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Projeto Fratelli começa um novo ciclo, 2018 – 2019
Irmãos maristas e Lassalistas trabalhando juntos em prol dos deslocados
Por iniciativa de duas Congregações de Irmãos, Maristas e
De La Salle, o Projeto Fratelli chegou ao Líbano em 2015
para conhecer o território e identificar possíveis espaços
de atuação. Hoje, três anos depois, o projeto está em duas
localidades, Rmeileh e Bourj Hammoud.

vendo atividades com crianças e jovens refugiados desde
dezembro de 2016. A Comunidade de Irmãos e Leigos, que
reside em Rmeileh, colabora na coordenação do projeto
que, diariamente, é conduzido por educadores libaneses.

Rmeileh está localizada 30 km ao sul da capital libanesa, Beirute. O Projeto Fratelli e a
Comunidade de Irmãos e Leigos estão nas
instalações de um antigo Colégio Marista,
que precisou ser abandonado na década
de 1980 por ocasião da Guerra no Líbano.
As atividades em Rmeileh iniciaram em
março de 2016 e, desde então, o projeto
vem buscando atender os refugiados com
diversos programas. A prioridade dos programas está destinada as crianças e jovens
(Pré-Escolar, Reforço Escolar, Programa Básico de Aprendizagem e Grupos Juvenis),
mas também há atividades para Jovens e
Adultos (Costura, Culinária, Inglês e Informática).
Em Bourj Hammoud (região metropolitana
de Beirute), em um piso da Sociedade São
Vicente de Paulo onde há uma Escola de
Lassallista, o Projeto Fratelli vem desenvol-

Administração Geral
• De 1 a 4 de novembro, o Ir. João Carlos do Prado, Conselheiro Geral, participou do Encontro dos Provinciais da
Região Arco Norte, no Canadá.
• De segunda a sexta-feira desta
semana se reúne, em Barcelona a
Conferência Europeia Marista, com a
participação do Ir. Ben Consigli, Conselheiro Geral.
• Nessa semana, em Les Avellanes,
o Ir Libardo Garzón, Ecônomo Geral,
participa da reunião do Conselho Internacional de Assuntos Econômicos.

Desde o último dia 5 até 15 de novembro, o Ir. Josep Maria Soteras
Pons, Conselheiro Geral, visita o Distrito da Ásia.
• De 6 a 9 de novembro, os conselheiros gerais Irmãos Ken McDonald
e João Carlos do Prado fazem uma
visita de contato à Província dos Estados Unidos de América.
• De 7 a 14 de novembro, os Conselheiros Gerais Sylvain Ramandimbiarisoa e Óscar Martín Vicario visitam a
Província Brasil Centro Sul.

www.champagnat.org

• Nos dias 9 e 10 de novembro, os
diretores do Secretariado de Educação e Evangelização, Irmãos Carlos
Alberto Rojas Carvajal e Mark Omede
participam do Seminário de Educação promovido pela União dos Superiores Gerais, em Roma.
• Pep Buetas, Co-Diretor do Secretariado dos Leigos, no dia 10 de novembro, participará da reunião de
grupos maristas da Província Europa
Centro-Oeste em Mindleheim, Alemanha.
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Para exemplificar a dimensão
do projeto atualmente, nos programas do último verão (julho
e agosto), mais de 1000 crianças e jovens passaram por dois
programas, Escola de Verão e
Colônias de Férias, somando
900 de Rmeileh e 200 de Bourj
Hammoud.
A origem dos atendidos em
Rmeileh, em maior número, são
de nacionalidade Síria (95%),
mas também há palestinos e alguns libaneses que vivem em
situação de vulnerabilidade. Em
Bourj Hammoud, a maioria dos
atendidos é refugiada do Iraque,
mas também há alguns libaneses.
A comunidade do Projeto Fratelli
Muita gente trabalha em prol do Fratelli, sendo educadores empregados, voluntários e irmãos.
A Comunidade permanente de Fratelli é composta por
irmãos, leigas e leigos voluntários que vivem dentro do
centro de Rmeileh. Miquel Cubeles, fms (Espanha) e Andrés Porras, fsc (México) estão no Líbano desde meados de
2015, iniciaram as atividades do projeto e coordenam os
programas junto à equipe educativa. Isaac Alonso Arribas,
fms (Espanha) chegou no projeto em setembro de 2016 e,
por último, Gilbert Ouilabegue, fsc (Chade) desembarcou
em terras libanesas em janeiro de 2018. Dos voluntários
que compõe a comunidade, os maristas Laura Gozalvo, da
Espanha, chegou em outubro de 2017 e permaneceu até
agosto de 2018, e Bruno Manoel Socher, do Brasil, chegou
em janeiro de 2018 e irá retornar ao seu país em dezembro deste ano. A Lassalista Sara María Amarillas, mexicana,
chegou em julho de 2017 e ficou no Líbano até os primeiros dias de novembro próximo. Três novos voluntários

estão chegando: Florian Schültz, alemão, da comunidade
de Taizé e os maristas Laura Miño Pérez, boliviana, e Pablo
Cobo, espanhol. A comunidade, além da condução do projeto, ajuda a facilitar as atividades que são conduzidas pelos educadores e, também, tem o chamado de ser“irmãos
e irmãs para estas crianças e jovens mais vulneráveis, ser
sinal de fraternidade em um entorno desfavorecido”.
Voluntários e educadores
O projeto admite voluntariado de curta duração. Durante
o verão (julho), estiveram contribuindo com as atividades
e participando da vida comunitária sete voluntários espanhóis: A família Camposo, com casal Pepe e Mari Carmen e os seus três filhos, Álvaro, Javier e Irene; e também,
Francisco Priego Navas e Natalia Cárdenas. E até um padre
da Irlanda, William Stuart. Em agosto, os voluntários foram Javier López, Pablo Cobo e Óscar Muñoz, da Espanha,
Gemma Ferri, da Itália, e Miko Cabazor, das Filipinas. Além
destes, muitas foram as visitas de amigos das famílias Marista e de La Salle que enriqueceram ainda mais a experiência das crianças e jovens atendidas no projeto.

Ir. Henri Vergès,
mártir marista
O Ir. Henri foi assassinado no seu local
de trabalho, no dia 8 de maio de 1994,
junto com a Irmã Paul-Hélène. O Ir.
Henri, desde 1988 trabalhava em Argel,
no quarteirão da Casbah, como responsável pela Biblioteca frequentada
por mais de mil estudantes. O Ir. Henri,
junto com outros 18 mártires, será beatificado no dia 8 de dezembro, em Oran
(Argélia). Nesse link encontra outras
informações sobre o Ir. Henri Vergès:
https://bit.ly/2EECZQG
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Notícias breves
Austrália
A fundação Australian Marist Solidarity lançou a campanha de natal
que nesse ano foca em 4 projetos da área do Pacífico: Centro de
formação rural São Domingos nas
Ilhas Salomão; Colégio St Joseph
de Bougainville, em Pápua Nova
Guiné; Escola St. Louis, em Quiribati; e o Instituto Marista Champagnat, em Fiji.

Comunidade			
de espiritualidade

A comunidade de Granada, formada por irmãos e leigos, da Província
Mediterrânea, está completando
um ano de existência. Os três pilares sobre os quais a comunidade é
construída são a vivência da experiência de Deus, a vida simples em
comunidade e a busca da vontade
de Deus em comunidade.

Sri Lanka
Os noviços do Noviciado Internacional de Tudella, durante a
semana passada, participaram de
um seminário aprendendo como
se relacionar com compaixão e
em colaboração, através da comunicação não violenta. Junto com
eles, participaram da formação
outras congregações religiosas.

UMBRASIL
No dia 5 de novembro foi divulgado o Relatório Social do Brasil Marista 2017. É um documento que
registra as ações desenvolvidas
pelos diversos centros das três
províncias brasileiras durante o
ano que marcou o Bicentenário do
Instituto. Destacam-se as 67 comunidades de Irmãos, 81 centros
de educação básica, 9 centros de
ensino superior e 28 centros de
assistência social, além de editoras, hospitais e outros centros. Os
detalhes estão disponíveis nesse
link: https://bit.ly/2AOBQSX .

É importante ressaltar que todo
o voluntariado, de curta ou longa duração, é conduzido por
meio do escritório da Colaboração Marista Internacional (Cmi),
em Roma.
Para atender as classes do projeto, todos os educadores são
libaneses e, além de dinamizarem as atividades, também facilitam a comunicação com as
crianças, jovens e famílias pelas barreiras que o idioma árabe pode implicar aos membros
da comunidade e voluntários.
Ciclo 2018-2019
O novo ciclo 2018-2019 do Projeto Fratelli em Rmeileh teve início em meados
de outubro. O primeiro foco de trabalho está direcionado às crianças pequenas
que não tem acesso à nenhum tipo de educação formal. As inscrições ao pré-escolar chegaram ao número de 300 crianças.
Em Bourj-Hammoud, as atividades vão iniciar neste mês de outubro, com uma
classe de pré-escolar, e, também, com reforço escolar a jovens iraquianos, sírios e libaneses.
Outros projetos, como ocorrem desde o princípio das atividades em Rmeileh
e Bourj Hammoud estão previstos e devem iniciar pouco a pouco, de acordo
com as possibilidades e necessidade do público atendido. Também parcerias
com ONG’s locais favorecem o atendimento e abrem perspectivas para novas
atividades no futuro.
Irmãos maristas e Lassalistas trabalhando juntos
Além de Irmãos, leigos e colaboradores, que estão em Rmeileh e Bourj-Hammoud, o projeto é viabilizado pelo esforço de muitas mãos que não estão diariamente no projeto, mas que põem sua disponibilidade e competências para
ajudar. Há o Conselho Fratelli, em Roma, composto pelos irmãos de La Salle e Irmãos Maristas, Jorge Gallardo, fsc, Rafael Matas, fsc, Oscar Martín, fms,
Valdicer Facchi, fms. Os dois últimos substituem, respectivamente, os irmãos
Joe McKee, fms, e Chris Wills, fms, que estiveram presentes desde o início do
projeto e que terminaram suas atividades na Administração Geral dos Irmãos
Marista e regressaram para as respectivas províncias.
Também há um Conselho Consultivo, no Líbano, que assessora o projeto e está
formado por Habib Zraibi, fsc, Antoine Jarjour, fms, Edouard Jabre, Carlos Mario, fms, Claire Said, Hoda Hajjar, além de Andrés Porras, fsc e Miquel Cubeles,
fms, que fazem parte da comunidade em Rmeileh. Ainda, Ángela Matulli,da
Solidariedade Internacional de LaSalle (Roma), que colabora com a captação
de recursos para financiamento dos projetos. Além destes mencionados, há
inúmeras outras pessoas que oportunizam e fazem o projeto Fratelli ser uma
ideia real e viável.
Para saber mais:
Facebook: https://www.facebook.com/FratelliProject
Twitter: https://twitter.com/FratelliProject
Instagram: https://www.instagram.com/fratelliproject/

Se quiser fazer uma doação, veja aqui os detalhes: http://www.champagnat.
org/400.php?a=6&n=4936
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Mundo Marista

Peru: Comitê executivo da Rede Marista Internacional de Instituições de Educação Superior

Timor Leste
Ir. João Batista com crianças

África do Sul: Comunidade LaValla200> de
Atlantis com o diretor de uma escola local

França
Cemitério de Notre Dame de l'Hermitage

Sri Lanka
Noviços do Noviciado de Tudella

Argentina: Equipe da Rede de Escolas
Maristas da Região América Sul - Luján

França: Espírito de família
Assembleia geral do Movimento Champagnat da Família Marista
A Assembleia Geral do MCFM das fraternidades na França
aconteceu nos dias 13 e 14 de outubro, em Notre-Dame de l’Hermitage. Estiveram presentes 40 pessoas das
quais 16 Irmãos e, entre eles, o Irmão Père Ferré, Provincial da Província de l’Hermitage, que nos beneficiou com
seus aportes sobre o último Capítulo Geral.
Nosso encontro foi organizado em 5 destaques:
Dar notícias de todas as fraternidades e criar vínculos
entre nós; todas as fraternidades da França estavam presentes (exceto a de Beaucamps).
Juntos, nos enriquecer com nossas diferenças, compartilhar, rezar, celebrar e nos fortalecer no carisma de Marcelino.
Apropriarmo-nos dos apelos do XXII Capítulo Geral de
uma maneira lúdica e profunda. Um muito obrigado ao
nosso Irmão Père Ferré!
Descobrir o novo Projeto de Vida do MCFM, com uma
bela intervenção de Marta Portas.
E, graças ao nosso Irmão André Déculty, pudemos também compreender a dinâmica do “Fórum Irmãos e Leigos” que será realizado em maio do próximo ano...
A Assembleia Geral nos reabastece, renova o sentimento
de pertença ao MCFM e fortalece em cada um de nós o
espírito de família tão querido ao nosso fundador.

A próxima A.G., que acontecerá daqui a 2 anos, será muito festiva pois festejaremos os 35 anos do MCFM.
No próximo ano, teremos assembleias regionais que estarão abertas a todas as realidades maristas da França.
The following year the regional assemblies will take place deal with all the Marist experiences in France.
7 de novembro de 2018
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Programa Amanhecer
Programa de forrmação para Irmãos da terceira idade
23 Irmãos participaram do programa “Amanhecer” de 2018, que se realizou na Casa Geral, de 1 de setembro a 31 de
outubro, com a coordenação dos Irmãos Landelino e Afonso Levis. Abaixo, reproduzimos o testemunho escrito pelo Ir.
Teódulo Hernando Ureta, que conta como os participantes viveram essa experiência de dois meses.
Ao amanhecer, o trem parte, e nós vamos com ele.
Em Roma, já começou a estação do outono, e as folhas das
árvores, aos poucos, vão caindo pelo chão ou, embrulhadas
pelo vento, vão em direção a lugares estranhos.
Imagem de AMANHECER? Pelo contrário!
As poucas linhas seguintes, uma síntese condensada, para
poder lê-la em pouco tempo e à luz e beleza de um arco-íris
boreal.
Não o quê, mas sim, quem foi AMANHECER 2018?
Vinte e três cavaleiros apocalípticos, vindos de fora da cidade, de uns nove países, e que juntos sonharam e entrelaçaram as próprias histórias formando uma Família Global.
E o jornalista continuou perguntando: O que fizeram nesses dois meses?
Sonhar, cantar, orar, descobrir novos horizontes, tocar o
chão, tatear a humanidade, ver o presente, preparar o futuro, contemplar a Deus a partir da montanha etária, tomar
consciência de nossas riquezas e debilidades. Além de passear, descansar, enriquecendo-nos culturalmente e celebrar
a Eucaristia como Memorial, vivendo o dom da Fraternidade, enquanto se vive o dom da Fraternidade.
Levam consigo algo do curso?
Naturalmente que sim! Uma mala e uma mochila.
Na mala, vão as anotações, as palestras, os papeis, os gestos
de afeto dos diversos países, alguma roupa e calçados, e,
talvez, alguma roupa suja para ser lavada.
Na mochila, vai o mais íntimo e significativo: O Deus de

meus 70-75 anos, minha personalidade, a experiência, as
quedas, minha projeção para o futuro, o serviço à comunidade, meu ser místico e profeta numa Igreja-Comunhão; a
satisfação de saber que um Irmão idoso numa comunidade,
nunca é uma sobra, e sim uma verdadeira referência.
Curso aconselhável?
Venha vivenciá-lo. Em seguida me contará! Há ainda muitas
trilhas para descobrir.
Deixo-lhe o pensamento seguinte: “Não sabendo quando a
aurora chega, deixe a porta totalmente aberta”.
Obrigado, Irmãos Landelino e Afonso, concluíram um AMANHECER 2018. Que amanhã, se abra um AMANHECER 2019.

PROVINCIAIS DA IBÉRICA E COMPOSTELA NOMEADOS PARA UM SEGUNDO MANDATO

Moisés Alonso Pérez, Ibérica
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O Superior Geral Ir. Ernesto Sánchez comunicou, no dia 16 de outubro, a nomeação do Ir.Moisés Alonso Pérez, da Província
Ibérica, e do Ir. Tomás Briongos, Provincial
de Compostela, para um segundo período de três anos. O segundo mandato dos
dois províncias iniciará com o capítulo
provincial que realizar-se-á entre o Natal
e o Ano Novo.
O Conselho Geral tomou esta decisão depois de analisar o resultado da sondagem
efetuada na Província, que mostra claramente que os dois Irmãos têm o apoio da
grande maioria dos Irmãos.
O Superior Geral manifestou seu agradecimento ao Ir. Moisés e Tomás pelo serviço
que prestaram ao Instituto como Provinciais
e por aceitar generosamente continuar nesse serviço de liderança por mais três anos.

Tomás Briongos, Compostela
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Gestão evangélica dos bens
Formação para a área de economato
Entre os dias 1 e 26 de outubro foi
realizada uma formação para a área
de Economato do Instituto Marista,
em Curitiba, Brasil. A Província Marista
Brasil Centro-Sul, com o apoio da Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
organizou e sediou o curso que teve
como objetivo contribuir para ampliação de conhecimentos dos Maristas de
Champagnat de diversas Províncias do
mundo e representantes da Sociedade
de Maria sobre gestão dos bens e a
revisão das melhores práticas econômicas alinhadas às Diretrizes da Igreja.
A intenção do Instituto Marista com
esta formação foi dar subsídios para
que os participantes possam prezar
pela sustentabilidade econômica e
financeira de suas Províncias, Distritos e Regiões nos próximos anos, com
vistas na garantia da sustentabilidade
do carisma e da missão. Inicialmente o
curso foi realizado em língua portuguesa e espanhola e paralelamente está em fase de planejamento o curso para as
Províncias de língua inglesa, que acontecerá em 2019, nas
Filipinas.
O curso foi concebido levando em conta as diretrizes do Instituto frente aos desafios do XXII Capítulo Geral e as expectativas das Províncias, manifestadas em enquete realizada
em setembro de 2017. Os dados foram compilados e analisados juntamente com o Ir. Libardo Garzón Duque, Ecônomo
Geral, e professores da Escola de Negócios da PUCPR sob a
coordenação da professora Silvana Hastreiter.
Após a análise foi elaborado um conjunto de módulos agrupados em três eixos de formação:
1. Identidade do Instituto Marista e os desafios e horizontes
do Capítulo Geral;
2. Gestão estratégica e Governança e
3. Animação e liderança de equipes.

Cada um dos módulos proporcionou atividades práticas e
visitas técnicas, proporcionando a troca de experiências e
a aplicação de conceitos e ferramentas em diferentes contextos.
Ao final do curso, os participantes foram divididos em grupos para elaborar um trabalho final. Trata-se de um projeto
de intervenção com o objetivo de desenvolver soluções que
possam efetivamente aplicadas nas Províncias. Os trabalhos
foram acompanhados pelo orientador e depois apresentados ao grupo de participantes.
De acordo com o Ir. Libardo, a realidade do Instituto tem muitas
nuances na maneira como organiza e gerencia seus ativos. Ao
mesmo tempo, hoje está mais consciente da necessidade de
pensar como uma família global e agir localmente, sentindo-se responsável por uma gestão coordenada e competente nas
Províncias. “Acredito que o treinamento é um elemento-chave
para enfrentar esses desafios”, explica. Para ele, o curso é uma
excelente oportunidade para formar Irmãos e Leigos na gestão
adequadas dos bens, segundo os alinhamentos do XXII Capítulo Geral e o último documento do Vaticano sobre economia
a serviço do carisma e da missão.

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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