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Mártires da Argélia (1994-1996)
8 de dezembro: beatificação do irmão Henri Vergès
A celebração da beatificação do irmão Henri Vergès será realizada no
dia 8 de dezembro de 2018 em Oran
(Argélia).
No dia 1º de setembro, próximo passado, aconteceu uma reunião em
Roma para decidir a data e os detalhes da organização da beatificação
do bispo Dom Claverie e seus 18
companheiros, entre os quais Henri
Vergès. A reunião foi convocada pelo
Postulador da Causa e contou com a
presença dos bispos da Argélia e dos
Superiores Gerais, ou seus representantes, das 8 congregações religiosas
envolvidas na Causa.
Decidiu-se que a celebração terá lugar no dia 8 de dezembro de 2018,
em Oran, Argélia, na basílica da Santa
Cruz pertencente à diocese do bispo
Pierre e seu motorista Mohamed. Esta
decisão deixou em todos os presentes um sentimento de paz ao mesmo
tempo em que se reforçou a convicção de que assim a Igreja da Argélia
era fiel ao que haviam vividos nossos
irmãos e irmãs hoje beatos e toda a
Igreja da Argélia com eles.

Administração Geral
• Na quinta-feira o Conselho Geral
conclui a Sessão Plenária, que começou no início de setembro. Durante
esses últimos dias serão tratados
vários temas, entre os quais alguns
inerentes às Constituições aprovadas pelo último Capítulo Geral.
• No domingo, 16 de setembro, o

Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral,
participou do segundo encontro de
preparação para o Sínodo dos Jovens, na USG, com os 10 superiores
gerais que representarão os religiosos durante o encontro no Vaticano.
• No dia 20 de setembro os Irmãos
Óscar Martín, conselheiro geral, e Val-
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dícer Fachi, diretor do departamento
Cmi, participam da reunião do Conselho do Projeto Fratelli, na Casa Geral.
• O Ir. João Carlos do Prado, conselheiro geral, participará, em Lisboa,
da Assembleia da Missão da Província de Compostela, de 20 a 22 de
setembro.
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O Padre Christian de Chergé deixou escrito em seu testamento: “Gostaria que minha comunidade, minha Igreja,
minha família se lembrassem que minha vida FOI ENTREGUE a Deus e a esse país”. Essa intenção foi explicitamente compartilhada pelo irmão Henri, que pediu a cidadania
argelina como sinal de identificação e comunhão com o
país que o acolheu.
Os bispos da Argélia querem fazer uma festa que tenha a cor
do que a Igreja vive na Argélia: humildade e simplicidade.
A irmã Ester disse: “Somos a Igreja na Argélia e nossa missão é ser a Igreja na Argélia”. Portanto, esta celebração é,
antes de tudo, um acontecimento da Igreja na Argélia. Por
ocasião da audiência que o Papa concedeu aos bispos da

Argélia, faz um ano, ele insistiu muito para que a celebração seja realizada na mesma terra onde viveram os 19 novos bem-aventurados.
Celebrar a beatificação na Argélia envolverá uma presença
limitada de participantes. Mas, fazê-lo em outros lugares,
como Paris ou Assis, teria excluído, na prática, os argelinos
e também um grande número de membros da Igreja da
Argélia.
A cerimônia de beatificação será presidida pelo cardeal
Angelo Becciu, recém-nomeado Prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, ao mesmo tempo em que
atuará como enviado especial do Papa e portador de uma
mensagem.

Libano: 21 maristas formarão nova comunidade mista
Leigos e Irmãos Maristas de Champville
Está se formando uma nova
comunidade mista com Leigos e Irmãos no Collège Mariste Champville, uma escola
de educação primária, secundária e superior em Dik
el Mehdi, a 18 km ao norte
de Beirute (Líbano).
A comunidade será composta por 21 maristas, 5 Irmãos e 16 Leigos, incluindo
três casais com seus filhos.
Foram escolhidos ao longo
de um ano de discernimento e acompanhamento pelo
Superior Provincial, Ir. Juan
Carlos Fuertes Marí. A comunidade se reunirá várias
vezes por semana para orar
e uma vez por mês para retiros de fim de semana.
Os membros se reunirão nos dias 21 a 23 de setembro
para discutir o estilo de vida da comunidade com mais
detalhes, sob a orientação do Ir. Carlos Mario McEwen,
que será o Superior.
Alguns membros viverão no prédio da comunidade, no
campus da escola, em tempo integral; outros em tempo
parcial; outros ainda viverão ali alguns dias da semana.
Por fim, os casais viverão em seus próprios lares.
Os membros da comunidade são:
Irmãos Anthony Doe Siryeh (Libéria – Distrito África do
Oeste), Antoine Jarjour (Líbano – Província Mediterrânea,

originário da Síria), Carlos Mario McEwen Ochoa (Líbano
– Província Mediterrânea, originário da Colômbia), Eric
Kramo (Ghana – Distrito África do Oeste) e Jean Claude
Robert (Líbano – Província Mediterrânea, originário do
Egito).
Leigos: Angelique e Miled Hobeika, Pascal e Nagy Jalkh,
Sabine e Georges Sawaya (casais); Annick Hawat, Daniel
Kara, Édouard Jabre, Joseph Mikhael, Mario Ibrahim, Maroun Bou Matar, Michel Abdallah, René Salem, Rita Khoury e Roy El Daher.
Os seis filhos dos casais estão incluídos na lista e são
considerados, por enquanto, como membros não oficiais
da comunidade.
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Notícias breves
Região América Sul
O Ir. Alberto Aparicio, de Cruz del
Sur, foi nomeado Secretário Executivo da Região, substituindo ao
Ir. Natalino de Souza. O novo Coordenador regional, cargo atualmente ocupado pelo Ir. Alberto, será
nomeado na sessão do Conselho
Regional em novembro.

“Maristes: 200 i +”
Os Maristas na Catalunha encerraram as celebrações do Bicentenário do Instituto com a inauguração em Barcelona da mostra
itinerante “Maristas: 200 y +”.
A mostra, durante o último ano,
passou em todas as ciudades da
região onde os Maristas têm escolas e/ou obras sociais: Mataró,
Igualada, Rubí, Santa Coloma de
Gramenet, Malgrat de Mar, Girona, Lleida y Badalona. Durante os
últimos meses, no verão, a exposição esteve em Les Avellanes.

Biografia do Pe. Colin
Vários Irmãos participaram, junto com os outros três ramos da
Família Marista, da celebração
do Nome de Maria, no dia 12 de
setembro, na Casa das Irmãs Maristas. Na ocasião, foi lançada a
biografia do Pe. Jean-Claude Colin (“Reluctant Founder”), escrita
pelo Padre Marista Justin Taylor e
publicada pela ATF publications.
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“jovens, fé e discernimento vocacional”
O Ir. Ernesto Sánchez participará				
do Sínodo dos Bispos em outubro
De 3 a 28 de outubro acontecerá no
Vaticano a XV Sínodo dos Bispos com
o tema “Jovens, fé e discernimento
vocacional”. Além dos cardeais e bispos, que formam a maioria, o papa
convidou, como membros participantes do Sínodo, dez superiores gerais
que fazem para da USG (União dos
Superiores Gerais).
Para participar foram eleitos, na Assembleia da USG, os superiores das
Congregações: Jesuítas, Salesianos,
Cistercienses, Franciscanos Conventuais, Pregadores, Escolápios, Paulinos, Irmãos Lassalistas, Redentoristas
e Irmãos Maristas (veja o elenco completo dos participantes).
O Ir. Ernesto Sánchez, nosso Superior,
foi eleito entre os dez participantes. Ao tratar-se de um Sínodo com
a temática centrada na juventude,
parece-nos que é importante e valioso tanto como contribuição como
em aprendizagem para um Instituto
como o nosso, cuja missão principal
se realiza entre os jovens.
O processo preparatório do Sínodo
buscou envolver de modo ativo as

Conferências Episcopais e as Congregações Religiosas e contou com
uma resposta bem positiva nas diversas partes do mundo. Já temos o
Instrumentum Laboris, documento
base para a reflexão ao longo do
Sínodo.
Recordamos que no mês de março
passado, em Roma, o papa Francisco colocou-se à escuta de um grupo
internacional de jovens, os quais expressaram seu sentir e suas inquietações. Naquele encontro fomos convidados a nos fazer presentes como
congregação pela participação do Ir.
Carlos Alberto Rojas Carvajal, do Secretariado Missão (temos essa notícia
acessando o documento em nosso
site Web).
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Mundo Marista

Estados Unidos: Renovação dos votos
do Ir. Sam Amos, em Chicago

França: Ir. S. Ramandimbiarisoa, conselheiro
geral, na comunidade de Saint-Genis-Laval

Costa do Marfim: Escola São Marcelino
Champagnat - Bouaké

Malawi
Postulantes e formadores em Mtendere

Argentina
Encontro de voluntários em Luján

Espanha: Encontro das fraternidades da
Província Ibérica em Lardero

Associação de Leigos Maristas do Canadá
AMDL reconhecida como entidade diante do Estado
No dia 29 de agosto, a Associação dos Leigos Maristas
do Canadá (AMDL) realizou uma reunião geral extraordinária no College Laval.
Essa reunião foi de vital importância para os leigos
maristas do Canadá, já que a aprovação de uma assembleia era necessária para modificar seus estatutos
internos, a fim de atender às exigências do governo canadense para poder trabalhar como um órgão oficial.
Na Província do Canadá, muitas obras maristas são dirigidas por leigos, e os responsáveis por cada obra ou
seu representante fazem parte do Conselho Administrativo da AMDL.
A Associação foi fundada por leigos maristas em 2014.
Seu objetivo é reunir todos aqueles que desejam viver
o espírito marista; promover e desenvolver o espírito
marista por meio do aprofundamento dos valores e do
carisma de Marcelino Champagnat; contribuir para a vitalidade das obras maristas.
"É como se estivéssemos formando uma nova comunidade marista onde estamos", explicou Patricia Deslauriers, do Conselho de Administração da Associa-

ção. "Somos realmente irmãos, irmãs de Champagnat
apoiando-se mutuamente a serviço de nossa missão".
A partir deste ano, a AMDL participa do Conselho de
Missão da Província do Canadá, que é um conselho
compartilhado entre irmãos e leigos que estabelecerá
um plano estratégico em vista da animação provincial,
com base nas orientações do último Capítulo provincial e do XXII Capítulo Geral.
18 de setembro de 2018
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Grupo Horizontes 2018
Programa de formação para Irmãos entre 35 e 45 anos de idade em El Escorial
“Ser construtores de pontes” é o
lema do Grupo Horizontes 2018, o
programa de formação para Irmãos
entre 35 e 45 anos de idade, que iniciou suas atividades em El Escorial,
na Espanha, em 17 de agosto e as
terminará dia 17 de outubro. São 10
Irmãos cursistas advindos de cinco
Províncias: Cruz del Sur (1), Norandina (2), Brasil Centro-Norte (1), Brasil
Centro-Sul (1), Brasil Sul-Amazônia
(1), Setor Haiti (2) e Ibérica (2), além
dos Irmãos Antônio Peralta e Joaquim Sperandio, coordenadores do
curso.
O “HORIZONTES” convida a olhar
para o futuro, a peregrinar, a deslocar-se, a intuir novos territórios e novos sonhos, dando sentido ao viver
cotidiano. Ao longo dessa experiência serão explorados sete conteúdos
ou “colinas”: minha história pessoal;
crescer em interioridade; consagra-
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dos para a missão; desafios do XXII
CG; cuidado da casa comum e novos
horizontes de vida.
Para alcançar os objetivos, foram
escolhidas as seguintes mediações:
oração contemplativa e tempos fortes de interioridade; vida fraterna;
autocuidado; acompanhamento pessoal; oficinas; peregrinação aos lugares maristas; experiência de solidariedade e percorrer o Caminho de
Santiago de Compostela.
Nos dias 1 a 8 de setembro, o grupo percorreu o Caminho de Santiago,
num total de 120 Km. Em companhia
de milhares de peregrinos, andou-se
por estradas e veredas desafiando
os próprios limites, amparados pela
força interior que cada um foi descobrindo e pelo apoio recebido de
milhares de pessoas que sempre desejavam “bon camino!”

Subidas, descidas, pedras, asfalto,
chuva, sol e a deslumbre natureza
da região da Galícia Espanhola nos
acompanharam. Com certeza uma
experiência única e importante no
itinerário formativo previsto no curso. Mais que as palavras, foram os
gestos e os sinais emanados a cada
instante que enriqueceram a experiência de todos. E, ao chegarmos
à praça do Obradeiro, na frente da
Catedral de Santiago, o sentimento
de todos foi de louvor a Deus e de
alegria pela superação do desafio.
Sentados ou deitados nas pedras,
ficamos intermináveis instantes de
boca aberta, em silêncio, contemplando a própria conquista. Realmente, pelo caminho, havíamos
construído pontes e deslumbrados
novos horizontes para cada um de
nós e para os que nos cercam. Deus
seja louvado!
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Irmãos e leigos juntos promovendo a missão marista
Assembleia Provincial da missão na América Central
De 30 de agosto a 1º
de setembro, realizou-se Assembleia Provincial da missão na América Central, no Centro
de Formação Marista da
Cidade da Guatemala.
"Foi muito significativo
ver a corresponsabilidade na missão entre
irmãos e leigos e vi,
mais uma vez, um altíssimo nível de liderança no Instituto", disse
o conselheiro geral Ir.
João Carlos do Prado,
que participou da Assembleia.
Além do irmão João,
participaram representantes das áreas de
educação, evangelização, solidariedade e
defesa dos direitos da
Província.
Na quinta-feira, 30 de agosto, os objetivos da reunião
foram apresentados e os participantes ouviram a mensagem enviada pelo superior provincial, Ir. Hipólito Pérez:
"Sinto-me muito ligado a cada um de vocês, ao mesmo
tempo em que confio que suas buscas e intuições serão uma valiosa contribuição que guiará as decisões do
Conselho Provincial nos próximos anos", disse ele.
Durante o dia, o Ir. João ofereceu orientações sobre o
“Contexto da missão”, “Espaços e interlocutores da missão” e “A comunidade dos Maristas de Champagnat: animadores da missão”.
Na sexta-feira, os participantes continuaram seus trabalhos de reflexão sobre a missão de irmãos e leigos e o

Ir. João tratou o tema 'Liderança Contemplativa: Mística
e Profética'. Depois, em grupos, refletiram sobre o tema
“Maristas de Champagnat / Comunidade” e prepararam
alguns cartazes com suas contribuições.
À tarde, prosseguiu o trabalho sobre o primeiro tema,
seguido de uma reflexão sobre as 'Amplas plataformas
de missão / presença significativa'.
No último dia, os participantes continuaram o trabalho
de discussão em grupos e realizaram uma análise sobre
o 'olhar transformador e contexto / liderança'.
Finalmente, foi realizada uma análise sobre a 'Visão sobre o itinerário a seguir' e concluiu-se a Assembleia com
uma missa.

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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