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MARISTA INTERNACIONAL

ABRAÇAI A VISÃO
AQUECEI OS CORAÇÕES

TRANSFORMAI O MUNDO!



Programa do Festival Marista Internacional

Muitos testemunhos e surpreendentes manifestações se verificam nos jovens à medida  

que a cruz e o ícone, procedentes de Roma, vão passando por seus respectivos países.  

Estes poderosos símbolos da Jornada Mundial da Juventude chegarão a Sydney no domingo,  

1º de julho de 2007, e ali permanecerão, aguardando o acontecimento que reunirá os jovens  

do mundo inteiro, e que se realizará um ano depois, em 2008. Uma delegação de jovens da 

Nova Zelândia fará a entrega oficial da cruz e do ícone a um grupo de jovens australianos, 

marcando um dia de celebrações, de oração e muita festa. Durante a viagem que farão ainda 

pelo país, estes símbolos marcarão presença relevante em meio à família marista australiana, 

passando tanto pelos colégios, como nas paróquias, estimulando os jovens a participarem e a 

se prepararem para esta Jornada mundial. Todos aqueles que desejam conhecer os detalhes do 

itinerário da cruz e do ícone durante este tempo de preparação ao evento, pode aceder à página  

internet da JMJ: www.wyd2008.org 

A viagem da cruz e do ícone

Em julho de 2008, Sydney acolherá centenas de milhares de jovens peregrinos de todo o mundo e de todas as partes  

da Austrália. Se vocês já têm algum relacionamento com o mundo marista, os convidamos a se unirem a nós nos dias 

que antecedem a Jornada Mundial da Juventude, fazendo parte da Peregrinação do coração, que reunirá jovens maristas 

de todos os continentes e que estarão participando, como vocês, do Festival Marista Internacional. Esperamos que este 

evento inspire em nossos jovens o desejo de ser um verdadeiro fermento para o mundo de hoje.

Já nos comunicaram seu interesse em participar do Festival, nas datas que antecedem imediatamente a Jornada,  

jovens das comunidades maristas da América do Sul, da Europa, da África ocidental e de toda a Austrália. 
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Um coração sem fronteiras 

O peregrino que chega ao Hermitage e entra na capela, imediatamente o seu olhar se volta para a imagem da 

Virgem, que está na parede em frente ao presbitério e que tem no pescoço, bem visível, uma pequena caixa com  

a forma de um coração. Cada ano, no começo do período escolar, Marcelino Champagnat escrevia uma lista com  

os nomes dos irmãos e a guardava nesse coração de metal, ao mesmo tempo em que oferecia à Boa Mãe suas  

vidas e seus afazeres, tudo o que eles iriam trabalhar para tornar Jesus conhecido e amado dentre os jovens. 

Nossa Peregrinação do coração terá como símbolo principal uma réplica do modelo desse mesmo coração, mas 

em tamanho ampliado. No Hermitage de Mittagong, onde será iniciado o Festival Marista Internacional, daremos as 

boas vindas a todos os participantes, colocando seus nomes dentro desse coração, como Marcelino fazia com seus 

irmãos. Enquanto isso não acontece, nós continuaremos aqui, rezando para que vocês tenham uma viagem feliz 

e sem contratempos até Sydney, em julho de 2008. Colocamos cada um nos Sagrados Corações de Jesus e Maria, 

enquanto vocês mesmos vão desenvolvendo os seus planos de viagem.
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INSCRIÇÕES
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Para evitar alguns inconvenientes de última hora, por favor, 

enviem-nos uma comunicação de que vocês estão interes-

sados em participar do Festival Marista Internacional, que 

corresponde a uma pré-inscrição, a Carole Wark, WYD Project 

Officer, na sede da equipe de pastoral marista, de Sydney. 

Vocês podem também fazer isso por telefone ou por e-mail. 

Carole entrará em contato com cada um de vocês para lhes 

comunicar quando começa o prazo oficial das inscrições:

Email: cwark@fms-sydney.org.au   Telefone: 612 9819 6622

Pré-inscrições

Esperamos vocês em  
 Sydney em 2008.

Embora estejamos ainda organizando os detalhes do 
programa, podemos já adiantar alguns pontos definidos

Quarta-feira,  Dia da acolhida e distribuição dos   

9 de julho alojamentos nos centros Saint  Joseph  

 e Saint Gregory.

Quinta-feira,  Sob o lema Aquecei os corações, nos unimos 

10 de julho ao grande grupo da família marista 

 internacional, que estará concentrada para dar  

 início ao Festival, em Mittagong, núcleo  

 espiritual da história marista australiana

Sexta-feira,  Começaremos com o lema Abraçai a visão, 

11 de julho ouvindo conferencistas de renome 

  nternacional e organizando apresentações  

 culturais. Também serão preparados alguns  

 passeios para visitar alguns dos lugares mais  

 bonitos e realmente únicos de Sydney. 

Sábado,  Prosseguimos com o lema Abraçai a visão,  

12 de julho procurando dar uma resposta criativa às 

 propostas dos conferencistas e participando 

 do fórum da juventude. Haverá espaço para 

 que demonstremos a nossa hospitalidade, 

 bem à maneira marista. 

Domingo,  Nossos jovens maristas receberão a palavra  

13 de julho  de envio e o apelo à ação, através do lema  

 Transformai o mundo, que acontecerá durante  

 a celebração da missa no colégio Saint Joseph,  

 de Hunters Hill. 
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A coordenadora  
do Festival
Carole Wark passou a integrar a 

equipe de pastoral da província, como 

coordenadora do projeto do Festival 

Marista Internacional. Ela será a 

principal responsável pelo plano do Festival, assim como de 

sua organização e desenvolvimento. A equipe de pastoral é 

a encarregada de dar apoio e coordenar o projeto dentro da 

província marista de Sydney. Ela se compromete a colaborar 

na organização deste evento, no qual o Espírito estará 

atuando em meio aos jovens que estarão reunidos com os 

membros da família marista internacional. 

Por que vocês não enviam já as  
suas pré-inscrições? ANIME-SE A DAR DESDE JÁ O SEU NOME 

para participar do Festival Marista Internacional, 
uma Peregrinação do coração!
É importante lembrar que você deve fazer DUAS inscrições,  

se quiser participar tanto das atividades do Festival Marista 

como dos eventos da Jornada Mundial da Juventude de 2008.

Os organizadores da Jornada estão insistindo para que os 

peregrinos dêem seus nomes DESDE JÁ. Por tradição o Santo 

Padre é o primeiro a se inscrever. Isto acontecerá de maneira 

solene em julho deste ano de 2007, data em que também  

se abrirão oficialmente as inscrições. No entanto, os registros 

dos grupos começarão já em março de 2007. 

Os peregrinos que pensam participar do Festival Marista devem 

se inscrever primeiro junto à organização da Jornada Mundial  

da Juventude. Depois de terem tomado esta iniciativa, devem  

se dirigir à organização do Festival através da página da internet 

www.maristoz.edu.au, pois gostaríamos de nos certificar que 

todos os detalhes relativos à necessidade de vistos de entrada 

sejam solucionados antecipadamente. Os australianos que 

participarão do Festival Marista também devem se inscrever 

para a Jornada Mundial da Juventude, se quiserem participar 

das atividades programadas.

Os peregrinos que irão participar dos DOIS acontecimentos,  

na hora da inscrição DEVEM escolher a opção WYD08 

Registration Package B. Esta é a opção daqueles que 

cuidarão do alojamento por sua própria conta, sem precisar 

da organização da Jornada. De fato, o alojamento do Festival 

Marista Internacional vale para os dois eventos. 

Vocês também devem preparar com antecedência os seus 

planos de viagem e fazer a reserva dos bilhetes de avião, devido 

ao número limitado de vôos que existem para Sydney. 

Se vocês vão também participar do Festival Marista,  

é absolutamente imprescindível que façam suas inscrições,  

o que poderá ser providenciado dentro em breve, através do 

site www.maristoz.edu.au, que é a página internet da província 

marista de Sydney.


