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Vida consagrada como maristas
Encontro dos conselhos gerais da família marista

administração geral

O encontro anual dos quatro con-
selhos gerais maristas (Irmãs 
Maristas, SM; Irmãs Maristas 

Missionárias, SMSM; Padres Maristas, 
SM; Irmãos Maristas, FMS) aconteceu 
em nossa casa de Manziana, de 22 a 
24 de janeiro. O tema central deste ano 
2015 foi: Vida consagrada como Maris-
tas – Como mostrar o rosto mariano 
da Igreja? A assessora foi a Irmã Teri 
O’Brien, SM. De forma muito criativa e 
dinâmica, ajudou-nos a aprofundar o 
tema proposto, buscando inspiração e 
fundamento nas fontes das quatro Con-
gregações Maristas presentes. Os 20 
participantes se sentiram muito moti-
vados a envolver-se nas partilhas, tanto 
em pequenos grupos como no grande 
grupo. 

Os quatro superiores gerais tiveram 
também oportunidade de apresentar 
aspectos importantes que concentram 
neste momento a atenção e energias de 
cada uma das Congregações. A comis-
são organizadora e cada um dos conse-
lhos se encarregaram de animar os vá-
rios momentos de oração e eucaristias, 

Durante esta semana de plenária o Conselho Geral abordou temas do Secretariado Irmãos hoje, especialmente uma 
avaliação do programa para Formadores; analisou assuntos financeiros e orçamentários da Casa geral e do Instituto, e 
os passos dados pela Comissão de auto sustentabilidade das Unidades Administrativas; preparou os próximos passos 
sobre a revisão das Constituições e termina a semana num trabalho conjunto com a equipe do Projeto Novos Modelos.
A equipe do Projeto Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão se reuniu nos dias 27 e 28, na casa geral, com 
o objetivo de finalizar o relatório sobre a Fase de Diagnóstico do Projeto que ontem e hoje é apresentado ao Conselho 
Geral.
A comunidade da Administração Geral se reuniu para celebrar, na segunda-feira passada, o aniversário do Ir. Emili, 
acontecido no sábado 24 de janeiro.

que ajudaram a criar um ambiente de 
discernimento e de escuta do que Deus 
pede de cada um de nós e de nosso 
carisma comum hoje na Igreja.

Este encontro marcou a despedida do 
grupo do atual conselho das Irmãs Ma-
ristas, que celebram seu capítulo geral 
em abril próximo. Depois de vários anos 

juntos, pudemos perceber o quanto 
crescemos no sentido de família, na 
confiança e transparência entre nós, na 
solidariedade em torno aos desafios e 
esperanças de cada Instituto, na comu-
nhão enraizada no terreno comum do 
carisma e da espiritualidade mariana.
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Brasil centro-norte

Curso de Extensão para Animadores Vocacionais

A Província Brasil Centro-Norte 
promoveu, de 19 a 23 de ja-
neiro, o segundo módulo do 

Curso de Extensão para Animadores 
Vocacionais, com a participação de 
90 pessoas. Além de alguns Irmãos 
das províncias do Brasil, participaram 
membros ou representantes leigos de 
outras 40 congregações. 

A Escola Vocacional é dividida em três 
eixos: o vivencial, o teológico e an-
tropológico e o psicológico espiritual. 
O segundo módulo deu sequência e 
aprofundou o trabalho iniciado em 
2014 e que será concluído em 2016.

A proposta da Escola Vocacional é ser 
uma ferramenta com possibilidades de 
acompanhamento, inclusive com exer-
cícios práticos, que contribuem com o 
processo de escuta do jovem.

O curso, realizado em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, foi promovido, em par-
ceria com a Conferência dos Religiosos do Brasil e a Universidade Católica de 
Brasília. 

El Salvador: Profissão perpétua 
do Ir. Alejandro Gustavo Herrera Galicia

No dia 2 de janeiro passado, celebrou-se em El Sal-
vador, no Colégio Marista San Alfonso, a profissão 
perpétua do Ir. Alejandro Gustavo Herrera Galicia. 

Através dos votos perpétuos, o Ir. Alejandro se entregou 
para sempre a Deus, adotando como compromissos o se-
guimento de Jesus, como Irmão Marista, e o serviço à Igreja 
através da evangelização das crianças e dos jovens.

Familiares, amigos e Irmãos Maristas acompanharam, com 
carinho e alegria, a celebração.

Depois do rito da profissão, o Ir. Alejandro pôde partilhar 
com os presentes os motivos que o levaram a esta escolha. 
Desenvolveu a frase que usou como slogan da sua profissão e 
que se inspira nas Constituições dos Irmãos Maristas: “Cons-
ciente dos meus limites, ponho a minha confiança em Deus e 
em Maria. Ofereço com alegria a vida e os talentos ao serviço 
da Igreja, fazendo o bem sem barulho” (cf. Constituições 5).

O dia do 198º aniversário do Instituto Marista se encheu de 
alegria e gratidão pelo testemunho do Ir. Alejandro.
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Camarões: Profissão perpétua 
do Ir. Dinayen Brendan Ghakanyuy

rede marista de UniVersidades

Curso de formação marista 
oferecido a todo o Instituto pela PUCPR

Dia 22 de dezembro de 2014 foi uma data importante 
para a história do Distrito da África do Oeste, em 
Camarões, quando vários Maristas se reuniram junto 

com os familiares, com a comunidade cristã de Tatum, sa-
cerdotes, muitos religiosos e outras pessoas para participar 
da profissão perpétua do Ir. Dinayen Brendan Ghakanyuy. 
Todos reavivaram a comunidade de São Pio X de Tatum, 
onde o evento aconteceu, presidido por Dom George Nkuo, 
Bispo de Kumbo.

No seu sermão, o Bispo pediu o apoio de todos para acom-
panhar o Ir. Brendan, que se colocou diante do Senhor, 
entregando sua vida como discípulo de Cristo, vivendo os 
conselhos evangélicos. Recordou ao Irmão Brendan que a 
profissão religiosa compreende viver em tempo integral os 
três votos de pobreza, obediência e castidade. Lembrou 
que é preciso ter coragem e olhar sempre para Cristo nos 
momentos de dúvidas e dificuldades. Encerrou convidando 
a todos para rezar pelo Ir. Brendan e pediu que o Irmão ti-
vesse sempre a Maria como um modelo e sua intercessora.

O Ir. Francis Lukong, superior do Distrito, através de suas 
palavras, reafirmou como o Ir. Brendan consagrou a si mes-
mo a Deus como um religioso na Congregação dos Irmãos 
Maristas e agora está disponível para servir onde e quando 

for necessário, para abraçar e amar a todos como irmãos e 
irmãs em Cristo e para aceitar a vontade de Deus através 
dos próprios superiores. Agradeceu ainda aos pais do Irmão 
por terem dado o filho à Igreja. Recordou finalmente a to-
dos que o campo de ação dos Irmãos Maristas é a escola e 
que são chamados a fazer com que os jovens conheçam e 
amem a Jesus do jeito de Maria.

Após a cerimônia, foram tiradas as fotos de recordação e as 
danças e cantos animaram a festa.

Tenho a satisfação de lhe comuni-
car que a  Pontifícia Universida-
de Católica do Paraná (PUCPR), 

Curitiba, decidiu abrir uma nova con-
vocatória para cursar a especialização 
em Carisma e princípios educativos 
maristas. Como poderá lembrar, esta 
especialização é uma iniciativa propor-
cionada pela Rede de universidades 
maristas como um serviço de forma-
ção marista ofertado ao Instituto. A 

satisfação dos alunos que integraram o 
primeiro grupo matriculado para reali-
zar esta especialização, cujo programa 
está próximo da conclusão, e as ex-
pectativas despertadas em alguns am-
bientes do Instituto motivou a PUCPR 
a abrir a matrícula para um segundo 
grupo de alunos.

É uma grande alegria poder oferecer 
este serviço de formação marista aos 

irmãos e leigos de todo o mundo ma-
rista. As características de um curso 
com alunos potenciais em todos os 
países onde a missão marista está 
presente reveste esta realização de 
uma dimensão de internacionalidade 
e eclesialidade em sintonia com as 
propostas de preparação para a cele-
bração do segundo centenário marista 
realizadas pelo Superior geral e seu 
Conselho.
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Já neste momento, podemos ofere-
cer algumas informações práticas para 
orientar àqueles que desejam cursar 
estes estudos.

Datas de inscrição e pagamento 
da matrícula
A matrícula é realizada mediante um 
processo que consta de três momen-
tos:

1. A inscrição no curso. É formalizada 
pelo aluno mediante a entrega dos 
documentos acadêmicos requeridos 
e preenchendo os dados de um for-
mulário de inscrição que poderá ser 
encontrado na página web do curso: 
www.pucpr.br/carisma
A inscrição será realizada até o dia 01 
de março de 2015

2. Confirmação da inscrição. A Secre-
taria da PUCPR fará até o dia 10 de 
março de 2015 a comprovação dos 
requisitos da inscrição e a emissão da 
nota fiscal, na qual serão indicados os 
valores do curso.

3. O pagamento das taxas de matrícu-
la. A partir da notificação da admissão 
da inscrição pode-se iniciar o trâmi-
te de pagamento de matrícula, que 

deverá ser realizado até o dia 20 de 
março de 2015, mediante o depósito 
do valor da matrícula em banco na 
conta CNPJ: 76.659.820/0003-13 em 
nome da ASSOCIAÇÃO PARANAENSE 
DE CULTURA. Uma vez realizado o 
depósito no Banco, o aluno informa 
à PUCPR através de um e-mail para o 
endereço carisma@pucpr.br enviando 
a cópia do INVOICE.

Valor da matrícula

O valor da matrícula é de 4.000 dólares 
USA, que podem ser pagos em sua to-
talidade no ato da inscrição no curso 
ou em duas parcelas de 2.000 dólares, 
uma no ato da inscrição e a outra no 
início da quinta disciplina. No caso 
de escolher esta segunda opção, o 
primeiro pagamento será de 2.000$ e 
o segundo pagamento será de 2.100$.
O valor da matrícula não inclui as taxas 
do banco pela realização da operação 
de transferência do dinheiro nem os 
custos de transação final do título 
nem os deslocamentos que por ven-
tura o aluno tenha que realizar para a 

avaliação presencial antes da finaliza-
ção do curso.
A avaliação presencial e a defesa pre-
sencial do Projeto de Conclusão de 
Curso são dois requisitos exigidos pela 
lei brasileira para reconhecer todos os 
cursos realizados à distância, sendo 
de cumprimento obrigatório para bra-
sileiros.
As Universidades integradas na Rede 
Marista Internacional de Instituições 
de Educação Superior poderão ofertar 
a seus alunos uma dupla titulação. 
Mediante convênio com a PUCPR, seus 
alunos poderão realizar o curso sobre 
Carisma e princípios educativos ma-
ristas à distância, ofertado por esta 
Universidade, e cada Universidade, por 
sua vez, poderá legalizar o curso com 
validade no país onde estiver radicada.

Início das aulas
O início das aulas será no dia 07 de 
abril de 2015

Mais informação

Para mais informação poderá ser aces-
sada a página web da PUCPR www.
pucpr.br/carisma na qual o espaço 
está dedicado ao curso, ou mesmo 
entrar em contato conosco através 
do e-mail: carisma@pucpr.br ou pelo 
telefone: +55 41 3271-6397 ou 55 41 
9911-7764
Confiando que Maria e Marcelino 
acompanhem nossos passos e confor-
tem nosso coração para nos dirigirmos 
a uma terra nova, na qual o carisma 
e os princípios educativos maristas 
fecundem o campo do pai de famílias, 
fico à sua disposição para quantas 
orientações possam ser úteis. 
 ____________________________
Profa. Dra. Adalgisa Oliveira
Coord. do Curso - PUCPR
26 de janeiro de 2015

" Até hoje, maristas de todas as gerações dedicaram o melhor de si para manter viva a chama do carisma de Cham-
pagnat, dom para a Igreja e para o mundo. Eles nos legaram um patrimônio constituído de valores, de espírito, de 
formas de vida, de tradição. Entregaram a nós uma história, nossa própria história, o relato das experiências que 
viveram e marcaram a fogo o coração. Seus relatos e suas vidas ardorosas contagiaram outros, que por sua vez 
transmitiram à geração seguinte..." (Ir. Emili Turú - O Futuro tem um Coração de Tenda)
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