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Encontro AnuAl dA FAmíliA mAristA
Os quatro Conselhos Gerais Maristas 
refletem sobre interculturalidade

AdministrAção GErAl

Na semana de 27 a 31 de janeiro membros do Conselho geral participaram diretamente da animação dos programas para 
Formadores, que se desenvolvem atualmente nos Centros de Manziana e El Escorial.

A sessão plenária do Conselho geral retomou seu ritmo normal no dia 3 de fevereiro e prosseguirá até o dia 28 de feve-
reiro. De 5 a 7 houve os dias de integração com os Secretariados, iniciando uma avaliação global do Plano de Ação, à luz 
da Conferência Geral dos Provinciais. O Conselho geral, entre outros temas, dedicou atenção às atividades de animação do 
Instituto para os próximos anos, especialmente dos Irmãos jovens, sempre à escuta das reflexões feitas durante a Confe-
rência Geral de setembro 2013.

O Irmão Tony Leon, vice diretor do Secretariado Irmãos Hoje, participou em Brasília (Brasil), de 2 a 7 de fevereiro, da 
reunião da Subcomissão Irmãos Hoje para a América.

Entre 8 e 12 deste mês estiveram em Nairóbi (Quênia) os Irmãos Joe Mc Kee, Vigário geral, e Ernesto Sánchez, Conselheiro 
geral, participando de reuniões do Conselho Diretor do MIUC (Marist College) e da Conferência dos Provinciais da África 
(CSAC).

De 10 a 14 de fevereiro está reunida na Casa geral de Roma a Comissão de novos modelos de animação, gestão e gover-
no. Dela participam o Irmão Víctor Preciado, Conselheiro e Ecônomo geral, e os Irmãos João Carlos do Prado e Miguel Ángel 
Espinosa, do Secretariado da Missão.

De 16 a 18 de janeiro, os Conse-
lhos Gerais dos quatro ramos 
da Família Marista (Padres Ma-

ristas, SM; Irmãs Maristas, SM; Irmãs 
Missionárias, SMSM; e Irmãos Ma-
ristas, FMS) realizaram sua reunião 
anual no Centro SVD Ad Gentes para 
Formação e Espiritualidade na cida-
de de Nemi, ao sul de Roma.

 Enfocando o tema “Regozijando-
-nosda riqueza da nossa realidade 
internacional/ multicultural ... em que 
o mundo deve acreditar”, o encontro 
foi aberto por cada Superior Geral 
destacando eventos significaticos 
realizados em cada Congregação du-
rante o ano passado.
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As rAízEs mAristAs nA colômbiA

Educando há 125 anos (1889 – 2014)

Isso propiciou a oportunidade para 
nos apropiar das abordagens e orien-
tações assumidas pelos líderes de cada 
Congregação.

Cada apresentação foi seguida por 
um período para reflexão e discussão, 
permitindo a cada participante uma 
melhor compreensão de nosso papel 
como líderes de nossos Institutos nes-
se período cheio de bêncãos, sob a 
liderança dinâmica do Papa Francisco, 
com a Igreja vivendo uma profunda 
renovação e transformação.

Foram discutidos os desafios significa-
tivos que cada um de nossos Institutos 
vem enfrentando para realizar nossa 
missão do jeito de Maria e contribuir 
para o permanente desenvolvimento 
do rosto Mariano da Igreja.

A reunião também propiciou um wor-
kshop coordenado por dois sacerdo-
tes. Eles nos ajudaram a refletir sobre o 
tópico Uma Congregação Intercultural 
em um Mundo Multicultural. Isso in-
centivou discussões promissoras sobre 
como cada um de nossos Institutos 

pode iniciar e implementar etapas para 
apoiar os membros de nossas Congre-
gações em todo o mundo a aprofundar 
sua consciência sobre os desdobra-
mentos das realidades em nosso meio.

Por fim, mas não menos importante, 
essa desejada reunião da Família Ma-
rista propiciou a todos nós a oportuni-
dade de orar juntos, relaxar e apreciar 
a nossa convivência.
__________
Ir. Michael De Waas, Conselheiro Geral

Champagnat, ao fundar os Irmãos maristas, assumiu 
como objetivo “Formar bons cristãos e virtuosos 
cidadãos, apresentando Maria como modelo de 

educadora, formando especialmente na simplicidade, no 
trabalho e na vida em família”, sob o lema “Tudo a Jesus 
por Maria e Tudo a Maria para Jesus”. Na Colômbia, a raiz 
da nova Constituição de 1886 e o contrato com a Santa Sé 
(31 de dezembro de 1887), 
deu origem à organização da 
Sociedade dos Pais de Famí-
lia, com o propósito de criar 
escolas e colégios particula-
res para oferecer educação 
cristã a seus filhos.

O artigo 11 do contrato diz”: 
“A Santa Sé prestará seu 
apoio e cooperação ao go-
verno para que se estabele-
çam na Colômbia instituições 
religiosas que se dediquem 
preferencialmente ao exercí-
cio da caridade, às missões, 
à educação da juventude, ao 
ensino em geral e a outras 
obras de utilidade pública e beneficência”. Assim que os 
termos do contrato foram conhecidos na Colômbia, iniciou-
-se a solicitação de religiosos docentes para a direção das 
escolas públicas e, no dia 3 de agosto de 1888, o Ir. Teofâ-
nio, Superior Geral, diante do convite recebido, dirigiu uma 
carta ao General Vélez, Embaixador da Colômbia perante o 

Vaticano, respondendo a seu pedido e prometendo-lhe Ir-
mãos para a direção das escolas em Cauca. Finalmente, no 
dia 26 de março de 1889, firmou-se um contrato com Roma 
pelo qual os Irmãos maristas se comprometiam a dirigi-las. 
Os sete Irmãos europeus chegaram a Popayán no dia 26 de 
novembro de 1889, e assumiram a escola oficial no dia 4 de 
dezembro, iniciando as aulas em 20 de janeiro d e 1890 com 

cerca de 300 alunos.

A primeira fundação foi em 
Popayán, e a semente maris-
ta se desenvolveu, no correr 
dos 125 anos seguintes, em 
cidades como Cali, Buga, 
Palmira, Tuluá e Cartago no 
Valle del Cauca; Pasto, Ipia-
les, Pupiales, Túquerres e El 
Tambo em Nariño; Santan-
der de Quilichao e Bolívar 
em Cauca; Neiva, Timaná, 
Pital e Elías em Huila; Iba-
gué em Tolima; Bogotá em 
Cundinamarca; Pereira em 
Risaralda; Quibdó em Cho-
có; Riohacha em Guajira; 

Duitama em Boyacá; Itagüí, Medellín e Sonsón em Antio-
quia; Sibundoy, Santiago e San Francisco em Putumayo; 
Villavicencio em Meta.

Infelizmente, várias das 150 fundações desapareceram em 
razão da guerra dos mil dias ou das circunstâncias políticas 
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posteriores. Atualmente, ao completar 125 anos na Colôm-
bia, a Comunidade Marista continua educando seus mais 
preciosos tesouros: 11.300 crianças e jovens estudantes em 
suas 16 obras maristas e 4 casas de encontro e convivên-
cia localizadas em Pasto, Ipiales, Popayán, Cali, Armenia, 
Pereira, Manizales, Medellín, Ibagué, Villavicencio e Bogotá, 
orientados por 1.400 irmãos e professores comprometidos 
e varias centenas de colaboradores

Ao longo da história, várias centenas de Maristas ilumina-
ram os caminhos nas almas dos jovens e da pátria e, com 
eles, uma legião de colaboradores trabalhou de sol a sol 
nos colégios e nas escolas, possibilitando e apoiando o 
trabalho nas plantações e as canções da colheita, formando 
a grande família Champagnat. Nela, os Pais de Família ocu-
pam lugar de preferência, confiando seus filhos aos discí-

pulos de Champagnat, bem como os ex-alunos, de quem se 
orgulham os Maristas. Eles são sua legítima descendência.

A opção pelos pobres é o incentivo que anima o caminhar 
na Colômbia. A preocupação pelos mais necessitados tem 
sido uma constante em todos os lugares onde os Maristas 
fizeram presença nesses 125 anos. Até hoje é presença 
efetiva, não importam as dificuldades em muitas regiões de 
inserção e de missão. Várias obras educativas apresentam 
também caráter gratuito.

No ano jubilar dessa maravilhosa odisseia educativa na 
Colômbia, damos graças a Deus, a Maria Santíssima, nossa 
padroeira e primeira superiora, e a São Marcelino Champag-
nat, nosso fundador, por terem permitido que essa grande 
obra siga crescendo na Colômbia.

De 4 a 8 de janeiro, em Orlu, foi realizado o VIII Capítulo Provincial da Nigéria. O Ir. Ernesto Sánchez participou repre-
sentando o Conselho geral e O Ir. Joachim Ezetulugo iniciou seu segundo mandato como Provincial. Os seguintes 
Irmãos foram eleitos Conselheiros Provinciais: Mark Omede, Christopher Onwasonanya, Joachim Ezetulugo, Ifeanyi 

Mbaegbu, Celestine Okoye e Philip Mate. A seguir a mensagem dos capitulares.

Nós, os Capitulares, Leigos Maristas e demais Observa-
dores do VIII Capítulo Província, realizado em Orlu, no 
Estado de Imo, de 4 a 8 de janeiro de 2014, após delibe-
rações, expressam a seguinte mensagem:

1. A vida religiosa dos Irmãos Maristas na Nigéria hoje
* Foi lançado um chamado para o revigoramento de 
nossa vida de oração pessoal e comunitária.

2. A vida comunitária dos Irmãos Maristas na Ni-
géria hoje

* Precisamos equilibrar nossa vida e nosso apostolado 
comunitários.
* Há também a necessidade de esforço cooperativo e 
colaborativo da parte de cada Irmão.
* Dinamismo, inovação e objetividade contribuirão de 
modo significativo para o crescimento e a harmonia de 
nossas comunidades.

3. A missão dos Irmãos Maristas na Nigéria hoje
* Há necessidade urgente de adesão estrita às políticas 
financeiras e educacionais provinciais. Além disso, há 
um chamado para a diversificação em termos de recur-

sos humanos e de gestão.
*Alguns projetos de infraestrutura da Província preci-
sam ser finalizados.

4. Vocação
* É necessário intensificar as estratégias de recrutamen-
to vocacional e de seleção de candidatos.

5. Formação inicial e permanente
* É preciso proporcionar infraestrutura adequada para 
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Nasci no dia 9 de maio de 1962 na cidade 
de Hong Kong. Quando eu tinha 6 anos 
de idade, meu pai Raymond corajosa-
mente sacrificou conforto e segurança 
mudando-se para a nova terra da Austrá-
lia por um novo trabalho com salá-
rio menor. No entanto, tal mudança 
para uma nova cultura abriu grandes 
oportunidades para sua esposa en-
fermeira, Helen, e para seus três 
filhos Tony, Richard e Ângela.

Educado pelos Irmãos Maristas des-
de o quinto ano do ensino funda-

mental, formei-me no ensino médio no 
Colégio Marcelino, em Randwick. Após 
deixar a escola, o convite para trabalhar 
no setor dos hoteis me atraiu, mas, 
alguns meses depois, fiquei desiludido 
pelo que havia me atraído inicialmente 
e busquei outro modo de vida: ser irmão 
dos outros.

Entrei no Postulado em 1981, fiz os pri-
meiros votos em 1983 e minha profissão 
perpétua em 1990.

Fui abençoado com uma rica variedade 
de pastorais, desde o ensino fundamen-
tal até a coordenação do ensino médio; 
da supervisão de dormitório em inter-
natos ao apoio para jovens em situação 
de risco. De 2007, trabalhei a Pastoral 
da Vocação e Vida Marista, que me deu 

a graça de trabalhar com nossos jovens 
em toda a Austrália em apresentações 
em escolas, em retiros para jovens es-
tudantes, liderança de acampamentos e 
apostolados extracurriculares. Em 213, 
entrei para a equipe de Formação para a 
Missão e a Vida Marista, em Sydney, na 
Austrália, que trabalha com a formação 
para a fé de nossos colegas Maristas.

Atualmente, em 2014, vivo a mesma ex-
periência de meu pai há 45 anos. Isto é, 
o chamado para um convite desafiador 
para uma nova terra, o que exigirá o 
inusitado abandono de rostos e culturas 
familiares para abraçar algo inédito por 
causa da maior possibilidade de cresci-
mento.

É com entusiasmo desafiador que aceitei 
essa nova missão no Secretariado 
Irmãos Hoje. Rezo para que a lição 
da coragem do meu pai de enfren-
tar um novo território em favor de 
uma nova vida ecoe em 2014, con-
tribuindo para o desenvolvimento 
do excelente trabalho já realizado 
nesse secretariado, visando a no-
vas oportunidades.
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ir. tony lEon

Diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje

as casas de formação para uma sólida formação espiri-
tual e intelectual dos candidatos.
* Foi enfatizada a necessidade de haver, em tempo 
integral, um Mestre de postulantes e um Diretor para 
a formação. Isso permitirá que cada um se concentre 
em sua tarefa.

6. Irmãos e leigos buscando uma maior vitalidade 
para a missão Marista na Nigéria

* Houve concordância de que a forma mais positiva de 

abordagem desse tema é a conscientização progressi-
va dos Irmãos e dos leigos sobre a vocação do leigo 
Marista.

7. Casa Provincial
* Houve concordância unânime de que deve haver um 
Secretariado Provincial e uma Casa provincial condizen-
tes em Iva Valley Enugu. 
___________
Delegados do VIII Capítulo Provincial.

O Conselho Geral nomeou o Ir. Tony Leon, da Província da Austrália, diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje. 
A partir do início deste ano, o Ir. Tony faz parte da equipe do Secretariado constituída pelo diretor César Rojas e 
pelos conselheiros Eugéne Kabanguka, Ernesto Sánchez e Josep María Soteras. O Secretariado conta também com 

a colaboração de uma equipe internacional, que se encontrou pela primeira vez em julho passado. Esse grupo é formado 
pelos irmãos Hipólito Pérez, James Pinheiro, Daniel O’Riordan, Juan Carlos Fuertes, Norbert Mwila, Albert Nzabonaliba, Saul 
Placious, Peter Rodney e Jean Marie Batick. 


