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30/11/2011: 50 anos do Colégio 
Marista Pio XII de Ponta Grossa

30/11/2011: Irmãos falecidos: 
Luis Antonio Sack (Cruz del Sur); 
John Ogilvie (Europe Centre-Ouest); 
Victor Serna (United States); Raoul 
Molnar (United States)

30/11/2011: Concurso para es-
colha da logomarca da JMJ de 2013 
chega à reta final

30/11/2011: Comissão de Edu-
cação das Uniões de Superiores e 
Superioras Gerais

29/11/2011: Brasil - II Congresso 
Marista para as Infâncias

29/11/2011: Brasil - Intercambio 
interprovincial

28/11/2011: Irmãos falecidos: 
Eugène Utera (Afrique Centre-Est);  
Eugenio José Plasencia Cervantes 
(México Occidental)

28/11/2011: Espanha - XVII 
Congresso Mundial da Educação 
Católica

26/11/2011: Brasil - 1º encontro 
internacional de Editoras Maristas

25/11/2011: Brasil - Encontro 
regional de animadores da relação 
irmãos - leigos

25/11/2011: Evangelizadores entre os 
Jovens - Guias para encontros

25/11/2011: Novo link: Centro 
Maristas Guardamar (Espanha)

24/11/2011: Inauguração de um 
novo Hospital em Curitiba

www.champagnat.org

novidades

1º Encontro internacional em São Paulo

No período de 02 e 03 de novembro 
de 2011, no Hotel Quality, em São 
Paulo, Brasil, aconteceu o 1º En-

contro Internacional das Editoras Maristas. 
O objetivo geral do Encontro foi favorecer 
a integração, a sinergia e a cooperação en-
tre as Editoras Maristas, em vista do forta-
lecimento da missão institucional no seg-
mento editorial. Além deste, o encontro 
teve por objetivos específicos apropriar-se 
dos cenários do mercado editorial interna-
cional; conhecer a organização, estrutura, 
produtos, boas práticas e desafios das 
Editoras Maristas; e construir propostas 
de cooperação para atuação em rede das 
Editoras do Instituto Marista no mercado 
editorial.

Participaram do Encontro: Grupo Editorial 
Luis Vives (Espanha): Ir. Antonio Giménez 
de Bagüés Gaudó, Presidente Del Consejo 
de Administracion y Provincial de Medi-
terrânea; Ir. Julian Sanz Falces, Director 
General; Ir. Ambrosio Alonso Diez, Provin-
cial; Ir. Oscar Martin Vicario, Provincial de 
La Provincia Marista Compostela; Alberto 
Pazos Arranz, Director de Organizacion y 

Desarrollo Editorial; Ignacio Merino Garcia, 
Jefe de Comércio Exterior; Javier Cendoya 
Irezábal, Director de Gestión y Operacio-
nes. Pela Editora Progreso (México): Ir. José 
Joaquín Flores Segura, Diretor Geral; Ir. 
Ricardo Uriel Reynozo Ramírez, Provincial 
México Central; Camilo Gómez Gallardo, 
Diretor de Produção; Ir. Gerardo Torres, 
Conselheiro e secretário provincial; Víctor 
Ricardo Guzmán Zúñiga, Diretor Desarrolo 
Editorial. Pela Gram Editora (Argentina), Ir. 
Agustín Martínez, Administrador Provincial 
y encargado de Gram Editora; Jorgelina 
Edith Bastiani, Referente administrativa y 
de ediciones; Alejandro Javier Stella, Ase-
sor em temas legales y organizativos. Pela 
Editora Champagnat (Curitiba – Brasil): 
Ana Maria de Barros, Diretora, Viviane 
Gonçalves de Campos, Coordenadora. Pela 
EDIPUCRS (Porto Alegre – Brasil): Jerônimo 
Carlos Santos Braga, Diretor, Gilberto Kel-
ler de Andrade, Coordenador da divisão de 
publicações eletrônicas. Pela Editora FTD 
S.A. (São Paulo – Brasil): Ir. Dario Bortolini, 
Presidente do Conselho de Administração, 
Ir. Délcio Afonso Balestrin, Diretor Presi-
dente; Ir. Davide Pedri, Provincial da Pro-
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vincia Brasil Centro-Sul; Antonio Luis 
Rios da Silva, Diretor Superintendente; 
Silmara Vespasiano, Diretora Editorial; 
Alessandro Benetti de Souza, Diretor 
de suprimentos e Logística; Reginal-
do Damasceno, Gerente Executivo do 
Parque Gráfico; Ceciliany Alves Feitosa, 
Editora de Literatura e Projetos Espe-
ciais; Débora Lima, Editora de Ciências 
Naturais e Sociais; Bruno Orloski de 
Castro, Gerente Jurídico e de Relações 
Institucionais; Décio Andrasy, Gerente 
de Marketing. Pela União Marista do 
Brasil (UMBRASIL), Ir. Arlindo Corrent, 
Diretor Presidente, Ir. Valdícer Civa Fa-
chi, Secretário Executivo, e Mércia Pro-
cópio, Assessora da Área de Missão. 
Pelo Governo Geral do Instituto Ma-
rista, Ir. João Carlos do Prado, Diretor 
do Secretariado de Missão, e Ir. Josep 
Maria Soteras Pons, Conselheiero Geral 
do Instituto Marista.

No dia 02 de novembro o Ir. Valdícer 
Civa Fachi  conduziu a Oração da Ma-
nhã “A vida se tece de sonhos”. Na so-
lenidade de abertura, pronunciaram a 
acolhida o Ir. Delcio Balestrin, em nome 
da Província Marista do Brasil Centro 
Sul e da Editora FTD, o Ir. João Carlos 
do Prado, em nome do Secretariado 
de Missão do Instituto Marista, e o Ir. 
Josep Maria Soteras, que em nome do 
Irmão Superior Geral declarou aberto o 
Encontro. Em seguida, o Ir. João Carlos 
do Prado proferiu a palestra “Missão 
Marista: desafios e perspectivas inter-
nacionais no segmento editorial”. Na 
continuação houve a Conferência: “De-
safios e perspectivas do trabalho em 

rede no mercado editorial”, proferida 
por Don Antônio María Ávila, Diretor 
da Federação de Grêmios de Editores 
da Espanha. Na parte da tarde houve 
um painel de apresentação das Edito-
ras participantes.  

No dia 03 de novembro de 2011, foi 
proferida a conferência “Cenário dos 
mercados editoriais: Brasil, Espanha, 
México e Argentina”, por Dolores Crisci 
Manzano e Elizete Nicolini, gestoras 
do Projeto Setorial Integrado – PSI 
Brazilian Publisher, patrocinado pela 
Câmara Brasileira do Livro e a agência 
Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos – Apex Brasil. Na se-
quência deu-se a formação das Mesas 
de Diálogo, onde os grupos de traba-
lho iniciaram a construção de propos-
tas de cooperação. Na parte da tarde 
retomaram-se as reflexões e debates, 
levando-se ao plenário de consensos 
o resultado dos trabalhos dos grupos.

Como conclusão do encontro os par-
ticipantes definiram uma agenda de 
cooperação a ser assumida pelas Edi-
toras nos próximos anos. Além disso 
assumiu-se o compromisso de elaborar 
um acordo de apoio das Províncias 
proprietárias das editoras para garantir 
cooperação e aproximação das Edito-
ras Maristas. Foi constituído um Comi-
tê Executivo para coordenar a agenda 
de cooperação entre as editoras, com-
posto por 1 ou 2 integrantes de cada 
um dos 4 países: México, Argentina, 
Espanha e Brasil, mais o representante 
do Secretariado da Missão. O coorde-

nador do Comitê será o líder da editora 
que organizará o próximo encontro 
bienal.  Definiu-se que o próximo en-
contro bienal será na Espanha, em 
data a ser definida entre 5 a 15 de Ou-
tubro de 2013, sob a responsabilidade 
da Editora Edelvives.

Cumprida integralmente a pauta do 
dia, passou-se às orientações e es-
clarecimentos sobre a programação 
do dia 4.  Em seguida franqueou-se 
a palavra aos presentes, seguindo-se 
uma série de manifestações de grande 
contentamento. Por fim, agradeceu-
-se a boa vontade e a participação 
de todos, e a organização, acolhida e 
hospitalidade dedicadas pelo Governo 
Geral do Instituto Marista, pela União 
Marista do Brasil – UMBRASIL, pela 
Província Marista do Brasil Centro-Sul 
e pela Editora FTD. O dia foi concluído 
com uma celebração eucarística e jan-
tar de confraternização.

No dia 04 de novembro aconteceu a 
vista às instalações da Editora FTD: 
Parque Gráfico, Editorial e Matriz ad-
ministrativa, em São Paulo. O encontro 
foi concluído na Matriz da Editora FTD 
onde foram pronunciadas as palavras 
do Ir. Délcio Afonso Balestrin, Ir. Julián 
Sanz Falces, Ir. João Carlos do Prado e 
Ir. Josep. Maria Soteras. Na solenidade 
agradeceu-se a acolhida e organização 
do Encontro por parte da Editora FTD 
e entregou-se uma placa de agradeci-
mento ao Ir. Délcio Balestrin, Diretor 
presidente da Editora.

a Província da nigéria inaugura um novo colégio Marista

No dia 7 de outubro de 2011, a Província da Nigéria 
inaugurou um novo colégio marista – Yangoji – 
em Abuja, capital federal. O Sr. Bispo agradeceu 

aos Irmãos Maristas o bom trabalho realizado. Exortou 
os alunos a serem bons embaixadores, sublinhando que 
são as próprias pessoas que podem mudar positivamen-
te a Nigéria. Ele declarou que deve haver um lugar para a 
educação de qualidade e é o caso do Colégio dos Irmãos 
Maristas. Expressando o desejo de que a Igreja esteja na 
vanguarda, pediu às crianças de valorizar a sorte de es-

tarem em escola marista. E afirmou que reza a Deus para 
que conserve os Irmãos fiéis aos objetivos.

O arcebispo aproveitou a ocasião para explicar a missão 
dos Irmãos maristas. E afirmou que os Irmãos não mimam 
as crianças, mas as encorajam e lhes dão uma boa forma-
ção. E observou que, se as crianças esperam ser mimadas, 
há numerosas escolas para isso, em Abuja. Agradeceu 
aos pais a escolha judiciosa que fazem e que podem ter a 
certeza de que seus filhos estão num lugar seguro.
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Cinquenta anos de presença
marista na Serra Tarahumara

México - Contentes e agradecidos para com Onorúame-Eyerúame

Foi assim que iniciou 
o painel que marcou 
o começo da festa 

comemorativa do 50º ani-
versário da chegada dos 
Irmãos Maristas a Tarahu-
mara.  Esta Serra está si-
tuada no sul do Estado de 
Chihuahua, México, e aí 
vive o grupo étnico que se 
denomina rarámuri (alguém 
de pé ligeiro). A festa foi 
realizada em Sisoguichi, 
no coração da Serra, a 
partir da quinta-feira, dia 7 
de julho, ao meio-dia.

Na tarde desse dia, narra-
ram-nos suas experiências dos primeiros 
anos da fundação alguns dos protagonis-
tas: o Ir. Sergio, que ainda continua em 
Sisoguichi; o Dr. Jaime Nieto, membro da 
comunidade fundadora, os Irmãos Cris-
tóbal Castillo e Carlos Preciado. Igual-
mente o Ir. Noé Sotelo, ex-aluno dos 
primeiros anos do Instituto Sisoguichi, 
contou suas aventuras.

Motivados por essas bonitas recorda-
ções, dialogamos a partir das pergun-
tas: Que experiências você teve com 
os maristas? Em que lhe ajudou, como 
pessoa e como família, a partilha com 
os maristas? O que foi mais importante, 
na contribuição dos Irmãos maristas, 
para a Sierra Tarahumara, nesses 50 
anos? Foram formados quatro grupos 
para partilhar as reflexões. Os grupos in-
tegraram indígenas, mestiços serranos e, 
em dois deles, havia mestiços de outros 
lugares, sobretudo jovens voluntários e 
ex-voluntários. O diálogo foi muito sério, 
expressando com satisfação e agradeci-
mento as diferentes vivências pessoais. 
Concluímos o dia com o jantar e com 
uma fogueira em que alguns dos atuais 
voluntários demonstraram impressionan-

tes malabarismos.

No dia seguinte, sexta-feira, 8 de julho, 
depois do gostoso café da manhã, pre-
parado com a ajuda das Irmãs Servas do 
Sagrado Coração de Jesus e dos Pobres, 
continuamos a reflexão por grupos com 
as seguintes perguntas: Na realidade de 
nosso tempo, o que facilita e o que mais 
nos preocupa ou é uma dificuldade para 
a missão marista, em Tarahumara? O que 
esperamos dos maristas para os próxi-
mos anos, na missão de Tarahumara?

Durante a apresentação de cada grupo 
foi muito agradável constatar tantas coi-
sas que marcaram nossas vidas, ficando 
evidente a mão de Maria de Guadalupe 
que dirigiu nosso caminhar, durante to-
dos esses anos. Os secretários da cada 
grupo expressaram o desejo de que a 
missão marista prossiga, ante a difícil 
situação que vivemos. Impressionamo-
-nos porque, agora, somos muitos os 
maristas, irmãos e leigos, indígenas e 
mestiços, dentro e fora de Tarahumara, a 
sonhar com São Marcelino em torno da 
educação evangelizadora das crianças e 
dos jovens serranos. Terminamos o mo-

mento de reflexão, com 
a participação livre dos 
convidados, pedindo a 
Maria de Guadalupe que 
continue a proteger-nos.

Mas, a festa apenas co-
meçava. O grupo dos 
participantes transferiu-
-se para as instalações 
do Instituto Sisoguichi 
para fazermos a fotogra-
fia oficial. Em seguida, 
comemos um saboroso 
assado, com fundo mu-
sical do grupo Los Triun-
fadores de Norogachi, 
que vieram para ameni-

zar a tarde com alegre música do norte. 
Sempre mais convidados se reuniram. 

À noite, suspendemos a dança para 
iniciar a celebração eucarística presidida 
pelo Bispo Dom Rafael Sandoval, acom-
panhado pelos padres Gabriel Parga, 
ex-irmão marista, Gilo e Neftalí, jesuítas. 
Depois das boas-vindas, fizemos o ato 
penitencial e celebramos a Liturgia da 
Palavra, centrada na parábola do se-
meador. O senhor Bispo fez a homilia e 
os governadores indígenas também nos 
dirigiram a palavra com o nawésare ou 
sermão, em sua língua rarámuri. Falou 
também o Ir. Manuel Franco, Chiquilín,  
representante do Ir. Provincial, e alguns 
outros amigos. Desse modo, prossegui-
mos a festa, refletindo e “sonhando” a 
Palavra, durante a noite, alguns na dança 
e outros, dormindo.

Na manhã do sábado, dia 9 de julho, os 
cantores ofereceram a Onorúame, a ofer-
ta da ‘tortilla’ e o tónari – carne – a ser 
partilhada mais tarde. Antes de comer, é 
preciso louvar a Deus pelo que deu a to-
dos nós. Às 8h da manhã, continuamos 
a celebração eucarística.
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Província Brasil Centro-Norte
Encontro de jovens irmãos

Animadores do laicato marista
Encontro regional em Guatemala

No dia 4 de novembro de 2011 
começou, no Centro Marista de 
Formação da cidade de Guate-

mala, o Encontro Regional de Anima-
dores do Laicato Marista, com o lema 
“Buscando juntos maior vitalidade para 
o carisma”. Este encontro, promovido 
pelo Secretariado Internacional dos 
Leigos, procura incentivar a animação 
criativa dos processos leigos, vividos 
nas várias Províncias maristas do Arco 
Norte. Foram convocados Irmãos e 
Leigos provenientes do Canadá, Esta-
dos Unidos da América, México Cen-
tral, México Ocidental, Norandina e 
América Central para juntos partilha-
rem as experiências de animação que 
cada Província desenvolve.

O Irmão Hipólito Pérez, provincial da 
América Central, deu as boas-vindas 
aos participantes. Em seguida, Carlos 
Navajas e Fabiano Incerti apresentaram 
os objetivos do Encontro. No final da 
manhã o grupo se deslocou para o Li-
ceu Guatemala, onde Irmãos e Leigos 
que orientam esse centro educativo 

acolheram os visitantes e almoçaram juntos.

Na sessão da tarde, um representante de cada Província apresentou, brevemen-
te, as estruturas e processos em que acontece o trabalho conjunto de Irmãos e 
Leigos na animação provincial. O dia foi concluído com um tempo de reflexão 
pessoal, seguido pelo jantar e a preparação do trabalho do dia seguinte.

No mês de setembro aconte-
ceu, em Belo Horizonte/MG, o 
Encontro de Jovens Irmãos da 

Província Brasil Centro-Norte. Foi o 
segundo deste ano. O primeiro teve 
sua realização em Brasília, na Residên-
cia Provincial, somente com os Jovens 
Irmãos da fase II. Desta vez, participa-
ram também os Jovens Irmãos da fase 

I, ou seja, os que ainda estão na etapa 
de formação do Juniorato. Ao todo 
eram 19 participantes.

A programação constou de momentos 
de partilha, reflexão sobre a Vida Reli-
giosa Consagrada, convívio, oração e 
lazer. Sob a coordenação do Ir. Adal-
berto, todas as atividades do evento 

foram realizadas com a colaboração 
dos próprios participantes: dinâmicas 
de animação, orações, celebração eu-
carística e confraternização.

Mereceu destaque a partilha dos Ir-
mãos que fizeram a experiência do “Iti-
nerário Vocacional” em Cochabamba, 
na Bolívia.


