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Formação permanente

Encontro dos coordenadores 
dos programas de formação da Terceira idade em Roma

Despertando o amanhecer ... no-
vas formas de ser Irmão ... novas 
formas de se viver a missão ... o 

chamado a ser místico e profeta para 
o mundo de hoje ... tantos temas para 
chamar a nossa atenção. Como eles 
podem ser aprofundados e integrados 
na vida de nossos Irmãos?

Esses foram os assuntos que orienta-
ram o encontro em Roma dos coorde-
nadores de programas de formação da 
Terceira Idade para os diferentes grupos 
de línguas do Instituto – Francês/In-
glês e Espanhol/Português. A reunião 
aconteceu entre 03 e 05 outubro na 
Casa Geral e foi coordenada pelos Irs. 
Eugène Kabanguka e César Rojas. Par-
ticiparam do encontro os Irs. Bernard  
Beaudin e Maurice Goutagny represen-
tando o grupo de língua francesa, os Irs. 
Michael Sexton e Donnell Neary para o 
Inglês, Landelino Ortego Guerrero e Jo-
sé Kremmer Feix para o Espanhol e Por-
tuguês, e também Barry Burns e Antoine 
Kazindu que foram os responsáveis pela 

organização do curso em 
Inglês nos últimos seis 
anos. O Irmão Anthony 
Hunt, que é administra-
dor em tempo integral 
para ambos os progra-
mas também participou 
do encontro.

Em um ambiente muito 
fraterno e propício pa-
ra o diálogo foi possível 
aprender com a expe-
riência dos formadores 
que já animaram os pro-
gramas de terceira idade. 
Agradecimento especial 
aos Irs. Barry e Antoine, 
que em breve terminam seu tempo a frente desse serviço de animação do Instituto.

A dinâmica do encontro permitiu o trabalho por grupos lingüísticos a fim de se 
refletir aspectos próprios de cada grupo e desenvolver ideias para os seus progra-
mas específicos. Em seguida, voltava-se ao grande grupo para partilha do que foi 
gereado no grupo linguistico com o objetivo de, na medida do possível, ter uma 
formatação parecida de planejamento.

Ir. mIguel Ángel espInosa Barrera

Diretor adjunto do Secretariado da Missão

O Conselho Geral nomeou o Ir. Miguel Ángel Espinosa 
Barrera, da Província do México Central, como diretor 
adjunto do Secretariado da Missão. O Secretariado da 

Missão é uma instância estratégica do Governo Geral para a 
animação, fortalecimento e articulação da missão marista em 
todos os níveis do Instituto Marista. Tem a responsabilidade 
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“lumen ComunICação”
Presença marista nos meios de comunicação 
em Curitiba

de contribuir, com criatividade, audácia e profetismo, para a 
fidelidade e o desenvolvimento da missão marista de “tornar 
Jesus Cristo conhecido e amado pelas crianças e jovens”. 
Em face do apelo do Capítulo Geral XXI, o Secretariado é 

desafiado a contribuir para a construção da missão marista 
em um mundo novo, para que responda às vozes e apelos de 
evangelizar e educar a infância e juventude contemporâneas.
Bem-vindo, Ir. Miguel Angel! Contamos muito com sua pre-
sença e serviço.

Biografia do Ir. Miguel Ángel Espinosa Barrera (MAEB)

Nasceu no dia 6 de agosto de 1973, 
em Querétaro. É filho de Luis Felipe e 
Yolanda e tem como irmãos Luis Felipe 
e Martha Yolanda. Foi essa a família 
que semeou nele a semente do espíri-
to de família e de fraternidade que, aos 

poucos, cresceu.

Maeb é marista desde os 6 anos, quan-
do ingressou como aluno no Instituto 
Queretano. A partir de 12 anos de 
idade começou a fazer parte do grupo 
infantil Marcha e depois do recém-
-nascido grupo Cidade Nova Marista. 
Com 16 anos começou a formação 
no noviciado, tendo como mestre o 
Ir. Basilio Rueda. Fez a primeira pro-
fissão em 1995 e em 2001 realizou a 
profissão perpétua, junto com outros 
4 companheiros de caminhada.

É uma pessoa apaixonada, alegre e 
aberta, com um espírito disposto a 
aprender e construir, em comunidade.

A primeira comunidade onde esteve 
foi Irapuato, em Guanajuato. Depois 
esteve em Sahuayo, em Michoacán. 

Nessas duas comunidades educativas 
começou a aprender a ser mestre e 
irmão entre as crianças, adolescentes 
e jovens.

Em 2003 iniciou o trabalho na Pastoral 
Juvenil Vocacional da Província de Mé-
xico Central, a qual pertence. Partici-
pou, de 2006 a 2010, da subcomissão 
de Pastoral Juvenil da América. De 
2005 até 2012 colaborou no Conselho 
Provincial.

A partir de 2010 até julho deste ano, 
prestou serviços na coordenação da 
pastoral educativa da Província, com 
uma excelente equipe, onde aprendeu 
a olhar mais longe e a escutar com 
mais atenção, buscando responder de 
maneira criativa as necessidades da 
Província.

A Província Marista do Brasil Centro-Sul mantém, na 
cidade de Curitiba, duas emissoras de rádio e um 
centro de produções de áudio-vídeo.  É a Lumen 

Comunicação, que tem 20 anos de atuação. Em parte é 
herança da Arquidiocese; a Província assumiu os bens 
depois de pedido insistente do bispo local.  Processo se-
melhante havia ocorrido, alguns anos antes, em relação à 
Universidade Católica, hoje PUCPR. Uma das emissoras – 
Lumen FM 99.5 – promove ações culturais e educativas em 
meio a uma programação de música popular qualificada; 
conta com o reconhecimento do Ministério da Cultura do 
Brasil.

Por sua vez, a Rádio Clube FM 101.5 volta-se para um 
público maior e bastante diversificado, através do entre-
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provínCIa BrasIl Centro-norte
Jovens Irmãos se reúnem em Belo Horizonte

tenimento musical e da abordagem de temas relevantes 
da sociedade local, com forte interação dos ouvintes.  As 
duas emissoras atingem um raio de 150 km, com população 
superior a 3 milhões de habitantes.

Outra iniciativa é a Lumen Clássica – web rádio - que trans-
mite exclusivamente música clássica, com apoio da PUCPR.

O setor de produções de áudio-vídeo atende às necessida-
des educacionais da Universidade, da Província e da Editora 

FTD. Também são produzidos programas de conteúdo reli-
gioso, os quais são utilizados por mais de 200 emissoras 
brasileiras.

Uma equipe de aproximadamente 70 pessoas atua na 
Lumen Comunicação, com a presença do Ir. Lauro Pa-
zeto. É uma forma de ampliar a ação educativa e social, 
ao facilitar a aproximação das famílias às instituições 
maristas. As emissoras podem ser ouvidas no endereço:  
http://www.lumencomunicacao.com.br

Com tema “Consagração Religio-
sa” e o lema “Rezar e partilhar a 
vivência dos votos” a Província 

Brasil Centro-Norte promoveu, de 11 
a 13 de outubro, o segundo encontro 
deste ano para jovens Irmãos, em Belo 
Horizonte.

As atividades abrangeram momento 
com o provincial Ir. Wellington Me-
deiros; partilha de projetos como o 
Itinerário Formativo que, em 2013, le-
vou quatro Irmãos da Província para a 
experiência de discernimento e missão 
vocacional em Cochabamba, na Bolí-
via; e a construção de projeto comum 
para a vida religiosa jovem na Provín-
cia, com a discussão das propostas pa-
ra as missões no Distrito da Amazônia 
e na área da pastoral vocacional e os 
assuntos relativos aos votos perpétuos 
dos Irmãos em 2014.

O Encontro, coordenado pela Comis-
são de Formação e Vida Consagrada, 
reuniu Irmãos de votos temporários e 
com até dois anos de votos perpétuos.

O primeiro encontro foi realizado em 
maio passado, quando os jovens Ir-
mãos refletiram sobre mística e pro-
fecia.

Últimos Irmãos falecidos
19/10/2013: Ladislau Figueiredo

Prov. Brasil Centro-Norte
16/10/2013: Ronald Hickman

Prov. Europe Centre-Ouest / West 
Central Europe - Reino Unido

13/10/2013: WiIliam Leo Connell
Prov. Australia

12/10/2013: Raymond Pouliot
Prov.Canada

12/10/2013: Alberto Fuentes Herrón
Prov. Compostela, Espana

05/10/2013: José T. Hernández Chá-
vez

Prov. América Central, Guatemala
29/09/2013: Armando Luiz Bortolini 

Prov. Rio Grande do Sul, Brasil
27/09/2013: Gaston Beaulieu

Prov. Canada
25/09/2013: Raymond Harold

Prov. New Zealand
24/09/2013: Federico Plumed Feced

Provincia L'Hermitage, Espana

http://www.lumencomunicacao.com.br
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ComunIdades “novas”
Reunião intercomunitária em Cuba

Na bonita e aco-
lhedora casa 
Santa Maria de 

Bogotá, pertencente às 
Irmãs Escravas do Sa-
grado Coração, reuni-
mo-nos, do dia 28 de 
setembro ao dia 5 de 
outubro, 12 Irmãos e 14 
Leigos maristas proce-
dentes dos três países 
da Província Marista No-
randina.

Este encontro foi o primeiro rea-
lizado em nossa Província sob a 
modalidade da formação conjunta 
de Irmãos e Leigos. Trata-se de 
uma experiência formativa na 
qual todos somos discípulos e 
mestres, e a aprendizagem vai 
se construindo à medida que se 
compartilha a vida dos partici-
pantes nos diferentes processos 
de integração pessoal e comuni-
tária, fé, espiritualidade, missão, 

vocação… À medida que avança o 
processo, vão-se discernindo e con-
ceitualizando essas experiências até 
chegar a conclusões comuns ou par-

ticulares que nos ajudam em 
nosso caminhar como Maris-
tas de Champagnat.

No processo de formação 
sobre nossa missão marista, 
ajudou muito poder visitar 
por grupos, durante um dia, 
seis experiências missioná-
rias de cuidado com crianças 
pobres e com graves proble-
mas psicossociais e afetivos; 
duas dessas experiências rea-
lizaram-se em nossos centros 

maristas de La Paz e Sierra Morena, 
em Bogotá. Pudemos relacionar es-
sas experiências de missão com as 

que desenvolvemos em nossos 
lugares de procedência e inter-
rogar-nos sobre a origem dos 
destinatários, as diversas meto-
dologias empregadas para sua 
educação integral, assim como 
a vivência pessoal e comunitária 
dos educadores.
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partIlhar as sementes do CarIsma

Colômbia: formação conjunta de irmãos e leigos

O dia 13 de setembro de 2013 
foi escolhido para realizar a 
reunião intercomunitária das 

comunidades maristas que entregam 
sua vida para fazer realidade Jesus e 
seu Reino, nessa maravilhosa ilha: 
a Pérola do Caribe. Era uma manhã 
radiante e cheia de energia. Por isso, 
nós também estávamos otimistas e 
com muita disposição para compar-
tilhar, discernir e aventurar-nos em 
novos desafios que se nos apresen-

tam. Reunimo-nos os Irmãos Carlos, 
Héctor, Hipólito – provincial -  Jesús 
e Salvador. Entre os aspectos mais 
ressaltados, temos:

* O desejo  real de trabalhar para 
que haja mais jovens que optem 
por nosso  estilo de vida e nosso 
carisma.
* Conseguir criar comunidades mais 
fraternas e onde a vida familiar seja 
uma realidade.

* Partilhar entre nós a respeito do 
caminho a ser percorrido em di-
reção ao XIV Capítulo Provincial e 
sobre a Conferência Geral.

Sonhamos, confiamos e esperamos 
que se faça realidade em nossas 
vidas e em nossas comunidades o 
“despertar a aurora” e dessa maneira 
nos convertamos em Profetas e Mís-
ticos para nosso lugar de trabalho e 
de nosso tempo.


