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Julho – Setembro de 2013
Calendário do Conselho Geral 
e dos Diretores dos Secretariados

AdminiStrAção GerAl
A semana passada foi a última semana da Plenária do Conselho Geral, que aconteceu na Casa Geral.
O Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado de Leigos, participou do encontro de Fraternidades do Movimento Cham-

pagnat da Família Marista em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, de 3 a 5 de julho.
O Ir. Ernesto Sánchez, Conselheiro Geral, juntamente com o Ir. César Rojas, diretor do Secretariado de Irmãos Hoje, par-

ticipam da reunião da Comissão Internacional de Irmãos Hoje, que acontece na Casa Geral, entre os dias 4 e 10 de julho.
O Ir. Josep Maria Soteras anima um retiro em Mar del Plata, na Argentina, para a Província Cruz del Sur, de 9 a 16 de julho.
A FMSI se reúne, com os membros do escritório de Genebra e de Roma, em Genebra, de 10 a 12 de julho.

1 – 5 de julho: última semana da plenária do Conselho Geral, Casa 
Geral
3 – 4 de julho: Encontro das Fraternidades do MCFM, Santa Cruz de 
la Sierra (Bolívia) – Javier Espinosa
4 – 10 de julho: Reunião da Comissão Internacional de Irmãos Hoje, 
Casa Geral - César Rojas, Josep Soteras, Eugène Kabanguka, Ernesto 
Sánchez
5 – 7 de julho: Retiro com os leigos, Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) 
- Javier Espinosa
9 - 16 de julho: Retiro em Cruz del Sur, Mar del Plata (Argentina) - Jo-
sep Maria Soteras, Eugène Kabanguka
10 – 12 de julho: Encontro da equipe FMSI, Genebra (Suíça)
12 – 15 de julho: Assembleia de Irmãos e Leigos da Província de San-
ta María de los Andes, Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) –  Emili Turú, 
César Rojas, Javier Espinosa
16 – 19 de julho: Noviciado de Cochabamba (Bolívia) – Javier Espinosa
17 – 22 de julho: Encontro internacional de jovens maristas, Rio de 
Janeiro (Brasil) – Emili Turú, Michael De Waas, John Klein, Ernesto Sán-
chez, Antonio Ramalho, César Rojas, João Carlos do Prado
19 – 27 de julho: Visita à comunidade de Dhaka (Bangladesh) – Chris 
Wills
21 – 26 de Julho: Comissão americana de leigos, Coronel Oviedo 
(Paraguai) – Javier Espinosa
21 – 26 de julho: Semana de formação em Fundraising para os Irmãos das Províncias da Ásia, Bangkok (Tailândia) - FMSI
23 – 28 de julho: Jornada Mundial da Juventude, Rio de Janeiro (Brasil) – César Rojas, João Carlos do Prado,
26 de julho:  Encontro com a FMSI na Ásia, Bangkok (Tailândia) – Chris Wills
26 - 31 de julho: Marist Schools Australia, Cairns - Emili Turú
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PArtilhAr noSSo cAminhAr

Cuba: Crônica da reunião intercomunitária

29 de Julho – 1 de agosto: Curso sobre os direitos das 
crianças, Bangkok (Tailândia) – Jim Jolley
30 de julho – 2 de agosto: Visita ao Noviciado de Passo 
Fundo, Rio Grande Do Sul (Brasil) – César Rojas
30 de Julho – 4 de agosto: Capítulo provincial da Prov. 
l’Hermitage, Les Avellanes – Antonio Ramalho

2 – 7 de agosto: Assembleia e primeiro Capítulo do Distrito 
AMAG, Tailândia – Emili Turú, Joe Mc Kee, Chris Wills
3 – 7 de agosto: Visita ao Escolasticado da Província do 
Brasil Centro-Norte, Belo Horizonte (Brasil), César Rojas
11 – 17 de agosto: Encontro europeu de Irmãos jovens, 
Hermitage – Emili Turú, Antonio Ramalho
15 – 29 de agosto: Visita ao projeto Solidariedade com o 
Sudão do Sul – Chris Wills
18 - 24 de agosto: Visita Haiti - Eugène Kabanguka
19 – 23 de agosto: Capítulo Provincial da Prov. South Ásia 
– John Klein
25 – 28 de agosto: Encontro com o Conselho Provincial da 
Prov. East Asia – Michael De Waas

26 – 30 de agosto: Encontro das Equipes de Manziana e 
Escorial: Preparação do Programa para Formadores 2014, 
Casa Geral - César Rojas, Ernesto Sánchez, Josep Maria 
Soteras, Eugène Kabanguka
29 de agosto – 2 de setembro: Encontro da Comissão 
Africana de Missão, Kumasi (Gana) – João Carlos do Prado, 
Chris Wills, Jim Jolley

3 – 5 de setembro: Grupo de Trabalho sobre Formação 
de Diretores da África, Kumasi (Gana) - João Carlos do 
Prado, Jim Jolley
8 – 29 de setembro: Conferência Geral, Hermitage (Fran-
cia)
30 de setembro – 1 de outubro: Conferencia de Provin-
ciais da América – CIAP, Hermitage (França) – Emili Turú, 
Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka, Javier Espinosa, 
César Rojas, João Carlos do Prado, Chris Wills
30 de setembro – 1 de outubro: Seminário Interameri-
cano sobre o Direito à Participação das Crianças, Adoles-
centes e Jovens, Curitiba (Brasil) - FMSI

No dia 28 de maio, segunda-
-feira, nós, os irmãos que fa-
zemos parte do projeto Cuba, 

reunimo-nos em Cienfuegos com os 
Irmãos Antonio Peralta, provincial de 
santa María de los Andes, e Hipólito 
Pérez, nosso provincial. Iniciamos o 
encontro com um momento de oração. 
A parte da manhã foi dedicada à troca 
de informações sobre os preparativos 
da II Assembleia das Missões, que 
será celebrada em Nairobi, e sobre a 
Conferência geral, a ser realizada em 
L’Hermitage no próximo mês de setem-
bro. O Ir. Hipólito partilhou conosco  
as notícias da província. Foi uma ma-
nhã rica que nos permitiu vibrar com 
o andamento da Congregação e da 
Província.

Um saboroso almoço nos deu a opor-
tunidade de saborear a alegria do en-
contro e da fraternidade.

A tarde foi dedicada à partilha de 

nossa caminhada em Cuba. Trocamos 
ideias sobre a etapa final do Noviciado 
de Mario e sobre possíveis cenários 
para o seu Escolasticado. Trocamos 
informações sobre nossos projetos 
apostólicos. Concretizamos detalhes 
em torno da futura convivência voca-

cional com jovens aspirantes à vida 
marista para o mês de julho. Sentimos 
a felicidade de ver como nossa família 
cresce e rejuvenesce,  comprovando 
que o Senhor nos acompanha dia a dia 
e que não deixa de nos colocar novos 
desafios e surpresas.
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novo diStrito do PAcífico

Ir. David McDonald nomeado Superior

Férias - Aviso
O próximo número do nosso boletim será publicado no dia 24 de julho.

O Ir. David McDonald, atual provincial da Província da 
Nova Zelândia, foi nomeado pelo Superior Geral pri-
meiro Superior do novo Distrito do Pacífico, por um 

período de três anos, a partir de 15 de dezembro de 2013. O 
Ir. Emili assim se expressou em sua carta enviada aos Irmãos 
da Província da Nova Zelândia:

“Sua confiança em David significará um importante apoio 
para ele nos próximos anos. Agradecemos a David pela 
sua generosidade e disponibilidade em aceitar esta impor-
tante responsabilidade, neste ano em que vocês refletem 
sobre o seu futuro.”

Os Irmãos Maristas chegaram em Nova Zelândia em 1838. 
A Província foi criada em 1917. Atualmente conta com 94 
Irmãos, presentes em quatro países: Fiji, Samoa, Quiribati 
e Nova Zelândia. A partir do próximo dia 15 de dezembro, 
a Província tornar-se-á Distrito com o nome de “Distrito do 
Pacífico”. Este é o encerramento de um processo de reflexão 
iniciado em 2011.

encontro internAcionAl 
de JovenS mAriStAS
Percurso histórico

O EIJM que será realizado no Rio 
de Janeiro, de 17 a 22 de julho, 
é o terceiro encontro promo-

vido pelo Instituto Marista, em con-
comitância com a Jornada Mundial da 
Juventude. A ideia se concretizou a 
partir de 2008, quando a JMJ foi cele-
brada em Sidnei. A sua gênesis deriva 
da política adotada pelo Governo do 
Ir. Seán e seu Conselho, que previa 
encontros com os jovens maristas em 
nível regional. Nesse sentido foram 
realizados os encontros com os jovens 
da Europa (Espanha 2005), da África 

(Quênia 2006), da Ásia (Filipinas 2007), do Arco Norte (Guatemala 2008) e do Bra-
sil e Cone Sul (Argentina 2008). O encontro com os jovens da Oceania também 
estava previsto para o ano de 2008. Neste mesmo ano a JMJ era realizada em Sid-
nei. Os maristas da Austrália, nessa ocasião, decidiram promover um “festival” 
marista, nas vésperas da Jornada, convidando jovens maristas de todo o mundo. 
O conselho Geral de então decidiu unir essa iniciativa dos maristas australianos 
ao seu desejo de encontro com os jovens e nasceu assim o Primeiro Encontro 
Internacional de Jovens Maristas.
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Sidnei 2008

O tema do en-
contro de Sidnei 
foi a frase usada 
também para a 
JMJ, de Atos dos 
Apóstolos 1,8: 
“Descerá sobre 
vós o Espírito 
Santo e vos da-
rá força e sereis 
minhas testemu-

nhas”. Participaram do evento cerca de 700 jovens, dos 
4 ramos maristas, que se reuniram no Colégio St. Joseph. 
Ficou muito evidente o convite feito aos jovens de acolher 
novos sonhos e se lançar atrás de um ideal. Tudo isso foi 
sintetizado através do apelo do Bispo Kevin Downling, que 
conversando com os jovens maristas, incentivou todos a 
“mudar o mundo”. Saiba mais através desse link:
http://www.champagnat.org/000.php?p=159.

Madri 2011

A Conferência 
Marista da Es-
panha, em co-
laboração com 
o Conselho Ge-
ral, organizou, 
em agosto de 
2011, o segun-
do encontro. Os 
jovens maristas, 
representantes 
escolhidos em 

cada Província, se reuniram em Buitrago. Para motivar 
o encontro foi escolhido como lema a palavra “belivin” 
(‘crendo’), que se relacionava perfeitamente com o lema 
da Jornada Mundial: “Arraigados em Cristo, firmes na fé”. 
No encontro de Buitrago participaram cerca de 200 jovens. 
Além deles, outros jovens maristas foram acolhidos em três 
centros maristas (Tui, Barcelona, Alicante). Todos se reuni-
ram para uma celebração final, em Buitrago, no dia da festa 
da Assunção de Maria.

Na mensagem final, enviada pelos jovens ao Instituto, assim 
eles se exprimem:

Agradecemos muito ao Instituto 
Marista por acompanhar-nos e 
mostrar-nos tudo quanto Jesus, 
Maria e Marcelino Champagnat 
podem trazer para nossas vidas; 
por apostar em nós como agentes 
maristas; por crer em nós enquan-
to pessoas com variadas capaci-
dades. Agradecemos a missão do 

Instituto e o exemplo que vive e transmite; agradecemos 
por ser luz e esperança nas realidades de cada Província e 
por oferecer-nos um modelo para nossas vidas, ajudando-
-nos a ser pessoas e a melhorar o mundo. 
saiba mais: http://www.champagnat.org/000.php?p=158.

Rio 2013

Uma das propostas concretas apresentadas pelos jovens 
em Madri foi a necessidade de encontros internacionais 
que propiciem o intercâmbio cultural entre as Províncias, 
para partilhar inquietações e propostas relativas à vida dos 
jovens maristas. Empurrados por esse desejo dos jovens, o 
Conselho Geral, através do Secretariado da Missão, incen-
tivou desde o início a realização do evento, antecedendo 
a JMJ do Rio de Janeiro. Este Secretariado pediu à União 
Marista do Brasil que organizasse o encontro e foi nomeada 
uma Comissão Organizadora, que vem trabalhando desde 
novembro de 2011.

Criando uma ponte com as reflexões feitas em Sidnei 2008, 
o lema escolhido para o encontro 
no Brasil foi CHANGE – Faça a 
diferença!

O encontro acontece de 17 a 22 
deste mês de julho, no Colégio 
Marista São José, Rio de Janeiro, 
Brasil. Saiba mais.
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irmãos falecidos

02/07/2013: Antonio Pérez González  - Província 
Mediterránea - Espana, Benalmádena
29/06/2013: Javier Navallas Mártiz - Província Cruz 
del Sur - Argentina, Luján
28/06/2013: Georges-Henri Tremblay - Província do 
Canada - Canadá, Château-Richer
28/06/2013: Valter Rosalino Marin Righi - Província 
do Rio Grande do Sul - Brasil, Santa Maria
26/06/2013: William Ambrose Beninati - Província 
da Australia - Australia, Randwick
24/06/2013: Desmond Phillips - Província da Aus-
tralia - Australia, Ashgrove
23/06/2013: Fausto Anesa - Província Cruz del Sur - 
Argentina, Buenos Aires
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