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Um espaço para ‘Um novo começo’
Haiti: Festa de S. Marcelino em Dame Marie
Os Irmãos Maristas canadenses chegaram no
Haiti em 1985 para assumir uma escola primária e uma secundária na cidade de Dame
Marie.
Foram 33 anos de esforços e colaboração na
formação dos cidadãos nesta ilha das Antilhas. É conhecida como a Pérola das Antilhas.
De fato, a palavra Ayiti em arahuaco, a lenda
dos nativos da ilha, significa “Terra de Montanhas”. Atualmente existe outra escola secundária na zona rural chamada Latiboliere.
As três escolas têm um total de 1.100 alunos,
atendidos por quatro Irmãos haitianos, seis
mexicanos e muitos professores leigos.
6 de junho em Dame Marie
Em Dame Marie, o dia de S. Marcelino foi celebrado com três atividades significativas. A de
maior importância foi a Eucaristia, celebrada pelo Pe. Dimitri, ex-aluno de Latiboliere. Na homilia mostrou um grande
conhecimento da vida de S. Marcelino e de sua obra. O coral
era formado pelos alunos da escola primária, Nossa Senhora de Fátima, e da escola secundária, Nossa Senhora da Natividade. Os cantos deram um bom realce à Missa.
Algo bem próprio do Haiti foi uma coreografia das alunas enquanto o coral cantava o Magnificat, depois da comunhão. Junto
com nosso alunado, na eucaristia, havia alunos representantes
de várias escolas da cidade. Nossa inserção social nesta cidade
é um fato digno de menção. Esse dia se prestava bem para expressar artisticamente a cultura haitiana e assim foi feito.
Em cada uma das nossas escolas, o alunado mostrou seus
talentos ao cantar, dançar e expressar-se em público. O desejo de participar foi tanto, que se tornou difícil escolher
entre tantos que queriam apresentar-se.

O espírito de família é uma característica de tudo o que é
genuinamente marista. Em Dame Marie, este espírito de
família foi expresso pelos alunos que comeram juntos em
suas respectivas salas. Os mesmos jovens prepararam seus
alimentos e decoraram as salas com motivos maristas. Os
Irmãos também partilharam os alimentos com professores
e colaboradores.
Haiti é um país um tanto isolado do mundo, um isolamento
não apenas geográfico, mas cultural, social, político, econômico e religioso. Sua população é profundamente religiosa
e católica apesar do abandono secular por parte da Igreja.
No Haiti há muito espaço para realizar o sonho de Marcelino. Se alguém não encontra onde levar o discurso do ‘Novo
Começo’, venha ao Haiti, pois aqui encontrará amplo espaço para torna-lo realidade.
Ir. José Contreras Landeros - Provincia México Occidental

Administração Geral
• De 11 a 15 de junho, o Ir. Ernesto Sánchez Barba e seu Conselho
realizam sessões de encontro com
o precedente Superior Geral e Conselho Geral.
• Começou no dia 11 de junho

o encontro anual da Comissão Internacional do Patrimônio Marista
na Casa Geral. O Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje,
acompanha os membros da comissão.

www.champagnat.org

• O Ir. Rick Carey, da FMSI participa,
durante essa semana, do encontro
de formação para a gestão de projetos e arrecadação de fundos para
as áreas do sul e do leste africano,
na África do Sul.
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Ir. Ataide José de Lima
Superior Provincial do Brasil Centro-Norte
O Conselho Geral nomeou o Ir. Ataide
José de Lima como superior provincial do Brasil Centro-Norte para um
segundo mandato (2018-2021).
O Ir. Ataide começará o segundo mandato no dia 12 de dezembro, durante
o V Capítulo Provincial, que acontecerá em Mendes.
O anúncio da nomeação se deu no final da eucaristia, quando era celebrada a festa litúrgica de São Marcelino
Champagnat, no dia 6 de junho, com
todos os colaboradores do Escritório
Central e outros amigos, dentre os
quais alguns membros do Movimento Champagnat da Família Marista, da
Fraternidade Boa Mãe. De acordo com
o Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral
do Instituto, foi motivo de grande alegria fazer este anúncio justamente
em dia tão significativo para toda a
Instituição e para todos os que participam da missão marista.

Durante a celebração, o Ir. Ataide lembrou aos colaboradores que “é nossa missão dar continuidade ao que
Champagnat nos ensinou, prosseguir
com a missão que ele nos confiou e
viver como ele, no cotidiano de nos-

sa vida, o que Deus nos pede: fazer
o bem, ser imagem da bondade de
Deus para as crianças e jovens, no
mundo de hoje”. E finalizou agradecendo a oportunidade de continuar o
trabalho realizado e reforçou o convite a todos os Irmãos e colaboradores
da Província: “Não apenas os Irmãos,
mas todos, de um modo ou de outro,
são convidados a participar deste sonho e a somar nesta missão, sendo o
rosto e as mãos da ternura e da misericórdia de Deus”.
O Ir. Ernesto, na carta enviada à Província, agradece ao Ir. Ataide “pela
sua abertura e disponibilidade em
servir ao Instituto na qualidade de
Provincial. O trabalho que tem feito
em equipe, com o seu Conselho e outras equipes, favorece a vida e missão
da Província, e está permitindo enfrentar alguns desafios importantes
que a Provincia tem atualmente.”

O Ir. Ataide, natural de Mogi das Cruzes, é graduado em História e tem mestrado em metodologia da educação. Irmão
Marista desde , foi agente de pastoral e diretor do Colégio Marista de Goiânia. Durante muitos anos, contribuiu como
formador nas Casas de Formação de Irmãos Maristas, nas diferentes etapas de formação inicial. A partir de 2009, passou
a integrar o Conselho Provincial, período em que exerceu também a função de secretário. Em 2012 foi nomeado vice
provincial e em 24 de junho de 2015 nomeado provincial para o primeiro mandato.

Todos corresponsáveis pela vida e missão maristas
Filipinas: Encontro sobre a vocação marista leiga

Quarenta e dois leigos das Filipinas, Província East Asia,
responderam ao convite para se unirem e refletirem sobre
a vocação dos maristas leigos como dom de Deus. O encontro, no dia 26 de maio, no Centro de Formação Provincial, era para ser um momento de compartilhar histórias
de vida sobre encontros pessoais maristas e alimentar o
caminho vocacional leigo marista.

O Irmão Lindley H. Sionosa, vice provincial, deu as boas-vindas ao grupo e proferiu palavras de incentivo aos participantes. A presença dos Irmãos no encontro deu uma
mensagem que ressoa bem com o princípio do último
Capítulo Geral: “Para um novo começo, acreditamos que
somos corresponsáveis pela vida e missão maristas”.
A inclusão dos leigos nos documentos dos Capítulos Gerais, ao longo dos anos, foi apresentada por Elma Rafil.
Após a sua partilha, foi apresentado o Movimento Champagnat da Família Marista, o seu processo de revitalização
e o convite àqueles que desejam ingressar no movimento.
Foi inspirador ouvir os participantes dizerem que sua experiência foi enriquecedora. Falando em nome dos participantes do setor corporativo, Danny Sabino, gerente do
Grupo de Empresas Churner, expressou sua esperança de
que o Movimento Champagnat também seja organizado
para aqueles que não estão trabalhando nas escolas maristas. Alimenta o dom dos maristas onde quer que haja
leigos e abre oportunidades de compartilhar com os demais os valores de São Marcelino.
12 de junho de 2018
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Notícias breves
Brasil: Pastoral do
Trânsito

Gestão e uso dos bens
Curso sobre questões econômicas, em outubro próximo

O Hospital Cajuru, da PUC de Curitiba, junto com a arquidiocese, inaugurou no final de maio a Pastoral do
Trânsito, que tem como objetivo promover a saúde, a educação e a melhoria nas vias urbanas. O Hospital
marista atende mensalmente cerca
de 600 pacientes vítimas do trânsito.

El Salvador
No dia 2 de junho, irmãos e leigos,
que participam do Itinerário de
Acompanhamento Vocacional, se
reuniram para aprofundar a identificação e definição de elementos vocacionais, confrontando-os
com a própria vida e situando-os
dentro do processo pessoal e comunitário que vivem.

Educação Europa
A comissão continental de educação
se reuniu nos dias 7 e 8 de junho em
Alcalá de Henares, na Espanha.

Campanha de Edelvives
A Fundação Edelvives está promovendo, junto com a Fundación
ANAR, uma campanha intitulada
“No te calles, cuéntalo” (não fique
quieto, conte), que visa a prevenção e a denúncia de casos de abusos sexuais contra as crianças. A
campanha conta com diversos subsídios que podem ser baixados no
site www.notecallescuentalo.org.
Outras três províncias com obras
na Espanha fazem campanha parecida: “Contigo”, Compostela; “Rompe el silencio”, L’Hermitage; “Caminamos a tu lado”, Mediterránea.

Estados Unidos
No próximo sábado a Província
comemora os jubileus de Vida Religiosa de diversos Irmãos. Neste
ano 6 Irmãos celebram 50 anos e
outros seis celebram 60, 70 ou 75
anos de vida religiosa.
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Um curso de formação para os maristas de língua espanhola e portuguesa
envolvidos na administração da economia do Instituto acontecerá de 1 a
26 de outubro na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba
(Brasil).
Um segundo curso deste tipo para
pessoas que falam inglês será realizado na Universidade Notre Dame de
Dadiangas, na cidade de General Santos (Filipinas), de maio a abril de 2019.
Aproximadamente 25 participantes
participarão de cada curso.
O Economato do Instituto e o Conselho
Internacional de Assuntos Econômicos
estão realizando várias iniciativas, incluindo treinamento para as pessoas
envolvidas na área dos economatos
das Unidades Administrativas do Instituto.
O Ir. Libardo Garzón, Ecônomo do
Instituto, destacou que "o objetivo é
propiciar a formação de Irmãos e leigos envolvidos na gestão dos bens do
Instituto que lhes permita administrar
adequadamente o Instituto, de acordo
com o documento do Vaticano ‘Economia a Serviço do Carisma e da Missão’
e com o documento do XXII Capítulo
Geral do Instituto, conforme as exigências do contexto atual”.
Além de seminários oferecidos por
profissionais, uma das metodologias
que será usada é a aprendizagem através da troca de experiências dos participantes.
O grupo também visitará várias em-

presas de sucesso relacionadas aos tópicos que abordarão durante o curso.
Para viver melhor o carisma de São
Marcelino durante todo o transcurso de um mês, os participantes serão
encorajados a experimentar a vida
comunitária entre eles, vivendo como
verdadeiros Maristas de Champagnat.
O Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez,
através de um vídeo, convidou aos
maristas a se inscreverem no curso.
"O Capítulo nos convidou a crescer
como uma Família Global, lembrando
que há várias áreas em que queremos
aplicar essa dinâmica e uma delas é
'nossa gestão e uso dos bens'", disse Ir.
Ernesto no vídeo.
"Há alguns princípios que acredito
serem muito válidos, muito claros, na
linha - por exemplo - de recursos a
serviço da vida e da missão; garantir a
sustentabilidade; todos os princípios
da linha de discernimento sobre o uso
evangélico dos bens; a ideia de comunhão e solidariedade ", continuou ele.
Ele ressaltou que "é interessante que
(o Capítulo disse que) as pessoas são
o nosso recurso mais importante" e
"parece-nos que este tempo de formação em Curitiba é uma boa ocasião
também para cuidar de você".
O curso para português e espanhol
está atualmente em processo de inscrição. Para o idioma inglês, uma pesquisa está sendo conduzida para coletar as necessidades das províncias e
distritos e para projetar um programa
que atenda às suas necessidades.
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Mundo Marista

Casa Geral: Encontro do atual Conselho
Geral com o anterior

Índia: Escola Secundária Superior Saint
Marcellin - Mangamanuthu

Itália: Encontro dos conselhos gerais dos
quatro ramos maristas, em Nemi

Irlanda: Jubileus de vida religiosa no
Marian College

Argentina: Escuela Marcelino Champagnat,
Rosario - 25 anos

Fiji
Marist Brothers Primary School Mulivai

Estados Unidos: Partilhando a vida através das fronteiras
Reuniram-se jovens do México, Estados Unidos e Canadá
Mais de 200 estudantes de escolas maristas do México,
Estados Unidos e Canadá participaram de um encontro
de fim de semana no Marist College, em Poughkeepsie,
estado de Nova York.
O tema da reunião, feita nos dias 25 a 28 de maio, foi
‘The time has come’ (Chegou o momento), tomado de
uma canção do grupo pentecostal ‘Hillsong United’.
Durante a oração da manhã do dia 26 de maio, em forma
de teatro, jovens representando pessoas relacionadas à
vida de S. Marcelino Champagnat, contaram brevemente
sua história.
Os principais palestrantes, incluindo o vice provincial Ir.
Hermano Dan O'Riordan, cuja fala se intitulava ‘How Marists have answered the call when their time came’ (Como
os maristas responderam ao apelo quando chegou seu
momento).
Os participantes fizeram pequenos grupos para analisar
o papel dos maristas que foram importantes em suas vidas e das pessoas, em general, que os inspiraram a serem
maristas melhores.
Eles puderam escolher três das seguintes oficinas: Oração por meio da arte, estando aqui e agora; Adoração do
Santíssimo Sacramento; Vivendo com um objetivo: encontra teu poder para mudar o mundo; Caça de objetivos;
Fazendo com que as ideias se sucedam; Improvisação: a

linguagem de Deus; Liderança por meio da escuta; Nossa
vida marista; A criação da escapada divina; Chegou o momento - Que os vingadores se reúnam; Chegou o momento, estás pronto; Vocês que desafiam: os jovens maristas
como agentes de justiça e paz; Quando um grupo constitui uma comunidade; Defensores dos direitos humanos.
Reuniram-se no auditório da Universidade para o concerto anual da pastoral da música e em seguida fizeram uma
oração noturna com o título ‘All that we share’ (Tudo o
que partilhamos).
Um dos objetivos da reunião era que os estudantes se
dessem conta de que outras pessoas do seu próprio país
ou do estrangeiro experimentam situações similares às
de suas próprias vidas.
12 de junho de 2018
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Espiritualidade e Nova relação Irmãos e Leigos
V semana do programa de formação do Projeto Lavalla200>
A quinta semana de formação (4 a 9 de junho) para os candidatos do programa Lavalla200> em San Martino a Monte, na Itália, contou com dois módulos, sobre fé e cultura e
Nova relação Irmãos e Leigos.
O primeiro módulo, “Fé e Espiritualidade”, foi conduzido por
Maria Pilar Benavente Serrano (Piluca), pertencente a Congregação das Irmãs Missionárias da Nossa Senhora da África.
O módulo foi bastante vivencial e abordou o relacionamento harmônico entre fé, vida, espiritualidade, transcendência
e interioridade. Em uma das dinâmicas, Piluca reuniu os participantes em grupos e instigou que eles identificassem na
história de Champagnat quais os momentos decisivos que
o fizeram perceber a presença de Deus e seguir em frente
em sua obra. Em seguida, foi o momento de os Maristas
também perceberem quais os momentos em que sentiram
a presença de Deus (itinerário de fé).
No meio da semana, a comunidade Lavalla200> celebrou
o Dia de Champagnat de maneira intercultural com a celebração da palavra nos diversos idiomas, partilha de vida
e Eucaristia. Ao final do dia, houve um jantar festivo em
homenagem ao fundador do Instituto Marista.
O segundo módulo foi ministrado por José Maria Pérez
Soba (Chema) e Ana Sarrate, dois Leigos Maristas da Província Marista Ibérica. O tema “Maristas em comunhão”
teve como objetivo aprofundar a compreensão das diferentes vocações dos Irmãos e dos Leigos e a nova relação

que se estabelece entre eles, sobretudo em uma experiência intercultural como a proposta do La Valla 200>.
Além disso, foi apresentado um panorama geral do desenvolvimento do Laicato Marista no Instituto, as novas
formas de expressão do mesmo no mundo Marista e um
resumo sobre os principais documentos referenciais publicados até o momento sobre o tema. Em um dos exercícios propostos em grupos, os participantes puderam revisitar sua história pessoal no Instituto Marista e partilhá-la
em profundidade.
A semana terminou com uma apresentação sobre as expressões Maristas na América. Houve a uma explanação
sobre o Brasil, Bolívia e Colômbia, seguida de uma confraternização com bebidas e comidas típicas das regiões.

Maristas e Lassalistas visam fortalecer seu relacionamento
Alguns membros do Conselho Geral
se reuniram com os diretores de uma
Universidade pertencente aos Irmãos
De La Salle, em Andorra, no dia 30 de
maio, na Casa Geral, em Roma.
Da parte dos Irmãos Maristas, tomaram parte da reunião, convocada pelo
Secretariado da Missão, os Irmãos Luis
Carlos Gutiérrez (Vigário geral), Ben
Consigli e João Carlos do Prado (Conselheiros gerais); Libardo Garzón (Ecônomo Geral); Carlos Alberto Rojas e Ir.
Mark Omede (diretores da Secretaria
da Missão).
Entre os participantes representantes da Congregação dos Irmãos de La
Salle, estavam o Reitor da Universitat
Oberta La Salle, localizada em La Massana, August Climent; o Ir. Jesús Félix,
fsc, diretor da Rede de Trabalhos Educativos da Espanha, Portugal e Andorra; o Ir. Josep Guiteras fsc, presidente
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da Sociedade Promotora do UOLS; e
o Ir. Joan Carles Vazquez, Gerente do
UOLS.
"Este encontro nasceu com o propósito de conhecer diferentes possibilida-

des para a gestão e titulação da formação que o Instituto oferece aos Irmãos
e leigos nos níveis provincial, regional
e global", disse o Irmão Carlos Alberto,
diretor do Secretariado da Missão.
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‘Vou contribuir com meu grão de areia para fazer este mundo melhor’
Líbano: Testemunho de uma voluntária no Projeto Fratelli
Por meio do Secretariado para a Colaboração
para a missão internacional (Cmi), o Projeto
Fratelli, dois Irmãos Maristas e dois Lassalistas,
recebem voluntários por períodos curtos ou de
um ano em Rmeileh (Líbano).
O Projeto, que educa mais de 600 crianças refugiadas sírias, receberá neste verão 14 voluntários da Espanha, Filipinas, Irlanda, Brasil e Itália.
No presente conta com três voluntários de um
ano: Bruno Socher, do Brasil, que iniciou em janeiro, Sara Amarillas, leiga lassalista do México,
que iniciou em 1º de julho de 2017, e Laura
Gonzalvo Calle, da Espanha, que chegou em outubro de 2017.
Abaixo o testemunho do que Laura viveu nos
últimos sete meses.
Desde outubro passado vivo em Rmeileh, numa
comunidade com dois Irmãos Maristas e dois
Lassalistas além de outros dois voluntários. Junto com uma equipe de 20 educadores, levamos
adiante o Projeto Fratelli, destinado a crianças
vulneráveis que vivem no Líbano. A maioria, quase todas,
refugiadas sírias. Pelo Projeto passam, por semana, entre
crianças e jovens, umas 600 pessoas.
As atividades começam às 8h30 com as aulas e vai até
17h30 quando termina o último grupo que vem para reforço escolar. Eu estou de manhã na Pré-escola, dando apoio
às educadoras. Nas terças e quintas coordeno uma oficina
de costura oferecida às famílias.
Nos sábados de manhã trabalhamos com as crianças dos
chamados shelters, campos de refugiados verticais. (No Líbano, por não ter uma grande extensão territorial, muitos
refugiados foram assentados em edifícios abandonados ou
não terminados.) Com eles fazemos atividades de tempo
livre, dinâmicas com as quais trabalhamos valores e propiciamos espaços para que falem e aprendam a relacionar-se
de modo positivo já que todas as crianças que vêm ao Projeto Fratelli vivem em uma situação vulnerável e passaram
por situações duras e difíceis por causa da guerra.
Esta experiência não poderia ser mais positiva. Cada dia é
um novo desafio e uma nova oportunidade para tirar o melhor de mim mesma. Estou crescendo tanto pessoal como
profissionalmente. Estudo direito e, sem dúvida, esta experiência me marcará profissionalmente.

Creio que é necessário que todos, na medida de nossas
possibilidades, atuemos e façamos o possível para mudar
se há algo com o qual não estamos de acordo. Pessoalmente creio que é necessário e é justo ter em conta as pessoas que simplesmente buscam ter uma vida melhor ou
dar a seus filhos um futuro melhor. Tal como dizia a carta
do Papa Francisco na Jornada Mundial dos Migrantes e dos
Refugiados, é preciso acolher, proteger, promover e integrar. Fazemos isso no Projeto Fratelli, aqui no Líbano.
Quando conheci o Projeto, faz quase três anos, não me fiquei indiferente. Conforme o tempo ia passando, tinha-o
mais claro: não posso ficar indiferente ante a injustiça que
vejo e via cada dia ainda em casa. Quero atuar de alguma forma, quero dar meu grão de areia para fazer deste
um mundo melhor, de tal modo que decidi vir por um ano
aqui e conviver no dia-a-dia com aquelas pessoas que estão tentando buscar uma vida digna. Há gente que vem ao
Líbano, outras vão para a Grécia, outras tomam diversas
iniciativas, outras ajudam economicamente… há mil maneiras, quiçá tantas quantas são as pessoas e nenhuma é
melhor do que a outra, já que todas são necessárias. Creio
que o mais importante é fazer algo, por pequeno que seja,
para melhorar e fazer o mundo e a sociedade melhores do
que estão agora.

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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