
Festival Marista lnternacional

O Festival Marista Internacional acontecerá durante quatro dias, precedendo 
a semana da Jornada Mundial da Juventude: de quinta-feira, 10 de julho, até 

domingo, 13 de julho.

Em julho de 2008, Sydney acolherá centenas de milhares de jovens 
peregrinos de todas as partes do mundo e de toda a Austrália para 
a Jornada Mundial da Juventude. Naqueles dias, antecipando as 
atividades da Jornada Mundial da Juventude, os Irmãos Maristas também 
estarão organizando um festival internacional em Sydney. Se você está 
sintonizado com a pastoral marista, então você também está convidado 
a participar dele! Assim, quando você chegar a Sydney, o seu programa 
poderia ser este:

Quinta-feira, 10 de julho  Festival Marista
Sexta-feira, 11 de julho   Festival Marista
Sábado, 12 de julho   Festival Marista
Domingo, 13 de julho   Missa e celebração da Família Marista
Segunda-feira, 14 de julho  Dia livre
Terça-feira, 15 de julho   Missa no Telstra Stadium
Quarta-feira, 16 de julho  Catequese
Quinta-feira, 17 de julho  Catequese e chegada do Papa no
      Sydney Harbour
Sexta-feira, 18 de julho   Catequese e Via Crucis pelas ruas de
      Sydney
Sábado, 19 de julho   Caminhada de peregrinação até o
      local da missa com o Papa: Vigília com
      a presença do Papa
Domingo, 20 de julho   Missa solene com o Papa

Sydney, Australia

O projeto de Deus precisa do entusiasmo de jovens,
que se comprometam, radicalmente,

com a transformação do nosso mundo.

Apelo de nosso fundador, são Marcelino Champagnat

Em janeiro de 2007, Carole Wark assumiu o encargo de coordenadora do projeto 
do Festival Marista Internacional. Carole integra a Equipe Provincial de Pastoral em 
Sydney, responsável pela organização e animação pastoral na Província Marista de 
Sydney. Carole tem muitos anos de experiência escolar e até dezembro de 2006 
estava na coordenação de pastoral no Marcellin College Randwick, de Sydney.

COORDENACAO DO PROJETO DE DO FESTIVAL

Informações e pré-inscrições podem ser obtidas com
Carole Wark

Telefone: (612) 9819 6622
E-mail: cwark@fms-sydney.org.au

coincidirá com a Jornada Mundial da Juventude
Boletim nº 1

Festival Marista: 
de quinta-feira, 10 de julho, ate domingo, 13 de julho de 
2008.
Jornada Mundial da Juventude: 
de segunda-feira, 14 de julho, ate domingo, 20 de julho de 

2008.



Festival Marista lnternacional

No nosso Festival Marista estaremos acolhendo peregrinos de toda a Austrália e dos 77 países do mundo 
onde os Irmãos maristas podem ser encontrados. O festival é aberto a jovens de 16 a 35 anos e será 
organizado em três localidades dirigidas pelos maristas:

Para os que se inscreverem 
para participar do Festival Marista, 

haverá acomodações disponíveis em casas maristas 
durante todo o tempo que estiverem em Sydney participando dos 
eventos, de 10 a 20 de julho.

The Hermitage, Mittagong

St Joseph’s College, Hunters Hill

coincidirá com a Jornada Mundial da Juventude

ALGUMAS COISAS QUE VOCe PRECISA SABER
•	 O evento está sendo organizado em cooperação com o Conselho geral dos Irmãos Maristas em Roma. 
Havia uma grande solicitação para que realizássemos um encontro internacional da juventude marista e 
o Conselho geral ficou muito interessado e pensou em realizá-lo em Sydney, coincidindo com a Jornada 
Mundial da Juventude. O web-site internacional do Instituto Marista oferece todas as informações necessárias 
a respeito deste evento, seja em inglês, em francês, em português ou em espanhol: www.champagnat.org

•	 O festival inclui reuniões e discussões em grupos, encontros com palestrantes convidados, orações e 
celebrações dos sacramentos. Ele será uma grande oportunidade dos peregrinos enriquecerem suas vidas 
através de uma interação com os maristas e com uma infinidade de outros contatos e outras culturas.

•	 Os peregrinos precisarão se inscrever através dos canais oficiais da Jornada Mundial da Juventude. 
Ao fazer essa inscrição, naquela oportunidade poderão também indicar que estarão participando do Festival 
Marista. Precisarão também fazer uma inscrição separadamente para o Festival Marista, através do web-site 
www.maristoz.edu.au  que estará disponível a partir de fevereiro de 2007.

•	 Teremos vários tipos de acomodações disponíveis, que serão atribuídas na proporção que as inscrições 
forem chegando. Os custos dos pacotes de acomodação estão ainda sendo calculados. O agrupamento dos 
participantes precisa ainda ser estudado, mas muito provavelmente nós os dividiremos de acordo com as 
idades, escolas, etc. Dependendo das procedências dos peregrinos internacionais, nós poderemos também 
organizá-los em base aos grupos lingüísticos. 

Este trecho dos Atos antecipa a narração de Pentecostes e uma das mais antigas imagens desta história 
tem Maria em meio aos apóstolos, no Cenáculo. O ícone de Maria, Mãe da Igreja, é também o ícone da 
Associação das Escolas Maristas da Austrália e será a imagem que deverá inspirar o tema do Festival Marista 
Internacional. Agora, no princípio de 2007, será lançado um concurso para que seja escolhido o slogan do 
nosso festival.

St Gregory’s College, Campbelltown

O TEMA DO FESTIVAL MARISTA

Austrália no começo de 2007. Antes 
do Festival Marista Internacional, 
a cruz  e   o   ícone da Jornada 
Mundial da Juventude estarão 
presentes em um dia especial de 
orações no Centro marista de 
espiritualidade, The Hermitage, 
em Mittagong, New South 
Wales. A data deve ainda ser 
definida, mas provavelmente 
será nos dias que se 
sucederão à Páscoa de 
2008. 

VIAGEM DA CRUZ E DO iCONE DA 

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

A cruz da Jornada Mundial 
da Juventude é o mais  
significativo símbolo 
tangível do evento. Ela está 
acompanhada de um ícone 
de Maria, a mãe de Jesus. Estes 
símbolos estão atualmente 
em uma peregrinação, 
uma longa viagem 
através do mundo, 
e chegarãona 

O tema da Jornada Mundial da Juventude de 2008 é inspirado nos escritos de são 
Lucas nos Atos dos Apóstolos (1:8): 

Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força,
e sereis minhas testemunhas.


