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Novos Modelos de ANiMAção, 
GoverNANçA e Gestão

Termina a primeira fase do projeto

AdMiNistrAção GerAl

Durante essa semana o Conselho Geral promoveu, na segunda e terça-feira, dois dias de integração entre os se-
cretariados e outros setores da Administração Geral. Além dos conselheiros gerais, estiveram presentes os diretores 
e subdiretores dos secretariados, os responsáveis pelos programas de formação permanente, os vários integrantes da 
FMSI e outros membros da Administração Geral. O conselho também encontrou separadamente os membros da FMSI 
e o Secretariado de Leigos. Concluiu hoje a última semana de plenária com a aprovação do orçamento 2015, e vários 
acordos e decisões, fruto das reflexões feitas durante as semanas anteriores.

O Secretariado dos leigos (Ir. Javier Espinosa, Pep Buetas e Tony Clarke) se reuniu entre os dias 20 e 24 para tratar de 
vários temas de sua área, particularmente a organização do encontro de animadores leigos, que acontecerá em maio 
na Casa Geral.

Todos os membros da FMSI (Genebra, Roma e Cone Sul) se reuniram em Roma entre os dias 23 e 25. No dia 25 houve 
o encontro anual do Conselho de Administração de FMSI-ONLUS.

Os Irmãos Tony Leon e Hipólito Pérez, do Secretariado Irmãos Hoje, se encontraram, entre os dias 23 e 26, com os 
responsáveis dos programas de formação permanente de Manziana e El Escorial para planejar os próximos encontros 
previstos.

De 16 a 20 de fevereiro, a Equipe 
do Projeto, a Comissão Inter-
nacional, os Secretariados e o 

Conselho Geral, acompanhados pela 
consultoria ATKearney, partilharam o 
resultado do trabalho feito sobre o 
Projeto Novos Modelos de Animação, 
Governança e Gestão.

Os objetivos do encontro foram par-
tilhar o primeiro esboço de propostas 
em relação ao futuro do Projeto e as 
fases de implementação, refletir sobre 
as questões estratégicas do Projeto e 
solicitar a contribuição do Conselho 
Geral e dos Secretariados, face às 
propostas apresentadas bem como à 
fase de interação com as Unidades 
administrativas.
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MestrAdo eM liderANçA e Gestão 
diretivA MAristA
México: Universidade Marista de Guadalajara, Jalisco

Um ano inteiro de trabalho cris-
taliza-se e condensa-se agora no 
primeiro esboço que os membros 
dessas equipes têm na sua frente. A 
dinâmica das mesas de trabalho fa-
cilitou a discussão e os contributos, 
que se centraram em questões como 
as pessoas (o papel dos irmãos e o 
dos leigos), as regiões maristas ou 

internacionalidade do Instituto e dos 
seus membros

Uma vez concluída esta primeira fa-
se, abre-se a segunda parte do Pro-
jeto em que as diferentes Unidades 
administrativas desempenharão um 
papel de protagonistas, já que terão 
a oportunidade de oferecer as suas 

contribuições para enriquecer o tra-
balho realizado. Essas contribuições, 
mais o resultado da consolidação 
das informações e sugestões, for-
mam parte do conteúdo a ser discu-
tido na reunião internacional que se 
realizará, no mês de julho, em Roma.

Com o objetivo de proporcionar 
uma maior capacitação dos di-
retores maristas e respondendo 

aos últimos apelos do Instituto ema-
nados pelo Capítulo Geral, começa a 
iniciativa promovida pela Comissão de 
Formação de Diretores. Este programa 
é fruto das reuniões de reflexão realiza-
das em 2011, em Florianópolis, Brasil, 
em 2013, em Guadalajara, México, e do 
livro “O Diretor e sua Gestão a Serviço 
da Missão”. Tal programa pretende que 
cada responsável na educação marista 
desenvolva, na sua instituição educa-
tiva, uma aprendizagem e ensino em 
pedagogia, espiritualidade e princípios 
de formação marista.

O objetivo da iniciativa, que se realiza 
na Universidade Marista de Guada-
lajara, no México, é formar diretores 
maristas capazes de liderar processos 
de gestão na escola para fazer conhe-
cer e amar a Jesus, ao estilo de Maria, 
como primeiro responsável da herança 
de São Marcelino Champagnat entre as 

crianças e os jovens. Além disso, pre-
tende garantir a qualidade educativa e 
evangelizadora e sua sustentabilidade, 
considerando os cenários do mundo 
contemporâneo e a integração eclesial, 
e fazer da escola um espaço profético 
de formação integral, promoção huma-
na e garantia dos Direitos Humanos, 
em especial daqueles da infância e da 
juventude.

As inscrições ao mestrado podem ser 
feitas até o próximo dia 2 de março e 
10 de agosto de 2015. As aulas come-
çam no dia 16 de março e 23 de agosto 
de 2015. Outras informações estão dis-
poníveis em http://www.champagnat.
org/400.php?a=6&n=3522.

1 de março: Memória do Ir. Alfano

Entre nossos modelos de santidade marista o mais modesto e o menos conhecido é 
certamente o Ir. Alfano. Ele não tem o prestígio do Padre Champagnat, o Fundador, 
nem do Ir. Francisco, primeiro Superior geral. Ele não tem a dimensão do Ir. Basilio, 

Superior geral: homem que viveu em nosso meio, depois da realização do Vaticano II, e 
marcou o mundo marista. Alfano também não tem a glória do martírio. Sua vida foi vivida 
nas casas de formação desde 1903: Mestre de noviços aos 34 anos, em 1907, e aí passa 
15 anos. Depois foi Diretor do escolasticado durante 16 anos. Situação modesta, que 
deveria ser propícia a um religioso cujo ideal era a vida oculta numa família religiosa, onde 
a humildade é uma das características (http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3154).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3522
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3522
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3154
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“dAre to dreAM”
Encontro Internacional de Jovens Maristas 2016

Dare to dream ("Ouse sonhar") é 
o lema que nos convocará ao 
Encontro Internacional da 

Juventude Marista (EIJM) em Lyon, 
França, em 2016, para celebrar 
os duzentos anos da fundação 
do Instituto dos Irmãos Maristas 
e da promessa de Fourvière, em 
conexão com a JMJ em Cracóvia 
- Polônia.

De 17 a 23 de Julho vão-se reunir 
na terra de Marcelino Champag-
nat, 400 jovens representantes 
dos quatro ramos da família Ma-
rista, a fim de viver num espírito 
de família internacional, intercon-
gregacional e intercultural  uma 

experiência de fraternidade, homens e 
mulheres, que permita a cada qual ver 

o seu projeto de vida como jovem ma-
rista, revestido das atitudes de Maria.

Em abril de 2015 vai-se lançar 
o EIJM, quando se enviarem as 
diretrizes de participação a cada 
um dos quatro ramos maristas; 
também vamos ter uma página 
Web do encontro. Em outubro 
de 2015,  já se poderá descar-
regar a proposta do processo 
formativo que ajudará a preparar 
a experiência a partir do nível  
local. É muito importante que 
o maior número de grupos de 
jovens participe neste processo 
preliminar.

PreseNçA MAristA eM MoçAMbique

Província da África Austral

No dia 2 de janeiro, aniversário da fundação do Ins-
tituto, o sonho de uma nova fundação em Moçam-
bique tornou-se realidade com a inauguração da 

comunidade de Bilene. 

Os maristas chegaram em Moçambique em 1948. Hoje a 
presença marista conta com 13 Irmãos, dentre os quais 
5 são do próprio país. A Província da África Austral conta 
também com 4 noviços, em Matola, e 3 Irmãos em forma-
ção no MIC em Nairóbi, naturais de Moçambique.

Existem 4 comunidades em Moçambique: Matola, Bilene, 
Manhiça e Nivava. Em Matola se encontra o noviciado pro-
vincial (foto ao lado), conduzido por dois Irmãos da Zâmbia, 
um de Portugal e outro da Espanha. Atualmente os noviços 
são 24: 10 do segundo e 14 do primeiro ano. A comunidade 
de Manhiça está à frente de um colégio com cerca 1.400 
estudantes, que atende uma região rural pobre. Os Irmãos 
da comunidade se dedicam também ao trabalho pastoral 

da paróquia. Em Bilene, os Irmãos estão reassumindo uma 
escola que, instituída em 1970 pelo Instituto, foi desapro-
priada em 1975 e agora devolvida aos Maristas. Em Nivava 
estão dois Irmãos, que cuidam de uma escola primária, 
situada em uma propriedade muito grande, localizada em 
uma área muito pobre e muito isolada.
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retiro viA web PArA A quAresMA
Estados Unidos: juventude marista

O Programa para Jovens Adultos 
Maristas dos Estados Unidos 
oferece uma série de retiros, 

via YouTube, para a comunidade ma-
rista durante a preparação para a cele-
bração da Páscoa.

Cada domingo, durante a quaresma, 
um vídeo com o material para o retiro, 
em inglês, será colocado no YouTube. 
O vídeo consiste em uma leitura do 
Evangelho, uma reflexão preparada 

por um membro da família marista, 
questões para a reflexão e a proposta 
de uma ação.

A reflexão para a primeira semana 
da quaresma foi preparada pelo Ir. 
James Hodge, noviço no noviciado de 
Esopus, em Nova Iorque. As próximas 
reflexões serão dadas por Catheri-
ne Weening, estudante na Universida-
de Pace e formada pela Marist High 
School em Bayonne; Michelle Khawan, 

responsável pela pastoral no Marist 
College; e os noviços Sam Amos e Jack 
O’Sullivan.

O retiro requer um tempo inferior a 
30 minutos por semana. Todos são 
convidados a usar o material para a 
própria reflexão e partilhar o link com 
os colegas, estudantes, familiares e 
amigos. Os vídeos podem ser vistos 
em: https://www.youtube.com/chan-
nel/UC2fN1ur_G0L22BozhnZSfhQ

FMSI Cone Sul - A ONU olha para o Chile através
dos olhos de suas crianças e adolescentes

Os países que ratificaram a Con-
venção sobre os Direitos da 
Criança e do Adolescente de-

vem apresentar a cada 5 anos, um 
relatório explicando o progresso que 
fizemos para a sua aplicação. O Chile 
ratificou há 25 anos e o último rela-
tório foi produzido em 2012. As or-
ganizações da Sociedade Civil podem 
apresentar seus próprios relatórios, 
que são chamados de alternativos. 
Com estes elementos, o Comitê sobre 
os Direitos da Criança avalia a situa-
ção do  "Estado Membro" e apresenta 
as suas recomendações.

Uma vez conhecido o que foi apresen-
tado pelo governo do Chile, Álvaro Se-
púlveda, em nome da FMSI Cone Sul 
elaborou com outras organizações, 
um relatório destacando aspectos tais 
como: reformas estruturais sobre a le-
gislação da  infância, a desigualdade e 
discriminação, a educação, a saúde e 

a violência. Entre os dias 2 a 6 de feve-
reiro de 2015, aconteceu a pré sessão 
em Genebra, onde os relatórios da 
sociedade civil foram apresentados. 
Além  desse relatório, havia outros 
três, apresentados por outras coliga-
ções chilenas.

Na segunda-feira, dia 02, foi realizada 
na sede da FMSI uma reunião informal 
com Sara Oviedo, um dos dois latino-
-americanos membros do Comitê. Os 
quatro adolescentes que vieram com 
a delegação chilena compartilharam o 
que significa representar as vozes de 
muitas crianças e jovens de seu país.

Na terça-feira, dia 03, todos os mem-
bros do Comitê tivemos duas horas pa-
ra a sessão oficial em que representan-
tes das coligações chilenas apresenta-
ram as conclusões e as recomendações 
dos seus relatórios.  Na quarta-feira, 
dia 04, a Missão Permanente do Chile 

em Genebra recebeu a delegação Chi-
lena. Marta Maurás embaixadora junto 
à Organização das Nações Unidas em 
Genebra, ofereceu este espaço para 
compartir os temas que foram dis-
cutidos na reunião com o Comitê, as 
reações e os próximos passos a serem 
dados. Participou também da reunião 
a Sra. Hai Kyung Jun, representante do 
UNICEF no Chile, que acompanhou a 
pré sessão junto ao Comitê.

Na quinta-feira, dia 05 todas as dele-
gações dos países acima citados, se 
encontraram na sede da ONG Child 
Right Connect para compartilhar do 
processo que foi realizado e as melho-
res práticas que podem se replicar. É 
impactante como países tão distantes 
e diversos, podem ter situações tão 
semelhantes.
______________
Ir. Álvaro Sepúlvida, FMSI Cone Sul
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