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Projeto comunitário

Já com dois noviços a valer, voltamos a sair em 
comunidade, desta vez para completar o nosso 
projeto de vida comunitária. Num ambiente intenso 
de partilha de sentimentos e de sonhos, projetamos 
este ano como uma viagem e uma aventura que 
queremos que nos leve ao nosso interior e ao 
encontro com Deus nos nossos irmãos e na realidade 
do nosso bairro. Os Irmãos da comunidade de Huelva 
acolheram-nos de braços abertos e também houve 
tempo para conhecer juntos alguns lugares dessa 
zona.

Entrada ao noviciado

Pouco tempo depois, acompanhamos o Rui na 
celebração da sua entrada oficial ao noviciado. Com 
a presença das nossas famílias, alguns Irmãos da 
comunidade do colégio de Sevilha e outros da nossa 
província de Compostela, o Irmão Óscar (Provincial 
de Compostela) entregou as Constituições ao novo 
noviço numa celebração familiar onde sentimos o 
sopro do Espírito que nos reúne em torno da mesma 
mesa.   

Retiro de principio de ano

Para marcar o inicio deste ano letivo, fizemos um 
retiro no segundo fim de semana de Outubro, em 
Villa Onuba, uma casa Marista situada na serra de 
Huelva. Pudemos desfrutar de um silêncio repousado 
e habitado, deixar-nos tocar por perguntas 
inquietantes e certezas reconfortantes e viver tudo 
isto em comunidade. Acabamos estes dias com uma 
vontade renovada de continuar a percorrer juntos 
novos caminhos de seguimento e amizade com 
Aquele que nos convoca e nos alenta. 

Durante a ausência prolongada do Boletim, aconteceram muitas coisas que queremos partilhar 
convosco. Resumimos aqui algumas delas para que a força da partilha continue a gerar vida 
entre nós. 
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Natal em familia 

Neste tempo tão especial do Natal, a comunidade do 
noviciado abriu os braços para acolher as famílias dos 
noviços e celebrar juntos, como uma grande familia, 
a Boa Noticia do Deus que sempre desce e quer 
acampar entre nós. Recordamos o nascimento do 
Menino num momento tranquilo de oração, partindo 
da realidade do nosso mundo e do nosso bairro e 
com a alegria de sabermo-nos amados e enviados 
a amar. A festa continuou à volta da mesa, onde 
pudemos comprovar a excelência da gastronomia 
portuguesa, e prolongou-se com a missa do galo na 
paróquia, uma celebração cheia de vida e gente de 
todos os cantos do mundo.

Visita do Irmão Emili Turú

No principio do mês de Novembro vimos a nossa 
comunidade aumentar durante uns dias com a 
presença do Irmão Emili Turú, superior geral dos 
Irmãos Maristas. Alguns pensarão que esta visita 
tem alguma coisa a ver com a conduta dos noviços, 
mas temos que dizer – por amor à verdade – que não 
houve “puxões de orelhas”.
Vivemos momentos muito agradáveis e pudemos 
partilhar desde o coração, com os olhos postos 
na realidade do Instituto e os ouvidos atentos às 
chamadas do Espírito e do nosso mundo.
Obrigado Irmão Emili pela sua presença e pela 
escuta sincera. Obrigado por encarar o futuro com 
esperança, com os pés já em movimento a caminho 
de uma Nova Terra. 
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Dia da Província em León

No começo do novo ano, viajámos a León para par-
ticipar no dia da Província de Compostela. Unimo-nos 
à ação de graças dos Irmãos que festejavam as suas 
bodas de ouro e diamante como religiosos e celebrá-
mos juntos o 195º aniversário da congregação dos 
Irmãozinhos de Maria. Foi um bonito momento de 
familia, onde pudemos sentir que o carisma marista 
continua a arder dentro de muitos corações e a im-
pulsar o movimento de muitos Irmãos em direção à 
Nova Terra que sonhamos juntos. A comunidade do  
postnoviciado acompanhou-nos e, além de visitar 
Astorga, passamos bons momentos com os Irmãos 
das outras duas comunidades, a do colégio São José 
e a do colégio Champagnat.
Obrigado Irmãos.          

Dia de Reis na Casa de Todos

Segundo a tradição espanhola, sem dúvida mais 
bíblica que a da Coca Cola, os presentes oferecem-se 
no dia 6 de Janeiro, recordando aqueles que terão 
sido dados ao Menino Jesus pelos Magos de Oriente. 
Para o nosso bairro, os magos vieram do sul (Congo) 
e do ocidente (Portugal), mas não por isso deixaram 
de causar grande alegria e entusiasmo entre os mais 
novos. Com a ajuda de uma Irmandade de Sevilha, 
pudemos distribuir prendas e oferecer sorrisos a 
todas as crianças da nossa associação.
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PARA REFLETIR

Dentro da página web dos maristas em Espanha, podemos 
encontrar um espaço muito interessante para a leitura e reflexão 
vocacionais, organizado pela Equipa Vocacional Europeia. A 
atualização frequente do site e a grande riqueza dos artigos e 
testemunhos que nos oferece, faz dele uma ferramenta muito 
útil para o nosso caminho vocacional e o daqueles que temos 
perto. Visita! 
Hoje, ante a realidade do mundo, fazem falta respostas. O coração de Champagnat conduz-nos a um Deus 
próximo, um Deus que anima cada dia a nossa vida e nos impulsa a sair ao encontro dos nossos irmãos. 
Neste sentido, estamos chamados a ser e suscitar empatia, a despertar aspirações profundas, acender 
entusiasmo. Algo que atraia, que encandeie e apaixone, porque evoca um mundo onde a liberdade e a felicidade 
signifiquem a tarefa de cada dia. Estamos chamados a ser caminhos onde o enamoramento por Cristo e pelos 
demais leve a deixar de lado coisas secundárias para optar pelas fundamentais.

Um pouco de música

Terminamos este boletim com um pouco de música. O 
link que partilhamos é de uma lista de reprodução no 
YouTube, onde se podem encontrar alguns vídeos do 
Concerto-Oração de Advento que fizemos na nossa 
paróquia. A banda improvisada está composta pelo 
padre da paróquia, Emanuel, que é um Missionário 
do Verbo Divino de Indonésia, Lucía, Irmãzinha da 
Assunção e os dois noviços maristas. A diversidade 
cultural está representada também nas canções, uma 
vez que há uma em português e outra em indonésio.  
(Clica na imagem)

O noviciado em imagens

Também partilhamos um pequeno vídeo com 
algumas imagens do noviciado de Sevilha, os Irmãos, 
o bairro e algumas atividades. Predominam as 
imagens de momentos de ócio, pelo simples motivo 
de que quando estamos a trabalhar, a estudar ou 
a rezar não temos a câmara nas mãos. Vale a pena 
escutar a canção com muita atenção (apesar de estar 
em espanhol), porque também expressa o nosso 
modo de ver e sonhar a vida marista no mundo. 
(Clica na imagem) 

http://www.youtube.com/watch?v=TlNoEdgXbZM
http://www.maristas.es/spip/spip.php?rubrique45
http://www.maristas.es/spip/spip.php?rubrique45
http://www.youtube.com/watch?v=t4u9qTu0pzQ&feature=bf_prev&list=PLFD944E831F9D793B&lf=results_main

