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Novidades

Reestruturação dos serviços

Nas intensas sessões de trabalho, 
estudo e programação do Consel-
ho geral, realizadas em Roma nos 

meses de março-maio e julho de 2010, fo-
ram definidas várias atuações do Conselho 
para os próximos anos. Em primeiro lugar 
apresentamos os objetivos de animação 
pastoral que foram definidos como guia de 
sua atuação como governo geral.

objetivos de animação pastoral do 
conselho geral

O Conselho geral, no que se refere à atua-
ção pastoral, guiar-se-á nos próximos anos 
segundo os seguintes objetivos:

1. Favorecer o desenvolvimento do 
“rosto mariano” da Igreja para que es-
ta se faça mais próxima dos jovens e das 
necessidades do mundo de hoje.

2. Promover no Instituto um estilo de 
liderança participativa de maneira 
que cada membro possa melhor exercer 
a autoridade que lhe compete, ao servi-
ço da missão do Instituto.

3. acompanhar o discernimento nas 
unidades administrativas e nas regi-
ões com vistas a descobrir o alcance do 
“ir para uma nova terra” em seu próprio 
contexto.

4. Favorecer aos irmãos o reencontro 
e encanto com a própria vocação, 
a fim de vivê-la e testemunhá-la com 
radicalidade, abertura e alegria na Igreja 
e no mundo de hoje.

5. suscitar e/ou acompanhar novas 
formas de viver o carisma marista, 

tanto entre irmãos quanto entre os 
leigos e promover o desenvolvimento 
da vocação do leigo marista, cons-
truindo uma nova relação que nos 
enriqueça mutuamente e reconheça a 
fecundidade atual da herança de Cham-
pagnat.

6. continuar desenvolvendo a missão 
marista, como parte de nossa identida-
de e alimento de nossa espiritualidade, 
especialmente em três dos aspectos 
destacados pelo Capítulo Geral: maior 
proximidade às crianças e jovens po-
bres; a evangelização, e a defesa dos 
direitos das crianças e jovens.

7. Promover uma maior compreensão e 
apreço da internacionalidade e mul-
ticulturalidade, vivendo a globalização 
de maneira alternativa, e favorecendo 
uma maior disponibilidade missionária 
para responder a novas necessidades.

8. E, finalmente, dar continuidade à 
promoção e aplicação do “Uso evan-
gélico dos bens” e ao exercício da 
solidariedade em todos os níveis do 
Instituto.

conselheiros de ligação 

Mantém-se o critério, já aplicado no gover-
no do Conselho geral anterior, de que cada 
região do Instituto seja atendida por dois 
Conselheiros que farão a ligação entre as 
regiões e o conselho geral para os temas 
relacionados com a Administração geral 
e para apoiar os Provinciais por meio da 
comunicação e acompanhamento. Para 
as Américas farão essa ligação os irmãos 
Eugène Kabanguka e Josep María Soteras. 
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Para Ásia e Oceania os irmãos John 
Klein e Mike de Waas e para Europa e 
África os irmãos Antonio Ramalho e 
Ernesto Sánchez.

Áreas de colaboração:

A nova direção geral do Instituto de-
cidiu reestruturar as áreas de colabo-
ração. Para os próximos anos o Con-
selho geral se apoiará em cinco Secre-
tariados, à frente dos quais estará um 
Diretor apoiado por um, dois ou três 
Conselheiros. São os seguintes:

irmãos hoje (César Rojas, J.M. Sote-
ras, E. Kabanguka, E. Sánchez)
Leigos (Javier Espinosa, A. Ramalho)
Missão (João Carlos do Prado, J. 
Klein)
colaboração missionária inter-
nacional (Teófilo Minga -Ad gentes-, 
Joe McKee)
FMsi (Rick Carey, Mike de Waas)

Nomeações

O Conselho geral fez as seguintes 
nomeações, relembrando que outras 
já foram anunciadas anteriormente 
nesta página web:

Manziana

Vice-diretor do curso da 3ª idade 
de língua espanhola e portuguesa: 
o irmão José Feix (Rio Grande do 
Sul). Inicia seu mandato na sessão de 
agosto de 2010.

El Escorial

Vice-diretor do Centro de espirituali-
dade para língua espanhola e portu-
guesa: o irmão Joaci Pinheiro (Brasil 
Centro-Norte). Inicia seu mandato na 
sessão de janeiro de 2011.

Roma

secretariado irmãos hoje. Diretor: 
irmão césar Rojas (Norandina). Ini-
cia seu mandato em janeiro de 2011.

secretariado Missão. Diretor: irmão 
João carlos do Prado (Brasil Centro-
Sul). Inicia seu mandato em janeiro 
de 2011.

secretariado Leigos: Dois co-dire-
tores: ana sarrate, leiga (Ibérica) e 
tony clark, leigo (Sydney). Iniciam 
seus mandatos em 1º de setembro 
de 2010. A sra. Linda corbeil, leiga 
(Canadá), teve sua função prorrogada 
como membro do Secretariado Am-
pliado dos Leigos, por mais um ano, a 
partir de 1º  de janeiro de 2011.

Para a “Fundação Marista para a So-
lidariedade Internacional” (FMsi), foi 
nomeado como Vice-presidente por 
um período de seis meses (até dezem-
bro de 2010) o irmão Jude Pieterse 
(Southern Africa – África Austral).

O irmão antonio Martínez Frigola 
(L`Hermitage) foi nomeado para de-
sempenhar serviços diversos na Casa 
Geral. Iniciou sua função a partir de 1º 
de junho de 2010.

O irmão Marcelo de Brito (Cruz 
Del Sur), permanecerá na Casa geral 
durante um ano, a partir de 1º de 
novembro de 2010, para a construção 
de uma nova base de dados para a 
Administração geral.

Genebra

Como colaboradores no escritório 
dos direitos das crianças foram no-
meados os irmãos Vicente Falqueto 
(Brasil Centro-Norte), que iniciará seu 
trabalho em janeiro de 2011; e o ir-
mão Manel Mendoza (L`Hermitage), 
que, por sua vez, começará a partir de 
1º de setembro de 2010.

comissão para o estudo do finan-
ciamento da administração geral 
e das unidades administrativas 
(Recomendação do XXi capítulo 
geral).

Os irmãos Victor Preciado (México 
Ocidental), Conselheiro geral e Ecô-
nomo geral, que atuará como Coor-
denador desta Comissão, Rick Carey 
(USA), Roy Deita (East Asia), Alberto 
Oribe (Ibérica), Nicholas Banda (Sou-
thern Africa), Délcio Afonso Balestrin 
(Brasil Centro-Sul), e os senhores Juan 
Martín Cebrián (Santa María de los 
Andes) e Rex Cambrey (Melbourne).

comissão internacional de peritos 
para o estudo do futuro da casa 
geral (Recomendação do XXi ca-
pítulo geral).

O 21º Capítulo geral recomendou ao 
Conselho geral a “nomeção de uma 
comissão internacional de peritos” 
para estudar o futuro da Casa geral. 
Em cumprimento a este mandato do 
Capítulo, o Conselho geral nomeou as 
seguintes pessoas para integrar a co-
missão: Joe Mc Kee, Vigário geral, (co-
ordenador); Víctor Preciado, Ecôno-
mo geral; Antoni Salat (L’Hermitage), 
membro da Administracão geral; Ze-
no Piazza (Mediterránea), da Itália; 
Primitivo Mendoza (Compostela), da 
Espanha; Straton Malisaba (Afrique 
Centre-Est), de Rwanda; Lauro Hoch-
sheidt (Rio Grande do Sul), do Brasil; 
Edgardo López (América Central), de 
Puerto Rico; Tom Chin (East Asia) y 
Anthony Robinson (Sydney), Austrá-
lia.

Grupo de trabalho internacional 
para a defesa das crianças.

O Conselho geral decidiu solicitar 
o assessoramento de um grupo de 
trabalho internacional para elaborar 
uma declaração de políticas institu-
cionais sobre o respeito às crianças. 
Estas políticas serviriam como ponto 
de referência para que cada unidade 
administrativa possa elaborar as su-
as, no caso de ainda não tê-las. Este 
grupo de trabalho deverá elaborar 
um documento que reflita a atenção 
especial que o Instituto oferece à 
situação gerada pela violência contra 
as crianças e os abusos sexuais a me-
nores. Os integrantes deste grupo de 
trabalho são os irmãos John Klein (co-
ordenador), Conselheiro geral, Bren-
dan Geary (West Central Europe), Jim 
Jolley (Melbourne), Gérard Bachand 
(Canadá), Nicolás García Martínez 
(Compostela). O grupo recebeu o en-
cargo de iniciar seus trabalhos a partir 
de 17 de junho de 2010 e apresentar 
suas conclusões na próxima sessão 
plenária do Conselho geral em janeiro 
de 2011.
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Primeiras profissões em Morelia e Haiti

Melesio, Felipe, Miguel, Rodrigo e Iván pronuncia-
ram seus primeiros votos no último dia 13 de 
junho em Morelia, México, enquanto Jonatas e 

Kinson fizeram o mesmo no dia 19 do mesmo mês, em 
Dame Marie, Haiti. Todos pertencem à província do México 
Ocidental.

Ao longo da experiência que tiveram no noviciado, eles 
foram descobrindo em suas vidas o grande amor que Deus 
Pai tem por cada um deles e que se manifesta durante 
a sua história pessoal. Demonstraram sensibilidade aos 
gritos vindos das crianças e jovens e que culminaram no 

apelo vocacional, depois de participarem de encontros 
nas missões, nos centros de catequese, nas escolas, nos 
bairros, nos centros penitenciários, no trabalho com as 
crianças com capacidades especiais (excepcionais), etc.

Depois de passarem por um sério discernimento, decidiram 
entregar suas vidas ao projeto de Deus como Irmãozinhos 
de Maria. E foi assim que expressaram nas celebrações, 
acompanhados dos irmãos das províncias do México e do 
setor do Haiti, juntamente com seus familiares e amigos.

Eles entregaram suas vidas em um tempo pleno de fortes 
desafios, quando os jovens estão sedentos de testemu-
nhos, de irmãos que precisam ser acompanhados em suas 
vidas. Fazem seus votos para dizer às pessoas do Haiti que 
podem contar com eles, principalmente depois dos acon-
tecimentos lamentáveis que todos viveram ali.

Desejamos que em sua entrega generosa cheguem a ser 
verdadeiros discípulos de Champagnat, que amem profun-
damente Jesus e Maria, que tenham zelo apostólico, que 
amem as crianças e os jovens, que possam ser observadas 
neles as virtudes maristas, que brilhe neles a simplicidade, 
enfim, que sejam irmãos e que sejamos seus companheiros 
de caminhada.

O dia 19 de junho de 2010 foi 
maravilhoso e pleno de graça 
para o mundo marista, espe-

cialmente para o distrito da África Oes-
te e para a província da Nigéria. Foram 
admitidos oito vibrantes, enérgicos e 
espirituosos jovens na família dos Ir-
mãozinhos de Maria. Agradecemos a 
Deus por estes preciosos dons e reza-
mos pela perseverança deles.

Eles são provenientes de diversos paí-
ses africanos: Eric Kramo vem de Gana, 
Yves Eyong Mbiatem, Kfeban Divine 
Sebeey vêm de Camarões, e Oche-

me Anthony, Nwodo Elias Chukwulob, 
Abutu Edwin e Michael Okutachi vêm 
da Nigéria.

Os fiéis vieram numerosos para pre-
senciar esta grande ocasião. O bispo 
da diocese de Obuasi, dom Gabriel 
Justice Anokye, presidiu a celebração 
que, além dos fiéis, contou com as 
presenças de numerosos padres, re-
ligiosos e formadores. Participaram 
ainda o Ir. Sylvain Yao e o Ir. Christian 
Mbam e diversos outros irmãos maris-
tas provenientes do distrito da África 
Oeste.

Agradecemos a Deus pelos dons das 
vocações.

Noviciado de Kumasi
Distrito da África Oeste e Província da Nigéria
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Província dos Estados Unidos
Jubileu de irmãos maristas celebra 890 anos de serviço

No domingo dia 20 de junho, 
um grande número de irmãos, 
colegas e amigos esteve reuni-

do no Immaculate Conception Center, 
em Douglaston, Nova York, para cele-
brar conjuntamente o 70° aniversário 
da profissão religiosa dos irmãos Paul 
Urban Phillipp, Norbert Rodrigue e Vic-
tor Serna, mas também o 60° aniver-
sário dos irmãos Hugh Andrew, Robert 
James, Austine Landry, William Lavig-
ne, Robert Leclerc, Donald Richard, 
Kenneth Robert e Martin Ruane, e o 

jubileu de ouro dos irmãos Bartholo-
mew Boscia, Edward Breslin, Rene Roy 
e Christopher Shannon.

Os diversos jubileus foram comemo-
rados com a Eucaristia concelebrada 
na capela principal do centro pelos 
padres Daniel Danik, Albert Berner, 
William Brogan, Edward Doran, Gerald 
Leclerc, William Morris e monsenhor 
James Burke. Ao longo da liturgia, o 
provincial, Ir. Ben Consigli, falou sobre 
a dedicação destes irmãos “em tornar 

Jesus Cristo conhecido e amado” por 
milhares de estudantes e colegas, que 
foram tocados pelo exemplo de suas 
vidas durante muitos anos.

Em seguida à celebração, foi servido 
um almoço festivo no refeitório do 
centro, ocasião em que nossos irmãos 
jubilares foram saudados e festejados 
por seu serviço dedicado ao povo de 
Deus.

Férias - agosto 2010

Durante o mês de agosto, o escritório de comunicações 
estará fechado devido às férias. O serviço de atualização do 
site e o envio do boletim Notícias Maristas voltarão ao ritmo 
normal a partir do início de setembro.


