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Um novo jeito de ser irmão hoje
Encontro interprovincial de renovação em Rawdon

AdministrAção GerAl

O Ir. Antonio Ramalho, Conselheiro Geral, participou em El Escorial, de 8 a 12 de agosto, da reunião da Rede de 
Comunidades da Europa.

De 10 a 14 de agosto se realiza, em Gana, o Capítulo do Distrito da África do Oeste. O Ir. Ernesto Sánchez participa, 
em nome do Conselho Geral.

O Ir. Hipólito Pérez, do Secretariado Irmãos Hoje, orientou o Retiro de leigos e Irmãos da Província Ibérica, em Mira-
flores, Espanha, de 1 a 7 de agosto.

O Ir. Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração para a Missão Internacional (Cmi) e membro da diretoria do 
Projeto de Solidariedade com o Sudão do Sul, esteve no Sudão do Sul durante a primeira semana do mês.

No dia 10 de agosto começou, em Manziana, o curso para Irmãos da terceira idade de língua espanhola e portuguesa. 
O curso de formação permanente dura 2 meses.

Começa hoje, dia 13, o curso "Gier" para Irmãos de 3 a 7 anos de profissão perpétua. Os diretores do Secretariado 
Irmãos Hoje e os formadores de El Escorial e Manziana acompanharão os 22 participantes.

A partir de 19 de julho, em Rawdon, 
no Canadá, aconteceu uma ses-
são de formação chamada Curso 

Interprovincial de Renovação (CIR). Diri-
gido a Irmãos de 40 a 60 anos, contou 
com 24 participantes das seis unidades 
administrativas do Arco Norte.

A sessão de nove dias foi dividida em 
três blocos, cada uma de três dias. Os 
temas dos blocos foram: a fraternidade; 
a afetividade e o celibato consagrado; a 
missão partilhada entre Irmãos e Leigos.

Esse encontro foi pensado como um 
tempo de conversão pessoal e comuni-
tária cujo objetivo, por assim dizer, foi 
a busca em conjunto de uma cura das 
“feridas” que nos atingem em nível de 
coração, de corpo e de espírito.

O grupo de Irmãos foi acompanhado e 
aconselhado por especialistas dos dife-
rentes temas propostos.

A cada dois anos, os provinciais das seis unidades administrativas do Arco Norte 
oferecem o programa CIR aos Irmãos da região. Os participantes desse ano vieram 
dos seguintes países: Venezuela, Colômbia e Equador (Província Norandina); Guate-
mala, Nicarágua e El Salvador (Província da América Central); México (Províncias de 
México Central e Ocidental); Estados Unidos e Canadá (das respectivas Províncias).

Esse retiro interprovincial foi realizado graças à coordenação de três Irmãos que 
assumiram a responsabilidade: Ismar Portillo (Norandina), Miguel  Santos (México 
Ocidental) e Bernard  Beaudin  (Canadá).
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edUcAr hoje e AmAnhã
UmA pAixão qUe se renovA
Congresso mundial sobre a Educação Católica

Essa equipe foi apoiada por Irmãos 
e Leigos do Canadá, que ajudaram 
com a logística: logistique : Gérard 
Bachand, Jacques Bélisle, Réal Cloutier, 

Marius Fournier, Chantal Cayer, Jona-
than Drouin e André Grimard. 

O tema “Um novo jeito de ser Irmão 

hoje” foi o eixo sobre o qual a partilha 
e reflexão se amalgamaram.

Por ocasião da celebração do 50º aniversário da Decla-
ração do Concílio Vaticano II Gravissimum educationis 
e o 25º aniversário da Constituição Apostólica Ex 

Corde Ecclesiae, a Congregação para a Educação Católica 
quer promover, com a realização de um Congresso Mundial, 
o compromisso da Igreja no campo educativo.

Com o tema  "Educar hoje e amanhã. Uma paixão que se 
renova", o Congresso será realizado entre os dias 18 e 21 de 
novembro, em Roma. As inscrições estão abertas até final 
de setembro.

Outras informações sobre objetivos, custos e programação 
estão disponíveis em Italiano, Inglês, Francês e Espanhol 
em  http://www.educatio.va

No dia 23 de julho de 1816, dia seguinte ao da ordenação, um grupo de jovens sa-
cerdotes, cheios de sonho, dirigiu-se ao Santuário de Fourvière, em Lyon. Aos pés 
de Nossa Senhora, na pequena capela que se vê ao fundo, fazem sua promessa de 
fundar a Sociedade de Maria.

Desde o início, os primeiros maristas imaginaram a Sociedade de Maria como uma 
grande árvore com diferentes ramos: religiosos sacerdotes, religiosos irmãos, reli-
giosas e leigos. Nosso último Capítulo geral nos convidou a uma nova relação en-
tre irmãos e leigos para servir melhor a apaixonante missão que a Igreja nos confia.

http://www.champagnat.org/000.php?p=360

Ano FoUrvière
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solidAriedAde com o sUdão do sUl

Três Irmãos Maristas empenhados 
na pastoral da solidariedade internacional

A organização “Solidariedade com 
o Sudão do Sul” foi fundada 
pela União dos Superiores e Su-

perioras Gerais (USG/UISG). O projeto 
começou em 2006, cinco anos antes 
da independência do país, acontecida 
em julho de 2011. Foi fruto de um pedi-
do feito pelos bispos da região. 

“Solidariedade”, como o projeto é nor-
malmente chamado, tem seu foco na 
formação de professores, educação 
para a saúde, formação agrícola e 
projetos de pastoral no novo país. O 
objetivo de cada projeto é capacitar a 
comunidade local nas áreas mencio-
nadas.

Três Irmãos Maristas da Nigéria, Ch-
ristian, Mattew Mary e Longinus, são 
membros das comunidades do Projeto 
em Yambio (colégio para professores) e 
Riimenze (agricultura), no Estado Leste 
Equatorial. Suas comunidades são mis-
tas, formadas por irmãs, irmãos, leigos 
e padres, homens e mulheres.

Christian e Mattew Mary, em Riimenze, 
estão juntos com as Irmãs Rose, do 
Vietnã, Josephine, do Quênia e Cathy, 
dos Estados Unidos. O Ir. Longinus se 
encontra a 30 quilômetros de distância 
(1 hora e 20 minutos de viagem), em 
Yambio, e faz parte de uma comunida-
de formada por London, voluntário do 
Sudão do Sul, Trish, leigo voluntário da 
Austrália, e pelas Irmãs Margaret Scott, 
da Nova Zelândia, Julia, do Equador, 
Carolyn, dos Estados Unitos, Ailish 
da Irlanda, Pat, dos Estados Unidos, 
Margaret Sheehan, da Irlanda e o Ir. 
Methodius, de Gana.

No total, o projeto compreende 46 
voluntários, de cerca de 40 congrega-
ções, trabalhando pela solidariedade 
no Sudão do Sul.

O Diretor do Secretariado da Colaboração para a Missão Internacional (Cmi), Ir. 
Chris Wills, é membro da diretoria e tesoureiro do Projeto “Solidariedade com o 
Sudão do Sul”. A equipe diretora se encontrou, em agosto, em Juba, com a Con-
ferência dos Bispos, com a intenção de fortalecer as relações de modo que seja 
criado um futuro seguro para os projetos.

O Ir. Christian celebrou 70 anos de vida em julho e pretende renovar seu contrato 
como voluntário por mais três anos. Ele é o mais velho. Ele desafia outros Maris-
tas, particularmente do continente africano, a juntar-se a ele e aos outros Irmãos 
nesse trabalho pastoral de solidariedade e multicultural.

Os Irmãos Matthew Mary e Longinus começaram o voluntariado no início deste 
ano, mas parecem estar no país há muito tempo.

Festa Patronal do Instituto

A  exemplo do Padre Marcelino Champagnat, vamos a 
Maria como a criança vai a sua mãe . Procuramos apro-

fundar nossa relação com ela pela oração e pelo estudo 
da doutrina marial.  Suas principais celebrações, particu-
larmente a Assunção, festa patronal do Instituto, são 
tempos privilegiados para intensificar nossa devoção para 
com essa boa Mãe (Constituições 74)
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Novos horizontes: Liderança autêntica 
e transformadora para uma nova África

No período de 27 de julho a 7 de 
agosto de 2015, foi realizado 
na Dimesse House, em Nairóbi, 

o workshop Novos Horizontes, desti-
nado aos diretores de escolas maris-
tas e outras escolas convidadas 
das Províncias de Madagascar e 
África Centro-Leste (PACE). 

A temática do seminário este-
ve focada no desenvolvimento 
das lideranças maristas e seu 
papel na contribuição para o 
desenvolvimento da África e a 
evangelização das crianças e 
jovens por meio da educação. 

O workshop foi organizado em 
seis módulos que foram tra-
balhados pelo Prof. Joseph Kwabena 
Onyinah (Gana), Ir. Michael Burke, Ch-
ristians Brothers (África do Sul), Ir. Jo-

nas, Comboniano (Quênia), Ir. Antoine 
Kazindy (Ruanda), Prof. Frank Malloy e 
Ir. David Hall (Australia). 

Participaram 70 Irmãos, leigos e leigas 

das escolas maristas e também algu-
mas religiosas de escolas convidadas 
das duas Províncias. 

O workshop é uma iniciativa da Comis-
são Africana de Missão com o apoio 
da Conferência dos Provinciais do 
Continente Africano e do Secretariado 
de Missão. Contou com um grupo de 

trabalho e o apoio do Ir. David 
Hall (Província da Austrália), 
como facilitador, para o desen-
volvimento do programa. 

O projeto recebeu o apoio fi-
nanceiro de agencias interna-
cionais e da SED, na Espanha, 
por meio da articulação da FM-
SI, em Roma. Há uma contri-
buição financeira também por 
parte da cada Província. 
No próximo ano acontecerão 
mais dois workshops: um para 

as escolas da Província da África Aus-
tral e outro para a Província da Nigéria 
e o Distrito da África Centro Oeste.

El Escorial 
Rede de Comunidades da Europa marista

Gana 
Capítulo do Distrito da África del Oeste

Nova Zelândia 
Conselho Regional da Oceania

Vaticano 
Irmãos do Curso Gier

Estados Unidos 
Primeira profissão do Ir. Sam Amos

Peru: Encontro Continental Marista de 
Coordenadores de Evangelização


