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Julho - setembro 2014
Calendário do Conselho Geral 
e dos Diretores de Secretariado

AdministrAção GerAl

O Conselho geral começou esta semana encontrando os representantes de AT Kearney e a equipe responsável pelo 
andamento do processo dos Novos Modelos de Animação, Governo e Gestão, para um primeiro balanço e previsão das 
próximas etapas.

De 24 a 27 a sessão plenária prossegue com o encontro de integração de todo o Conselho geral com os membros dos 
Secretariados, incluindo o grupo FMSI de Genebra e os dois Irmãos coordenadores dos Centros de Manziana e Escorial. É 
uma oportunidade para exercer de forma direta e visível o esforço coletivo de animação do Instituto, partilhando energias, 
inspiração e visão para os próximos 3 anos.

No dia 24 de junho um grupo de 28 Leigos maristas da Colômbia, acompanhados pelo Irmão Javier Echeverry, visitou a 
Casa geral, encontrou o Ir. Emili Turú e participou de uma eucaristia com a comunidade do Conselho geral e Secretariados.

07 – 11  de julho: Comissão interamericana de missão – New 
York, USA – Chris Wills, Miguel Angel Espinosa
08 de julho: Fim da Sessão Plenária do Conselho Geral
09 – 13 de julho: Retiro para Irmãos e leigos - Argentina - Ja-
vier Espinosa
10 – 19 de julho: Retiro na Província Brasil Centro-Sul – Flo-
rianópolis, Brasil – Eugène Kabanguka e Josep Maria Soteras
14 – 20 de julho: Distrito da Melanésia – Assembleia e ca-
pítulo - Papua Nova Guiné – Joe Mc Kee e Michael De Waas
15 – 21 de julho: Preparação da II AIMM – Nairóbi, Quênia - 
Mario Meuti e João Carlos do Prado
15 – 21 de julho: Curso “Irmãos formadores para um mundo 
novo” – Manziana, Itália – Chris Wills
20 – 23 de julho: Conferência sobre educação – Valência, 
Espanha – Chris Wills
20 – 24 de julho: Assembleia da Província dos Estados Uni-
dos – New Jersey, USA
21 – 27 de julho: Visita à missão marista em Samoa (Distrito 
do Pacífico) – Michael De Waas
20 – 26 de julho: Capítulo Provincial de Santa María de los 
Andes – Chosica, Peru – Emili Turú
21 – 26 de julho: Comissão americana de leigos – Brasília, 
Brasil - Javier Espinosa
22 – 26 de julho: Encontro Regional Africano de Novos Mo-

delos – Nairóbi, Quênia: Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho, 
Víctor Preciado, João Carlos, Mario Meuti e Gabriel Villa-Réal 
26 de julho: MIC Board – Nairóbi, Quênia – Joe McKee
28-29 de Julho: MIC Budget & Conferência dos Provinciais 
da África – Joe McKee e Antonio Ramalho
28 de julho – 04 de agosto: Visita à missão marista em 
Kiribati (Distrito do Pacífico) – Michael De Waas
27 julho – 3 agosto: Visita a El Salvador - Emili Turú

01 – 03 de agosto: Assembleia Provincial da África Centro-
-Leste (PACE) – Save, Ruanda – Antonio Ramalho
4 – 9 agosto: Visita a Honduras – Emili Turú
04 – 20 de agosto: visita à Província da Austrália - Michael 
De Waas
10 – 18 de agosto: Celebração dos 125 anos de presença 
marista na Colombia – Emili Turú, César Rojas
16 – 23 de agosto: Projeto Tabatinga, Brasil – Chris Wills 
21 – 23 de agosto: Encontro para Oceania sobre os Novos 
Modelos – Mittagong, Austrália – Michael de Waas, João Car-
los do Prado, Alberto Rojas, Michael Green e Peter McNamara
24 – 24 de agosto: Encontro sobre Colaboração Missioneira 
Internacional – Bogotá, Colômbia – Chris Wills
25-27 de agosto: Curso “Irmãos formadores para um mundo 
novo” – Manziana, Itália - Javier Espinosa
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Comissão de leiGos dA ÁsiA

Uma região com processos efetivos de colaboração

01 de setembro: início do curso da terceira idade de língua 
francesa, até 31 de outubro – Roma, La Salle
01 – 03 de setembro: Curso “Irmãos formadores para um 
mundo novo” – Manziana, Itália – Michael de Waas
11 – 15 de setembro: Reunião da Comissão Preparatória 
e Equipes de Trabajo da II AIMM – Nairobi, Quênia - Cesar 
Rojas, Javier Espinosa, Tony Léon, Miguél Ángel, Chris Wills, 
Mario Meuti e João Carlos do Prado
12 – 13 de setembro: Seminário para noviços em Tudella, 
Sri Lanka – Michael De Waas
13 – 14 de setembro: Assembleia dos Irmãos da Alema-
nha, em Furth – Joe Mc Kee

16 de setembro: Início do curso da terceira idade da língua 
espanhola e portuguesa, até 16 de novembro – Roma, Casa 
General
16 – 27 de setembro: II Assembleia Internacional da Mis-
são Marista – Nairóbi, Quênia – Conselho Geral e diretores 
dos Secretariados.
29 de setembro – 03 de octubre: Conselho do Distrito da 
Ásia – Bangkok, Tailândia – Joe Mc Kee
30 de setembro a 10 de octubre: Seminário Guia de 
Formação – Escorial:  César Rojas e Antonio Ramalho – 
Manziana: Tony León e Ernesto Sánchez

Una Manter a Região Asiática uni-
da em torno de projetos efica-
zes de colaboração e de tra-

balho em rede é fundamental para o 
avanço da Conferência Marista da Ásia 
(MAC). Para alcançar este objetivo, a 
Conferência estabeleceu a Comissão 
de Leigos da Ásia, que tem por tarefa 
refletir e propor um plano de ação 
para promover o desenvolvimento da 
vida e da missão dos leigos maristas 
na Região.

Em vista disso, nos dias 10 e 11 de 
junho de 2014, foi convocada a 2 ª 
reunião da Comissão de Leigos da Ásia 
em Marikina City, nas Filipinas. O Ir. 
Peter Rodney, secretário da conferência 
Asiática, esteve presente e expressou 
sua mensagem de apoio às iniciativas 
da Comissão do Laicato. Para falar 
sobre Espiritualidade na Ásia esteve 
presente a Irmã Sônia Punzalan, R. 
C. A presença de ambos foi bastante 
apreciada pelos membros da Comissão 
do Laicato, pois eles colaboraram para 
incrementar a agenda da reunião. A 
Comissão apreciou também a hospi-
talidade e o apoio que receberam da 
comunidade dos Irmãos de Marikina. 
Essa comunidade foi responsável por 
oferecer aos participantes uma verda-
deira experiência de vida comunitária 

marista. 

O Plano de ação até 2016 foi organi-
zado e enfatiza os seguintes aspectos: 
1. Organização das experiências de for-

mação conjuntas no território con-
tinental, em níveis Provincial e por 
Setor.;

2. Sistematização de um programa sim-
ples de formação, considerando-se 
os diferentes caminhos de desenvol-
vimento do compromisso dos leigos 
maristas, e das diversidades religio-
sas presentes na região;

3. Criação de estruturas que respon-
dam às necessidades locais de apoio 
à vida marista dos Leigos e Irmãos;

4. Fortalecimento de uma rede de co-
municação entre os Irmãos e Leigos 
da Região. 

A reunião de dois dias foi enriquecida 
pelas experiências de comunhão na 
oração, na partilha de vida, nos senti-
mentos de apoio mútuo e no incentivo 
de uma visão comum: leigos Maristas 
comprometidos com uma maior vitali-
dade do carisma marista na Ásia.
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itinerÁrio ChAmpAGnAt

Programa catequético da Província Cruz del Sur

Queremos partilhar com os Maristas de todo mundo, 
especialmente os de língua espanhola, um progra-
ma de catequese sobre Marcelino Champagnat e o 

carisma marista, desenvolvido pela Província “Cruz del Sur”, 
para crianças e jovens de 5 a 18 anos.

Vem a ser a concretização de um projeto que surgiu durante 
o ano de 2011, quando a Província “Cruz del Sur” celebrou 
o Ano do Discipulado Marista. Foi elaborado por um grupo 
de catequistas e animadores de pastoral, leigas, leigos e 
Irmãos. O programa exigiu dois anos de estudo e de traba-
lho e um, de provas e correções. Neste ano é oferecido um 
material mais acabado, sequenciado e coordenado.

Trata-se de um itinerário de 65 encontros destinados a 
tornar conhecida a vida de São Marcelino, a dos primeiros 
Irmãos e alguns aspectos próprios do carisma marista para 
as crianças de nossas escolas e obras. Consiste em cinco 
encontros por ano, começando pela educação inicial aos 5 
anos, e, passando pelo primário, vai até o final do Ensino 
médio que, para nós, termina aos 18 anos, exatamente an-
tes de começar a Universidade. Tratando-se de um caminho 
a percorrer, os encontros vêm tematicamente seriados e 
pedagogicamente adaptados à cada idade. Foram pensados 
para ser estudados, principalmente, durante o mês Cham-
pagnat que, anualmente, inicia em 20 de maio e termina no 
final de junho.

O conteúdo completo do programa está à disposição de 
todos, no site web do projeto:  www.itinerariochampagnat.
org para garantir a dinâmica que esse tipo de programa, 
hoje, requer, e a flexibilidade do conteúdo que pede cons-
tantes reajustes, graças à contribuição dos catequistas e 
animadores de pastoral que o aprimoram, pouco a pouco. 
Ali encontram um esquema introdutório que revela a se-
quência e a lógica que amarra o itinerário, o material com 
todos os encontros bem descritos e a conexão com todos 
os recursos necessários para desenvolvê-los: os originais 
para fotocópias, imagens, apresentações digitadas, vídeos, 
música e tudo.

Todos os que participam da aplicação deste programa de-
sejam que seja útil a muitos catequistas e agentes de pas-
toral, para tornar Jesus Cristo conhecido e amado, através 
da vida e obra de São Marcelino, nossos primeiros Irmãos 
e alguns traços do carisma aos quais somos, hoje, especial-
mente, sensíveis. Será muito gratificante que visitem o site 
mas, sobretudo, que o melhorem com seus comentários e 
contribuições, com novos recursos e novas ideias. Todos 
são convidados a participar! 
____________________
Equipo Itinerario Champagnat - Provincia Cruz del Sur
www.itinerariochampagnat.org

mAristAs ComemorAm 
60 Anos de missão em AnGolA

Em 2014, os Irmãos Maristas co-
memoram seis décadas de atua-
ção junto à comunidade de An-

gola. Presentes no País desde 1954, 
atualmente a Missão Marista conduz 
três unidades para o atendimento de 3 
mil estudantes: a Escola Marista Cristo 
Rei, na Capital Luanda; a Escola de 
Formação de Professores Marista São 
José, no Kuito-Bié; e a Escola Primária 

Marista São Marcelino Champagnat, 
em N’Dalatando.

Todas as escolas são gratuitas e con-
tam com apoio financeiro do governo 
angolano para a remuneração de pro-
fessores e funcionários, sob adminis-
tração dos Irmãos Maristas. As escolas 
de Luanda e Kuito são de propriedade 
dos Irmãos, já a de N’Dalantando per-

tence à diocese local. As atividades 
seguem os princípios educativos da 
pedagogia Marista, e são inspiradas 
pelo carisma. No Kuito, além da escola, 
há também uma unidade de formação 
de Irmãos, no nível de juvenato, onde 
34 jovens se preparam para a vida 
religiosa. Angola pertence à Província 
da África Austral e nela atuam também 
Irmãos do Brasil.
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europA Centro-oeste

Conferência sobre Educação Marista

A província da Europa Centro-
-Oeste realizou a sua Confe-
rência sobre Educação Ma-

rista entre os dias 6 e 9 de junho, 
no Centro Marista de Guardamar, 
Espanha. O tema da Conferência foi 
"O Despertar de uma Nova Aurora". 
As referências para este te-
ma foram o XXI Capítulo 
Geral, a última Conferência 
Geral e a circular do Irmão 
Emili, cujo último capítulo 
é intitulado "Maria, Aurora 
dos Novos Tempos." Esta-
vam presentes 70 partici-
pantes dos cinco países da 
Província: Irlanda, Escócia, 
Holanda, Bélgica e Alema-
nha. Entre os participantes, 
16 eram Irmãos e os demais 
eram leigos de escolas e 
ex-escolas Maristas e tam-
bém de outros projetos Maristas na 
Escócia e Holanda.

O objetivo da Conferência foi o de 
criar uma rede para pensar em idéias 
práticas para facilitar o trabalho da 
liderança Marista para o futuro. O 
planejamento para a  Conferência 
teve início em 2011. Os encontros 
para a preparação da Conferência, 
juntamente com momentos de 
reflexão feitos por fraternidades 
Maristas na Bélgica, tornaram-se 
a fase Províncial de preparação 
para a II Assembléia Internacional 
Marista da Missão.

Nos últimos 30 anos, os irmãos se reti-
raram de escolas na Holanda, Escócia, 
Inglaterra e Bélgica. Na Alemanha, as 
escolas foram entregues às dioceses 
locais. Nós ainda somos responsáveis   
por escolas de ensino médio na Irlan-
da. Durante esse mesmo período, uma 

série de outros projetos Maristas têm 
crescido na Holanda, Escócia, Bélgica 
e Alemanha. O objetivo da Conferên-
cia foi facilitar o trabalho das lideran-
ças de escolas e projetos Maristas em 
vista do futuro. Além disso, tem-se 
observado que, nos últimos anos, an-

tigas escolas Maristas demonstram in-
teresse em re-conectarem ao espírito 
e tradição Maristas. A Conferência foi 
uma oportunidade para pensar no tra-
balho em rede, na formação, na visão 
de futuro e em  sugestões práticas pa-
ra levar tudo isso à frente, de acordo 

com o verdadeiro espírito 
Marista. 

O Irmão Ronnie McEwan 
e o Sr. Paul Cummings, do 
Instituto Kinharvie, de Glas-
gow, foram os facilitadores 
da Conferência. Os Irmãos 
Michael Green e Tony Clar-
ke, da Austrália, e o Irmão 
Richard Van Houten, dos Es-
tados Unidos, colaboraram 
com palestras diversas. O 
Irmão Ernesto Sanchez, um 
dos conselheiro gerais de 

ligação para a Província, participou e 
liderou uma oficina de trabalho sobre 
Liderança Marista. O Irmão João Car-
los do Prado,  responsável pelo Secre-
tariado da Missão, também participou 
e liderou uma reflexão sobre Missão 
Marista. Bernice Reintjens, leiga Ma-

rista da Holanda e membro do 
grupo que produziu o documento 
"Água da Rocha", animou uma 
oficina de trabalho juntamente 
com Liesbeth van Gool, da Ho-
landa, que trabalha como consul-
tor para os bispos Holandeses na 
área de escolas e educação.
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Crianças cubanas no coração de Champagnat

Quando a generosidade de Marcelino Champagnat 
incluía todas as dioceses do mundo em nossos 

horizontes, não sei se conhecia e nem se tinha ouvido 
falar ainda de Cuba. Mas nesse ano, no dia da sua festa, 
não foi assim: algumas crianças cubanas de Cienfuegos 
celebraram Marcelino Champagnat, entraram em seu 

coração. Elas se reuniram na manhã do dia 6 de junho 
para celebrar com grande alegria, com jogos de grupo, 
dinâmicas e cantos. Festejaram como crianças: com gar-
galhadas, saltos, esportes, gincanas… Com sorriso. Eram 
cerca de 80; vinham do nosso bairro e de paróquias 
onde trabalhamos na animação.


