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ConferênCia Marista da Ásia

Encontro Anual em Sri Lanka

adMinistração Geral
Os Irmãos João Carlos do Prado e Chris Wills, diretores respectivamente dos Secretariados da Missão e Colaboração 

Missionária Internacional, reúnem-se com a Comissão Interamericana de Missão e Subcomissões na Guatemala, de 5 a 9 
de maio.

O Ir. César Rojas, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, participou, na Bélgica, entre os dias 6 e 7 de maio, da reunião da 
Equipe Vocacional Europeia.

Os Conselheiros Gerais Eugène Kabanguka e Josep Maria Soteras estão em Cochabamba, na Bolívia, para prestar o pró-
prio apoio no curso de preparação para a profissão perpétua de um grupo de Irmãos das províncias da América Latina. Eles 
estarão ali até dia 10 de maio.

O 2º Encontro Anual da Confe-
rência da Ásia Marista (MAC) 
ocorreu no início de abril. A 

MAC é a conferência regional dos 
líderes da Ásia, integrada por dois 
Provinciais — Irmãos  Shanthi Liya-
nage (Ásia do Sul) e Manny de Leon 
(Ásia Leste) —, e seus vice-provin-
ciais, Irmãos Mervyn Perera e Robert 
Teoh. O Superior do Setor asiático 
da Missão ad gentes.(AMAG) — Luis 
Sobrado — também integra a MAC. 
Seu vice — Juan Castro — não po-
dendo comparecer ao encontro, foi 
substituído por Michael Potter. Peter 
Rodney — Reitor do Centro Marista 
da Ásia no Pacífico — completou o 
grupo de integrantes da Conferência.

Neste ano, a Província da Ásia do Sul 
sediou o encontro de dois dias em 
Sri Lanka, propiciando uma estreita 
colaboração, não apenas entre as 
Unidades Administrativas (UAs) da 
região, mas  também entre a região 
a as iniciativas de animação do Con-
selho geral e seus diversos Secre-
tariados. O tempo foi dedicado à 
reflexão e ao planejamento de áreas 

importantes, como a Parceria com os Leigos e a Missão.

Uma parte considerável do tempo foi dedicada ao diálogo com o Ir. Mario Meuti — 
Diretor da FMSI — para coordenar melhor a solidariedade e a defesa das crianças 
na região. Com a instalação do Escritório da Ásia da FMSI como associação entre a 
FMSI e a MAC, a presença de Mario no encontro possibilitou um intercâmbio valioso, 
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Estatísticas do Instituto - 31 de dezembro de 2012

Irmãos Noviços Falecidos I Profissão Prof. Perpétua Saídas

África Austral / Southern Africa 114 7 0 6 0 7
Afrique Centre-Est 101 3 0 1 6 1
América Central 105 1 3 0 0 2
Australia 284 0 9 1 2 4
Brasil Centro-Norte 114 5 3 4 0 5
Brasil Centro-Sul 117 5 3 5 1 0
Canada 129 0 8 0 0 0
Compostela 219 1 7 1 0 0
Cruz del Sur 135 0 3 0 2 4
East Asia 119 16 0 5 1 5
Europe Centre-Ouest 136 0 7 1 0 0
Ibérica 177 0 2 0 0 0
L’Hermitage 320 0 16 0 0 0
Madagascar 55 3 1 2 0 0
Mediterránea 287 7 8 5 2 1
México Central 94 0 4 0 0 2
México Occidental 138 8 4 3 0 4
New Zealand 94 0 3 0 1 0
Nigeria 98 7 1 1 0 4
Norandina 129 3 2 0 0 2
Rio Grande do Sul 157 1 5 0 1 0
Santa María de los Andes 100 0 3 1 0 1
South Asia 67 0 0 0 1 0
United States of America 160 2 6 0 0 0

Total 3.449 69 98 36 17 42

aprimorando a visão da FMSI-Ásia e a 
garantia de que está bem coordenada 
com as Unidades Administrativas Asi-
áticas. Ficou muito claro que a contri-
buição da FMSI-Ásia vai se desenvolver 
em algo bastante importante para a 
nossa vida e nossa missão na Ásia.

Outras áreas estudadas detalhadamen-
te durante o encontro foram espiritua-
lidade, desenvolvimento comunitário e 
formação inicial. Desde a sua inaugura-
ção, há doze meses, a Conferência em-
penhou-se em fazer o melhor uso pos-
sível com os recursos disponíveis para 
realizar seus objetivos comuns na Ásia. 
Entre esses, destaca-se a esperança  de 
que a formação e o desenvolvimento de 

competências para os participantes da 
região nos cursos de Animação da Co-
munidade, em Manziana, poderia estar 
a serviço  não apenas de cada UA, mas, 
igualmente, através de redes sociais e 
partilha, a serviço de cada região. Nes-
se mesmo espírito, a Conferência está 
apoiando a Província da Ásia Leste na 
organização do Centro de Espiritualida-
de em Lake Sebu, Mindanao.

Aos poucos, com  a AMAG, tem ha-
vido um sólido desenvolvimento  nas 
vocações locais. Portanto, é muito im-
portante que se coloque à disposição 
os melhores programas  de formação 
para estes pioneiros Maristas.  Os líde-
res da AMAG continuam a coordenar 

esses programas com os que já foram 
estabelecidos na região. A Conferência 
continua a planejar programas comuns 
de formação.

Dado o fato de ser apenas a segun-
da reunião anual, a Conferência está 
ainda engatinhando. Assim, durante 
todo o encontro, houve um tema claro 
e consistente. Entre os integrantes, 
há um firme desejo de tornar sólida 
a Conferência, sempre destacando o  
que é realizável no contexto das UAs 
da Ásia, garantindo assim que o foco 
priorize as necessidades da região e a 
elas responda, priorizando o que for 
apropriado à Ásia.
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noMeação do superior 
do aMaG
Ir. Juan Castro Lenero

O Ir. Superior geral com seu Conselho nomeou o Ir. Juan Castro como novo Superior da AMAG, por um período de 
três anos, a começar em agosto próximo. Antes disso, em julho, o Setor AMAG tornar-se-á Distrito dependente 
da Administração geral. Em sua carta ao atual Setor, o Ir. Superior geral agradece ao Ir. Luís G. Sobrado a genero-

sidade com que aceitou o desafio de servir o Instituto, nesse importante Setor, depois de dois mandatos como membro 
do Conselho geral. Ele agradece também a disponibilidade do Ir. Juan Castro de servir o Instituto com essa nova respon-
sabilidade.

O Ir. Juan Castro Leñero nasceu em 23 
de agosto de 1950. Ele fez os primeiros 

votos em 08 de setembro de 1969 e os 
votos perpétuos em 19 de março de 
1974, na província do México Central.
Os seus estudos académicos em Peda-
gogia, Pós-graduação como Professor 
de Secundário e Preparatório, foram 
realizados na Coreia University.
Desde  jovem voltou-se para Oriente 
em obras de missão: em 1972 foi para 
Nova Missão na Coreia do Sul. De volta 
à cidade de Andong no Student Center 
foi animador e professor de Inglês, 
desde 1974-1979 e também Diretor de 
1982-1985. Nos anos 1986-1990 foi 
responsável Diocesano dos movimen-
tos de juventude na cidade de Wonju.
Em 1991, teve um ano de folga e de 
reforço espiritual no Curso de Espiritu-

alidade em El Escorial, Espanha.
Foi então nomeado Mestre de Noviços, 
na cidade de Suwon em 1992 e 93. E 
esteve dois mandatos como Superior 
do Distrito desde 1993 a 1998. Mais 
tarde, voltou a ser mestre de noviços 
por um ano.
De 2000 a 2005 foi responsável pelos 
retiros em Seul Educational Center. 
Nos dois anos a seguir foi responsável 
do Centro Juvenil de Seul. A partir de 
2008 foi nomeado para fazer parte de 
Ad gentes.
Seus gostos pessoais: no desporto, 
basquete, futebol e Tae-kwon dong. 
O trabalho manual, partilhar com os 
amigos e preparar a liturgia.

retiro anual eM saMoa

No início de abril, os Irmãos da equipe de animação da 
Província da Nova Zelândia (Irmãos. Kevin Wanden, Nevil 
Bingley e Kees van der Weert) conduziram o retiro anual 

para as duas comunidades de Samoa. O retiro foi centrado nos 
seis elementos da Espiritualidade Marista. O documento Água 
da Rocha: Espiritualidade Marista que brota da tradição de 
Marcelino Champagnat serviu como base para as sessões. Os 
retirantes apreciaram as colocações, a reflexão pessoal, a parti-
lha em grupo e o momento de avaliação. O retiro aconteceu no 
Santuário Arquidiocesano dos Três Corações, lugar privilegiado 

pela bela vista que possibilita se ter da região da Ápia.

O primeiro irmão chegou em Samoa, em 1845, como 
parte da missão marista. Os irmãos abriram sua pri-
meira escola em Samoa em 1871 que foi fechada em 
1877 devido a uma série de dificuldades. O ano de 2013 
marca o 125 º aniversário da re-abertura da escola em 
Mulivai em 1888. Os Irmãos administram duas obras 
em Apia: a Faculdade de São José em Alafua e a escola 
primária Marista em Mulivai.
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Curso de Gestão Marista

Irmãos e Leigos Maristas da América Latina e Europa

AProvíncia Brasil Centro-Sul 
promoveu, de 18 de março a 
26 de abril, o primeiro Curso 

Internacional de Gestão Marista, fru-
to de uma parceria entre o Governo 
Geral do Instituto Marista e a Ponti-
fícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR). Durante todo o período, 
17 Irmãos e Leigos provenientes de 
diversas Províncias da América Latina 
e Europa deixaram temporariamente 
suas instituições para partilhar expe-
riências e aprofundar seus conheci-
mentos na área de gestão.

De acordo com o Prof. June Cruz, 
da Escola de Negócios da PUCPR, 
o objetivo do curso era provocar 
discussões e atualizar os gestores 
sobre os principais temas, sempre 
prevendo a vitalidade e perenidade 
das Províncias envolvidas. Desde o 
início do programa, os participantes 
foram instigados a desenvolver proje-
tos de intervenção, ou seja, pensar a 
aplicação prática dos conteúdos em 
suas instituições.

A parte teórica abordou temas como 
governança corporativa, contro-
ladoria, liderança baseada em 
valores e planejamento estra-
tégico, já a parte prática foi re-
alizada, por meio da visitação 
às unidades do Grupo Marista, 
organizações privadas e órgãos 
públicos.

O representante da Província Cruz 
del Sur (Argentina), Alejandro Javier 
Stella, avaliou o curso como produti-
vo. Ele achou interessante a atualiza-
ção sobre as tendências de governo 
corporativo. “Este ponto é muito 
importante para todas as Províncias 
Maristas, pois elas podem ter ideia 
de como seguir em frente, de qual 

é o melhor modelo de governança 
para adotar em sua região”, disse. Ele 
sugere que a próxima edição tenha 
um espaço maior para o intercâmbio 
entre os participantes e discussão de 
estudos de caso de organizações não 
governamentais ou as que se dedi-
cam à solidariedade.

Como o primeiro Curso Inter-
nacional de Gestão Marista foi 
bem sucedido, a expectativa é 
organizar outro, ainda este ano, 
desta vez em língua inglesa, vol-
tado para outras Províncias Ma-
ristas.
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centenário da presença Marista em Lagny-sur-Marne

No sábado, 6 de abril, uma celebração comemorou o centenário da chegada dos Irmãos Maristas ao Internato St. 
Lawrence Lagny-sur-Marne (1912-2012). Depois dos discursos da Diretora, do Irmão Provincial dos presidentes de 

OGEC e APEL, foi descerrada uma placa comemorativa. Vários irmãos se deslocaram para o efeito, sobretudo os que 
tinham trabalhado no colégio Saint Laurent.


