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PROJETO DE LINHAS VISUAIS GANHA 
SEGUNDA EDIÇÃO EM 2021

PUBLICAÇÃO CONSOLIDA DIRETRIZES DE 
FORMAÇÃO REGIONAL 

Iniciativa desenvolvida pela equipe de comunicação regional busca 
fortalecer um alinhamento de mensagens nos sete países regionais.

Projeto que nasceu em 2019, o alinhamento de datas institucionais 
canônicas surgiu com a premissa de ser um movimento colaborativo 
com o envolvimento das cinco Províncias pertencentes à Região Amé-
rica Sul. A partir da organização de mensagens centrais da atuação 
marista, oito datas institucionais foram escolhidas para serem cele-
bradas em conjunto.  Para o próximo ano, após avaliações e diálogo, 
foi aprovado o seguimento do projeto. A proposta de uma celebração 
conjunta de datas específicas prevê um respeito às especificidades e 
nuances culturais de cada unidade administrativa.

Uma construção em 2020 e um olhar de esperança
No segundo semestre de 2019, quando se sonhou o alinhamento de 
expressões canônicas para as datas institucionais da Região, nin-
guém imaginava o 2020 atípico e cheio de desafios que passaría-
mos. Mesmo assim, diante de tantas adversidades, ao longo deste 
ano foi possível seguir o cronograma de datas e disseminar as men-
sagens das sete celebrações que haviam sido escolhidas. Em 2021, 
a proposta será seguir o conjunto de datas celebradas nos diferen-
tes contextos regionais – Fundação do Instituto Marista, Dia de São 

Plano de Formação é a primeira publicação oficial da Região América 
Sul 
Em agosto de 2020, foi finalizada a primeira versão do Plano de For-
mação Inicial Regional. A publicação tem como objetivo ser um guia 
oficial para as comunidades dos Irmãos, como forma de orientar os 
itinerários formativos e contextualizar o cenário regional nessa jor-
nada.  Após passar por traduções e adaptações, atualmente a pu-
blicação está em diagramação final e estará disponível, em versão 
digital, para as Comunidades na primeira quinzena de janeiro. 
Para o Ir. Isidro Azpeleta, responsável pelo Noviciado Regional até 
o fim de 2020 e um dos organizadores do plano, o documento foi o 

José, Canonização de Champagnat, Nascimento de Champagnat, Dia 
de Champagnat, Dia do Marista, Encontro com o Jovem Montagne e 
Imaculada Conceição. 
O desafio para 2021 foi entender os contextos locais, as realida-
des Provinciais e seguir atuando em meio às incertezas da situação 
de crise sanitária mundial. A novidade para o próximo ano é que a 
criação e o desenvolvimento das peças chaves estão sendo conduzi-
dos pela Província Marista Brasil Centro-Norte e prevê um enfoque 
nos espaços de história marista no conjunto de peças. Além disso, 
também está previsto um guia como subsídio para as unidades, com 
o propósito de não apenas informar sobre as datas, mas abordar a 
história regional e, dessa forma, contribuir para o sentimento de per-
tença.

resultado de muito trabalho e atenção aos detalhes. “Mais de oito 
reuniões e tempos de trabalho, palavra por palavra, parágrafo por 
parágrafo”, conta com alegria. “Fizemos exercícios de revisão, orto-
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grafia, paginação, citações bíblicas, dados biográficos e atualizações 
com o objetivo de dar uma maior coesão e entendimento de todo o 
documento”. Como agradecimento ao trabalho realizado, o Ir. Inacio 
Etges, Provincial de Referência da Região, reforça que o documento 
é um presente para as Províncias. “O Plano torna mais significativa e 
profética a Vida Consagrada Marista nos centros de formação”, con-
textualiza. 

Dividido pelos eixos Elementos básicos do Plano de Formação, Visão 
Geral do Processo Formador e Comunidade Formadora, o plano traz 
orientações sobre os aspectos da Formação Inicial e possíveis camin-
hos. Realizada a muitas mãos ao longo de quatro anos, a primeira pu-
blicação oficial da Região terá versões em português e espanhol. Ela 
é um resultado materializado da busca pelas práticas interculturais 
possíveis dentro dos nossos espaços maristas.

IR. RUBENS JOSÉ FALQUETO É O NOVO 
MAESTRO DE NOVIÇOS

Até 2020, a função era exercida pelo Ir. Isidro Azpeleta

Em 2021, o Irmão Marista Rubens José Falqueto assume a condução 
da Formação Inicial da Região. Pertencente à Província Marista Brasil 
Centro-Norte, ele atua na iniciativa regional desde 2017, integrando 
a Comunidade Formadora. Até 2020, o Irmão exerceu atividades no 
setor de Economato e lecionou as disciplinas de Pastoral e Mariolo-
gia. “Durante o tempo nas casas de formação, seja como formando 
ou formador, tive a graça de cultivar a fraternidade, experimentar o 
discipulado de Maria e de sentir-se filho de Champagnat.”, conta Ir. 
Rubens. Essa dinâmica contribuiu para seu crescimento humano, fra-
terno e missionário. Após discernimento dos Provinciais em 2020, Ir. 
Rubens foi nomeado mestre de noviços, por três anos, a partir do dia 
2 de fevereiro de 2021.

Vida e trajetória marista
Filho de Sirio Miguel Falqueto e Maria de Lourdes Delarmelina Fal-
queto, o Ir. Rubens nasceu em dezembro de 1977, no Espírito Santo, 
Brasil. A vivência da fé, inspirada e alimentada pela família, iniciou 
desde criança, participando da Comunidade São Francisco Xavier. A 
vida eclesial, foi marcada por uma Igreja comprometida com o Evan-
gelho e materializada na realidade do povo. Realizou seus estudos 
básicos numa escola rural por quatro anos e os demais na cidade 
de Afonso Claúdio. Enquanto cursava os anos finais, iniciou o acom-
panhamento vocacional e após um período de discernimento, ingres-
sou na formação Marista. Na cidade de Campinas, São Paulo, fez o 
noviciado em experiência interprovincial e professou seus primeiros 
votos no ano 2000. 
Ao terminar sua formação inicial em 2002, desenvolveu seu aposto-
lado, em São Vicente de Minas, Minas Gerais, acompanhando jovens 
formandos e dando aulas de Ensino Religioso no Colégio Marista. 
Depois seguiu para a cidade mineira de Montes Claros, onde cursou 
Serviço Social, acompanhou o Colégio Marista São José e continuou 
na formação de jovens que aspiravam à vida marista. Em 2007, fez 
sua profissão perpétua. A convite dos Irmãos Provinciais em 2011, 
compôs a comunidade formadora do Noviciado Marista do Brasil, em 
Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Neste período, cursou Teologia da 
Vida Religiosa. Em 2014, fez o curso para Formadores, no El Escorial, 
na Espanha. No retorno ao Brasil, foi designado para acompanhar os 
pré-postulantes na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Já em 2016, 
com a criação da Região América Sul e implantação do Noviciado Re-

gional, (2017), foi nomeado para compor a Comunidade Formadora, 
em Cochabamba, Bolívia. 

A continuação de uma caminhada: agradecimento ao Ir. Izidro 
Azpeleta
Diante de uma nova etapa, a Comunidade Formadora de Cochabamba 
já tem muito a agradecer. Ao longo de quatro anos, o projeto cons-
truído teve como protagonismo a atuação e a acolhida do Irmão Ma-
rista Izidro Azpeleta, da Província Marista Santa María de Los Andes. 
Ele foi o primeiro Irmão Formador do grupo regional e potencializou 
espaços de escuta e acompanhamento dos jovens noviços. Durante 
esse tempo, o Ir. Azpeleta também foi o responsável por organizar, 
em conjunto com uma equipe de trabalho, o documento oficial de 
Formação Regional, publicação que será lançada na primeira quin-
zena de janeiro. 

...
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NOSSOS ROSTOS

REPRESENTANTE DA REGIÃO AMÉRICA SUL É 
NOMEADO PARA O SECRETARIADO AMPLIADO 
DE LEIGOS

Pertencente à Província Marista Brasil Sul-Amazônia, Marcos Broc 
fará parte do grupo a partir de janeiro.

No segundo semestre de 2020, após assembleias, o Superior Geral 
e o Conselho encaminharam as nomeações para o Secretariado de 
Leigos do Instituto Marista. Entre os nomes indicados, está Marcos 
José Broc, que integra a Província Marista Brasil Sul-Amazônia e é 
membro da equipe de Animação Vocacional da Região. Marcos fará 
parte de uma equipe composta pela coordenação e o secretariado 
ampliado – que reúne representantes de todas as Regiões maristas.

“Recebi a notícia por meio de uma ligação do Provincial, Ir. Inacio Et-
ges, em uma manhã de home office. Foi uma surpresa”, conta Marcos. 
Ele lembra que, no momento que percebeu a dimensão da atuação 
que era convidado a assumir, a pergunta que passou pela sua cabeça 
foi a mesma que Maria fez ao Anjo Gabriel: “como vai se dar isso?”. 
Entusiasmado, o Leigo explica que o novo compromisso é um desafio 
com diversas reflexões, mas que com certeza vai gerar muito apren-
dizado e frutos. “Fiquei muito feliz pela possibilidade positiva, pelo 
desafio, quando desliguei o telefone, estava tremendo”, lembra. “A 
gente imagina um monte de coisas. Foi um dia de agradecimento.” 
Entre os objetivos principais da sua nova atuação, está a necessidade 
de ser elo da Região com o Secretariado, contribuir com os processos 
de animação do Instituto e acompanhar como essa caminhada se dá 
nas outras Regiões. Ele explica que, mesmo com anseios, acredita 
que essa jornada será bonita e construtiva. “Minha trajetória maris-
ta se baseia na confiança e na vivência, acredito muito no pensar 
em conjunto, compartilhar ideias e atuar de forma colaborativa”, co-
menta. Marcos retoma que uma das premissas da atuação laical no 
mundo também tem se voltado para esse olhar mais global. “O que 
nos une? Precisamos olhar de forma especial e por em prática o ser 
família marista global”. 

Embora sua nomeação se oficialize agora em janeiro, ele já está in-
serido em diversos espaços. Raul Amaya, diretor do Secretariado, e 
João Fedel, integrante da Província Marista Brasil Centro-Sul e re-
presentante da Região até 2020, o acompanharam nesse processo. 
“Eles tiveram a sensibilidade de já me convidar para encontros, para 
fóruns e a conhecer mais os espaços em que estarei inserido”, ex-
plica Marcos. “Um dos processos que já participei foi das escutas do 
Secretariado às equipes de animação da vocação laical das Provín-
cias da Região”.

Uma caminhada compartilhada
Seguindo um caminho que iniciou com João Fedel, Marcos vislumbra 
com alegria e esperança o novo capítulo que vivenciará em 2021. 
Diante de um tempo adverso, ainda em pandemia, ele reconhece 
que tem um compromisso grande em representar cinco Unidades 
Administrativas com contextos plurais. Entretanto, acredita que há 
muito a contribuir.  “Eu carrego comigo a pedagogia de fazer a per-

gunta certa, espero que as pessoas se façam as perguntas certas 
para transformar as realidades. As pessoas encontrarão sentido para 
o próximo ano se fizerem as perguntas essenciais a si mesmos, e nós 
precisamos ajudá-las a se questionarem”, finaliza. 

Conheça o Secretariado de Leigos 
O Secretariado de Leigos é um órgão da Administração Geral do Ins-
tituto Marista que anima a vocação laical marista em sintonia com 
as Unidades Administrativas. Está formado pelo diretor, Raúl Amaya 
(Santa María de los Andes), e dois diretores-adjuntos, Manu Gómez 
(Mediterrânea) e Agnes Reyes (East Asia). Acompanham sua missão 
uma equipe mais ampla, o Secretariado Ampliado, atualmente for-
mado por Marcos Broc (Região América Sul), Carole Wark (Austrália), 
Ana Saborío (América Central) e Ir. Elias Iwu (Nigéria).

...
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EVENTOS

VOCÊ SABIA?

CALENDÁRIO REGIONAL POSTERGA 
ATIVIDADES

CONHEÇA O FUNDO GLOBAL DA FAMÍLIA 
MARISTA PARA EMERGÊNCIAS HUMANITÁRIAS

Devido às incertezas ainda presentes pela pandemia, diversos en-
contros são postergados.

Assim como diversas áreas que precisaram repensar suas progra-
mações, com a Região não foi diferente. Mesmo com horizontes po-
sitivos, o início de 2021 ainda será de cautela e cuidado em relação 
aos encontros presenciais. Algumas das atividades, como as etapas 
de formação dos Irmãos, precisaram ser postergadas, levando em 
consideração a possibilidade de eventos presenciais em contextos 
mais tranquilos. Confira algumas das programações:

• Noviciado Regional 
A recepção de novos jovens Irmãos precisará tardar um pouco até 1º 
de maio de 2021 
• Postulantado
Ocorrerão reuniões virtuais até a primeira quinzena de abril, para en-
tão iniciarem o Noviciado Regional.

Iniciativa tem como objetivo reunir recursos para conseguir atender 
a comunidades e regiões em situação de crise humanitária.

Como maristas de Champagnat, somos chamados/as a responder às 
necessidades do nosso mundo. Em 2020, com a chegada da pande-
mia, situações que antes já eram urgentes, tiveram uma piora em 
seus índices de forma brutal. Como forma de atender a esses dados 
alarmantes,  em junho de 2020, o Conselho Geral, em conjunto com 
o Secretariado de Solidariedade do Instituto Marista, criou o Fundo 
Global da Família Marista para Emergências Humanitárias. A iniciativa 
foi desenvolvida com o objetivo de potencializar projetos de auxílio 
para emergências humanitárias, ou seja, sensibilizar nossos espaços 
de missão espalhados pelo mundo e, através da criação de um fundo 
global, reunir recursos para conseguir atender a comunidades e re-
giões em situação de crise humanitária.
Além disso, por meio do projeto, a Administração Geral do Instituto 
tem como propósito ser luz às necessidades urgentes do nosso tem-
po e, assim, fomentar a consciência solidária para o mundo marista. 
Desse modo, o projeto abre espaço para que todos/as maristas pos-
sam fazer parte dessa rede mundial de solidariedade.
A campanha teve início em setembro de 2020 e prevê duração até 
agosto de 2021.

• Pós-Noviciado 
Foi reagendado para julho o encontro presencial que aconteceria em 
janeiro. Até lá, os encontros e formações serão online. 

Demais equipes e reuniões de trabalho também têm atividades pro-
gramadas de forma online no primeiro semestre de 2021. 

Responder às emergências do mundo turbulento
“Pomos mãos à obra para colaborar no que podemos, servindo os 
outros.” – trecho disponível na Circular Lares de Luz, escrita pelo 
Superior-Geral do Instituto Marista, Ir. Ernesto Sanchez, reforça o 
propósito da iniciativa validada em 2020. Em mais de 70 países, a 
missão marista se faz na transformação de realidades a partir da 
educação de crianças, adolescentes e jovens, mas também, o sonho 
de Champagnat se faz presente em distintas práticas solidárias para 
as quais o mundo pede respostas corajosas.
Sabendo dessa presença significativa e da força da família global 
marista, é que o projeto do fundo global foi criado. “Durante esses 
últimos meses, as Unidades Administrativas têm auxiliado seja aju-
dando situações locais e concretas que estavam em necessidade, 
seja colaborando com a Administração Geral. Algumas Unidades 
Administrativas contribuíram com fundos econômicos, outras des-

https://champagnat.org/pt/fundo/
https://champagnat.org/pt/fundo/
https://champagnat.org/pt/circulares/lares-de-luz-cuidamos-da-vida-e-geramos-nova-vida/
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envolveram projetos de Emergência Humanitária”, explica a matéria 
sobre a iniciativa no portal do Instituto.

Saiba mais sobre o projeto
O fundo é direcionado ao atendimento de emergências humanitárias 
de primeira necessidade, ou seja, situações de vulnerabilidade re-
lacionadas ao acesso à comida, água potável, equipamentos sani-
tários, medicamentos e material de abrigo. Além disso, podem ser 
encaminhadas também para espaços com situações causadas pela 
pandemia ou outras circunstâncias – como desastres ambientais e 
guerras.

Para colaborar, é possível realizar uma doação direta, a partir dos 
dados disponíveis no site oficial do Instituto Marista, ou encaminhar 
uma proposta de doação para a Secretaria Provincial de sua Unidade. 
Saiba mais aqui.

EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO MARISTA AMÉRICA SUL

https://champagnat.org/pt/fundo/
https://champagnat.org/pt/fundo-da-familia-marista-global-para-emergencias-humanitarias/

