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ConferênCia interameriCana 
de ProvinCiais

Comssão Interamericana da Missão

administração Geral

O Ir. Emili Turú, superior geral, encontra-se em Chosica, Peru, de 20 a 26 de julho, participando do capítulo provincial de 
Santa María de los Andes e do início do novo mandado do novo provincial Irmão Saturnino Alonso Ortega.

Os Irmãos Josep Maria Soteras e Eugène Kabanguka, conselheiros gerais, estão na assembleia da Província dos Estados 
Unidos, em Nova Jersey, que começou no última dia 20 e termina hoje.

O Ir. Michael De Wass, conselheiro geral, de 21 a 27 de julho, está visitando Samoa, que pertence ao Distrito do Pacífico.
Os Irmãos Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho e Víctor Preciado, conselheiros gerais, junto com os Irmãos João Carlos 

do Prado (Secretariado da Missão), Mario Meuti (FMSI) e Gabriel Villa-Real participam do Encontro Regional da África sobre 
Novos Modelos, que se realiza de 22 a 26 de julho, em Nairóbi, Quênia.

O Ir. Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração Missionária Internacional participou, entre os dias 20 e 23 desse 
mês, em Valência, da Conferência sobre educação dos educadores Dehonianos.

O Ir. Josep Roura, coordenador de traduções e tradutor francês, regressou à sua província (L’Hermitage) no último dia 
22. Também o Ir. Javier Ocaranza, que exerceu funções administrativas na Casa Geral, regressou à Província do México 
Ocidental. Ambos estiveram mais de 6 anos prestando serviço na administração geral.

Os capelães da Casa Geral, padres Moisés Caro e Gilberto Salazar retornaram, respectivamente, ao México e Colômbia. 
O Padre Gilberto será substituído pelo Pe. John Edison, que já está na Casa Geral; pertence à Diocese de Manizales, Co-
lômbia.

A Comissão Interamericana e as 
Subcomissões de Missão (CIM), 
ligadas à Conferência Interame-

ricana de Provinciais (CIAP), teve sua 
reunião ordinária nos dias 7 a 11 de 
julho em Poughkeepsie, New York. São 
membros da CIM: Ir. Valdícer Civa Fachi 
(Coordenador) e Sra. Mércia Procópio 
(Brasil), Ir. Luis Carlos Gutiérrez (Gua-
temala), Sra. Maria del Socorro Álvarez 
(México), Ir. John Klein (EE.UU.), Sr. 
Ernesto Reyes (Chile), Ir. Juan Ignacio 
Fuentes (Argentina), Ir. Miguel Angel Es-
pinosa Barrera (Secretariado de Missão) 
e Ir. Chris Wills (Colaboração Missionária 
Internacional-CMI).
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assoCiação marista de leiGos

Canadá: Trabalho de colaboração para assegurar 
a vitalidade do carisma de Champagnat

A CIM tem como missão promover 
a reflexão sobre a missão marista 
na América e a articulação de pro-
cessos e projetos que lhe deem 
vitalidade, em corresponsabilidade 
com as Equipes de Animação e 
as Unidades Administrativas, aten-
dendo aos chamados do Capítulo 
Geral e respondendo aos sinais dos 
tempos. 

Os dois primeiros dias da reunião 
foram dedicados ao conhecimento 

da realidade da vida e missão ma-
ristas na Província dos Estados Uni-
dos. Ir. Seán Sammon, delegado do 
Provincial, Ir. Ben Consigli, fez uma 
análise de conjuntura da realidade 
dos Estados Unidos e da Província. 

Os dias restantes foram dedicados 
aos temas específicos da Comis-
são, especialmente, o acompanha-
mento e monitoramento do Plano 
Estratégico, além de encaminha-
mentos práticos. Foram apresen-

tados o resultado do trabalho das 
Subcomissões Interamericanas de 
Evangelização, Solidariedade, Edu-
cação e Gestão, bem como as 
perspectivas de ação tendo em 
vista a reflexão e animação da vida 
e missão das províncias.

Agradecemos a disponibilidade e 
acolhida da Província Marista dos 
Estados Unidos, especialmente o 
Ir. Michael Flanigan e Ir. Seán Sam-
mon.

No último dia 21 de junho, os membros do novo 
Conselho Provincial da Província do Canadá 
recebiam os membros do conselho de admi-

nistração da Associação Marista de Leigos. O objetivo 
desse encontro era de, juntos, elaborarem a nova 
estrutura assegurando o fututo da vida marista na 
Província.

Partiu-se desta ima-
gem: os Irmãos têm 
sua cozinha, os leigos 
têm sua cozinha, nós 
devemos agora criar 
uma nova cozinha co-
munitária, aquela dos 
Irmãos e dos Leigos. 
Uma cozinha comuni-
tária que venha asse-
gurar a vitalidade do 
carisma e contribuir à 
missão marista em to-
da a Província. A ideia 
é criar uma instância 
que dará as grandes orientações da Província em as-
suntos que afetam ao mesmo tempo Irmãos e Leigos 
maristas. Essa instância, por ora, denomina-se «MESA 
DA MISSÃO» ou «MESA DE COMUNHÃO». A «mesa» 
cuidará de assegurar a autenticidade «marista» das 

obras, dos projetos e das experiências «maristas». Ela 
cuidará do desenvolvimento da liderança marista em 
toda a Província. Isso se fará através do trabalho de 
animação pastoral que desenvolverá processos de for-
mação para os líderes maristas. É, portanto, todo um 
trabalho de colaboração que se realiza para garantir a 

vitalidade do carisma 
de Champagnat.

A «mesa» se compõe 
de 3 Irmãos e 3 Lei-
gos. Estas pessoas 
foram indicadas para 
fazer parte da «mesa 
de missão»: Ir. Gérard 
Bachand, Ir. Jacques 
Bélisle, Ir. Félix Rol-
dan, Sr. Michel Beau-
lac, Sra. Louise Fortier 
e Sra. Linda Corbeil. 
Desde as primeiras 
reuniões da «mesa», 
o trabalho consistirá 

em estabelecer a visão da Província para os três 
próximos anos, a respeito da missão marista, e isso, 
a partir das proposições sugeridas por ocasião do 
Capítulo Provincial, realizado de 30 de maio a 1º de 
junho de 2014.
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noviCiado interProvinCial 
la valla de medellín

Trabalho de grupo sobre os direitos da criança

Em 2 de julho, desenrolou-se no 
Noviciado Interprovincial La Valla 
de Medellin um trabalho de gru-

po sobre direitos da criança e prote-
ção infantil contra os maus tratos; foi 
também a oportunidade de apresentar 
a Política da Província Norandina de 
Proteção à Criança. 

Nesse trabalho de grupo participaram 
33 pessoas. Por parte do Noviciado, 
participaram os Irmãos formadores, 
noviços, animadores de movimentos 
de PIJM e membros das fraternidades; 
por parte dos centros Comunitários  La 

torre e Manantiales, e também os Ir-
mãos da Comunidade de Sto. Domingo 
e cerca de 15 voluntários da Fundação. 

O referido espaço foi a oportunidade 
de aprofundar o nosso conhecimento 
e compromisso neste assunto, bem 
como integrar as obras maristas de 
Medellin. 

Em 1 de julho, o Secretariado de Soli-
dariedade também animou um traba-
lho de grupo com os Irmãos do novi-
ciado sobre análise crítica da realidade. 
Muito obrigado a todos pela pela sua 

hospitalidade, disponibilidade e com-
promisso com esses problemas. Nas 
nossas mãos estão outros mundos 
possíveis.

animação voCaCional marista
na ProvínCia Cruz del sur

Aprofundamento da Vocação Laical Marista

Em 7 de julho, representantes da Província Marista 
Cruz del Sur reunimo-nos para lançar dois novos 
projetos da equipa de Animação Vocacional Marista: 

Grupos Vcacionais de Jovens e Aprofundamento da Voca-
ção Laical Marista. Aproximamo-nos de Buenos Aires desde 
Jujuy, San Francisco, Merlo, Tigre, Lujan, Morón pergaminho 
Frayle Pintado e Montevidéu para nos encontrarmos numa 
jornada fraterna, produtiva e esperançadora. Fraternal por-
que sobraram abraços, olhares cúmplices, os mates, conse-
lhos, sonhos partilhados. Produtiva porque a segunda parte 
da reunião, durante a tarde, era começar a dar os primeiros 
passos: não deixamos nada para mais tarde, mas pelo 
contrário, aí mesmo começamos a projetar as propostas e 
planificar os projeto para cada obra ou instituição. 

E esperançadora, porque vimos com os nossos próprios 
olhos que temos uma grande quantidade de material para 

poder levar isto para a frente: o trabalho e as atividades que 
já se vão realizando há muitos anos, valores e critérios par-
tilhados que se tornam cada vez mais fortes sob o olhar de 
Marcelino, e gente com coração, com o desejo, com paixão 
e um espírito marista que, sosbre roca, é capaz de construir 
tudo aquilo que se lhe propuser. 
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noviCiado de Kumasi, Gana

Seis irmãos fizeram sua Primeira Profissão

Com o objetivo de se encontrar 
e acompanhar os adolescen-
tes e jovens que demonstrem 

interesse em conhecer a vocação, o 
Irmão, a Vida Consagrada e o Institu-
to Marista, auxiliando-os em seu pro-
cesso de discernimento vocacional 
e ajudando-os a identificar critérios 
e prioridades para suas escolhas... 
é que nos reunimos em Itapejara 
d’ Oeste de 30/06 a 03/07 com 21 
jovens das 2as.e 3as. Séries do En-
sino Médio. Vindos de vários locais: 
Cascavel, Dourados, Ponta Grossa, 
São Paulo e Itapejara d’ Oeste, o 
encontro foi pautado por muita 
animação, formação, interesse, 
participação, atividade solidá-
ria, esclarecimento, orientação e 
discernimento sobre projeto de 
vida e opção vocacional, além 
de momentos de convivência, 
de espiritualidade, de lazer, de 
construção de amizades. 

Os participantes do encontro percebe-
ram seus slashs, escreverem em seus 
scrapbooks os momentos significati-
vos vivenciados no dia a dia do encon-
tro, bem como flash da historia pes-
soal. No encontro foram trabalhados 
três temas específicos - Maria, Jesus 
e Igreja. A reflexão sobre Maria opor-
tunizou aos jovens visitar mulheres/
mães/esposas que trabalham e cuidam 
de seus filhos, mulheres batalhado-
ras, dedicadas, a exemplo de Maria, 
a Mulher Forte da Bíblia. Na temática 
“Jesus”, se discorreu sobre as imagens 
de Cristo que construímos e que nos 

impuseram, os jovens contemplaram 
a diversidade de rostos que nos são 
apresentados de Jesus, além de fazer 

os slashs de Jesus. Sobre a Igreja, 
ficou claro que é na comunidade 
de fé, na família, na convivência 
com os outros que vamos com-
partilhando nossos dons e ofer-
tando o rosto jovem que a Igreja 
tanto necessita: “vinho novo para 
odres novos”! 
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Conexão marista
Encontro vocacional na Província Brasil Centro-Sul

Seis irmãos que terminaram a etapa de formação do 
Noviciado em Kumasi, fizeram sua Primeira Profis-
são Religiosa na Paróquia do Sagrado Coração, em 

Obuasi, diocese de Gana.. Estiveram presentes o Arcebis-
po Gabriel Anokye, da Arquidiocese de Kumasi, e o Arce-
bispo Peter Sarpong, Arcebispo Emérito de Kumasi. Tam-
bém estiveram presentes o Superior Provincial da Nigéria, 
Ir. Joaquim Ezetulugo, e o Superior do Distrito da África do 
Oeste, Ir. Francis Lukong. Acorreram também à cerimônia 
sacerdotes, religiosos e fiéis. Em sua homilia, Dom Gabriel 
Anokye agradeceu os seis Irmãos por oferecerem sua vida 
ao serviço do Senhor. Ele os exortou a manter sua fé, co- mo os três jovens que enfrentaram a fornalha ardente.

http://www.champagnat.org

