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Capítulo da austrália 
Considera a possibilidade de 
Criar “vilas” Maristas 
 Novo Provincial e seu Conselho tomam posse

O novo Provincial da Austrália e 
seu Conselho tomaram posse 
durante o Capítulo Provincial 

de 27 a 30 de setembro em Hermitage, 
Mittagong, em 
que se consi-
derou a possi-
bilidade de criar 
tipos diferentes 
de comunida-
des de leigos.

“É possível ima-
ginar uma ‘vila’ 
Marista em al-
gum local on-
de tenhamos, 
digamos, três 
casas em uma 
p r o p r i e d a d e 
que permita dis-
tintas formas de 
vocação para que a nossa família es-
piritual possa se expressar, proporcio-
nando espaço para a partilha comum 
da vida e da missão?”, questionou o Ir. 
Michael Callinan no início do encontro.

Ele enfatizou a importância de se “dar 
uma oportunidade à Associação Ma-
rista de São Marcelino Champagnat 
(que inclui mais de 500 membros) para 
formar uma nova expressão de comu-
nhão.”

“Creio que nossa Província Australiana 
precisa de um modelo visível de um 

novo jeito de ser Marista fora do âmbito 
institucional,” refletiu o Ir. Michael.
Durante o Capítulo, o novo Provincial, 
Ir. Peter Carroll, substituiu o Ir. Jeff 

Crow, que passará a tomar parte da 
equipe internacional, acompanhando 
a formação dos futuros membros das 
comunidades internacionais dos dife-
rentes continentes.

O Capítulo também definiu os Irmãos 
Jeffrey Barrington, Darren Burge, Mi-
chael Callinan, Paul Kane, Greg McDo-
nald e Ken McDonald como os inte-
grantes do novo Conselho Provincial 
durante os próximos três anos.

De acordo com um comunicado da 
província, “foi um tempo de oração, 

escuta profunda e encontro compar-
tilhado em que se procurou responder 
aos apelos do Espírito Santo, da Igreja 
e do nosso Instituto Marista para os 

próximos três 
anos.”

Foi o segun-
do Capítulo da 
província da 
Austrália des-
de seu nasci-
mento há três 
anos, com a 
integração das 
províncias de 
Melbourne e 
Sidnei. 

Trinta Irmãos 
pa r t i c ipa ram 
do encontro, 

incluindo o vigário geral Ir. Joe McKee, 
iniciando cada dia com a Missa na Ca-
pela da Anunciação.

Além de membros leigos, a Associação 
Marista inclui mais de 100 Irmãos, bem 
como sacerdotes, irmãs e um bispo.

Há mais de 230 Irmãos vivendo em 
38 comunidades diferentes em toda a 
Austrália, trabalhando em uma varieda-
de de locais e obras.
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O 'Encontro Interamericano de Pastoral Vocacional' 
promove a internacionalidade e o pluralismo cultural

39 irMãos e leigos 
se reúneM eM guateMala

Trinta e nove Irmãos e leigos se reuniram na Cidade 
de Guatemala para o Encontro Interamericano de 
Pastoral Vocacional, de 16 a 20 de setembro, com 

o tema “Uma Animação Vocacional com o Coração de 
Tenda”.

“Foi uma alegria muito positiva constatar a qualidade 
dos participantes, Irmãos e leigos, assim como o dina-
mismo que se vive nas Unidades Administrativas em 
relação ao tema vocacional”, disse o conselheiro geral Ir. 
Ernesto Sánchez, que participou da reunião.

“Fui convidado para apresentar, durante uma manhã, o 
tema da cultura vocacional. Além de fazer com que eu 
me atualizasse sobre o tema, acredito que a apresen-
tação foi muito bem recebida e provocou uma reflexão 
profunda e positiva.”

O encontro começou com duas mensagens importantes, 
do superior geral, Ir. Emili Turú, e do provincial da Améri-
ca Central, Ir. Luis Gutiérrez, que é também presidente da 
Conferência Interamericana de Provinciais (CIAP).

O Ir. Ernesto destacou que o encontro “foi importante 
para promover a inovação nas estruturas, nos processos 
de formação e na qualificação dos seus animadores para 
promover maristas – Irmãos e leigos – místicos e profetas, 
sensíveis às chamadas ao pluralismo cultural e à interna-

cionalidade”.
“Buscou-se encaminhar uma das linhas fundamentais do 
planejamento estratégico da Comissão Interamericana 
de Espiritualidade, Irmãos e Leigos e, em particular, da 
Subcomissão de Irmãos da Conferência Interamericana 
de Provinciais”, acrescentou.

“Os momentos de oração compartida foram profundos e 
também tivemos vivências de fraternidade, recreação e 
momentos culturais”, afirmou o Ir. Ernesto.

Esse foi o primeiro encontro de animação vocacional 
para os Maristas do continente Americano e se espera 
que a iniciativa possa ser repetida no futuro.

Província da Ásia do Sul

profissão perpétua do 
ir. faranCis King

O vigário geral, Ir. Joe McKee, recebeu os votos 
perpétuos do Ir. Farancis King, no dia 11 de se-
tembro, em Sargodha, no Paquistão. 

Também esteve presente o Conselheiro geral Michael De 
Waas.
Além da comunidade dos Irmãos, participaram da cele-
bração os professores dos dois colégios onde os Irmãos 
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Secretariado Colaboração para a Missão Internacional

nova apliCação internet para 
a Colaboração internaCional

Cmi, o secretariado Colabora-
ção para a Missão Internacio-
nal, vem conseguindo Volun-

tários e Comunidades Maristas de 
Acolhida por meio de um banco de 
dados hospedado no site da cham-
pagnat.org desde 2012.

Até agora, Luiz da Rosa, 
Diretor de Comunicações 
da Administração Geral 
desenvolveu e manteve o 
sistema. 

A necessidade de melho-
ramento, desenvolvimen-
to e criação de  relatórios 
se  tornou mais urgente, 
e a Cmi teve a sorte de 
poder terceirizar o traba-
lho para uma equipe de profissionais 
entusiasmados da Província do Brasil 
Centro-Sul, com base em Curitiba, 
Brasil (PUCPR). 

A nova aplicação, denominada Cma-
pp (Colaboração para a Aplicação da 
Missão), integrará outras ferramentas 
com base na web que proporcionam 
apoio administrativo e pastoral para o 

Instituto.  
Quando a Cmapp for lançada após 
testes finais, Provinciais e Coorde-
nadores de Voluntários da Província 
(CVP) poderão acessar uma fonte co-
mum de informação mais sofisticada 
como perfil desta ferramenta. 

Os voluntários individuais e as comu-
nidades de acolhida também pode-
rão acessar e verificar a sua própria 
informação. O acesso para o aplica-
tivo continuará a ser pelo website da 
champagnat.org.

Os Coordenadores de Voluntários da 
Província (CVP) poderão adotar o novo 
sistema a partir de novembro de 2015. 

Eles receberão módulos simples de 
treinamento online de modo que 
possam fazer o melhor uso possível 
da aplicação. 

Ela vem em uma época em que o so-
nho das Comunidades Internacionais 
para um Novo Começo está ganhan-

do força e expressão 
concreta. 

Os Maristas estão acei-
tando o convite para se 
comprometer, as Regiões 
estão organizando as 
comunidades colaborati-
vas e o planejamento da 
equipe de coordenação 
internacional se inicia 
em outubro. 

A Cmapp será uma ferramenta va-
liosa.

A foto mostra a equipe de desen-
volvimento em Curitiba, que está 
liderando essa colaboração interna-
cional como um serviço para todos 
os Maristas.

atuam, St. Mary's e St. John's. 
Para muitos deles, entre os quais também professores 
muçulmanos, foi a primeira vez que viram uma consagra-
ção religiosa.

A celebração foi realizada na paróquia São Francisco 
Xavier e o celebrante foi o Pe. Jacob Dogra, vigário dio-
cesano. 

Concelebrou o pároco Pe. Leonard Steger e também o 
irmão do Ir. Farancis, o capuchinho Khalid Mir, que fez a 
homilia durante a celebração.
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Discussões destacaram a identidade Marista e 
a comunhão entre Irmãos e Leigos

90 partiCipantes se reúneM 
na iii asseMbleia da Missão 
provinCial eM espanha

Noventa Maristas se reuniram 
na II Assembleia da Missão 
Marista de Compostela, ocor-

rida de 24 a 26 de setembro, em 
Valladolid, para dialogar sobre a iden-
tidade de um Marista.

O primeiro dia incluiu  
uma reflexão do Vi-
gário-geral, Irmão Joe 
McKee, sobre a condi-
ção de ser ‘novos Ma-
ristas’ e sobre “o laica-
to em um novo espírito 
de comunhão,” abran-
gendo o período dos 
anos 1960 até agora. 

“Isso representa um re-
lacionamento de igual 
para igual, e não de 
superior ao inferior,” 
destacou. 

“Há certa confusão em alguns irmãos 
sobre sua identidade, talvez porque 
ainda não entenderam o Concílio  
Vaticano II, que nos convidou a seguir 
Jesus radicalmente,” acrescentou. 

Em seguida, o Ir. Joe fez referência ao 
carisma Marista, descrevendo-o como 
algo que não está escrito em pedra. 
Ele disse como, no período em que 
esteve no Paquistão, algumas escolas 
tinham uma maioria de alunos mulçu-
manos, mas que “curiosamente culti-
vavam um Espírito Marista.”
Um grupo de seis jovens falou então 
sobre o significado de ser um Marista 

de 30 anos de idade e suas preocu-
pações. Eles destacaram a presença, 
a fraternidade e a família como pila-
res fundamentais de sua experiência 
Marista.

No dia 25 de setembro, outros par-
ticipantes leigos falaram sobre suas 
experiências e sentimentos a respeito 
de formação conjunta e grupos de 
espiritualidade.

O Conselheiro Geral, Irmão Anto-
nio Ramalho, apresentou o projeto 
“Novos Modelos de Animação, Go-
vernança e Gestão”, focalizando os 
principais princípios e orientações 
Maristas que conferem sentido ao 
projeto. 

Ele enfatizou que “o fato de que há 
mais leigos do que irmãos é uma 
oportunidade para o Instituto.” Ig-

nacio Gerbolés apresentou aos par-
ticipantes os resultados de uma pes-
quisa respondida pelos professores, 
estudantes e seus pais sobre como 
os Maristas  podem melhorar sua 

ação educativa.

O encontro terminou 
com as propostas su-
geridas pelos participan-
tes que serão levadas ao 
Capítulo Provincial da 
província de Compostela 
em dezembro.

O Irmão Óscar Martín, 
Provincial de Compos-
tela, encerrou o encon-
tro com uma carta di-
rigida aos participantes 
na qual, de acordo com 
uma declaração da Pro-
víncia, ele “nos convida 

a ser corajosos, pois sabemos como 
é possível ser Marista quando enfren-
tamos os desafios que se apresentam 
a nós.”

“E ressalta que ser Marista é um mo-
do de viver em plenitude,”continuou.

O encontro terminou com uma cele-
bração Eucarística que foi, de acordo 
com a proposta, “uma celebração 
familiar e partilhada em torno do 
altar e que resumiu o que ali se viveu 
nesses dias.”
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Últimos irmãos falecidos

• 06/08/2015: Elias Quijano Porro 
Província Santa María de los Andes - Chile, Providencia

• 10/08/2015: Eladio Díaz Lerindegui 
Província Ibérica - Espanha, Zalla

• 14/08/2015: Spartaco Porfiri 
Província Mediterránea - Itália, Carmagnola

• 16/08/2015: Silvino Susin 
Província Rio Grande do Sul - Brasil, Veranópolis

• 16/08/2015: Laurent Létourneau 
Província Canada - Canadá, Québec

• 18/08/2015: Eusebio Pando Fernández (Nombre reli-
gioso: Gaudencio) 
Província Casa geral - Chile, Santiago de Chile

• 13/09/2015: Emiliano Gutiérrez Serrano 
Província Ibérica - Espanha, Villalba

• 18/09/2015: Paul Bissardon  
Província L'Hermitage - França, Lille

• 18/09/2015: Luis González Gallo 
Província Ibérica - Espanha, Collado Villalba

• 25/09/2015: Benedict McGranahan 
Província Europe Centre-Ouest / West Central Eu-
rope - Irlanda, Athlone

• 25/09/2015: Laurence Morrison 
Província África Austral / Southern Africa - África 
do Sul, Cidade do Cabo

• 29/09/2015: Frederick McMahon 
Província Australia - Austrália, Campbelltown

• 30/09/2015: Louis Destombes 
Província LHermitage - França, La Valla

• 03/10/2015: Eduardo Carlos Gatti 
Província Cruz del Sur - Casa geral, Buenos Aires

• 03/10/2015: Teodoro Barriuso Martínez 
Província Compostela - Espanha, Valladolid

Espanha (Barcelona): Beato Laurentino,

irmão marista foi morto

8 Outubro 1936

França (L'Hermitage): colóquio internacional 

marista, 4 al 14 de outubro

Espanha (Barruelo): Beato Bernardo Fabre-

ga Julia, irmão marista, foi morto em 6 de 

Outubro 1936

Austrália: Retiro para Irmãos 

da terceira idade em Mittagong

Itália (casa geral): ONGs maristas da Europa 

encontram-se pela primeira vez

México: Primária Marista, Aguascalientes

Fotos da semana
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