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Junto ao Padre ChamPagnat...
Animadores de comunidade se reúnem 
na casa de Marcelino Champagnat

Casa geral

No dia 18 de julho, o Ir. Emili Turú, junto com os Conselheiros Gerais Ir. Eugène Kabanguka, Ir. Josep Maria Soteras e Ir. 
Michael De Waas, teve um encontro com os Irmãos da Comunidade da Casa Geral para compartilhar a própria visão sobre 
ela e motivar a vida comunitária.

Os membros da Comissão Internacional de Patrimônio Espiritual se encontram reunidos, durante esta semana, na 
Casa Geral, para definir o seu projeto e apresentá-lo ao Conselho Geral. A Comissão está formada por: Ir. André Lanfrey 
(L’Hermitage, coordenador); Ir. Demostenes Abing Calabria (East Asia); Sra. Heloisa Afonso de Almeida Sousa (Brasil Centro 
Norte); Ir. Michael Green (Sydney); Ir. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage); Ir. Spiridion Ndanga (Afrique Centre-Est); Ir. 
Patricio Pino (Santa María de los Andes) e Ir. Michel Morel (L’Hermitage, secretário). Também participam os Conselheiros 
Eugène Kabanguka, Josep Maria Soteras e Ernesto Sánchez, além do Ir. César Rojas, diretor do Secretariado Irmãos Hoje

Nos dias 19 e 20 de junho, houve um encontro do Conselho Geral com os diretores dos secretariados.

Entre os dias 31 de maio e 9 
de junho, o grupo de Irmãos 
que participamos da segunda 

edição do curso de “animadores de 
comunidade”, organizado pelo Con-
selho geral, em Manziana (Itália) e 
em El Escorial (Espanha), estivemos, 
durante dez dias, na casa do padre 
Champagnat para, juntos, realizar a 
peregrinação às raízes de nossa fa-
mília.

A imagem de Marcelino Champagnat 
que, durante as férias, convocava os 
diretores de escola para o retiro, para 
formá-los e para com eles partilhar o 
futuro do projeto marista, converteu-
-se em realidade para cada um de 
nós, nestes dias. Irmãos provenien-
tes dos cinco continentes, sentimo-
-nos acompanhados, acolhidos nesta 
casa pelos que, atualmente, realizam 
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ProvínCia méxiCo Central

Nomeação do Provincial: Ir. Ricardo Reynoso

para o Instituto esse serviço de facilitar 
a experiência do encontro com Marce-
lino e os primeiros Irmãos, na visita aos 
lugares maristas.

Um momento significativo foi a cele-
bração da festa de São Marcelino no 
Hermitage - dia de muitas emoções. 
Contemplar a composição da comuni-
dade que participava da Eucaristia era 

contemplar, em pequena escala e feito 
realidade, o mundo marista e o sonho 
de Champagnat: “Todas as dioceses do 
mundo entram em nossos objetivos.”

Como parte de nossa peregrinação, ti-
vemos a oportunidade de deslocar-nos 
até Genebra para conhecer de perto a 
realidade dos Irmãos que, em nome da 
FMSI, trabalham junto à ONU pela de-

fesa dos direitos da criança. Não deixa 
de ser uma atualização do projeto de 
Marcelino para os nossos dias.

Agradecemos às comunidades que nos 
acolheram e deram rosto a esses lu-
gares que nos conectam às raízes 
maristas.

O Conselho geral, depois de es-
tudar a sondagem realizada na 
Província, decidiu nomear o Ir.  

Ricardo Reynoso como Provincial do 
México Central para um segundo man-
dato de três anos. O Ir. Ricardo iniciará 
esse triênio durante a celebração do 
Capítulo provincial, no novembro pró-
ximo.

O Conselho geral reconhece a satis-
fação de muitos Irmãos da Província 
com os três primeiros anos de serviço 
do Ir. Ricardo como provincial. Por 
isso mesmo, convida todos os Irmãos 
da Província a apoiar o encanto da 
vida fraterna, a revitalizar a vivência 
comunitária e a contribuir para a nova 
relação com os leigos, a pastoral vo-

cacional e a reorganização das obras e 
comunidades.

Retomamos as palavras do Ir. Emili 
Turú, dirigidas aos Irmãos da Província: 
“Maria de Guadalupe caminhe com 
cada Irmão, com cada leigo, rumo à 
“nova terra” a que nos convida o XXI 
Capítulo geral. Ela continue sendo para 
vocês modelo, companheira e fonte de 
inspiração.”  
_________________________

O Ir. Ricardo nasceu em Guanajuato, em 
25 de outubro de 1956. Antes de ser 
eleito provincial, para o primeiro mandado, 
em 2009, ele foi Vice-provincial e Mestre 
dos postulantes no Postulantado inter-
-provincial do México. Como delegado ao 
último Capítulo geral, o Ir. Ricardo assim 
se apresenta:

Meu caminhar, entre tropeços e descobertas, 
ganhou sentido na medida em que me en-
contrei com Deus.

Senti-me acompanhado pela “Boa Mãe”, 
durante meus onze anos de formador, no 
postulado; de diretor, mestre ou aprendiz, 
entre indígenas Mixtecos, acompanhado 
por comunidades e irmãos queridos que me 
abriram o coração: Chepe, Arturo, Chacho, 
Jorge, Renato, Avelino, Pancho...

Recebi formação para professor primário 
e secundário; depois, precisando de novas 

ferramentas que me permitissem realizar 
o que Marcelino sonhava, participei do 
seminário de planejamento pastoral e do 
curso de formadores, em Valpré (França). 
Ultimamente, para acompanhar o au-
toconhecimento dos postulantes, a meus 
cuidados, estudei psicoterapia.

Minha família foi numerosa; nela se vivia 
a fé na austeridade e na alegria de dividir 
o pão e o trabalho. Meu pai, um irrequieto 
ativista social, e minha mãe, incansável e 
com coração de artista e meus irmãos foram 
um forte apoio para mim.

Irmãos Falecidos

18/06/2012: Bede McCabe
Europe Centre-Ouest 

17/06/2012: Hilary Costello
Europe Centre-Ouest

16/06/2012: Rakotobe Léonard
Madagascar

16/06/2012: Armelindo Postingher
Rio Grande do Sul

14/06/2012: Víctor Barrioluengo Blanco
Compostela

11/06/2012: Dante Luiz Brugalli
Rio Grande do Sul

08/06/2012: Richard Chabot
Canada

05/06/2012: Alfano Ferrua
Mediterránea
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ProvínCia norandina

Nomeação do Provincial: Ir. Libardo Garzón

O Conselho geral, depois de apre-
ciar a sondagem realizada na 
Província, decidiu nomear o Ir. 

Libardo Garzón como provincial da 
Norandina, para um segundo triênio. O 
Ir. Libardo iniciará esse novo mandato, 
durante a celebração do Capítulo pro-
vincial, no próximo mês de dezembro.

O Ir. Superior geral, com seu Conselho, 
agradece a disponibilidade do Ir. Libar-
do, e reconhece a satisfação dos Ir-
mãos e o apoio recebido na Província. 
Convida-os a continuar nesse apoio 
e no esforço para desenvolver uma 
vida espiritual centrada em Jesus; além 
disso, assumir deslocamentos signifi-
cativos; assegurar o acompanhamento 
e a formação permanente dos Irmãos, 
e melhorar a qualidade das relações 
interpessoais para que sejam revitali-
zantes. Sugere ainda a desenvolver a 
identidade como Província, a unidade, 
a nova relação com os leigos, a pas-
toral vocacional e a reorganização das 
obras e comunidades.

O Ir. Emili Turú, na mensagem à Pro-
víncia, assim se expressa: “Vivendo 
segundo a inspiração que impulsionou 
São Marcelino, na resposta às neces-
sidades dos jovens e crianças de hoje, 

e com a participação de cada um de 
vocês, poderão realizar o desejo de 
crescer no encanto pela vocação rece-
bida, e na unidade provincial.”
__________________
O Irmão Libardo nasceu em 7 de fevereiro 
de 1963, em Filadélfia Caldas, Colômbia; 
pertence à Província Norandina. Ingressou no 
movimento Remar e depois no aspirantado, 
em Manizales. Fez seu postulado e noviciado 
em Medellin, onde professou em 19985. Em 
1989 emitiu os votos perpétuos.
É licenciado em Filosofia e Ciências Re-
ligiosas, pela Universidade Santo Tomás; 
participou do Curso para mestres de noviços, 
orientado pelo Ir. Basílio Rueda, em 1990 e 
1991, em Castelgandolfo. Obteve também a 
licenciatura em Psicologia, pela Universidade 
Gregoriana de Roma. Dedicou-se também a 
estudar gestão administrativa e sistema de 
gestão da qualidade educativa.

ProvínCia Brasil Centro-norte

Nomeação do Provincial: Ir. Wellington 
Mousinho de Medeiros

O Conselho Geral, depois de estudar a sonda-gem realizada na Província, 
decidiu nomear o Ir. Wellington Mousinho de Medeiros como Provincial 
do Brasil Centro-Norte, por um segundo período de três anos. O Irmão 

Wellington iniciará seu mandato por ocasião da celebração do Capítulo Provin-
cial, no próximo mês de dezembro de 2012.

Quando assumiu o Provincialato, em dezembro de 2009, o Ir. Wellington com-
prometeu-se a trabalhar pela construção da unidade na Província. Colocou seu 
serviço de Animação e Governo sob os cuidados da Boa Mãe, dizendo aos Irmãos 
que ele seria apenas o vigário, e Maria, a Primeira Superiora. Para garantir a uni-
dade desejada pediu a todos a compreensão e o desejo sincero de viverem o que 
disse o XXI Capítulo Geral sobre a reestruturação: que o processo fosse vivido e 
assumido de coração. No III Capítulo Provincial, a Província assumiu como lema: 
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Depois de considerar o resul-
tado da consulta provincial, 
o Ir. Superior geral com seu 

Conselho nomeou o Ir. Jeffrey 
Crowe para Superior provincial 
da nova Unidade Administrativa 
da Austrália, por um período de 
três anos, a iniciar no dia 8 de 
dezembro de 2012.

O Ir. Emili Turú assim se expressou 
no comunicado aos Irmãos da 

Província: “Irmãos, enquanto avançam 
no caminho, rumo à inauguração da 
nova Província, em dezembro, asse-
guro-lhes nossos melhores votos. Seja 
esse tempo um verdadeiro momento 
de graça, não apenas para a Província, 
mas para todo o Instituto. Tenham a 
certeza de que estão muito presen-
tes em nosso pensamento e oração, 
enquanto discernimos, juntos, “uma 
nova vida consagrada, com forte iden-
tidade evangélica, que promova um 
novo modo de ser Irmãos.”
___________

Nascido em Sydney, fui educado pelos 
Irmãos Maristas desde a idade de oito 
anos! Desde que completei os estudos 
universitários, em 1968, trabalhei na 
Austrália somente oito dos últimos 40 

anos. Depois de lecionar em Bougain-
ville e dirigir uma escola nas Ilhas 
Salomão, de 1970 a 1978, tornei-me o 
primeiro dirigente do distrito de Papua-
-Nova Guiné/Ilhas Salomão, de 1981 
a 1987. Depois dos estudos de pós-gra-
duação, trabalhei, em regime de tempo 
integral, na administração provincial, 
de 1989 a 1993, primeiramente na 
animação comunitária e, depois, como 
coordenador da pastoral da Província.
Fui membro do Conselho geral, de 1993 
a 2001, e durante esse tempo visitei 
principalmente a África, a Ásia, a re-
gião do Pacífico, e a Europa central e do 
leste, tendo sido o coeditor da obra “Nos 
passos de Marcelino Champagnat”.
Em 2002-2003, trabalhei na formação 
do pré-noviciado na Índia e na insti-

tuição de um projeto em favor das 
crianças atingidas pelo HIV/AIDS.
De 2004 a 2007, prestei serviços 
como reitor do MAPAC, no centro 
do pós-noviciado da Ásia-Pacífico, 
em Manila, nas Filipinas. No final 
de 2008 fui eleito provincial de 
Sydney.
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“Com Maria, construir depressa a unidade na Província”. 
A urgência da nova terra, que o Capítulo Geral indicava se 
convertia, para a Província, na nova terra da Unidade. Junto 
com o seu conselho, foi o que o Ir. Wellington procurou 
realizar nestes três anos da sua missão.

Abaixo você encontra uma breve biografia do Ir. Wellington. 
__________________

Sou Wellington Mousinho de Medeiros. Nasci aos 22 de 
outubro de 1947, em João Pessoa, Paraíba. Pertenço à 
Província Brasil Centro-Norte. Sou antigo aluno do Colé-
gio Marista Pio X. Fiz o juvenato em 1963, postulado em 
1964, noviciado em 1965 e escolasticado em 1966/1967. 
Emiti os votos perpétuos em 1970 e estabilidade em 1984.

Sou licenciado em Teologia, História e Pedagogia (Admi-
nistração Escolar). Especialização em Teologia da Vida 
Religiosa no Instituto Lumen Vitae, em Bruxelas e Teologia 

da Educação pelo Instituto Teológico e Pastoral da América 
Latina do CELAM e Universidade Javeriana, Bogotá – Co-
lômbia.

Trabalhei nas casas de formação marista na coordenação do 
juvenato e escolasticado. Diretor de vários colégios maristas 
e no momento Diretor do Marista de Maceió. Fui primeiro 
Vice Presidente da Associação de Educação Católica do 
Brasil e Presidente das Associações de Educação Católica de 
vários Estados do Brasil. Na antiga Província Brasil Norte 
fui Conselheiro Provincial e responsável pela coordenação 
provincial da Pastoral Educativa. Na atual Província Brasil 
Centro-Norte exerci a função de Conselheiro Provincial, Vice 
Presidente das Mantenedoras (UBEE/UNBEC) e Diretor 
Executivo responsável pelas Gerências de Marketing e Edu-
cação.Pertençi à Comissão Continental de Missão marista 
para a América e subcomissão de “Gestão e Missão” do 
Conselho Geral.

nova ProvínCia da austrália

Nomeação do Provincial: Ir. Jeffrey Crowe


