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Leigos e irmãos

Encontro sobre Vinculação e Pertença leiga

De 26 a 29 deste mês, mais de 50 leigos e Irmãos ser reúnem na Casa Geral para refletir sobre Vinculação e Pertença leiga. 
O encontro foi promovido pelo Irmão Emili Turú, Superior Geral, com a colaboração do Secretariado dos Leigos. Foram 
convidadas 3 congregações (Marianistas, Escolápios e Salesianos) para partilhar as suas experiências de relação com os 

leigos. A dinâmica do encontro quer ajudar a vislumbrar possíveis caminhos para o futuro do Instituto, oferecendo algumas re-
comendações ao Conselho Geral e às Unidades Administrativas. Segue a lista dos participantes. 

Nome Província/função Nome Província/função

01 Ir. Emili Turú Superior Geral 29 Sra. Ana Sarrate Ibérica
02 Ir. Joe Mc Kee Vigário Geral 30 Sr. José Mª Pérez-Soba Ibérica
03 Ir. Antonio Ramalho Conselheiro Geral 31 Ir. Maurice Berquet L’Hermitage
04 Ir. Josep Maria Soteras Conselheiro Geral 32 Ir. Jaume Parès L’Hermitage
05 Ir. Eugène Kabanguka Conselheiro Geral 33 Sra. Marta Portas L’Hermitage
06 Ir. Michael De Waas Conselheiro Geral 34 Sr. Christophe Schietse L’Hermitage
07 Ir. Javier Espinosa Secretariado dos Leigos 35 Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa Madagascar
08 Sr. Pep Buetas Secretariado dos Leigos 36 Ir. Juan Miguel Anaya Mediterránea
09 Ir. Miguel Angel Espinosa Secretariado da Missão 37 Ir. Ventura Pérez Mediterránea
10 Ir. César Rojas Secretariado Irmãos Hoje 38 Ir. Alfonso de Jesús Fernández México Central
11 Ir. Luis Carlos Gutiérrez América Central 39 Sr. Pedro M. Chinchilla Sandoval México Central
12 Sra. Nohemy Pinto América Central 40 Sr. José A. Buenfil Guillermo México Occidental
13 Ir. Jeff Crowe Australia 41 Ir. Iván Buenfil México Occidental
14 Sr. Joe McCarthy Australia 42 Sra. Nadxielii Ruvalcaba Ruiz México Occidental
15 Ir. Alexandre Lobo Lucena Brasil Centro-Norte 43 Ir. Libardo Garzón Norandina
16 Sr. Eder D’Artagnan Brasil Centro-Norte 44 Ir. Pau Fornells Norandina
17 Ir. Benê Oliveira Brasil Centro-Sul 45 Sra. Zunilda Silva  Paraguay
18 Sr. João L. Fedel Gonçalves Brasil Centro-Sul 46 Ir. Patricio Pino Sta. María de los Andes
19 Sra. Linda Corbeil Canada 47 Sra. Eliana Rojas Sta. María de los Andes
20 Sra. Véronique Dumais Canada 48 Ir. Nicholas Fernando South Asia
21 Ir. Gérard Bachand Canada 49 Ir. Paul S. Bhatti South Asia
22 Ir. Bernard Beaudin Canada 50 Ir. Jude Pieterse Southern Africa
23 Ir. Óscar Martín Vicario Compostela 51 Sr. Alan Barbeau Southern Africa
24 Sra. Maria do C. N. Maciel Compostela 52 Ir. Ben Consigli United States
25 Sr. Roberto González Alonso Compostela 53 Ir. Roy George United States
26 Ir. José Kuhm Cruz del Sur 54 Ir. John Klein United States
27 Sr. Marcos Denevi Cruz del Sur 55 Ir. P. J. McGowan West Central Europe
28 Ir. Samuel Holguín Ibérica
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irmãos Formadores 
para um mundo novo
Programa para formadores - Manziana

A presentamos aqui o testemunho do Ir. Saul Placious, da Índia (Província da Ásia do Sul), que integra o programa 
“Irmãos Formadores para um Mundo Novo” em inglês, em Manziana. 

Como Irmão Consagrado que procura 
viver com profundidade os valores 
maristas — Presença, Simplicidade, 
Espírito de Família, Amor ao Trabalho 
e Atitudes Mariais —, sinto que mi-
nha vivência está profundamente en-
raizada na Misericórdia 
Incondicional de Deus. A 
reflexão que faço sobre a  
minha participação aqui 
em Maziana com outros 
Irmãos do Programa “Ir-
mãos para um Mundo 
Novo está me ajudan-
do a ser um homem de 
“L’Hermitage”, o que me 
faz aprofundar  minha 
Espiritualidade e minha 
Vocação marista: 

* descobrindo o cha-
mado de Deus na mi-
nha caminhada diária 
e refletindo sobre ele;
* vivendo em comuni-
dade com espírito de 
família como os pri-
meiros cristãos;
* promovendo o zelo apostólico, 
atento aos sinais dos tempos e ser-
vindo ao Reino de Deus.

Quando penso na minha participação 
e na presença do nosso Instituto aqui 
em Manziana, sinto que a Formação 
tornou-se uma prioridade para todos 
nós. Não apenas para a nova geração, 
mas para todos aqueles que hoje vi-

vem sua Vocação como religiosos ma-
ristas. Nossos Irmãos desse programa 
me convidaram pessoalmente para 
descobrir o chamado do Senhor em 
cada dia da minha experiência pro-
fética do carisma do nosso Instituto. 

Para ser formador de Irmãos para um 
mundo novo, porém, é preciso  que eu 
antes “promova a mudança em mim 
mesmo” para poder promovê-la nos 
outros, sempre atento ao espírito do 
Senhor e apto ao exercício do papel 
profético em minha vida.

O programa “Irmãos para um Mundo 
Novo” fortaleceu minha vocação co-

mo marista e meu compromisso como 
religioso consagrado, aprofundando 
o meu relacionamento com o Senhor 
e a minha Jornada Espiritual, pronto 
para mudar minhas atitudes pessoais 
como ser humano se necessário.

Sinto que é um tesouro 
de graças na minha vida, 
fortalecendo o dom de 
Deus e motivando-me a 
seguir os passos de nos-
so amado Fundador, São 
Marcelino Champagnat, 
do jeito de Maria, nos-
sa Boa Mãe, sendo um 
Irmão para o Reino de 
Deus e para nossos ir-
mãos e irmãs de todas 
as partes do mundo.

Nossa comunidade In-
ternacional em Manzia-
na vive com alegria e 
felicidade, ajudando-
-nos mutuamente, com 
atenção e amor frater-
no. Temos consciência 

do importante chamado para sermos 
Profetas e Místicos nas dimensões 
Contemplativa, Comunitária e Missio-
nária, partilhando e refletindo em gru-
po. É precioso partilhar o Espírito Ma-
rista com nossos Irmãos nesta jornada 
inspirada pelo Programa ‘Irmãos para 
um Mundo Novo’, hoje e no futuro.”
______________
Ir. Saul Placious, India

A vida de vossos alunos será o que tiverem aprendido convosco. Não poupeis esforços! 
São Marcelino Champagnat
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Formação de secretários e arquivistas

Curso na Casa Geral de 3 a12 de março

Entre os dias 3 e 12 foi realizado na sala ‘Champagnat’ 
da Casa Geral de Roma o curso de formação para secre-
tários e arquivistas de língua inglesa. O projeto para a 

gestão integrada e digital de dados e documentos do Instituto 
iniciou essa etapa formativa com o encontro de secretários 
provinciais da Espanha em Guardamar, de 3 a 7 de outubro 
de 2011. Nessa ocasião foi apresentado pela primeira vez o 
sistema de dados KOSMOS- fms. Foram propostos ajustes, 
aperfeiçoamentos e novos desenvolvimentos. 

Com o sistema mais avançado foi dada sequência à imple-
mentação do Kosmos-fms com os encontros de Lyon, de 
26/10 - 02/11 de 2011 em língua francesa; México DF, de 28 
de novembro a 2 de dezembro de 2011 para EUA e América 
Latina; Nairóbi, de 3 a 10 de janeiro de 2012, e Davao, de 9 -14 
de fevereiro de 2012. E de 11-15 de março de 2012, em Alcalá 
de Henares, foi apresentada a versão 3 de ARCHIVUM para a 
gestão documental e se verificou o avanço no sistema KOS-
MOS-fms; de 13 a 18 de maio de 2013 seguiu-se com a última 
etapa de implementação do KOSMOS-fms para a América La-
tina e se colocou em marcha na região o sistema de arquivo e 
de gestão documental ARCHIVUM. Faltava realizar essa etapa 
de desenvolvimento e formação no mundo de fala inglesa. 

Foram chegando os participantes de regiões distantes como o 
Distrito da Melanésia e o Pacífico, das Províncias de Austrália, 
da Ásia do Leste, da Ásia do Sul; do continente Africano vie-
ram do Distrito de Gana, das Províncias PACE, África do Sul, 
Nigéria; da Europa da Província da Europa Centro Oeste; da 
América do Norte a Província dos Estados Unidos.

Um total de 18 secretário e arquivistas, mostrando a diversi-
dade e a internacionalidade a que o Instituto hoje já se acos-
tumou. Os principais conteúdos do curso foram os conheci-
mentos e os treinamentos para o uso de duas ferramentas 
poderosas nesse tipo de trabalho: os programas KOSMOS e 
ARCHIVUM.

A ficha técnica do programa ARCHIVUM nos foi apresentada 
por Roberto Porta Roigé que esteve a cargo da explicação do 
programa junto com Monserrat Sánchez, responsável pelos 
arquivos provinciais de L’Hermitage.

"É um sistema de gestão documental para a administra-
ção integrada dos arquivos do Instituto marista. Archi-
vum 3.0 Nasceu da combinação de Archivum 2.0, seu 
predecessor, e a adaptação do programa de gestão de 
biblioteca Pergamum para a gestão de arquivos. Trata-se 
de um programa que permite a classificação e descrição 
de documentos de vários fundos documentais de arquivo 

já em formato digital ou em formato físico. Inclui a gestão 
do ciclo de vida dos documentos e, portanto, está pla-
nejado para que os documentos sejam introduzidos no 
sistema desde que sejam gerados até serem destruídos 
ou preservados permanentemente. 
Finalmente, inclui uma potente ferramenta de consulta 
que permite de forma rápida e fácil o acesso aos docu-
mentos.
A função do Archivum é a de permitir a gestão documental 
correta do Instituto, facilitando o trabalho corporativo e 
em rede entre as diferentes províncias maristas, otimizando 
recursos e tempo, e garantindo tanto a acessibilidade aos 
documentos como a preservação do patrimônio documen-
tal de Instituto."

O programa da base de dados do KOSMOS é descrito por seu 
criador e desenvolvedor, Ir.Marcelo C. F. De Brito (Província 
Cruz del Sur):

“É um sistema de gestão de dados do Instituto organiza-
do em três grandes blocos: As unidades administrativas, 
as casas (comunidades e obras) e as pessoas (irmãos e 
leigos), que dão vida ao instituto marista em cada parte 
do mundo. Está orientado Para a gestão de dados de que 
necessita tanto a Administração Geral como a secretaria 
de cada uma das províncias e distritos. Tem como ob-
jetivo também oferecer estatísticas e informação para a 
criação de possíveis cenários futuros e uma visão retros-
pectiva do instituto ao longo do tempo.
É um sistema centralizado, mas de gestão distribuída, de 
que cada unidade administrativa atualiza permanentemente 
seus dados. A perspectiva de base é: quem executa uma 
ação registra o dado correspondente. De outro lado, é um 
sistema aberto que permite às unidades administrativas 
integrar seus dados com a devida segurança nos desenvol-
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No sábado, dia 8 de março 
do corrente ano, no Novicia-
do Interprovincial Marcelino 

Champagnat,de Cochabamba, Bolí-
via, ingressamos no noviciado Os-
car Chávez (Bolívia) e Javier Villanea 
(Chile), ambos da Província de Santa 
Maria dos Andes.

Na celebração nos acompanha-
ram os Irmãos da comunidade vi-
zinha de Ticti Norte e o Conselho 
Provincial, que nos animaram em 
nossa decisão e celebraram co-
nosco esse momento tão impor-
tante para nossas vidas como dis-
cípulos de Jesus e de Marcelino. 

Acolheu-nos ao noviciado o Irmão 
Raúl Shönfeld, Mestre de Noviços, va-
lorizando nossa caminhada. A ele ma-
nifestamos o que desejamos da Igreja 
e da comunidade dos Irmãozinhos 
de Maria: continuar nosso caminho 
na vida marista, agora no noviciado, 
querendo ser discípulos na escuta da 

Palavra de Deus, como o foram Maria 
e nosso Pai Marcelino. Com isso se 
deu início à celebração da Palavra e, 
depois, da Eucaristia.

No momento da homilia, o Irmão 
Antonio Peralta, Provincial, nos deu 
calorosas boas-vindas ao Instituto 

e nos convidou a refletir sobre 
o Evangelho do 1º domingo da 
Quaresma (Mt. 4, 1-11), que rela-
ta a experiência de Jesus, tentado 
no deserto. Referiu-se ao deserto 
como experiência de amor fun-
dante e também de dor. 
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vimentos locais ou personalizados, mantendo assim uma 
única base de dados que ofereça informação a diversos 
sistemas concomitantemente. Nesse sentido, KOSMOS-fms 
começa a ser visto como parte de um grande sistema inte-
grado de dados do Instituto."

Estiveram presentes também os responsáveis pelo programa 
Pergamum, de que depende o Archivum, da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná (Curitiba – Brasil) nas pessoas de 
Wellington Mousinho Medeiros e Marcos Rogério de Souza, 
Chefe do Sistema Pergamum e analista do programa Archivum 
respectivamente. No tempo livre também apresentaram um 
novo produto de um programa para bibliotecas.

O curso começou com a apresentação do programa KOSMOS 
feita pelo Ir. Marcelo De Brito. Nos dias seguintes até o final do 
curso foi desenvolvido o programa ARCHIVUM em toda a sua 
extensão, apresentado pelos professores Ir. Josep Maria So-
teras (Conselheiro Gral), Monserrat Sánchez e Roberto Porta 
Roigé (Província de L’Hermitage). As jornadas foram intensivas, 
com momentos de prática on line que no caso do Kosmos 
consistiu em ingressar os dados do sirmãos das respectivas 
províncias e, no caso do Archivum, fazer exercícios sobre o 
que fora explicado. As tarefas práticas desenvolveram-se so-
bretudo no final da tarde. Isso levou a muitos dos presentes 
a utilizar a noite para completar suas tarefas. Os trabalhos 
práticos foram coordenados pelos professores do curso por 
Emanuela Lisciarelli e Dorotea Cinnani membros da Secretaria 
Geral.

Mas nem tudo foi estudo e prática, pois houve também tempo 
de partilha, de relaxamento e de desfrutar Roma e seus arre-
dores. No dia 22, sábado, peregrinamos pelos lugares onde 
viveu e desenvolveu sua missão São Francisco de Assis. A guia 
explicou os aspectos religiosos, históricos e artísticos de San-
ta María degli Angeli e da Basílica de San Francisco de Assis.

Na outra parte do dia cada um fez seu programa, visitando o 
convento de Santa Clara e a igreja de São Damião. Em tudo 
se respirava uma atmosfera de espiritualidade, paz, calma e 
beleza. O tempo da Úmbria com isso, nuvens e alguma chuva 
nos acompanhou todo o tempo. Ao chegar a Roma no final 
da tarde, respiravam-se os aromas do churrasco argentino na 
brasa que os irmãos da Casa Geral haviam preparado.

O domingo foi livre para visitar Roma, a Praça de São Pedro e 
assistir ao Ângelus do Papa Francisco. À noite todos voltaram 
descansados para casa, preparando-se para a última etapa 
do curso. 

A avaliação do último dia reconheceu a utilidade de ambos os 
programas que representam a salvaguarda do nosso patrimô-
nio, abrangendo desde a época de Champagnat até hoje. Uma 
das finalidades é a de recuperar, manter e recordar as origens 
e a própria vida do Instituto ao longo desses 200 anos. Reco-
nheceu-se que isso ajudará, além do uso de outros meios, a 
favorecer a identidade e o próprio modo de ser marista hoje.”
_________________

Ir. Carlos A. Huidobro, fms - Secretário Geral


