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A multiculturalidade da Região América Sul
A 3ª Assembleia Geral da Região América Sul, realizada
em Porto Alegre (RS), entre os dias 3 e 6 de julho,
trouxe encaminhamentos e definições para a Região.
Ficou definido que as assembleias da Região América
Sul serão realizadas de dois em dois anos,
intercalando-se entre as cinco Províncias. Desta forma,
a próxima a sediar o encontro será a Província Santa
María de los Andes, responsável pela atuação no Chile,
Peru e Bolívia. Também foi acordado que os próximos
passos para a Região consistem em seu
Ir. Natalino de Souza, secretário-executivo da Região - Foto:
Província Marista Sul-Amazônia
desenvolvimento cada vez mais fortalecido, a partir da
consolidação dos grupos e iniciativas estratégicas. Durante o encontro, foram discutidas diversas
pautas, e a principal temática abordada foi a necessidade de fortalecer a identidade da Região América
Sul a partir dos diferentes idiomas e traços culturais e, desta maneira, encontrar caminhos para evoluir
e perpetuar o carisma marista.
Entre os convidados, esteve presente o Ir. Luis Carlos Gutiérrez, vigário-geral do Instituto Marista, que
contribuiu para as discussões da Assembleia por meio de uma perspectiva mais global, reconhecendo
que a Região América Sul é muito diversa e fortalece a missão em todo o mundo. Já o Ir. José Sanchez
Bravo, da Região Arco Norte, destacou a oportunidade que o encontro proporciona para compartilhar
múltiplas vivências entre Províncias e Regiões. “É um projeto no qual temos que estar reunidos para
pensar juntos. Refletir sobre como cada um de nós pode comprometer-se um pouco mais, não apenas
com sua pequena obra ou com a sua Província, mas com todo o mundo marista”, declarou.
Além disso, a Assembleia foi um momento em que as cinco Províncias partilharam do sentimento de
regionalização, refletindo e analisando possíveis medidas que fortaleçam os valores maristas na Região
América Sul. O Ir. Natalino de Souza, secretário-executivo da Região, destacou o diálogo que ela tem
com o mundo. “A Região América Sul oferece a oportunidade de cruzar esses limites de fato e
entender que não somos Irmãos de uma parte do mundo, mas para mundo inteiro”, afirmou.
*com informações da Província Marista Brasil Sul-Amazônia

Marista promove Jornada Vocacional
Em sua 8ª edição, a Jornada Vocacional da Família
Marista está sendo realizada em Rondolândia (MT),
desde o dia 15 de julho, e conta com um público
estimado de 45 pessoas, entre padres, Irmãos e
Irmãs, bem como leigos e leigas maristas. Com o
tema Levanta-te e vai (At. 22,10), inspirado no livro
dos Atos dos Apóstolos, a Jornada, que se estende
até o dia 22, se realiza na região onde as Irmãs
Maristas tem casa de missão, e o evento tem como
objetivo principal ser espaço para evangelização e
trabalho vocacional com a juventude. Trata-se de
uma semana missionária de cunho vocacional.
Pela Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN),
quatro são os nossos representantes: Ir. Leonardo
Stoch, do Juniorato Champagnat, em Belo Horizonte (MG); Ir. José Rogério da Silva, da Comunidade
Marista de Silvânia (GO); Ricardo Souza, agente vocacional, do projeto Conexão Marista, do Colégio
Marista Dom Silvério, de Belo Horizonte (MG); e a jovem Ana Clara Nunes, ex-aluna do Colégio Marista
Diocesano, de Uberaba (MG).
Os representantes da Província, bem como todos os integrantes da Jornada, participam de palestras,
encontros com a juventude, oficinas, visitas aos colégios e às casas de família, momentos de
fraternidade, animação vocacional e visitas aos enfermos. Para além da programação diária, a Jornada
procura fortalecer o vínculo entre padres, Irmãos e Irmãs; evangelizar, de acordo com a realidade local;
e promover a interação entre os membros da Família Marista.
De acordo com o Ir. Leonardo Stoch, a Jornada Vocacional da Família Marista “é o momento ideal para
que os jovens, que estão sendo acompanhados vocacionalmente, possam ter uma experiência
concreta da riqueza da espiritualidade Marista, e da missão, para além do nosso mundo”.
A Jornada Vocacional termina no domingo (22), mas muitos serão as sementes plantadas neste evento,
principalmente aos jovens, que, ao receberem a vocação, precisam discernir e criar uma consciência
não somente social e cultural, em vista do bem comum, mas ter uma consciência planetária, que
envolva todas as teias de relações – para a transformação do nosso cotidiano.

Ir. Fabrício Alves professará votos perpétuos
Na próxima semana, dia 28 de julho, em Carrancas (MG),
durante a Missão Vocacional, o Ir. Fabrício Alves da Cruz
professará os seus votos perpétuos, e se tornará membro
efetivo do Instituto Marista. A celebração de sua consagração
definitiva ocorrerá na Matriz Nossa Senhora da Conceição, às
19h, e contará com a presença do superior-provincial, da
Província Marista Brasil Centro-Norte, Ir. Ataide José de Lima,
além de 23 missionários que participarão da missão.
O Ir. Fabrício Alves, que atualmente é o superior da
Comunidade Marista de Maraponga (Postulado), de
Fortaleza (CE), teve o primeiro contato com a congregação
Marista entre os anos de 1997 e 1998, e, de lá pra cá, a sua
trajetória foi marcada pela atuação em comunidades
Maristas e em colégios. Ficou três anos no Juniorato
Champagnat, em Belo Horizonte (BH), e, em 2014, ingressou
na Comunidade Marista de Surubim (PE), onde atuou como coordenador de Pastoral. Trabalhou na
Escola Marista Sagrado Coração, de Fortaleza (CE), na qual também desempenhou função na
Coordenação de Pastoral.
Natural de Carrancas, município mineiro, Ir. Fabrício Alves foi criado pelos avós, Ernestino Alves da
Cruz e Maria Alves Ribeiro, que estarão presentes na celebração de seus votos perpétuos. Possui
bacharelado em Teologia, pelo Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA), e, em breve, deve terminar a
graduação em Pedagogia. Concluiu, em 2016, o curso sobre Animação Vocacional, em Roma, e, em
2017, realizou o curso de preparação para os votos perpétuos em Cochabamba, na Bolívia.
Há poucos dias de se tornar membro efetivo no Instituto Marista, o Ir. Fabrício Alves diz que a
motivação para se tornar Irmão Marista partiu do desejo de ajudar outras pessoas. “Sempre tive
vontade de ajudar os outros, mas não sabia como fazer, até o dia em que conheci a Instituição, e vi
que, por meio dela, poderia chegar aos mais necessitados”, declarou. E sobre professar os votos
perpétuos, o Irmão é enfático: “é algo muito importante para mim, pois é a confirmação do
discernimento vocacional em poder continuar realizando a missão, como legado deixado por São
Marcelino Champagnat; só tenho a agradecer”.

Férias Marista: estudo e missão
Julho, geralmente, é o mês das férias escolares,
e muitos estudantes “aposentam” os livros neste
período. Mas é possível conciliar as férias com os
estudos, principalmente para aqueles alunos que
pretendem aproveitar o tempo livre e reforçar os
ensinamentos do primeiro semestre, para
obterem êxito no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). É neste contexto que o Colégio
Marista Pio X, de João Pessoa (PB), vai oferecer
o Simulado Virtual de Férias, aos alunos do
ensino médio, nos dias 28 e 29 de julho.
Esta atividade acontecerá no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Unidade (NEaD), e poderá ser
realizada de qualquer lugar que disponha de um computador conectado à Internet. Este Simulado faz
parte do projeto de acompanhamento e orientação aos estudantes, e tem como principal objetivo a
preparação para o Enem. As provas serão compostas por questões que englobam Ciências Humanas,
Linguagens e Códigos, Matemática e Ciências da Natureza – com o mesmo tempo de prova do Enem.
Se no Colégio Marista Pio X, é tempo de reforçar os estudos, na unidade baiana, de Salvador (BA), é
tempo de reforçar a solidariedade. Um grupo de 50 missionários do Colégio Marista Patamares está
no município de Nova Redenção, na Chapada Diamantina, desde 17 de julho, realizando a Missão
Marista de Solidariedade (MMS). Estudantes do ensino médio, ex-alunos, familiares e educadores
estão na Comunidade promovendo oficinas de prevenção ao bullying, de empreendedorismo,
cidadania e direitos humanos, jogos matemáticos, e prática de redação e leitura. O grupo, que retorna
hoje a Salvador, está consciente de que cumpriu e vivenciou mais uma experiência missionária.
E, ainda na região Nordeste, o Colégio Marista São Luís, de Recife (PE), apostou no ritmo de férias com
novas aprendizagens! Alunos que vão do 1º ano, do ensino fundamental, até os estudantes do 2º ano,
do ensino médio, receberam um Caderno de Férias, com o objetivo de manter o aprendizado,
intercalando descanso e um tempo reservado aos estudos. Marista também combina com férias!

Fique por dentro
 Irmãos e gestores das unidades socioeducacionais, da Província Marista Brasil Centro-Norte,
se reunirão, entre os dias 27 e 31 de agosto, em Brazlândia (DF), para participar da Assembleia
de Diretores, com o objetivo de partilhar práticas e resultados de gestão educacional.

