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Nomeações

Do Ir. Superior geral e seu Conselho

admiNistração Geral

Os Irmãos Conselheiros Gerais Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho começam hoje, 18 de abril, a visita à Província Me-
diterrânea.

Retornou à Casa Geral o Ir. Javier Espinosa, Diretor do Secretariado dos Leigos, depois de ter visitado o México, Guatemala 
e Cuba.

Os Irmãos Víctor Preciado, Conselheiro e Ecônomo Geral, e João Carlos do Prado, Diretor do Secretariado da Missão, 
participam, em Curitiba - Brasil, do Curso de Gestão Marista, de 17 a 26 de abril.

Recentemente foram nomeados 
provinciais para um segundo 
triênio os Irmãos Shanthi Liya-

nage (Ásia Austral), Brendan Geary 
(Europa Centro-oeste) e Maurice Ber-
quet (L’Hermitage).

Por outro lado, ao finalizar o man-
dato do Ir. Luis G. Sobrado como 
superior do Setor AMAG, que no 
próximo mês se converterá em Dis-
trito independente da Administração 
geral, o Conselho geral nomeou o 
Ir. Juan Castro como Superior desse 
novo Distrito. Agradecemos o Ir. Luis 
por sua generosidade ao aceitar o 
desafio de servir ao Instituto nesse 
querido setor, após dois mandados 
no Conselho geral.

Outras nomeações de irmãos a servi-
ço da Administração geral:
- Ir. Armando Alegría (Santa Maria de 
los Andes), serviços de informática 
na administração geral;
- Ir. Ton Martínez Frigola (L’Hermitage), 
segundo triênio na Administração ge-
ral, como membro da Equipe admi-
nistrativa da Casa geral;
- Ir. Dennis Cooper (Austrália), Diretor 

dos programas de formação permanente em língua inglesa:
- Ir. Alfredo Herrera (Ásia Ocidental) e Sylvain Yao (África Oriental), colaborarão com o 
Ir. Dennis até 2014 no programa de formadores em língua inglesa.
- Ir. Ángel Medina (Paraguai), reconduzido como Diretor dos programas de formação 
permanente em línguas espanhola e portuguesa;
- Ir. José Feix (Rio Grande do Sul), reconduzido como Subdiretor do programa de for-
mação permanente para irmãos da 3ª idade em línguas espanhola e portuguesa;
- Ir. Tony Leon (Austrália), Diretor adjunto do Secretariado de Irmãos hoje;
- Ir. Miguel Ángel Espinosa (México Central), Diretor adjunto do Secretariado da Mis-
são.
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Chamados a viver a uNidade

9ª Assembleia Geral Ordinária da UMBRASIL

A União Marista do Brasil (UMBRA-
SIL) realizou a 9ª Assembleia 
Geral Ordinária (AGO), nos dias 

14 e 15 de março de 2013, no Centro de 
Convenções Israel Pinheiro, em Brasília, 
com a presença de 30 representantes 
das Províncias do Rio Grande do Sul, 
Brasil Centro-Sul, Brasil Centro-Norte e 
do Distrito Marista da Amazônia.

Durante o encontro houve a eleição do 
presidente do Conselho Superior da 
UMBRASIL, bem como da Diretoria e do 
Conselho Fiscal, e foram apresentados 
o Relatório de Atividades e o Balanço 
Consolidado do ano 2012, além da pro-
posta do Plano de Atividades para 2013.

Ir. Valdícer Civa Fachi, secretário-execu-
tivo da UMBRASIL, apresentou a pro-
posta de elaboração de um novo plano 
estratégico da UMBRASIL e do Brasil 
Marista, que será construído de forma 
coletiva com a participação das Provín-
cias e Distrito, através dos seus repre-
sentantes nos diversos organismos da 
UMBRASIL, assistida por uma assesso-
ria externa.

Também foram discutidos temas de 
interesse, tais como: Encontro Interna-
cional dos Jovens Maristas (EIJM 2013 | 
CHANGE); Jornada Mundial da Juventu-
de; expo-católica; Feira Vocacional; Pro-
jeto Material Didático; Portal Futurum; 
II Assembleia Internacional da Missão 
Marista; I Encontro Marista de Repre-
sentação Institucional; I Fórum Intera-

mericano da Comissão e Subcomissões 
de Missão; V Encontro Marista de Mis-
são e Gestão; Seminário Internacional 
FMSI/BICE; Encontro das Comissões 
da Área de Vida Consagrada e Laicato; 
e I Encontro Marista de Captação de 
Recursos.

Antes de começar a Assembleia, os 
Conselhos Provinciais reuniram-se para 
uma jornada de partilha e formação a 
partir do tema “Somos muitos mem-
bros, mas formamos um só corpo” (1 
Cor 12,12), com o objetivo de dar a 
conhecer a missão e a dinâmica da 
UMBRASIL e suas Associadas, em vista 
da construção da unidade do Brasil 
Marista e da garantia dos fluxos de 
comunicação, participação e processos 
decisórios colegiados.

Ir. João do Prado, representando o Con-
selho Geral, trabalhou o tema “Bicen-

tenário do Instituto: de Champagnat 
às novas perspectivas para a missão 
marista”, via Skype. Dom Frei Leonardo 
Ulrich Steiner, Secretário Geral da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
desenvolveu o tema “Chamados a viver 
a unidade”, partindo das dimensões bí-
blica, eclesial, social e vida consagrada.

Os Conselhos também tiveram opor-
tunidade de conhecer o histórico da 
caminhada do interprovincialismo do 
Brasil e fazer um processo de imersão 
na realidade da UMBRASIL, inteirando-
-se da missão, visão e modelo organi-
zacional, bem como dos documentos 
que regem a UMBRASIL. Na sequência, 
cada Província e o Distrito teve a opor-
tunidade de apresentar, mesmo que de 
maneira sintética, o seu modelo organi-
zacional e suas prioridades.

Últimos Irmãos falecidos

15/04/2013: Bernhard Kletzmeier - Europe Centre-Ouest 
15/04/2013: Kevin Joseph Hore - New Zealand
15/04/2013: Manoel Alles - Rio Grande do Sul
14/04/2013: João Batista Camilotto - Rio Grande do Sul
13/04/2013: Luis Castilla del Val - Mediterránea

11/04/2013: Luis Narganes García - Norandina
10/04/2013: Santiago García Sandoval - Compostela
28/03/2013: Manuel Antonio Alvarenga - América Central
23/03/2013: Brian Horton - Australia
08/03/2013: Honorato Saiz Santamaría - Ibérica
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ProvíNCia da euroPa 
CeNtro-oeste

5° Capítulo Provincial

Um coração sem fronteiras

O V Capítulo Provincial da Pro-
víncia da Europa Centro-Oeste  
aconteceu entre 1 a 5 de abril 

no mosteiro de São Ottilien, na região 
da Bavária, Alemanha. A Província da 
Europa Centro-Oeste compreende Bél-
gica, Alemanha, Grã-Bretanha, Irlanda e 
Países Baixos.

Em seu discurso de abertura, na noite 
de segunda-feira, o Irmão Brendan Gea-
ry, Provincial, agradeceu a todas as pes-
soas que, de diferentes formas, estão 
envolvidas na gestão da Província. Ele 
expressou a esperança de que o capítu-
lo possa estabelecer as prioridades que 
vão dar direcionamento  para o trabalho 
do Conselho Provincial para os próxi-
mos anos. Ele enfatizou a relação com 
os leigos. Graças a uma gravação de ví-
deo, o Irmão Emili Turú também pôde se 
fazer presente no início do capítulo. Ele 
disse que o Capítulo acontece em um 
momento especial para a Igreja com o 
início do pontificado do Papa Francisco, 
e também que a liturgia de Páscoa é um 
convite para o capítulo para refletir so-
bre a situação atual, assim como fizeram 
os discípulos de Emaús.

O Irmão Emili desejou ao Capítulo ale-
gria, esperança e otimismo. Ele concluiu 
com o desejo de que o Capítulo possa 
desempenhar o seu papel consultivo, 
em um clima de diálogo fraterno.

O Capítulo continuou na terça, dia 2 de 
Abril, com a apresentação dos relatórios 
produzidos pelo Conselho Provincial e 
pelas comissões, e a criação de um 
novo modelo para a eleição dos capitu-
lares em 2016. A diminuição do número 
de irmãos e o aumento da média de 
idade exigem um modelo diferente da 
regra atual de 10%.

Na quarta-feira, dia 3 de abril, o Capítulo 

ouviu quatro leigos que estão envolvidos 
com a vida marista na província, dois 
deles são diretores de escolas maristas 
e os outros dois são membros de fra-
ternidades maristas. Os dois primeiros  
falaram sobre como o Espírito Marista 
na educação é incentivado, promovido 
e desenvolvido nas escolas, apresenta-
ram também como o carisma é traba-
lhado para ter ressonância no futuro. 
Os outros dois falaram sobre sua parti-
cipação em suas fraternidades, e como 
esta experiência tem apoiado a forma 
como vivem a sua vocação cristã. Este 
foi um dia importante para o Capítulo.
No período da tarde desse mesmo dia, 
houve discussões em grupos que foram 
marcadas por uma sensação de energia 

e vitalidade. Ficou claro que tudo o que 
se desejar fazer no futuro deve ser feito 
em comunhão com os companheiros 
leigos e associados, sempre com ênfase 
na missão e na espiritualidade.

Na quinta-feira dia 4 de abril, o Ca-
pítulo Provincial elegeu os membros 
do novo Conselho Provincial: Irmãos 
Ronnie McEwan, McGowan PJ, Schmalzl 
Michael e Taildeman Maurice. À tarde, 
o capítulo refletiu sobre as prioridades 
para os próximos três anos. Como dito 
acima, o foco deve ser o compromisso 
com a missão e espiritualidade Marista, 
e a promoção da partilha e comunhão 
com os leigos no desenvolvimento do 
trabalho da Província.

O papa João Paulo II canoniza Marcelino no 
dia 18 de abril de 1999 na praça São Pedro 
do Vaticano e o reconhece como santo da 
Igreja universal.



Ano V - Número 262Notícias Maristas

O Conselho Geral se reuniu, em 
Mittagong, na Austrália, de 24 
a 27 de março, com os con-

selhos das Províncias da Austrália, da 
Nova Zelândia e do Distrito da Mela-
nésia. Os Irmãos que participaram do 
encontro foram, do Conselho Geral: 
Emili Turú, Joseph McKee, Eugène Ka-
banguka, John Klein, Víctor Preciado, 
Antonio Ramalho, Ernesto Sanchez, 
Josep María Soteras, Michael de Wa-
as; da Província da Austrália: Jeffrey 
Crowe, Darren Burge, Tony Caddy, Pe-
ter Carroll, Michael Green, Paul Kane, 
Graham Neist; da Província da 
Nova Zelândia: David McDo-
nald, Nevil Bingley, Terence Cos-
tello, Peter Horide,  Siaosi Ioa-
ne, Kevin Wanden; do Distrito 
da Melanésia: Ken McDonald, 
Jean Marie Batick, Cornelius Ke-
lets, Mark Kenatsi, Ken Lasin. O 
encontro foi secretariado pelos 
Irmãos Anthony Robinson e An-
thony D'arbon.

Os conteúdos principais do 
Conselho Ampliado foram os 
Apelos do Capítulo Geral, as priori-
dades e orientações impostadas pelo 
Conselho Geral e as questões levanta-
das pelas 3 Unidades Administrativas 
que formam a região da Oceania.

No primeiro dia, cada Unidade Ad-
ministrativa pôde apresentar a sua 
realidade e as questões que lhe tocam 
particularmente.

No segundo dia, o Ir. Emili começou 
apresentando a Conferência Geral que 
será realizada em setembro próxi-
mo, em L'Hermitage. Aproveitou 
para explicar os trabalhos de re-
estruturação que estão sendo re-
alizados em La Valla. Iniciou então 
a refletir sobre os três ícones pre-
sentes na sua Circular: Pentecos-
tes, Anunciação e Visitação. Pen-
tecostes (interação) nos interroga 

sobre que tipo de comunidade esta-
mos construindo; a Anunciação (inte-
rioridade) nos apresenta Maria como 
modelo de abertura ao Espírito Santo 
e nos convida a tornar-nos "mestres 
da espiritualidade"; a Visitação (inclu-
são), por sua vez, conduziu o Ir. Emili a 
questionar como podemos nos tornar 
profetas dentro da nossa missão. As 
reflexões do Irmão Superior Geral fo-
ram seguidas pela meditação pessoal 
e pela discussão nas mesas, que, em 
seguida, foram colocadas em comum.

No terceiro dia, o Ir. Joe McKee reto-
mou alguns temas do Capítulo Geral, 
sublinhando que somos chamados a 
buscar novos modos de ser Irmãos. As 
mesas refletiram sobre as colocações 
do Ir. Joe e houve uma partilha das 
ideias que surgiram. Na parte da tarde, 
o Ir. Anthony Robinson, Coordenador 
Regional da Oceania, fez uma apresen-
tação da região, frisando a história do 
Conselho Regional, os princípios que 
orientam a sua caminhada, os suces-
sos conquistados e aquilo que ainda 

precisa ser feito.

No quarto e último dia, quarta-feira 
27, o Ir. Joe McKee conduziu o debate 
sobre a internacionalidade do Institu-
to e as consequências para a Região 
da Oceania. Ele recordou a carta do Ir. 
Emili "Até os Confins da Terra", ponde-
rando que o Instituto é maior do que 
a Oceania. Existe a necessidade de 
deixar bem claro que somos Irmãos do 
Instituto e não somente da Província. 
Nesse contexto, foi explicado o papel 
do Secretariado da Colaboração Mis-

sionária Internacional, da Co-
missão Internacional de Novos 
Modelos de Animação, Gestão 
e Governo e outras iniciativas 
do Conselho Geral. O tema 
provocou uma boa discussão 
nas mesas, que foi partilhada 
para todo o grupo.

No início da tarde da quarta-
-feira, os conselhos provinciais 
se reuniram para analisar a pro-
posta do Estatuto do Distrito 
da Melanésia e do Distrito do 

Pacífico, o Memorando de Entendi-
mento que trata da interdependência 
entre as 3 unidades administrativas 
e a "figura canônica" (Canonical Task 
Force) do leigo marista, ou seja, como 
fazer com que o leigo marista seja ofi-
cialmente reconhecido.

Na sessão final, os Irmãos Ernesto 
Sanchez e Eugène Kabanguka con-
duziram a avaliação do encontro. A 
resposta foi muito positiva.

Concluindo o Conselho Amplia-
do, o Ir. Emili afirmou: "a interde-
pendência não é uma opção; nós 
todos já somos interdependen-
tes. Tenham sempre em mente 
que nós somos parte de um mes-
mo corpo. Seja a mudança que 
você deseja ver acontecer".
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