “Caminhemos como Família Global”.
Convidamos os membros do Governo a se apresentarem e contarem como tem sido o desafio dessa nova missão.
Hoje apresentamos o texto escrito pelo Ir. Óscar, da Província Compostela, eleito Conselheiro Geral.

Ir. Óscar Martín, conselheiro geral
Sou espanhol, nascido em Burgos. Tenho 51 anos. Depois da formação marista em Arévalo, Burgos e Salamanca,
minha vida foi centrada na missão
como professor, coordenador e animador de pastoral.

a espiritualidade, de presença e misericórdia, que unifique nossas vidas;
sejamos construtores de pontes e de
novas relações fraternas, multipliquemos a presença entre os mais pobres e nas periferias, cuidando nossa
casa comum…

Gosto de dar aulas, gosto da vida
num colégio. Além do magistério, tive
a sorte de estudar Filologia e Teologia e, por isso, fui professor de Línguas, de Literatura e de Religião. O
que mais eu gostava era de trabalhar
como coordenador e na pastoral, com
os jovens, que foram e são minha paixão.
Também tive a sorte de viver sempre
em comunidades maristas fraternas
e desafiadoras, e isso me ajudou na
caminhada.

Os desafios são grandes. Oxalá, a
partir do Governo Geral, saibamos
animar este caminhar, sendo nós
mesmos uma verdadeira comunidade e uma equipe que ilumina. E que
façamos isso, como diz o documento
preparatório do Sínodo dos Jovens,
ao falar de Maria “com ternura e coragem”.

Fui coordenador de Animação em minha Província e Provincial. Ao acabar,
tive a bela oportunidade de trabalhar
no noviciado marista de Matola (Moçambique), onde me senti muito feliz
doando-me naquela missão de formação e solidariedade.
Como viveu a experiência de sua
eleição?
Foi uma experiência intensa e cheia
de matizes: de grande agradecimento
aos Irmãos por sua confiança; de sentir-me intensamente “marista”, de ser
amado, de senso de pertença a esta
família que amo e de temor perante os desafios que esta nova missão
comporta.
Aos que me perguntavam lhes dizia:
foram os Irmãos e Deus que me colocaram aqui. Confio neles, no seu
apoio e no auxílio para este serviço.
Como estás experimentando a nova
vida na Casa Generalícia até agora?

A mudança não foi fácil no início. Tinha sido muito feliz em Compostela
e também estava muito contente e
comprometido na missão, em Moçambique… Por outro lado, a acolhida
dos Irmãos, o bom ambiente que criamos na Comunidade do Conselho, a
confiança e proximidade do Ir. Ernesto, nosso Superior Geral… facilitaram
a transição.

Que ela nos ajude a viver para esta
missão com essas atitudes, com estruturas eficazes, muita transparência, serviço e proximidade, como nos
pediu o Capítulo.

A estrutura é grande e às vezes complexa, porém creio na comunidade e
no trabalho em equipe para servir do
melhor modo possível o Instituto marista e todos os Irmãos e Leigos que
partilham o sonho de Champagnat.
Com a experiência do Capítulo Geral, em sua opinião, qual deveria ser
a linha de ação do Conselho para os
próximos oito anos?
As prioridades foram bem definidas
pelo Capítulo: caminhemos como
família global. E, para isso, construamos comunidades que sejam lares e
faróis de esperança, redescubramos
17 de abril de 2018
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Primeira profissão e profissão perpétua em Nebombo
Cinco novos Irmãos e Profissão final do Ir. Jiji Dhasan
Uma bela manhã azul do Sri Lanka saudou as pessoas
que vieram para o Maris Stella College, Negombo para
testemunhar a primeira profissão dos irmãos Hettiarachchige Pradeep (Sri Lanka), Wang Peng (China), Xia Baoxuan (China), Rubel Nokrek (Bangladesh), Danh Thong
(Vietnã); e a profissão perpétua do Ir. Jiji Dhasan (Índia),
bem como a renovação dos votos do Ir. Dulaj Fernando
(Sri Lanka).
Esta ocasião sagrada foi celebrada pelo Núncio Apostólico, Sua Excelência o Arcebispo Pierre Nguyen Van Tot.
Com os jovens representando diferentes partes do instituto, os delegados para o superior geral, recebendo os
votos, foram: Ir. Mervyn Perera (provincial da Ásia do Sul),
Ir. Juan Castro (Superior do Distrito Marista da Ásia) e Ir.
Oscar Martin ( Conselheiro Geral)
A celebração foi reforçada pela música apresentada pelos 12 noviços do primeiro ano, entre os quais estavam
guitarristas, violinista e flautista. O Irmão Rod Thomson
conduziu os cantos e a música.
Durante esta cerimônia, vários belos símbolos da cultura local foram utilizados. No início da celebração, vários
participantes acenderam a tradicional lâmpada de óleo
do Sri Lanka para significar unidade. No topo desta lâmpada está a figura de um galo, um símbolo para conectar

o tema de um novo amanhecer, um novo começo.
No final da cerimônia, várias pessoas importantes foram
convidadas para o santuário para serem homenageadas
por seu significado na vida dos jovens irmãos. Estes incluíam os pais do Ir. Jiji, os superiores provinciais e distritais, os formadores e outros convidados importantes.
Eles foram vestidos com belas peças de tecido decorativo indiano bordado.
Com as diferentes nacionalidades presentes no santuário e na assembleia, a música e os símbolos usados,
dizem-nos de fato que estamos vivendo numa família
global carismática.

Brasil: Ver, julgar e agir
Encontro interprovincial das comissões de juventudes
De 22 a 25 de março se reuniram as
representações das juventudes das
três províncias do Brasil, em São Paulo. A proposta do encontro foi a de
possibilitar o diálogo desses jovens
para que pudessem ampliar seus sonhos provinciais de representação.
Encontraram-se oito representantes da Província Brasil Centro-Norte, cinco da Província Brasil
Centro-Sul (PMBCS) e dois da
Província Brasil Sul-Amazônia. Pastoralistas das equipes
provinciais acompanharam os
jovens para contribuir nos trabalhos.
Baseando-se no método “ver-julgar-agir”, na sexta-feira os
trabalhos se ativeram a um
olhar para a caminhada de cada
província e a refletir sobre qual
o papel e os objetivos de uma
comissão de juventudes.
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No sábado, passando para o momento do “julgar”, os jovens tiveram
uma formação sobre a Campanha
tradicional da Igreja do Brasil do
tempo da quaresma, que nesse ano
abordava a questão da superação da
violência e a cultura de paz.
Na parte da tarde, os jovens fizeram

uma visita até o Arsenal da Esperança, uma estrutura que acolhe cerca
de 1.500 pessoas que estão em situação de rua e migrantes que precisem de um lugar para ficar.
O domingo de ramos, dia do “agir”,
foi o momento de sonhar com novos
horizontes para o Brasil Marista. A
partir de tudo que vivenciaram, foi
possível construir um novo sonho: caminhar juntos! Surgiu
o desejo para que haja mais
espaços e momentos de partilha como esse, com trocas de
experiências, a fim de se estabelecer estrategicamente formações conjuntas, incidências
nos diversos espaços sociais e,
quem sabe, uma estrutura nacional de representatividade
juvenil.
Nesse link, pode ler a crônica
completa do encontro:: https://
bit.ly/2JCqBiA .
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Criando caminhos vocacionais para os Maristas de Champagnat
Nova Presença no Distrito da Ásia
Uma nova missão do distrito da Ásia
enfrenta o desafio de aumentar a
conscientização sobre as vocações do
Irmão e do Leigo/a em um país onde
os católicos representam apenas 6%
da população.
Assumindo a responsabilidade de implementar os Apelos do recente Capítulo Geral para uma maior comunhão
e corresponsabilidade entre Irmãos
e Leigos, a comunidade marista local
convidou o Secretariado dos Leigos
para visitar diferentes realidades,
compartilhar recursos e explorar os
caminhos da “semeadura” e alimentação da vida marista na área.
Os maristas de tal país convidaram a
codiretora do Secretariado dos Leigos, Agnes S. Reyes, para uma visita,
que se realizou de 4 a 6 de março. A
visita foi focada em algumas áreas
fundamentais, juntamente com a intenção de percorrer caminhos para o

desenvolvimento da vocação marista
nessa área geográfica:
• atualização para os maristas locais
sobre as decisões e planos de implementação do Secretariado dos Leigos,
seguindo os Apelos do Capítulo Geral;
• discussão sobre uma abordagem alternativa para o desenvolvimento da
vocação leiga nessa terra onde a presença marista é recente;
• áudio conferência com os leigos
maristas de todo o país para recolher
suas sugestões;

• desenvolvimento de um programa
de discernimento para jovens que
estão em relação com a comunidade
para que possam descobrir sua vocação. Atualmente, dois jovens fazem
parte deste programa piloto;
• apresentação de realidades existentes, como o Movimento Champagnat
da Família Marista e o Movimento Marista da Juventude, e seu lugar no desenvolvimento de modelo de parceria.
Agnes, no final da visita, concluiu que
“foi uma oportunidade enriquecedora ter visitado os maristas. Isso proporcionou uma perspectiva diferente,
especialmente na área de oportunidades de formação compartilhada
para aqueles que seguem sua vocação de irmão ou aqueles que acreditam que são chamados para serem
Maristas leigos”. Concluiu que a visita, "embora tenha sido breve, provou
ser um catalisador na criação de um
futuro de possibilidades."

Província Brasil Sul-Amazônia
Projeto Memórias Maristas
A segunda edição do projeto Memórias Maristas: histórias de amor e vida foi lançado em um evento realizado
em Viamão, Província Brasil Sul-Amazônia. O encontro
contou com a presença de Irmãos e de colaboradores
maristas.
Por meio de minidocumentários, a iniciativa resgata passagens importantes da vida de Irmãos Maristas e aborda
temas como vocação, missão, fé e legado. Durante o lançamento foram exibidos os vídeos dessa segunda etapa
do projeto, com entrevistas de 10 consagrados nos próprios espaços em que atuam, ressaltando características,
vivências e lembranças que fizeram – e fazem – a diferença na missão de educar e promover a vida.
Para Gabriela do Carmo, museóloga e integrante do Centro de Patrimônio e Espiritualidade Marista (Cepem), a
partilha dos documentários com os próprios personagens é uma demonstração de respeito e afeto. “Além de

prestar homenagem às histórias de vida dos Irmãos, a
iniciativa oportuniza que valorizemos e resgatemos a
memória da instituição de diversas formas, em diferentes espaços”, avalia.
Com as duas etapas, o Memórias Maristas já conta com
20 minidocumentários. Acesse a plataforma digital do
projeto e conheça todas essas histórias. http://maristas.
org.br/memoria/

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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