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Abril – junho 2014
Calendário do Conselho Geral 
e dos Diretores de Secretariados

AdministrAção GerAl

O Ir. Chris Wills, do Secretariado da Colaboração Missionária Internacional, está visitando o Congo e Ruanda, até dia 7 
de abril.

O Ir. João Carlos do Prado promoveu, na Província dos Estados Unidos, o projeto Novos Modelos de animação, gover-
nança e gestão.

A comissão para a revisão das Constituições está reunida na Casa Geral, de 3 a 5 de abril.
4 de abril, os Conselheiros gerais Josep Soteras e Eugène Kabanguka se reúnem no México para preparar os retiros das 

duas províncias mexicanas.

28 de março - 7 de abril : Colaboração Missionária Interna-
cional - Rep. Dem. do Congo e Ruanda - Chris Wills
1 – 3 de abril :  Projeto Novos modelos de animação, gover-
nança e gestão - Visita da consultoria AT Kearney e da Equipe 
de Apoio à Província dos Estados Unidos - João Carlos do Prado
3 - 5 abril : Reunião da Comissão das Constituições 
4 de abril: Preparação do retiro para 
as Províncias do México, Cidade do 
México - Josep Maria Soteras, Eugène 
Kabanguka.
4 – 9 de abril: Projeto Novos modelos 
de animação, governança e gestão - 
Visita da consultoria AT Kearney e da 
Equipe de Apoio à Província do México 
Central, Cidade do México – João Carlos 
do Prado, Alberto Rojas.
5 – 8 de abril: Encontro regional Arco 
Norte sobre o projeto Novos modelos 
de animação, governo e gestão, Cidade 
do México – Josep Maria Soteras, Eu-
gène Kabanguka, João Carlos do Prado, 
José J. Espinosa, Alberto Rojas.
7 – 10 de abril: Conferência Europeia Marista, Edinburgh – 
Emili Turú, Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho.
8 – 10 de abril: Encontro sobre o projeto Solidariedade com o 

Sudão do Sul, Roma - Chris Wills
9 – 11 de abril: Encontro de provinciais do Arco Norte, Cidade 
do México - Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka.
10 – 12 de abril: Projeto Novos modelos de animação, gover-
nança e gestão - Visita à Província do México Ocidental, Guada-
lajara – João Carlos do Prado

10-14 de abril: Retiro Irmãos-Leigos 
no Canadá – Javier Espinosa
16 de abril: Término da visita à Pro-
víncia Europa Centro-Oeste - Ernesto 
Sánchez e Antonio Ramalho
21 – 26 de abril: Encontro sobre o 
Movimento Champagnat da Família Ma-
rista, Casa Geral Roma - Javier Espinosa, 
Antonio Ramalho
22 – 27 de abril: Encontro de Irmãos 
com menos de 57 anos do Cone Sul, 
Santiago do Chile - Emili Turú, Joe Mc 
Kee
23 – 29 de abril: Rede de Espirituali-
dade Marista para América, Lima (Peru) 

- César Rojas
25 de abril: Projeto Novos modelos de animação, governança 
e gestão - Visita da consultoria AT Kearney e da Equipe de Apoio 
ao Brasil Marista, Brasília – João Carlos do Prado, Sr. José Sanz
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um loGotipo pArA o 
secretAriAdo “irmãos hoje”

24 – 26 de abril: Encontro de Irmãos Jovens do Pacífico, Fiji 
– Michael De Waas
28 de abril – 1 de maio: Encontro regional do Cone Sul e 
Brasil sobre o projeto Novos modelos de animação, governo 
e gestão, Santiago (Chile) – Eugène Kabanguka, José María 
Soteras, João Carlos do Prado e Sr. José María Sanz
29 de abril: Conselho Geral regular
30 de abril – 5 de maio: Comissão Irmãos Hoje e Leigos, 
Lima (Perú) - Javier Espinosa e César Rojas
30 de abril – 1 de maio: MAPAC, Manilla (Filipinas) – Michael 
De Waas
30 de abril – 3 de maio: Reunião do Conselho internacional 
de assuntos econômicos, Casa Geral - Víctor Preciado

1 – 4 de maio: N. D. de l’Hermitage – Emili Turú
2 de maio: Projeto Novos modelos de animação, governo e 
gestão – Visita da consultoria AT Kearney e da Equipe de Apoio 
à Província de Santa Maria dos Andes, Santiago, Chile – João 
Carlos do Prado e Sr. José María Sanz
4 - 19 de maio: Visita à Província Norandina (Venezuela) - Jo-
sep Maria Soteras, Eugène Kabanguka
8-11 de maio: Acompanhamento da comunidade de L'Her-
mitage, Javier Espinosa
8 – 14 de maio: Encontro da Comissão Internacional de Ir-
mãos Hoje, Roma – César Rojas, Tony Leon, Ernesto Sánchez
10 - 22 de maio: Visita à Província da Ásia do Sul – Chris 
Wills, João Carlos do Prado e Peter McNamara
14 - 17 de maio: Comissão de comunicações do Instituto
14-19 de maio: Encontro dos líderes do Movimento Cham-
pagnat, Belo Horizonte (Brasil)
19 de maio: Conselho geral regular
20 – 21 de maio: Equipe europeia da missão, Bucarest (Ro-

mania) – Miguel Ángel
20 – 24 de maio: Seminário de SEDOS, Nemi – Emili Turú
23-25 de maio: Retiro de Leigos, Lima (Perú)
23 – 26 de maio: Encontro de Jovens Maristas, Mt. St. Mary 
College em Newburgh (Estados Unidos) - Tony Leon
23 - 28 de Maio: Retiro no Canadá - Josep Maria Soteras, 
Eugène Kabanguka
26 – 30 de maio: Comitê diretivo da Rede Marista de Educa-
ção Superior, Filipinas – João Carlos do Prado
28 – 30 de maio: Assembleia da USG, Roma – Emili Turú
26 de maio – 2 de junho: Secretariado Ampliado de Leigos, 
Lima (Perú) – Javier Espinosa
30 de maio – 01 de junho: Retiro e capítulo Província do 
Canadá - Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka

2 de junho: Conselho Geral Regular
2 de junho: início da Sessão Plenária do Conselho Geral
4 – 24 de junho: Irmãos Formadores para um Mundo Novo. 
Experiência Conjunta em L'Hermitage (França), Equipes de 
Manziana, Escorial e Irmãos Hoje
6 de junho: Festa de São Marcelino Champagnat
6 a 9 de junho: Conferência de Educação da Província Eu-
ropa Centro-Oeste, Guardamar (Espanha) – Antonio Ramalho, 
Ernesto Sanchez e João Carlos do Prado
14 a 17 de junho: Reunião do Project Team sobre Novos 
Modelos (Roma) – Miguel Ángel, João Carlos do Prado
16 – 20 de junho: Comissão Patrimônio Espiritual, Casa 
Geral - Eugène Kabanguka e César Rojas
21 de junio: Reunião da Comissão Novos Modelos - Víctor 
Preciado, Miguel Ángel, João Carlos do Prado
24 - 27 de junho: integração do Conselho Geral com os 
Secretariados.

Com tantas culturas na Casa Geral 
em Roma, cada dia começa com 
os ecos de várias saudações ma-

tinais: "Good morning", "Buenos Días", 
"Buongiorno", "Bom Dia", "Bon Jour"... 

O projeto de “Irmãos Hoje” sabe que 
nossa aldeia global está mais próxima 
de nós, como jamais esteve antes, e 
cada diocese no mundo está bem na 
porta de casa.

O projeto de “Irmãos Hoje” tem cons-
ciência deste momento na história — 
este dia, este ‘hoje’; e como há várias 

maneiras de saudar as manhãs, há 
também muitas maneiras de interpretar 
quando “Hoje” começa.

Hoje pode começar…

• Quando o ponteiro de minutos do 
relógio anunciar a meia-noite.

• No alvorecer, quando o sol se 
apresentar no horizonte.

• Quando acordarmos e tomarmos 
consciência do novo dia.

O conceito de ‘HOJE’ foi também tema 
da Conferência Geral de 2013 — ‘Des-

pertar a aurora — Profetas e Místicos 
de Nosso Tempo’. É tema rico de opor-
tunidades, não apenas para despertar 
e estar consciente das realidades de 
hoje, mas também para reconhecer co-
mo a presença sagrada neste momento 
nos convoca mais profundamente para 
nossa vocação.

Há muito mais para estimular nossa 
fraternidade nos próximos anos:

* 2014 é o despertar do reconheci-
mento de que ‘Novos Maristas em Mis-
são’ estarão presentes na Assembleia 
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Nomeação do Ir. Emili Turú pelo Papa

O Irmão Emili Turú, Superior Geral do Institu-
to Marista, foi nomeado pelo Santo Padre, 

como membro da Congregação para os Institu-
tos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida 
Apostólica. A notícia foi dada no último sábado, 
29 de março, pelo Boletim da Sala de Imprensa 
da Santa Sé. O dicastério tem como prefeito o 
Cardeal João Braz Aviz. Veja mais em http://press.
vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pu-
bblico/2014/03/29/0224/00489.html

Internacional  Marista em Nairóbi em 
setembro.
* 2015 é o despertar do valor de ser 
Irmão na Igreja, com a proclamação do 
Ano da Vida Consagrada.
* 2017 é o ano do despertar de nossa 
celebração de ser Marista no Bicente-
nário do Instituto.

Com tais considerações, um logotipo 
simples foi elaborado para o Secreta-
riado “Irmãos Hoje”. Ele foi inspirado 
por uma imagem de satélite do nascer 
do sol no horizonte, iluminando um ar-
co parcial de nosso lar comum. O arco 
estilizado torna-se o ‘f ’ de fms. Esse 
arco incompleto, essa aresta, refere-se 
à recente conversa do Papa Francisco 
com os líderes de Congregações em 
Roma em 2013 sobre a importância de 
estar na periferia.

"Para de fato entender a realidade, precisamos 
sair da posição central de conforto e calma e  
dirigir-nos para a periferia. Estar na periferia 
ajuda a ver e a entender melhor a necessi-
dade de tomar conhecimento da realidade 
pela experiência, para passar mais tempo 
caminhando na periferia e familiarizar-se 
com a realidade e as experiências de vida das 
pessoas" (Antonio Spadaro, S.J).

O raio de luz no arco representa o 
alvorecer. É uma cruz estilizada como 
a estrela da Natividade de muitas de-
corações natalinas. O alvorecer pode 
ser interpretado como no anúncio de 

Cristo: “Eu sou a luz do mundo; quem 
me segue não andará em trevas, mas 
terá a luz da vida” (João 8,12).

Atrás do raio de luz aparece uma cons-
telação de estrelas. As doze estrelas 
representam as tradicionais doze es-
trelas da coroa de Maria. As estrelas 
são configuradas para seguir a forma 
da letra “M”. Essa é a silenciosa e per-
manente presença de Maria com Cristo 
em nosso carisma. 

Na versão do cartaz do logotipo “Ir-
mãos Hoje”, está incorporada parte do 
logotipo da Conferência Geral de 2013, 
a chamada para que sejamos profetas 
e místicos, especialmente entre os jo-
vens mais desfavorecidos.

Esse logotipo foi também inspirado 
pelas elegantes palavras escritas pela 
poetisa Maya Angelou na posse do 
Presidente Bill Clinton em 1993. Esta 
síntese da parte final de seu poema 
“No Pulsar da Manhã” é a mais eficaz 
para a saudação diária entre nós e a 
chamada comum para que sejamos 
”Irmãs e Irmãos Hoje”.

“Levantai vossos rostos, pois tendes imensa 
necessidade
De que esta brilhante manhã surja para 
vós.
História, apesar de sua dor dilacerante,
Não pode ser não vivida.
Mas se enfrentada com coragem,
Não precisa ser novamente assumida.
Levantai vossos olhos para o dia irrom-
pendo.
Dai o sonho à luz novamente...
... Levantai vossos corações.

Cada nova hora oferece novas oportuni-
dades
para novos começos.
Não fiqueis cansados para sempre,
Com o medo
Eternamente subjugado pela brutalidade.
O horizonte se inclina para frente,
Propiciando espaço para novas etapas da 
mudança.
Aqui, no pulsar deste belo dia,
Podeis ter a coragem
De olhar para cima, para fora e para den-
tro de mim ...
... Aqui, no pulsar deste novo dia
Podeis ter a graça de olhar para cima e 
para fora,  
E nos olhos de VOSSA irmã,
 E no rosto de VOSSO irmão
E dizer simplesmente,
muito simplesmente,
com esperança:
BOM DIA!” (Maya Angelou)



Ano VI - Número 316Notícias Maristas

sonhAndo e iluminAndo o novo
século do cArismA mAristA

Novos modelos de animação, governo e gestão

O apelo do XXI Capítulo Ge-
ral, “Com Maria, ide depressa 
para uma nova terra”, de-

sencadeou muitos processos vitais 
nas diferentes regiões do Instituto, 
ajudou-nos a contemplar o coração 
do carisma marista, sua vitalidade, a 
internacionalidade e a interculturali-
dade, a realidade das crianças, ado-
lescentes e jovens nos 5 continentes. 
Tudo isso nos oferece um vinho 
novo. Que odres queremos para ele?

O Ir. Emili Turú e o Conselho Geral lan-
çaram o projeto “Novos Modelos de 
Animação, Governo e Gestão”, através 
do qual todo o Instituto participa da 
análise atual, sonhando e iluminando 
o novo século do carisma marista.

Respondendo a este apelo, de 10 a 15 
de fevereiro de 2014 foi lançado, na 
Casa Geral, o projeto Novos Modelos 
de Animação, Governo e Gestão. Parti-
ciparam, como membros da comissão 
internacional: Ir. Gabriel Villa-Real – 
L’Hermitage, Ir. Michael Green – Aus-
trália, Ir. Víctor Preciado – Conselheiro 
Geral, Irmãos João Carlos do Prado e 
Miguel Ángel E. Barrera – Secretariado 
da Missão. Participaram também os 
membros da equipe de apio (“Project 
Team”): Sr. José María Sanz – Ibérica, Ir. 
Carlos Alberto Rojas – Norandina, Sr. 
Peter McNamara – Austrália. Pela equi-
pe de consultores “At Kearney” partici-
param o Sr. Lucas Olivari – Dubái, Sr. 
Francesco Fusco Girard – Roma e 
Sr. Jos Leijnse – Holanda.

Durante esses dias foi possível 
conhecer, analisar e avaliar os te-
mas inerentes à Comunhão entre 
Irmãos e leitos, animação, gover-
no e gestão assim como revisar o 
processo, elaborando uma pro-

posta metodológica. Foram programa-
dos também os encontros regionais.

Durante a manhã do dia 15 houve a 
oportunidade de um tempo de diálogo 
e reflexão com o Superior Geral e o 
seu Conselho. Nessa ocasião foram 
alinhados o projeto e os processos 
que derivam. Foi um momento de mui-
ta riqueza, que transmitiu esperança. 

A partir de agora estamos convidados 
a participar ativamente deste processo 
que recolherá a vida e a palavra de 
todas as regiões do Instituto, abrindo 
caminhos para um novo desabrochar 
do carisma marista nos diferentes con-
textos e realidades.  Está amanhecen-
do!

Os encontros regionais estão progra-
mados para as seguintes datas:

•  Arco Norte: 5-8 de Abril 2014 - 
Cidade do México (México)

• Brasil e Cono Sur: 28 de abril – 1 
de maio 2014 - Santiago (Chile)

• África: 23 – 26 de julho de 2014 - 
Nairóbi (Quênia)

• Oceania: 22-24 de agosto de 2014 
- Mittagong (Austrália)

• Europa: 15 -17 de outubro 2014 - 
Roma (Itália)

• Ásia: 27 - 29 outubro 2014 - Ban-
gkok (Tailândia)

 Além destes encontros, a equipe “Pro-
ject Team” visitará algumas Províncias 
e Distritos, entrando em contato com 
suas realidades e lideranças.

Sugestões pode ser enviada para 
newmodels@fms.it

Colocamos nas mãos de Nossa Boa 
Mãe todas as nossas ações, recordan-

do que tudo isto é obra sua. Tudo 
a Jesus por Maria, tudo a Maria 
para Jesus.

Baixe aqui a versão do boletim 
em PDF nas 4 línguas

4

NOTÍCIAS MARISTAS
N.º 316 – Ano VI – 3 de abril de 2014

Diretor:
Ir. Alberto Ricica

Realização:
Sr. Luiz da Rosa

Redação e Administração:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

00144 ROMA
E-mail: publica@fms.it

Site: www.champagnat.org

Editado por:
Instituto Irmãos Maristas - Casa Geral – Roma


