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Construir o futuro da Europa marista
Encontro do Conselho Europeu da Missão, em Dublin
O Conselho Europeu da Missão realizou a sua primeira
reunião para o ano de 20182019 em Dublin, nos dias 13 e
14 de setembro de 2018.

Lleida (Catalunha). Será um
momento de reflexão e intercâmbio como região da Europa
sobre as estruturas da Europa
Marista e sobre um plano europeu de formação, compartilhando as boas práticas que se
desenvolvem nas obras educativas da Europa marista.

O primeiro dia foi dedicado à
nossa missão de "construir o
futuro da Europa marista".
Tendo como diretriz as linhas
estratégicas traçadas nas Assembleias dos Conselhos da
Missão, concretizamos os objetivos com o lançamento de
duas equipes que trabalharão no campo da missão:
A Equipe Europeia de Solidariedade, que visa definir o quadro
de solidariedade para a Europa, em colaboração com as outras
estruturas maristas de solidariedade, os direitos das crianças,
a proteção dos menores.
A Equipe Europeia de Pastoral cujo principal objetivo é abordar o tema da pastoral na nossa região.
O Conselho também trabalhou na organização da 3ª Assembleia Europeia dos Conselhos da Missão a se realizar nos dias
14 e 15 de janeiro de 2019, no Mosteiro Les Avellanes, em

O segundo dia foi uma oportunidade para os membros do
Conselho Europeu da Missão
conhecerem a realidade marista em Dublin com a visita do
Moyle Park College. Os alunos responsáveis pelo projeto “Marist Student Leadership Gathering” (Encontro de Liderança dos
Alunos Maristas) apresentaram em detalhes os objetivos deste projeto, depois de organizar a recepção e a visita de sua escola. O encontro com a comunidade educativa da escola marcou um verdadeiro momento de presença, convívio, partilha.
Antes de encerrar este Encontro, uma rápida visita aos locais
históricos de Dublin foi para todos nós uma oportunidade
para conhecer a longa história do país da Irlanda, ao mesmo
tempo em que agradecemos ao Conselho da Missão da Província Centro-Oeste pela acolhida e organização desses dois
dias afetuosos e frutuosos.

Administração Geral
• De 10 a 16 de outubro acontece a
reunião do Secretariado Ampliado
dos Leigos, na Cidade do México.
Participam dela os Irmãos Sylvain
Ramandimbiarisoa e João Carlos
do Prado, Conselheiros Gerais, e os
diretores do Secretariado dos Leigos: Raúl Amaya, Agnes Reyes e Pep
Buetas.
• O Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI, participa do Exame Periódico Universal
do México diante das Nações Unidas,
em Genebra, na Suíça.
• De 8 a 12 de outubro, Federica De

Benedittis e Mario Colucci, da FMSI,
visitam a missão marista em Giasnogor, em Bangladesh.
• Até 28 de outubro, o Ir. Ernesto Sánchez participa, no Vaticano do Sínodo dos Bispos sobre os jovens. O
Superior Geral é um dos participantes representantes das congregações
religiosas eleito pela União dos Superiores Gerais.
• Na quarta-feira, 10 de outubro, o
Ir. Luis Carlos Gutiérrez apresentou
aos Irmãos e Leigos da Casa Geral
o novo logotipo da Administração

www.champagnat.org

Geral do Instituto, que começará a
ser usado a partir da próxima segunda-feira.
• Na semana passada, o Ir. Pau Fornells, até agora secretário do Superior Geral, regressou à Província Norandina. O Ir. Jesús Alberto Rodríguez
Delgado è o novo secretario do Ir.
Ernesto Sánchez, Superior Geral.
• No dia 14 de outubro, os Irmãos Ernesto Sánchez, Superior Geral, e Luis
Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, participarão da canonização de Óscar Romero e Paulo VI, no Vaticano
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"

Escutar e acompanhar para discernir. Com gestos concretos,
o Papa Francisco modela um estilo de presença e proximidade

Juntos, jovens, leigos e leigas, religiosos e religiosas, com os
bispos e o Papa: escutando, abertos, em busca

"

B. Ernesto Sánchez

Visita aos ‘lugares maristas’ em Roma
Lembrança dos 194 dias do Ir. Francisco em Roma, em 1858
Em 26 de setembro de 2018, foi inaugurada a peregrinação aos "lugares maristas" da cidade de Roma, locais
visitados pelo Irmão Francisco Rivat, com a participação
de um grupo de 18 irmãos da terceira idade que fazem
o curso "Amanhecer" na Casa Geral.
O Irmão Francisco viajou para Roma em 1858 juntamente com o irmão Louis-Marie, que logo teve que voltar
para o Hermitage. O Irmão Francisco ficou em Roma durante 194 dias para realizar os passos para a aprovação das primeiras Constituições. Como afirmou em seu
diário, durante a longa estada na cidade, como um bom
alpinista acostumado a longas caminhadas, visitou a cidade visitando mais de 200 igrejas. Em cada uma delas
ele realizou suas práticas piedosas, honrou os santos e
mártires e estudou a história. Em algumas dessas igrejas
ele fez experiências muito especiais. A igreja que mais
visitou, além da Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi a
do Santo Nome de Maria (35 vezes).

Com esta visita foi inaugurada a rota dos “lugares maristas de Roma”.

O grupo de irmãos que participa do curso "Amanhecer",
acompanhado pelo Irmão Antonio Martínez Estaún, Postulador Geral, fez uma peregrinação desde a Casa Geral
até a igreja de Santo Nome de Maria localizada no centro de Roma, perto da coluna de Trajano.

O Irmão Francisco espera muitos peregrinos maristas
que descubram suas experiências nos vários lugares da
cidade que ele visitou, enquanto os convida a preencher com conteúdo espiritual os dias de permanência
nesta cidade.
11 de outubro de 2018
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Notícias breves
Samoa
Irmãos maristas do Distrito do Pacífico se reuniram, em 5 de outubro,
para celebrar os 50 anos de vida
religiosa marista do Ir. Iulio Suaesi
e sua dedicação à educação como
Irmão Marista. Nessa data foi entregue a ele uma placa comemorativa.

Chamados a ser e a promover comunidades
comprometidas com a vitalidade

Capítulo provincial de Cruz del Sur

Chile
De 4 a 11 de outubro se realizam
a XXXIV edição do Jogos Maristas
Masculinos, no Instituto Rafael
Ariztía de Quillota. 11 colégios
maristas participam do torneio.
Os participantes de outras cidades são hospedados nas casas dos
membros da comunidade educativa, promovendo a fraternidade da
Família Marista.

Estados Unidos
Os líderes das comunidades dos
Estados Unidos reunir-se-ão, no
sábado 13 de outubro, no Centro
Provincial para um dia de formação.

Brasil
De 17 a 21 de outubro, 12 jovens
da Província Brasil Centro-Norte
irão aprofundar o discernimento
vocacional na Comunidade Marista
de Maraponga (Postulado), em Fortaleza. Eles desejam seguir o caminho da vida religiosa marista.

Irlanda e Escócia
Um grupo de jovens líderes maristas se reuniu em Notre Dame de
l’Hermitage, de 4 a 7 de outubro
participando do encontro “Marist
Leadership Gathering 2018”.
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De 27 a 30 de setembro, mais de
30 Irmãos e leigos da Argentina,
Uruguai e Paraguai participaram do
Capítulo Provincial de Cruz del Sur,
em Montevidéu, acompanhados pelos Irmãos Ernesto Sánchez, Sylvain
Ramandimbiarisoa e Óscar Martín
Vicario.
O Ir. Ernesto abriu o Capítulo proclamando o Ir. Raúl Schönfeld Hergenreder como novo Provincial, substituindo o Ir. Alberto Aparicio. Em seguida,
elegeu-se a comissão coordenadora
do Capítulo.
O apelo da Província Cruz del Sur para
os próximos três anos é: “Como Maristas de Champagnat, sentimo-nos
chamados a ser e a promover comunidades, em todas as suas expressões,
comprometidas com a vitalidade”.
Os seguintes Irmãos foram eleitos
para o novo Conselho Provincial: Horacio Magaldi, Marcelo de Brito, Guillermo Mautino, Ruben Velázquez e
Demetrio Espinosa.
Durante a missa de encerramento do
Capítulo, o Ir. Ernesto agradeceu o Ir.

Alberto Aparicio por seu serviço como
Provincial e o Ir. Raúl por ter aceitado
a nova missão.
Também enfatizou o sonho de S. Marcelino Champagnat usando as letras
da sigla marista FMS para falar de outras três palavras que começam com
essas letras: Família (global), María e
Serviço.
“Eu quisera convida-los, sob a liderança do Ir. Raúl, seu Conselho e outras equipes (…) a imaginarem esta
Província de Cruz del Sur: se aos 30
que participaram os três dias do Capítulo (…) somarmos os 200 que aqui
estamos, se dissermos ‘sim, eu me
comprometo nos três próximos anos
a fazer todo o possível para que este
apelo se faça vivo lá onde eu estiver’.
Digam-me se não mudaria para melhor esta parte do mundo marista”,
afirmou.
Durante a missa, o novo Provincial, Ir.
Raúl disse que “o equipamento que
necessita para esta viagem ele o encontra na sua história: são valores e
modos de proceder que requerem fidelidade”.
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Mundo Marista

Alemanha: Celebração do aniversário
da Cmi em Mindelheim

Espanha: Diretores e diretoras das obras
educativas da Província Ibérica

Líbano: Voluntários de verão no projeto
Fratelli - Rmeileh

Timor Leste
Baucau

Austrália: Assembleia da Associação
Marista São Marcelino Champagnat

Vaticano: Ir. Ernesto Sánchez, Superior
Geral, no Sínodo dos Bispos

Água da Rocha
Retiro para os postulantes de Mtendere
De 17 a 21 de setembro houve uma
semana de formação para os postulantes de Mtendere (Maláui). A formação esteve centrada no tema de Espiritualidade Marista, tomando como
ponto de partida o livro Água da Rocha.
A iniciativa foi muito positiva de acordo com a avaliação da semana que
nos chega dos postulantes.
Os atuais postulantes são 13: 2 do
Zimbabwe, 2 de Moçambique, 3 de
Angola e 6 do Maláui. Os formadores
são os Irmãos Gilbert Zenda (mestre
de postulantes), Nicholas Banda e
João Reis.
O animador do retiro foi o Ir. Teófilo
Minga.

11 de outubro de 2018
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Aniversário de um ano

03/10/2017
Eleição do Superior Geral e do Vigário Geral

10/10/2017
Eleição do Conselho Geral

Desenvolvendo o futuro marista na Oceania
Terceiro Capítulo da Província da Austrália
Vinte e nove Maristas se reuniram
para o terceiro Capítulo Provincial
da Austrália, que se realizou entre os
dias 23 e 26 de setembro, em Mittagong.
O Vigário Geral, Ir. Luis Carlos Gutiérrez, o Conselheiro Geral Ir. Ben
Consigli, e o Diretor do Secretariado
Irmãos Hoje, Tony Leon participaram,
representando a Administração Geral
do Instituto.
Durante o primeiro dia do Capítulo,
o Ir. Luis Carlos entregou aos participantes uma mensagem do Ir. Ernesto
Sánchez, Superior Geral, e motivou a
participação nos três dias de reflexão.
O Ir. Ben ajudou o grupo a refletir sobre o papel da vida consagrada dos
Irmãos.
No dia 24, a primeira sessão foi dedicada a ver a realidade global do Instituto Marista. O Ir. Tony apresentou a
sua experiência de vida na Rede Internacional Marista.
Em seguida, os participantes exploraram os desafios que oferece a Marist
Association, com ênfase especial na
participação dos Irmãos na Associação, seus membros e os grupos locais.
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Foi também apresentado um relatório
financeiro da Província. E finalmente,
foram partilhadas as respostas das
comunidades aos temas propostos
inerentes ao tema da fraternidade.
Na manhã do terceiro dia do Capítulo, foram abordados três temas: a
assembleia de 2020 e o que os Maristas gostariam de apresentar para a
Igreja naquela ocasião; as questões
inerentes ao desenvolvimento da Região Oceania; e, por fim, outros temas
emergentes.
Os capitulares escreveram uma sé-

rie de propósitos e compromissos,
que é a base da Declaração Final do
Capítulo, e revisaram os “Estatutos
Provinciais” para o quarto Capítulo.
Elegeram também o novo Conselho
Provincial, que acompanhará o governo provincial até 2021: Irmãos
Greg McDonald, Graham Neist,
Darren Burge, Peter Carroll, Jeff
Barrington, Dennis Cooper e Peter
Rodney.
No dia 26 foi concluída a Declaração
do Capítulo e, durante a missa de encerramento, o Ir. James Hodge renovou sua profissão temporária.
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Encontro do Conselho do Projeto Fratelli
Há três anos educando crianças refugiadas no Líbano
O Conselho do Projeto Fratelli, formado por Irmãos Maristas e Irmãos
Lassalistas, reuniu-se na casa geral
dos Irmãos Maristas em 20 de setembro contando com a presença
dos Irmãos Maristas Oscar Martín Vicario, Conselheiro Geral, e Valdícer
Fachi, diretor do Cmi, e os Irmãos De
La Salle Jorge Gallardo, vigário geral,
e Rafael Matas, conselheiro geral.
Participaram também o Ir. Amilcare
Boccuccia (Lassalista), e Angela Matulli, da “Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS”.
Durante a reunião, o relatório econômico do ano passado foi aprovado e o orçamento para 2018-2019
foi estabelecido para os dois centros do Projeto Fratelli, bem como
para os novos voluntários.
Depois de analisar a participação de
voluntários nas atividades do último
verão, o Conselho concordou que
três voluntários de longo prazo participarão do projeto.
“O Projeto Fratelli teve uma visibilidade e aceitação muito grande no
Líbano nesses três anos de existência”, disse o Ir. Valdícer Fachi.
“O projeto Fratelli como projeto intercongregacional é algo novo que
está nascendo na Igreja e um sinal
para a sociedade: um sinal de esperança para as crianças e adolescentes deslocados, para as famílias que
veem em Fratelli a possibilidade de
entrar em um caminho de diálogo,
tolerância religiosa e acesso à educação e valores”, continuou o Ir. Fachi.
O Conselho reunir-se-á de 17 a 21
de janeiro em Rmeileh com o comitê consultivo e os coordenadores do
Projeto Fratelli para avaliar o trabalho realizado até aquele momento,
seus desafios e suas conquistas.

O Projeto Fratelli tem dois centros um em Rmeileh, no sul do Líbano, e
outro em Bourj Hammoud, um bairro
da cidade de Beirute.
Em Rmeileh, o centro está localizado
em um prédio de uma escola dirigida pelos Irmãos Maristas de 1960 a

1985, o Collège de Notre Dame de
Fatima. A escola fechou durante a
guerra civil de 15 anos no país.
Em Bourj Hammoud, o Projeto Fratelli funciona no quarto andar de uma
escola particular da Sociedade de
São Vicente de Paulo.

Logo da Administração Geral
Apresentação no próximo número de NM

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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