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Uma comUnidade internacional

Sri Lanka: Noviciado Internacional de Tudella

administração Geral

A comissão preparatória da II Assembleia internacional da Missão Marista está reunida em L’Hermitage para avaliar o 
processo vivido durante esses últimos anos que culminou no encontro de setembro em Nairóbi e continua com as as-
sembleia regionais, programadas para este ano. Participam, da Casa Geral, os Irmãos João Carlos do Prado, Miguel Angel 
Espinosa, Javier Espinosa e Tony Leon.

Começou, no domingo passado, na Casa Geral, o curso de formação para Irmãos da terceira idade de língua francesa. 
Com 22 participantes, o curso terminará no dia 8 de maio.

Começa amanhã, 20 de março, em El Escorial, o programa Senderos, para Irmãos de língua portuguesa e espanhola, 
e, em Manziana, no sábado, dia 21, o “Mid life”, para Irmãos de língua inglesa. Em Manziana participarão 8 Irmãos e na 
Espanha 15.

Em 2013, as províncias maristas de 
South Asia, Austrália e o Distrito 
da Ásia concordaram em reabrir 

o antigo noviciado de Tudella como um 
noviciado interprovincial.

O noviciado da Província da Ásia do 
Sul foi aberto em Tudella em 1992. 
Começou com noviços do Sri Lanka e 
Paquistão e os primeiros noviços da 
Índia chegaram no ano 2000. Durante 
alguns anos, antes de 2013, o noviciado 
permaneceu fechado.

Em maio de 2014 o noviciado começou 
com 3 noviços da Ásia do Sul e 2 do 
Distrito da Ásia. Os formadores eram 
formados por uma equipe internacio-
nal: Ir. Nicholas Fernando, mestre de 
noviços (Sri Lanka); e os formadores Ir. 
Ranjith Perera (Sri Lanka), Ir. Peter Walsh 
(Austrália) e Ir. Canisio Willrich (Brasil). 

Em maio de 2015 os noviços comple-
tarão o ano canônico e iniciarão expe-
riências apostólicas em comunidades 
maristas, nas respectivas unidades ad-
ministrativas.

Em 2014, o Distrito da Melanésia fez o pedido para participar do noviciado e envia-
rá seus formandos para Tudella.

O atual grupo de formadores, com o Ir. Sales Fernando substituindo o Ir. Ranjith, 
é formado por Irmãos de 5 diferentes países e se caracteriza por uma excelente 
comunidade internacional. A língua oficial do noviciado é o inglês, mas em certas 
ocasiões se ouve também o cingalês, urdu, vietnamita, português, espanhol e 
“strine”.

Irmãos na foto, da esquerda para a direita: Bao, Dulaj, Anthony, Sales, Canisio, Nicholas, 
M.N., Thuan, Emili Turú, Peter, Kamran, Rohail. 



Pela tarde continuamos refletindo sobre esse encontro de 
Marcelino com o jovem Montagne. Encontro do qual surge 
esse “sonho” do qual nós hoje formamos parte e tentamos dar 
vida cada dia. Divididos em pequenos grupos fizemos próprias 
umas histórias reais de crianças e jovens de nossos países.

Com a tarefa de ler e refletir a mensagem da II Assembleia 
Internacional da Mis-
são Marista, celebra-
da no ano passado 
em Nairóbi, dirigimo-
-nos à capela do co-
légio para a celebra-
ção da Eucaristia.

O Senhor com sua 
Palavra, com seu Pão 
e seu Vinho, envia-
-nos a nossas famí-
lias, a nossas obras, 
para continuar fazen-
do realidade a res-

posta que faz quase duzentos anos Marcelino Champagnat 
iniciava.
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maristas, apaixonados 
pela missão!
Encontro de educadores maristas em Porto Rico

No sábado, 28 de fevereiro, o Colégio Marista El Sal-
vador de Manatí abria-nos suas portas para receber 
um grupo muito numeroso de educadores, orienta-

dores e pessoal administrativo dos dois colégios maristas 
de Porto Rico.

Despois da alegre dinâmica de integração no ginásio e a oração 
de oferecimento entramos 
na temática deste ano: o 
Ano Montagne. Uma breve 
motivação sobre as carac-
terísticas das crianças e 
jovens de hoje preparou 
o terreno para refletir em 
torno da experiência Mon-
tagne que viveu Marcelino 
Champagnat. Todos tive-
mos, em algum momento 
de nossa vida, experiên-
cias pessoais de impotên-
cia e incapacidade diante 
de situações de injustiça 
ou sofrimento. Marcelino respondeu de uma maneira muito 
concreta. Como respondo eu?

III Fórum “lidando com o social”

No dia 28 de fevereiro se realizou a terceira edição 
do Fórum Provincial “lidando com o social”, um mo-
mento intenso na vida da província Ibérica que reu-

niu muitas pessoas. Foi um encontro onde os maristas da 
Província se reuniram para estabelecer compromissos para 
a transformação social, a partir da esperança. Sublinhou-se 
o quanto seja vital o papel do marista como educadores e 
cidadãos comprometidos que assumem a realidade e so-
nhem com outra realidade social.

província ibérica
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província compostela

Colégios começam um caminho 
de inovação metodológica

Os colégios maristas sempre 
foram protagonistas na área 
pedagógica. São 

Marcelino Champagnat, 
fundador da Congrega-
ção, foi pioneiro nas pri-
meiras décadas do século 
XIX e introduziu técnicas 
inovadoras de aprendiza-
gem. Aproximando-nos 
do bicentenário da funda-
ção do Instituto Marista, 
os colégios da Província 
Compostela iniciaram um 
caminho de inovação me-
todológica e começaram 
a introduzir novidades no 
desenvolvimento de nos-
sas salas.

Este passo adiante supõe educar não 
só para que os alunos obtenham o 
máximo conhecimento e a máxima no-

ta; hoje, mais que nunca, as crianças 
e jovens precisam ser formados para 

a vida. Muda o objetivo e, portanto, 
deve mudar também o modelo de 
aprendizagem.

Ante o período de solicitação de cen-
tros nas comunidades autônomas 

espanholas - Castilha e 
León, Galícia e Astúrias, 
onde estão presentes os 
colégios maristas da Pro-
víncia Compostela - , os 
maristas propõem aos 
novos alunos e a suas 
famílias entrar ‘em sua 
vida’ - ‘em tua vida’ - 
e convida-lhes a acolher 
o carisma marista como 
modelo de educação. Um 
modelo baseado na ino-
vação metodológica, na 
espiritualidade marista 
e na solidariedade, pila-
res para formar, ao estilo 
de Champagnat, a “bons 

cristãos e honrados cidadãos” para 
este século XXI.

A humildade e a simplicidade sejam sempre a 
característica dos Irmãozinhos de Maria. Uma 
devoção terna e filial por nossa boa Mãe vos 
anime em todo tempo e em todas as circuns-
tâncias. Tornai-a amada em toda parte, tanto 
quanto vos for possível. Ela é a primeira Supe-
riora de toda a Sociedade. Juntai, à devoção 
de Maria, a devoção ao glorioso S. José, 
seu digníssimo esposo. Vós sabeis que ele 
é um dos nossos primeiros patronos. Vós 
exerceis o papel de anjos da guarda dos alunos 
que vos são confiados: prestai também a estes 
puros espíritos um culto particular de amor, 
respeito e confiança.

Testamento espiritual de Marcelino Champagnat

São José, patrono do Instituto



Ano VII - Número 363Notícias Maristas

Redação e Administração : Piazzale Marcellino Champagnat, 2, RO-
MA

E-mail: comunica@fms.it

NOTÍCIAS MARISTAS
N.º 363 – Ano VII – 19 de março de 2015 

Edita: Instituto Irmãos Maristas - Casa Geral – Roma
4

ciclone atinGe vanUatU
Distrito da Melanésia

Atualmente estão presentes em Va-
nuatu 3 Irmãos e um postulante, que 
começará nesse ano o noviciado 
em Tudela, Sri Lanka. Os Irmãos são 
professores no St. Michel Technical 
College e também se encarregam do 
dormitório dos meninos, visto que se 
trata de um internato. Os Irmãos são: 
Brendan Sinei, de Gougainville; Blaise 

Jai, de Papua Nova Guiné; e Elie San-
gul, de Vanuatu.

O Ir. Brendan e professor em tempo 
integral. O Ir. Blaise ajuda também na 
direção e na gestão da cantina da es-
cola, além de coordenar a compra pa-
ra a comida dos estudantes. O Ir. Elie 
coordena o internato, onde organiza 

as atividades dos rapazes no período 
fora das aulas. 

Cerca de 45 membros do Movi-
mento Champagnat da Família 
Marista (MChFM), vindos de di-

ferentes cidades do Setor das Filipi-
nas  (Marbel, Kidapawan, Cotabato 
e Dadiangas), reuniram-se em 
General Santos, de 28 de fe-
vereiro a 1º de março de 2015, 
para orar, refletir e celebrar.

Os objetivos do encontro foram:

• Refletir sobre as mudanças 
de 2015 como o Ano de 
Montagne do Instituto Ma-
rista e o Ano dos Pobres da 
Igreja Filipina.

• Propiciar oportunidade para rezar 
e aprofundar as reflexões sobre o 
Tempo da Quaresma.

• Partilhar as novidades sobre o pro-

jeto de vida do MChFM e propor 
planos para os 3 anos de preparação 
para o Bicentenário Marista.

• Compartilhar as experiências pes-

soais de fé e fortalecer nossos vín-
culos como família, celebrando o 
dom de ser Marista. 

Durante o encontro, dois meninos 

moradores de rua, Noel e Michael, 
contaram sua comovente experiência 
de luta pela sobrevivência, de de-
pendência da Providência Divina e de 
esperança de uma vida melhor. Eles 

são os “rostos” de Montagne de 
nosso tempo.  Gratos por sua 
presença e comovidos com suas 
histórias, o MChFM comprome-
teu-se a apoiá-los em suas neces-
sidades educacionais.

Alguns participantes visitaram o 
Orfanato Santa Gema, onde se 
relacionaram com as crianças ali 
acolhidas. Partilharam algumas 
lembranças com as crianças, bem 
como sua presença Marista. 

O final de semana do MChFM foi 
significativo para todos, enriquecido 
pelo apoio dos Irmãos presentes na 
ocasião.

Um grande ciclone atingiu Vanuatu no sábado passado. Somente hoje, quin-
ta-feira, o Ir. Jean Marie Batick, superior do Distrito de Melanésia, conse-
guiu contato com os Irmãos. Eles não sofreram danos e estão todos bem.

Filipinas: Movimento Champagnat se reúne para orar,
refletir e celebrar!
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