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O PrOjetO "Fratelli"
Irmãos Maristas e Irmãos das Escolas Cristãs

Estimados Irmãos e Colaboradores 
das Congregações De La Salle e 
Marista: Saudações. Até o final 

de 2014 nossas duas congregações dis-
cutiram meios para dar uma resposta à 
crise crescente de refugiados nas fron-
teiras em diferentes partes do mundo. 
Foi discutido dentro do contexto dos 
apelos de nossos últimos Capítulos Ge-
rais, que nos exortaram a ir para “…no-
vas terras” (FMS) e “…além-fronteiras” 
(FCS). Sabemos que estas expressões 
não constituem apenas uma referência 
geográfica, mas também nos desafia 
a ir para as periferias das limitações 
pessoais, culturais, congregacionais e 
estruturais. 

Como muitos de vocês, fomos inspi-
rados pela Carta Apostólica do Papa 
Francisco para todas as Pessoas Con-
sagradas (novembro de 2014), que nos 
sugeriu a considerar o testemunho pro-
fético das congregações que trabalham 
em conjunto. Como duas famílias cola-
borativas de Irmãos, temos a oportu-
nidade de “...encontrar caminhos para 
criar ‘espaços alternativos’, onde pos-
samos desenvolver a lógica evangélica 
da doação, da fraternidade, da acolhida 
da diversidade e do amor mútuo”.

Depois de uma visita de estudo às fron-

teiras do Líbano e da Síria, realizada por 
Irmãos de nossas duas Congregações, 
discussões com os Irmãos que vivem 
nessas áreas e, inspirados por nossos 
Irmãos e Colaboradores em Aleppo, 
Beirute e Amã, escrevemos para infor-
má-los a respeito de um empreendi-
mento conjunto de missão educacional 
para essas áreas, já aprovado por nos-
sos dois Conselhos Gerais

Esse empreendimento conjunto propõe 

duas linhas de ação: primeiramente, 
seguindo sugestões de nossos irmãos 
que vivem no local, daremos início a um 
projeto que cria espaços para atender 
crianças refugiadas. Esse projeto piloto 
pode nos ajudar a organizar trabalhos 
tanto no Oriente Médio quanto em 
outras partes do mundo. Em seguida, 
vamos estabelecer um escritório inter-
nacional de coordenação no Líbano. 
Isso é necessário para coordenar ati-
vidades locais. Esse escritório contará 

Ao pé da Cruz, surpreendemo-nos com um Deus que nos amou sem reservas. Encontramo-nos com um Deus que par-
tilha o sofrimento físico e psicológico, a traição, o abandono e a violência que afligem a humanidade, e que transforma, 
porém, essas experiências. Com isso, penetramos no mistério do sofrimento que redime e aprendemos a humilde fideli-
dade do amor. Cristo crucificado é a expressão mais radical de um Deus que é Amor (Água da Rocha, 22).

Ao pé da Cruz
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NOvOs hOrizONtes

Assembleia Geral Ordinária da UMBRASIL

com a assistência direta das Unidades 
Administrativas dessas áreas que atua-
rão como nossos Principais Parceiros 
Locais. Seu conhecimento da língua e 
da cultura local e dos assuntos civis e 
legais é essencial.

Após o início dessas duas atividades, 
estaremos em melhor posição para de-
cidir sobre a expansão das operações 
para responder às necessidades da 
juventude sem assistência. O grupo-al-
vo, crianças e jovens, está de acordo 
com ambos os carismas e no âmbito 
das nossas competências essenciais - 
educação e pastoral juvenil. Estamos 
denominando esse empreendimento 
em parceria de Projeto Fratelli.

Vamos comunicar o lançamento do 
Projeto Fratelli para todas as Unida-
des Administrativas das duas Congre-
gações como uma nova colaboração 
internacional e intercongregacional 
aberta aos Irmãos e Colaboradores. O 
projeto vai operar sob a direção dos 
dois Conselhos Gerais, que criarão 
uma equipe para articular a colabora-
ção das Unidades Administrativas lo-
cais e, mais amplamente, das unidades 
regionais a que pertencem.

Em última análise, a visão de nossos 
dois Conselhos Gerais se preocupa 
com a realidade mundial dos migran-
tes, especialmente crianças e jovens, 
e não simplesmente a crise específica 

dos refugiados no Oriente Médio. Por 
exemplo, as crianças e os jovens que 
vivem às margens da sociedade, como 
na fronteira dos Estados Unidos e do 
México e nas regiões da África Central, 
também estão em nossas perspectivas.

Em tudo isso, também estamos aber-
tos à possibilidade de outras Congre-
gações de Irmãos se unirem a nós.

Vamos colocar esta iniciativa em favor 
das crianças e dos jovens vulneráveis 
nas mãos de nossa Boa Mãe.

Fraternalmente,
Ir. Robert Schieler, FSC -  Superior Geral
Ir Emili Turú, FMS -  Superior Geral

O mesmo carisma, a mesma mis-
são, 25 Irmãos do Brasil Maris-
ta reunidos para um objetivo 

comum: dinamizar a atuação da insti-
tuição em uma das regiões do Instituto 
Marista. Três províncias e um distrito, 
em espírito de família, participaram da 
11ª AGO (Assembleia Geral Ordinária) 
da UMBRASIL, que ocorreu nos dias 16 
e 17, em Brasília. Com diversas pautas, 
entre as principais atribuições estava a 
eleição de novos diretores, conselhei-
ros fiscais e do presidente do Conselho 
Superior.

Às vésperas de completar 10 anos, a 
UMBRASIL articula, potencializa e re-
presenta as mantenedoras maristas no 
País, nas palavras do Ir. Inácio Etges, 
que entregou o cargo de presidente 
do Conselho, “garantindo uma forte 
unidade e nos tornando uma grande 
rede”. No primeiro dia, um itinerário 
formativo contribuiu para a animação 
dos debates e pautas que se seguiram. 
Já no segundo dia, Ir. Wellington Mou-
sinho de Medeiros, provincial do Brasil 

Centro-Norte, assumiu a presidência 
do Conselho.

Além do presidente do Conselho, as-
sumiram os cargos de diretores o Ir. 
Claudiano Tiecher, da Província do Rio 
Grande do Sul, que passa a ser Diretor-
-Presidente; Ir. Vanderlei Siqueira dos 
Santos, da Província Brasil Centro-Sul 
assume o cargo de Diretor-Secretário; 
Ir. Humberto Lima Gondim, da Pro-
víncia Brasil Centro-Norte exercerá a 

função de Diretor-Tesoureiro. Para o 
Conselho Fiscal assumem a próxima 
gestão os irmãos: Ir. Lauro Francisco 
Hochscheidt (Rio Grande do Sul), Jo-
sé Wagner Rodrigues da Cruz (Brasil 
Centro-Norte) e Jorge Gaio (Brasil Cen-
tro-Sul); serão conselheiros suplentes: 
Ir. José Nilton Dourado da Silva (Brasil 
Centro-Norte), Lino Afonso Jungbluth 
(Brasil Centro-Sul) e Jair Heck (Rio 
Grande do Sul).
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abril - MaO 2015
Calendário do Conselho Geral 
e dos Diretores de Secretariado

1 - 10 de abril: Programa de Liderança Nova Era - Fiji/
Distrito do Pacífico: Michael de Waas
6 – 11 de abril: Preparação profissão perpétua – Cocha-
bamba, Bolívia – Emili Turú
8 – 10 de abril: Líderes de comunidade do Distrito de Ásia 
– Sri Lanka – Chris Wills
8 – 14 de abril: Rede de Espiritualidade – Brasília –  Javier 
Espinosa
11 - 15 de abril: Comissão para a Missão - Ásia, Sri Lanka 
– João Carlos do Prado, Chris Wills
13 - 16 de abril: Assembleia da Missão Europeia - L'Her-
mitage - Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez , Mario Meuti
14-15 de abril: Conselho provincial de México Central – 
Josep M. Soteras
15 - 18 de abril: Comissão de vida consagrada e laicato – 
Brasil,  Curitiba –  Javier Espinosa
17 – 18 de abril: Projeto Equipe Novos Modelos – Casa 
Geral – Miguel Ángel Espinosa Barrera e Joao Carlos do Prado
17 – 19 de abril: Avaliação de FMSI – Casa Geral – Michael 
De Waas, Mario Meuti, Chris Wills
18 de abril: Sessão regular do Conselho-Geral
19 – 21 de abril: Comissão de Vida Consagrada e Laicato 
– Brasil, Porto Alegre – Javier Espinosa
20 - 24 de abril: Comissão Internacional de Missão – 
Roma – Miguel Angel Espinosa, Josep Maria Soteras, João 
Carlos do Prado e Chris Wills
21 – 30 de abril: Visita de FMSI à Nigéria - Mario Meuti, 
Angela Petenzi
22 – 25 de abril: Encontro de Irmãos do Cone Sul de votos 
perpétuos com menos de 57 anos - Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia – Hipólito Pérez
23 – 24 de abril: Assembleia Anual do Conselho de admi-
nistração “Bedford Fund” – Canadá: Víctor Preciado
24 - 28 de abril: Conselho do Distrito de Ásia – Bangkok 
- Joe Mc Kee
24 – 29 de abril: Visita Líbano – Javier Espinosa
28 - 29 de abril: Reunião das Editoras Maristas - Buenos 
Aires – Miguel Angel Espinosa e João Carlos do Prado
30 de abril: fim da visita à Província Compostela – Antonio 
Ramalho e Ernesto Sánchez
30 de abril – 1º de maio: Conferência Marista de Ásia – 
Bangkok - Joe Mc Kee
30 de abril a 3 de maio: Conselho provincial de Brasil 
Centro-Norte – Josep M. Soteras

4 – 6 de maio: Conselho Internacional de Assuntos Eco-
nômicos (CIAE) sessão na Casa Geral – Víctor Preciaso, 
Libardo Grazón, Mario Meuti
5 – 8 de maio: Programa de Formação de Líderes – Buenos 
Aires - Miguel Ángel Espinosa e João Carlos do Prado
10 - 14 de maio: Conferência Europeia Marista – Líbano - 
Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez, Emili Turú
11-14 de maio: Curso de preparação à la Profissão Perpé-
tua – Cochabamba, Bolívia – Eugène Kabanguaka e Josep 
M. Soteras
13 – 15 de maio: Formação de coordenadores de Cmi – 
Buenos Aires – Chris Wills
17 - 21 de maio: Comissão interamericana de missão - 
Porto Alegre – Miguel Angel Espinosa Barrera, Chris Wills
19 de maio - 2 de junho: Curso para animadores leigos - 
Roma – Javier Espinosa
20 de maio: Sessão regular do Conselho-Geral
25 de maio - 27 de maio: Equipe Pastoral juvenil e voca-
cional de Europa – Hipólito Pérez e Tony Leon
27 – 29 de maio: União de Superiores-Gerais, Roma – 
Emili Turú
17 – 29 de maio: Avaliação de FMSI – Casa Geral – Michael 
De Waas, Mario Meuti, Chris Wills
30 de maio - 3 de junho: Retiro da comunidade do Con-
selho Geral

Apresentamos o calendário do Conselho Geral e dos Diretores dos Secretariados do Instituto para os meses de abril 
e maio deste ano.
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a ideNtidade dO Marista leigO
Proposta do Conselho Geral para o Capítulo de 2017

A Conferência Geral celebrada em 
L’Hermitage deu oportunidade 
ao Ir. Emili Turú, Superior Geral, 

de aprofundar o tema de Vinculação e 
pertença leiga no encontro internacio-
nal realizado em Roma em março de 
2014. Nessa assembleia foram dadas 
diversas sugestões ao Conselho Geral, 
concretizadas em uma Proposta que o 
mesmo Conselho elaborou em junho 
desse mesmo ano e trans-
mitiu ao Secretariado dos 
Leigos para ser colocada 
em prática.

O Conselho Geral entende 
que o resultado final do 
processo será a apresen-
tação de um marco de re-
ferência para a identidade 
do leigo marista que se 
sente chamado a viver o 
carisma marista em meio 
ao mundo. Isso implica 
o reconhecimento de tal 
identidade sob alguma 
forma de associação e em 
comunhão com os irmãos. 
Terá um caráter de internacionalidade, 
levando em conta, porém, a diversida-
de cultural e regional.

O Conselho pretende oferecer ao 22º 
Capítulo Geral esse marco global con-
siderando as diversas experiências a 
serem desenvolvidas no Instituto nos 
próximos anos.  Com um critério claro 
de se partir das experiências que já 
estão sendo realizadas no Instituto, o 
Secretariado dos Leigos convidou, em 

Barcelona, outubro de 2014, alguns 
leigos e leigas para que elaboras-
sem um roteiro para a Proposta do 
Conselho. Essa equipe foi formada 
por Pep Buetas (diretor-adjunto do 
Secretariado ) e Ana Sarrate (Ibérica e 
Movimento Champagnat) como coor-
denadores, Joe McCarthy (Austrália), 
Nohemy Pinto (América Central), Raúl 
Amaya (Santa María de los Andes), 

Eder D´Artagnan (Brasil Centro-Nor-
te) e Javier Espinosa do Secretariado 
dos Leigos. O documento elaborado 
“Elementos básicos para a concepção 
de um Marco global do processo vo-
cacional marista para leigas e leigos”, 
levanta pistas e critérios para um tra-
balho de aprofundamento da Proposta 
do Conselho.

O processo pretende ser fundamental-
mente leigo e experiencial. A introdu-

ção do documento assinala: “Ao ofere-
cer esta proposta, como leigas e leigos 
maristas, acolhemos os sentimentos 
de tantos leigos maristas de todas as 
partes do mundo que desejam viver a 
espiritualidade e a missão cristãs do 
jeito de Maria, seguindo a intuição de 
Marcelino Champagnat. Com eles nos 
sentimos maristas, com eles partilha-
mos o chamado a uma forma especí-

fica de ser discípulo de 
Jesus. Com eles sentimos 
bater o mesmo coração 
marista. Nosso desejo é 
poder expressar toda es-
sa vivência na forma de 
um itinerário de cresci-
mento e formação que 
ajude outros a viverem a 
mesma experiência”.

Este projeto talvez seja 
o mais ambicioso e sig-
nificativo para o futuro 
de comunhão do caris-
ma marista. A proposta 
traduz a reflexão feita 
ao longo desses anos. 

É uma forma de dar uma resposta ao 
que expressou o Capítulo de 2001.  
Pretende passar das boas intenções 
para concretizações sobre a forma 
específica de viver o carisma marista 
com identidade leiga. Representa uma 
boa notícia para tantos irmãos que há 
algum tempo intuíram esse caminho 
e se alegram em partilhar com outros 
maristas o dom de Deus a Champag-
nat e à Igreja.

Desejamos, com carinho, que a paz, trazida pela Páscoa aos corações, 
ilumine todos os dias de sua vida.

Feliz Páscoa!


