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Abril – junho de 2013
Calendário do Conselho Geral e dos 
Diretores dos Secretariados

1-5 de abril: Província Europa Centro-Oeste, Capítulo pro-
vincial, Alemanha - Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho.
5-6 de abril: Conferência de los Superiores maristas de Asia, 
Sri Lanka – Mario Meuti
5-21 de abril: Visita ao Distrito da Amazônia - Eugène Ka-
banguka, Josep M. Soteras
11-14 de abril: L'Hermitage, Fórum Províncial - Antonio Ra-
malho, Ernesto Sánchez
11-16 de abril: Encontro de diretores marista da América, 
Guadalajara, México - João Carlos do Prado, John Klein
17-26 de abril: Curso para desenvolvimento de dirigentes 
maristas em nível provincial, Curitiba - João Carlos do Prado, 
Victor Preciado
18 de abril – 17 de maio: Visita à Província Mediterrânea - 
Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho
21-28 de abril: Comissão Internacional da Missão, Brasília - 
João Carlos do Prado, John Klein, Chris Wills, Javier Espinosa
24 e 25 de abril: Conferência Europeia Marista (CEM), Mai-
món, Espanha – Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho.
24-27 de abril: Seminário com irmãos maiores de 55 anos, 
Mar del Plata, Argentina, Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras

1-4 de maio: Preparação para a Profissão Perpétua, Cocha-
bamba - Emili Turú
1-5 de maio: Santa María de los Andes - Conselho Provincial 
- Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras
4 de maio: Equipe Europeia Irmãos Hojes - César Rojas
5-9 de maio: Comissão Interamericana de Missão e Subco-
missões, Guatemala - João Carlos do Prado, Chris Wills
6-7 de maio: Equipe Vocacional Europeia, Bélgica - César 
Rojas
6-10 de maio: Preparação para a Profissão Perpétua, Cocha-
bamba - Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras
13-17 de maio: Comissão Internacional da PJM, Casa Geral 
- João Carlos do Prado, John Klein
13-17 de maio: Curso Pergamum – América – Curitiba, Brasil 
- Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras, Pedro Sánchez
14 – 16 de maio: Equipe Europeia da Missão, Casa Geral – 

João Carlos do Prado
18-24 de maio: Rede de Espiritualidade Marista da América, 
Canadá - Javier Espinosa, César Rojas
20-22 de maio: Comissão Preparatoria da Conferência Geral, 
L'Hermitage
21 – 25 de maio: Grupo de trabalho da formação de diretores 
maristas da África, Nairobi - João Carlos do Prado, Chris Wills
27 de maio – 7 julho: Sessão plenária do Conselho Geeral, 
Casa Geral
28-31 de maio: Comitê de Instituições Maristas de Ensino 
Superior, Casa Geral - João Carlos do Prado
28 de maio – 3 de junho: Secretariado de Leigos e membros 
das Comissões Continentais, Les Avellanes - J. Espinosa

4-6 de junho: Encontro do Secretariado Ampliado dos lei-
gos, Les Avellanas - Javier Espinosa
24-28 de junho: Comissão do Patrimônio Marista, Casa Ge-
ral - Eugène Kabanguka, César Rojas
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“Como não responder Com o 
dom de minhA vidA?”
Austrália: Profissão perpétua do Ir. Justin Golding

Em um dos mais importantes 
eventos da nova Província da 
Austrália, a Capela da Anuncia-

ção do St. Gregory’s College, Cam-
pbelltown, ficou lotada no dia 2 de 
março, sábado, quando os membros 
da Comunidade Marista da Austrália 
se reuniu para testemunhar e cele-
brar com alegria a profissão perpé-
tua do Irmão Justin Golding, FMS.

Na presença de fa-
miliares, Irmãos e 
amigos, Ir. Justin 
fez seus votos per-
pétuos de pobreza 
castidade e obedi-
ência ao Ir. Jeffrey 
Crowe, FMS, Pro-
vincial da Austrá-
lia e delegado do 
Superior Geral. A 
profissão de votos 
ocorreu durante da 
Eucaristia, presidi-
da pelo Pe. Gary 
Perritt, CP, e conce-
lebrada pelo Padre 
Brian Mascord (da 
Diocese de Mai-
tland) e Padre Paul 
McDonald (da Diocese de Lismore). 
E para prestigiar o evento compare-
ceu também grande contingente da 
comunidade escolar, alunos e ex-
-alunos do Trinity Catholic College 
de Lismore, onde Ir. Justin é profes-
sor há cinco anos.

Depois de professar os votos e rece-
ber seu crucifixo Marista, Justin falou 
para os presentes sobre a influência 
positiva dos Irmãos quando ele era 
aluno do St. Gregory’s College: “Foi 
uma feliz jornada a que me trouxe 
aqui hoje. Uma jornada em que 
encontrei numerosos Irmãos que 

me inspiraram e me encorajaram a 
assumir a vida deles como minha”.

Irmão Jeffrey aproveitou a oportu-
nidade para recordar o significado 
da vocação de um Irmãos Religioso 
na vida da Igreja e da Comunidade 
Marista: “A palavra ‘Irmão’ é precio-
sa para nós e nossa identidade. Ela 
descreve não apenas os relaciona-

mentos entre os Irmãos dentro das 
comunidades religiosas, mas com 
as pessoas em geral, especialmente 
com os jovens, o centro de nossa 
missão”.

Ao contrário da crença popular so-
bre a Vida Religiosa, que seria uma 
escolha contracultural, Justin par-
tilhou uma perspectiva alternativa 
através das lentes da fé: “Se você 
puder ver com os meus olhos, pa-
recerá uma escolha muito comum e 
normal de se fazer... não é absolu-
tamente contracultural. Deus falou 
comigo e tocou meu coração. Como 

não responder com o dom da minha 
vida? Como lhes disse antes, não 
consigo imaginar viver a minha vida 
de nenhuma outra maneira”.

Após agradecer sua família pelo 
apoio permanente, Justin aproveitou 
a ocasião para expressar sua grati-
dão a todas as pessoas da Comu-
nidade Marista da Austrália que es-

tiveram presentes: 
“Este é um tempo 
maravilhoso em 
nossa história e 
estou muito tão 
feliz de participar 
de tudo o que es-
tá por vir. Fui pro-
fundamente ins-
pirado por todos 
vocês que não são 
Irmãos, mas que 
foram atraídos por 
nosso carisma e 
desejam viver no 
mundo. Obrigado 
pelo testemunho 
que vocês repre-
sentam para aque-
les a quem servi-
mos.”

No final da Eucaristia, Ir. Jeffrey afi-
liou os pais de Justin, Ken e Jenny 
Golding, à Província dos Irmãos Ma-
ristas da Austrália como sinal de 
estreitamento dos laços da família 
Marista.

Saudamos e agradecemos o Ir. Jus-
tin pelo generoso dom de sua vida 
dizendo “Sim” como Irmão Marista 
e desejamos a ele todas as bênçãos 
para continuar a tornar Jesus Cristo 
conhecido e amado pelos jovens, do 
jeito de Maria e de São Marcelino.
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provínCiA brAsil Centro-sul
Curso para dirigentes e lideranças maristas

Em parceria com o Instituto Ma-
rista, a Província Brasil Centro-
-Sul realiza de 18 de março a 

28 de abril, o I Curso Internacional de 
Gestão Marista. Durante esse período, 
18 Irmãos, Leigos e Leigas de diversas 
Províncias do Instituto Marista esta-
rão hospedados no Centro Marista 
Marcelino Champagnat, em Curitiba, 
vivendo em comunidade e partilhando 
seus processos de gestão, além de 
aprofundar seus conhecimentos sobre 
o tema.

Com a participação de Gestores da 
América Latina e Espanha, o curso 

aborda as principais áreas de gestão, 
bem como a aplicabilidade dessas áre-
as em instituições Maristas. Durante 
os 45 dias em que estarão reunidos, 
os participantes terão aulas na Escola 
de Negócios da PUCPR e momentos de 
visitação nas Unidades da Província, 
órgãos públicos e benchmarking em 
algumas organizações do Estado do 
Paraná, além de uma visita à Província 
do Rio Grande do Sul.

diretores de obrAs mAristAs
Venezuela: Defesa dos direitos de meninos, 
meninas e adolescentes

Éramos quase sessenta pessoas reu-
nidas, entre os dias 25 de fevereiro 
e 3 de março deste ano, para res-

ponder ao apelo que o 21º Capítulo Ge-
ral e o último Capítulo Provincial fizeram 
a todos nós: Maristas, todos pela defesa 
dos direitos dos meninos, meninas e 
adolescentes!

O trabalho se dividiu em duas partes. 
Na primeira, durante três dias (25, 26 e 
27 de fevereiro), os diretores de obras 
maristas da Venezuela reuniram-se na 
Casa de Formação de Los Teques para 
conhecer um pouco mais sobre o tema 
proposto. O trabalho, a reflexão e, de 
modo especial, a partilha foram suma-
mente enriquecedores. Sob a orientação 
do professor Ernesto Durán e de Caro-
lina Caicedo, ambos da Universidade 
Nacional de Bogotá, fomos conhecendo 
os direitos dos meninos, meninas e ado-
lescentes conforme apresentados pela 
Convenção celebrada há quase 25 anos. 

Contamos também com a presença de 
uma equipe da Universidade Metropo-
litana de Caracas que nos apresentou 
a realidade da infância na Venezuela e 
aqueles aspectos legais que se relacio-
nam mais diretamente com ela.

Deste encontro surgiu o sério compro-
misso de se trabalhar pelos direitos 
dos meninos, meninas e jovens, e, em 
curto prazo, dar apoio àquelas pessoas 
que daí a dois dias iniciariam formal-

mente o curso.
O segundo eixo de trabalho (1, 2 e 
3 de março) foi realizado com a pre-
sença de pessoas que trabalham nas 
obras maristas da Venezuela ou com 
elas colaboram, e cujo interesse pelo 
tema as levou a optar por um proces-
so de formação.  Entre professores, 
animadores de grupo, colaboradores 
de comunidades maristas e Irmãos 
maristas, 30 pessoas iniciaram o cur-
so. Seguindo o mesmo esquema, sob a 
tutela dos mesmos professores e com 
a presença da Universidade Metropoli-
tana, procedeu-se à reflexão.

Compromisso do encontro: trabalho sé-
rio a começar em nossas próprias co-
munidades, com nossos computadores 
e nosso pessoal de cada instituição pre-
sente com o objetivo de criar projetos de 
trabalho que nos ajudem no trabalho de 
proteção, defesa e garantia dos direitos 
da infância e adolescência.
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Rio Grande do Sul: Profissão do Ir. Luciano Barrachini

Há mais de um ano realizamos 
mudanças importantes na nos-
sa página web. Tratou-se não 

apenas de mudança de ‘imagem’, mas 
de uma melhor organização de todo 
o site: uma mudança de ‘plata-
forma’, portanto. A intenção foi 
transformar o website do Instituto 
em uma página mais amigável, 
mais fácil de ser usada e também 
mais atraente.  Os objetivos foram 
claros, e o uso de novos recursos 
tecnológicos permitiu promover 
a mudança, lançada no dia 8 de 

dezembro de 2011. 
Mais de um ano se passou desde 
então, e o usuário, habituado à pá-
gina web anterior, foi pouco a pouco 
encontrando uma nova modalidade 

de navegação dentro da página, e 
novos elementos de seu interesse, de 
notícias a imagens ou documentos. É 
necessário, contudo, promover mais 
mudanças no site, e apenas VOCÊ, 

caro USUÁRIO, poderá nos di-
zer se realmente melhoramos a 
página e no que ainda podemos 
torná-la mais qualificada. Solici-
tamos que, mediante respostas 
objetivas ao questionário, você 
nos ajude a avaliá-la, acessando 
o seguinte link:
www.champagnat.org/1.php
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No dia 23 de março, após uma 
caminhada de 16 anos, o Irmão 
Luciano Barrachini, professou 

seus votos perpétuos, tornando-se 
membro definitivamente do Instituto 
Marista, no dia em que celebra seus 
33 anos. A celebração de sua con-
sagração definitiva foi realizada em 
Novo Hamburgo, no Salão do Colégio 
Marista Pio XII.

Natural de Santa Rosa, filho de Luiz 
Carlos Barrachini (in memoriam) e Na-
dir da Rosa,teve o primeiro contato 
com a Congregação em 1995. Atual-
mente é Vice-Diretor do Colégio São 
Marcelino Champagnat e colabora 
com a Direção do Colégio Marista Pio 
XII, ambos de Novo Hamburgo.

Licenciado em Filosofia pela PUCRS, 
Bacharel em Teologia pelo Instituto de 
Teologia e Pastoral (ITEPA), de Passo 
Fundo, está concluindo Pós-Gradua-
ção em Gestão do Social e cursa o 3º 
semestre em Administração de Empre-
sas, na Unisinos.

Há poucas semanas de se consagrar definitivamente como Irmão Marista, Ir. 
Luciano contou que uma das grandes inspirações para seguir a vida religiosa 
foi a devoção à Boa Mãe. Tem como inspiração e reflexão o texto do Testa-
mento Espiritual de São Marcelino Champagnat: “A humildade e a simplicidade 
sejam sempre a característica dos Irmãozinhos de Maria. Uma devoção terna 
e filial por nossa Boa Mãe vos anime em todo o tempo e em todas as circuns-
tâncias”. 

http://www.champagnat.org/1.php

