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Um novo modo de ser irmão!
Curso de Terceira Idade de língua francesa

AdministrAção GerAl
De 27 a 29 de março, se realiza, em Nairóbi, Quênia, o encontro da comissão do projeto para os líderes das escolas 

maristas da África. A FMSI financia o projeto que é promovido pelo Secretariado da Missão. Da Administração geral parti-
cipam Ir João Carlos do Prado do Secretariado da Missão e Ir. Mario Meutti e Angela Petenzi, da FMSI. 

A partir do domingo, 29 de março, acontece em Curitiba a Assembleia da Província Brasil Centro-Sul, com a participação 
dos Irmãos Emili Turú, Víctor Preciado e Eugène Kabanguka.

Na nossa Casa Geral em Roma de 
15 março a 8 de maio 2015, vai 
haver uma sessão em francês, de 

refontalização marista. Esta formação 
continuada de 8 semanas visa os Irmãos 
entre 65 e 80 anos: são 22 participantes, 
sendo 8 do Quebec, 7 de França, 5 da 
Bélgica, 1 da Grécia e 1 de Madagascar. 
Dois sacerdotes do Quebec do Collège 
Canadien de Roma se substituem como 
capelães acompanhantes. Os  seus no-
mes são: P. Steve Lemay (pároco de Lac 
Mégantic) e P. Pierre Bougie, (Professor 
no Seminário Maior de Montreal). Veja-
mos en resumo o objectivo global.

Sob o tema "um novo modo de ser ir-
mão" esta sessão é um tempo de "fazer 
o ponto da situação" para os irmãos da 
terceira idade, que sem obrigatorieda-
de, deixaram o ritmo da sua vida, para 
responder ao convite do Capítulo Geral 
de 2009: "Com Maria, ide depressa 
para uma nova terra". Assim, a sessão 
oferece a oportunidade de, cada qual, 
verificar de que maneira vive este apelo 
pessoal e comunitariamente.

Para tanto, o programa segue as gran-
des linhas sugeridas pelo Conselho 
Geral, tendo em mente favorecer nos 
participantes uma forma de conversão 

à novidade exigida pela época atual no contexto de mundialização 

Convidaram-se pessoas, profissionais no seu campo, afim de ajudar cada um a 
caminhar como deve de ser, em direção a este novo horizonte que atinge todos os 
aspetos dos nossos compromissos no seguimento de Cristo.

Os temas são os seguintes: 

1. viver a fraternidade enquanto profetas e místicos; 2. celibato e sexualidade, 
a afetividade e a castidade religiosa; 3. Espiritualidade Marista e Marial do Ir-
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distrito do PAcífico

Reunião dos gestores de solidariedade

"O Pe. Champagnat, chamado a confessar um jovem doente num povoado, pôs-se imediatamente a caminho, 
conforme seu costume. Antes de ouvi-lo em confissão, fez-lhe uma série de perguntas para saber se tinha as 
disposições necessárias para receber os sacramentos; estremeceu-se ao verificar que ele ignorava os principais 
mistérios, não sabendo nem mesmo se Deus existia. Aflito por encontrar um rapaz de doze anos mergulhado 
em tão profunda ignorância, e temendo vê-lo morrer nessa situação, sentou-se ao lado do doente e começou a 
ensinar-lhe os principais mistérios e as verdades essenciais da salvação. Assim, levou duas horas para instruí-lo 
e confessá-lo. Não foi sem grandes dificuldades que conseguiu ensinar-lhe as coisas mais indispensáveis, pois 
o jovem se encotrava tão doente que mal entendia o que ele falava. Depois de o ter confessado e feito repetir, 
várias vezes, atos de amor a Deus e de contrição, a fim de dispô-lo a bem morrer, deixou-o para atender a outro 
doente, na casa vizinha. Ao voltar, perguntou como estava o rapaz: “Morreu instante após sua saída”, responde-
ram os pais em lágrimas."

 Ir. João Batista Furet, Vida de São Marcelino José Bento Champagnat

mão Marista; 4. Oração e interioridade; 5. Uma Igreja 
está morrendo e outra quer nascer: Uma Igreja Marial 
horizontal; 6. Tempos de Deserto na cidade e lugares 
de peregrinação (nossos lugares de fundação - Lour-
des, Assis); 7. Em vista dos 200 anos de existência dos 

Irmãos Maristas em 2017

________________
Ir. Bernard Beaudin (Província do Canadá) - Animador
Ir. Maurice Goutagny, FMS (Província de l’Hermitage)

O Ir. Allen Sherry e o Sr. Ashley 
Bulgarelli da equipe Marist So-
lidarity (Província da Austrália) 

conduziram um seminário com o 
tema “fundos eficazes para a mis-
são”, destinado a Irmãos e leigos 
maristas do Distrito do Pacífico. O 
encontro aconteceu no Noviciado 
do Pacífico, em Lomeri, Fiji, nos 
dias 6 e 7 de março. Participaram 
11 coordenadores de projetos 
maristas ligados a Fiji, Quiribati, 
Nova Zelândia e Samoa. Os su-
periores do Distrito convidaram 
esses coordenadores a começar 
um contato mais formal com os 
projetos do Distrito.

O seminário começou com uma 
introdução sobre a entidade Ma-
rist Solidarity da Austrália e seu novo 
projeto de desenvolvimento chamado 

“Marist Volunteers Australia” (Voluntá-
rios Maristas da Austrália), que com-
preende um processo de imersão nas 

escolas maristas do Pacífico. Fiji recebe 
normalmente 4 grupos cada ano, en-

quanto que Quiribati e Samoa estão 
organizando futuros projetos para re-
ceber grupos anualmente.

Em seguida, o seminário tratou 
sobre as diferentes fontes de 
recursos, a gestão dos projetos 
e os 14 passos de uma meto-
dologia de redação do projetos. 
Os participantes, reunidos por 
países, fizeram o exercício da 
redação de um projeto real.

Foi um exercício muito útil pa-
ra as pessoas sem experiência 
nesses processos e serviços ofe-
recidos por Marist Solidarity da 
Austrália, proporcionando aos 
maristas da região do Pacífico 
o acesso a financiamentos para 

projetos para a missão marista.

O jovem Montagne
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milhAres celebrAm Aniversário

75 anos de presença marista em Zimbábue

Mais de 5.000 pessoas se reuni-
ram no prestigioso Colégio St. 
Francis Xavier de Kutama, em 

Zimbábue, para celebrar a chegada dos 
jesuítas há um século e dos maristas 
há 75 anos.

O presidente do país, Robert Mugabe, 
que frequentou o colégio quando 
tinha 14 anos, também participou, 
falando aos participantes, no dia 22 
de março.

Ele elogiou aos jesuítas e maristas 
dizendo que os estudantes são “mo-
delados em dignidade, bons princí-
pios e se tornam bons trabalhadores 
de Zimbábue”, conforme noticiou a 
agência de notícias Newsd-
zeZimbabwe.

O colégio se encontra em 
zona rural, no distrito de 
Zvimba. A cidade mais pró-
xima é Chegutu, que se en-
contra a 120 quilômetros a 
sudeste da capital, Harare.

A escola - só para meni-
nos - faz parte do Kutama 
Mission, originalmente uma 
missão católica dirigida por 
jesuítas mas agora dirigida 
pelos Irmãos Maristas. 

O Ir. James Langlois, do Colégio St. 
Francis Xavier, disse que “os resus-
tados são os melhores do país e ao 
mesmo tempo temos fama de boa 
disciplina.”

“Tenho confiança para o futuro”, 
acrescentou em uma entrevista com 
o escritório de comunicações da Casa 
Geral. “Vejo o nosso setor como um 
pequeno remanescente, mas existe 
unidade, empenho sincero e entusia-
mo no trabalho com a juventude”.

A Sociedade de Jesus celebrou 100 

anos de presença, enquanto que os 
maristas ali estão há 75 anos.

Os Jesuítas chegaram em Zimbábue 
em 1914. Por causa da dificuldade em 
encontrar pessoal leigo para a equipe 
escolar, o Bispo de Harare arrumou 
de maneira tal que os Irmãos Maris-
tas viessem para ajudá-los, 15 anos 
depois.

“A celebração do centenário e dos 
75 aos estavam previstas para o ano 
passado, mas por diferentes razões 
as festas foram remarcadas ao menos 
três vezes”, disse o Ir. Mario Colus-
si, secretário da Província da África 
Austral.

O dia da celebração, 22 de março, co-
meçou às 10 da manhã com a missa, 
no cancha esportiva do Colégio, onde 
foram armadas tendas.

A eucaristia foi celebrada pelo Bispo 
de Chinhoyi, Dom Dieter B. Scholz. O 
bispo, jesuíta, abençoou, na ocasião, 
novas salas de aula e também uma 
nova imagem de Marcelino Champag-
nat, no pátio da escola.

O precedente e atual diretores, Ir-
mãos Bernard Chirombe e Jacob Mu-
tingwende, assim como o provincial, 
Ir. Joe Walton, dirigiram suas palavras 
aos participantes. E, depois do almo-

ço, os estudantes animaram a festa.

Atualmente, em Zimbábue, estão 11 
Irmãos Maristas, que vivem em 4 
comunidades. Eles trabalham em 3 
escolas em regiões rurais de Dete, 
Kutama e Nyanga, com cerca de 2.000 
estudantes, no total.

Os Jesuítas, em 1914, foram os pri-
meiros missionários católicos a che-
gar no país, antes conhecido como 
Colônia Britânica da Rodésia Austral. 
Abriram várias instituições, inclusive 
uma escola de treinamento para pro-
fessores.

“Visto que não estava funcionando 
bem, no final da década de 
30, os Irmãos Maristas do 
Canadá foram convidados 
a fazer parte da equipe da 
escola, com acordos muito 
convenientes”, disse o Ir. 
Mario Colussi, numa entre-
vista no último dia 20.

“Um grupo de Irmãos Ma-
ristas, que estudavam em 
Londres e eram destinados 
a trabalhar em Lesotho, fo-
ram ao invés enviados para 
Kutama”, ele acrescentou.

Começaram a ensinar em Zimbábue 
em 1939, na escola jesuíta para pro-
fessores St. Francis Xavier, tornan-
do-se assim os primeiros maristas a 
chegar no país.

“Por isso, 2014 significou também 75 
anos da presença marista na nação e 
a celebração desse mês é, na verda-
de, uma dupla celebração”, disse o Ir. 
Colussi. Os irmãos começaram então 
a construção do Colégio St. Francis 
Xavier de Kutama, inclusive fazendo 
eles mesmos os tijolos que seriam 
usados na construção.
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Apresentação do Manual de Identidade Gráfica 
dos Maristas do México

No dia 25 de fevereiro realizou-
-se na Cidade do México um 
evento muito importante para 

as duas províncias do México Marista: 
a apresentação da Imagem Institucio-
nal. Os irmãos José Sánchez, do Méxi-
co Central, e Raúl F. Lara, do México 
Ocidental, organizaram uma comissão 
interprovincial para atender ao pedido 
dos Conselhos Provinciais de levar 
avante a elaboração do Manual da 
Imagem Institucional para o México 
Marista. Por sua vez, eles contaram 
com o apoio do pessoal do Centro de 
Animação Marista e de uma assessoria 
externa na área de comunicação orga-
nizacional.

Foram convidados para o evento os 

diretores gerais das instituições maris-
tas e o responsável pela comunicação. 
Compareceram 90 pessoas do norte 
ao sul do país. O Ir. Ricardo Reynoso, 
Provincial do México Centra, deu as 
boas vindas aos participantes e pediu 
para que todos estivessem abertos às 
eventuais mudanças. 

Foi também destacado que é neces-
sário fazer um esforço para nos tornar 
visíveis e ter clareza de quem somos 
e o que queremos comunicar; homo-
logar os discursos verbais, visuais e 
virtuais; atender à imagem e cuidar da 
forma como a comunicamos, o que 
favorece a identidade e a pertença; 
e ter um melhor posicionamento na 
sociedade como uma rede de Insti-

Comissão Interamericana de Espiritualidade, 
Irmãos e Leigos em Quito, Equador

A reunião anual da CIEHL Co-
missão Interamericana de Es-
piritualidade Marista Irmãos 

(Hermanos) e Leigos teve lugar em 
Quito, Equador – Província  Norandina 
–  de 02 a 04 março de 2015, com a 
presença de: Ir. Tony Leon, Secretaria-
do «Irmãos Hoje»; Ir. Javier Espinosa, 
Secretariado de Leigos; Ir. Javier Pérez 
Paris, Subcomissão Interamericana de 
Espiritualidade; Sr. Gustavo Balbinot, 
Subcomissão Interamericana de Es-
piritualidade; Sr. Moisés Beltran, Sub-
comissão Interamericana de Laicado; 
Sr. João Luis Fedel Gonçalves Sub-
comissão Interamericana de Laicado; 
Ir. Oscar Montenegro, Subcomissão 
Interamericana de Irmãos; Ir. Carlos 
Vélez Subcomissão Interamericana de 
Irmãos e Coordenador da CIEHL; Ir. 
Valdícer Fachi, Coordenador da Co-

missão Interamericana de Missão - 
Convidado.
Os objetivos traçados foram os se-
guintes: Partilhar o percurso das nos-
sas respectivas Subcomissões: Desa-
fios, conquistas,     apelos ...; e dos 
Secretariados Irmãos Hoje e Leigos; 
Concluir a planificação estratégica que 
começou em Lima em 2014, prestando 
atenção aos apelos dos nossos pro-
vinciais: encontrar sinergias, promover 

a internacionalidade e a interculturali-
dade, responder aos atuais desafios, 
etc.; Continuar a crescer na consciên-
cia de equipe e nas relações fraternas.

Durante três dias intensos, incenti-
vados pelas palavras do Ir. Luís Car-
los Gutierrez, presidente do Conselho 
Permanente da CIAP, seguidas da sau-
dação do Ir. Mariano Morante Mon-
tes (sector Equador), em nome do Ir. 
Provincial, e com a assessoria do Ir. 
Valdicer Fachi, da Comissão Interame-
ricana, paralela da CIAP quanto à es-
trutura, abordamos a tarefa prevista e 
conseguimos um plano que integra os 
nossos três campos delegados pelos 
Irmãos Provinciais partilhando Missão, 
Visão, Convicções, Metas, Linhas de 
Ação, Estratégias, Iniciativas, e, claro, 
responsabilidades.

tuições Maristas, o que representa 
uma oportunidade para revitalizar o 
sentido fundacional e a essência de 
Ser Marista.


