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ONGs maristas pOdem cONstituir 
uma rede iNterNaciONal até 2016
ONGs europeias reúnem-se pela primeira vez

admiNistraçãO Geral

Terminou no dia 14, em l’Hermitage, o Colóquio Internacional sobre a Formação Inicial, do qual participaram todo o 
Conselho Geral e diretores dos secretariados.

De 9 a 13, o Ir. João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da Missão, visitou as obras maristas em Honduras.
Começou na última segunda-feira, na Casa Geral, o curso da terceira idade para irmãos de língua inglesa.
No dia 15 começou, em Sidnei, na Austrália, a reunião do Secretariado Ampliado de Leigos, do qual participa o Ir. Javier 

Espinosa, diretor. O encontro termina dia 24.
De 16 a 19 se reúne, na Casa Geral, a comissão encarregada de desenvolver um programa de formação e acompanha-

mento dos candidatos às Comunidades Internacionais para um Novo Começo. Participam da reunião, da Administração 
geral, os Irmãos Joe McKee, Vigário Geral, e Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração Missionária Internacional.

O Irmão Emili participa das festividades de encerramento da celebração dos 50 anos da presença marista em Cama-
rões, nos dias 17 e 18.

No dia 17, o Ir. Eugène Kabanguka, conselheiro geral, inicia a visita à Província de Cruz del Sur. Terminará dia 31 de 
outubro.

Líderes da Fundação Marista de 
Solidariedade Internacional (FMSI) 
e as Organizações Não Governa-

mentais (ONGs) do Instituto pretendem 
criar uma rede de âmbito mundial já no 
próximo ano.

“No final de 2016 já teremos estabe-
lecida uma rede internacional,” disse 
o Ir. Manel Mendoza, diretor da FMSI, 
em Genebra.  Seus comentários foram 
feitos no dia 5 de outubro durante o 
início de um encontro de três dias na 
Casa Geral em Roma, no qual as ONGs 
Maristas da Europa se reuniram pela 
primeira vez.

Esse encontro ocorreu após a reunião 
das ONGs maristas das Américas na Ci-
dade da Guatemala, de 17 a 18 de agos-

to. Os organizadores do encontro de Roma foram os Irmãos Manel, da Província de 
l’Hermitage, e Mario Meuti, diretor do escritório da FMSI em Roma.

“Queremos definir os fundamentos de uma futura rede de todas as ONGs Maristas,” 
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irmãOs da terceira idade
Maristas e marianistas se reúnem 
para um curso de formação permanente

comentou o Ir. Manel. “Falta ainda uma 
conexão de redes para a África, que 
ainda precisa ser organizada, e para a 
Ásia e Pacífico, que ainda não existe”.

De acordo com o Irmão, o encontro 
das ONGs Maristas da Ásia e Pacífico 
acontecerá entre setembro e outubro 
de 2016, provavelmente na Austrália.

Ele enfatizou que os objetivos da re-
união em Roma também incluíram 
“conhecer as organizações e o que 
estão realizando, debatendo possíveis 
políticas das ONGs na proteção das 
crianças e discutindo solidariedade no 
sentido de apresentar princípios bási-
cos para aplicar em conjunto com as 
ONGs e organizações de solidariedade 

das Províncias Maristas.”

“Queremos ter uma ideia clara do que 
seja solidariedade e também compro-
meter as ONGs na defesa dos direitos 
das crianças, trabalhando diretamente 
em projetos e campanhas,” comentou 
na sala de imprensa da casa geral. 

Um curso de dois meses para 
Irmãos, Maristas e Marianistas, 
da terceira idade que falam in-

glês,  teve início na casa geral.

O programa, que teve início no dia 12 
de outubro e se encerrará no dia 12 de 
dezembro, coloca seu foco na “dinâmi-
ca” psicológica e espiritual do período 
de transição etária, e seus participan-
tes incluem 16 irmãos Maristas, dois 
Marianistas e um sacerdote Marianista, 
seu capelão. 

“Alcançar a terceira idade é importante, 
pois é tempo de transição,” disse o 
Irmão Michael Sexton, um australiano 
Marista que vive na Argélia e está mi-
nistrando o curso. 

“Ocorre com frequência ser o momen-
to em que uma pessoa encerra sua car-
reira profissional ativa e começa a viver 
uma fase em que passa a experimentar 
limitações físicas,” comentou na sala 
de imprensa na casa geral no dia 8 de 
outubro. 

O Ir. Michael, que vive na cidade de 
Oran, Argélia, destacou que “pode 
também ser um tempo para mudar 
completamente de direção nas possi-
bilidades de pastoral.”

Ele está orientando o curso junto com 
o Irmão Donnell Neary, que trabalha 
em uma escola de educação básica em 
Chicago. 

“A vocação Marista dura toda a vida, 
mas a natureza do chamado muda em 
cada estágio de nossas vidas,” enfa-
tizou o Ir. Donnell. “É importante que 
os irmãos dediquem um tempo para 
ouvir o que Deus está falando nesse 
momento de suas experiências.”

Os Irmãos farão uma peregrinação aos 
locais das origens maristas na França, 
incluindo Fourvière, La Valla, Rosey e 
l’Hermitage, mantendo contato com 
outros membros da Família Marista – 

Padres, Irmãs e Irmãs Missionárias - no 
período de 2 e 13 de novembro.

Os conferencistas convidados incluem 
os Irmãos José María Ferre, Tony Leon, 
Chris Wills e Emili Turú da casa geral.

O programa se encerrará com um retiro 
nos três dias finais na casa geral, coor-
denado pelo Pe. David Glenday, MCCJ.

Os Maristas participantes são dos Es-
tados Unidos, Austrália, Nova Zelân-
dia, Kiribati, Argentina, Filipinas, Ni-
géria, Zimbábue e Espanha. Os Maria-
nistas são dos Estados Unidos, Índia 
e França.
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NOvOs prOviNciais

Província Compostela: Ir. António Leal

O Conselho Geral, depois de consultar a sondagem 
feita na Província, nomeou o Ir. António Leal novo 
provincial de Compostela.

Assumirá o cargo por ocasião da celebração do próximo 
capítulo, em dezembro deste ano.

Ele substituirá ao Ir. Óscar Martín Vicario, que tem liderado 
a Província durante os últimos seis anos.

“Encaro esta missão como o contributo que Deus me pede 
para um projeto de comunhão que assumi desde que me 
tornei Irmão Marista”, disse o novo provincial, interrogado 
sobre sua nomeação.

“Dei o meu sim confiando no amor de Deus e nele deposi-
tando a minha confiança”, sublinhou.

A Província de Compostela compreende comunidades em 
Espanha, Portugal e Honduras. A sede provincial é em Val-
ladolid, na Espanha.

O Ir. Antonio, falando sobre a caminhada da Província, diz 
que“os primeiros anos depois da reestruturação foram tem-
po de colocar alicerces fundamentais para o nosso futuro.”

Sobre sua missão como pro-
vincial, afirma que “com a aju-
da dos Irmãos e Leigos Ma-
ristas, queremos apostar no 
fortalecimento da identidade 
marista de cada membro da 
Província e na co-responsa-
bilidade de todos os educa-
dores em levar para a frente a 
missão marista em cada uma 
das nossas presenças.”

O Ir. Antonio nasceu emRexal-
dia – Torres Novas (Portugal) 
em 1958. Frequentou os Juvenatos de Leiria e Lisboa e fez 
o Noviciado em Córdoba (Espanha), onde fez a primeira 
profissão em 1978.

Realizou estudos de Pastoral Juvenil, Ciências Religiosas e 
Administração Educacional. Trabalhou na formação inicial, 
como professor de Educação Moral e na direção das esco-
las maristas de Portugal. Foi Superior Provincial de Portugal.

Atualmente o Ir. António é Coordenador de Pastoral do Ex-
ternato Marista de Lisboa e membro do Conselho Provincial.

Província Ibérica: Ir. Moisés Alonso Pérez

O novo provincial da 
Província Ibérica, que 
foi nomeado recente-

mente, diz que um dos seus 
interesses no seu mandato 
serão as novas comunidades 
formadas por Irmãos e leigos.

“Um ideal interessante é se-
guir dando forma ao que es-
tamos promovendo há tem-
po: a criação de uma comu-
nidade cristã marista de refe-

rência em cada obra educativa”, disse o Ir. Moisés Alonso, 
atualmente superior da comunidade de Alcalá de Henares.

“Uma comunidade formada por Irmãos e leigos que se sen-
tem maristas  e que querem que o carisma esteja presente 

em tal obra, mesmo se um dia não exista mais uma comu-
nidade de Irmãos vinculada a ela”, acrescentou em uma 
entrevista com o escritório de comunicações a Casa Geral, 
no dia 8 de outubro.

De acordo com o Irmão, “este é, agora, um ideal e uma 
esperança” e confirmou que os maristas “contamos com 
muita gente que acredita nisso, e, por isso, confio que al-
gum dia esse sonho será realidade”.

Sobre o tema da vocação de Irmãos, o Ir. Moisés sublinhou 
que é necessário “oferecer aos jovens nosso simples teste-
munho de Irmãos, que nos veem felizes e sonhadores com 
nossa missão entre as crianças e jovens e convidar àqueles 
que nos conhecem e se sentem chamados a se unirem a 
nós nesse projeto de vida”.

O superior geral, Ir. Emili Turú, anunciou o novo cargo do 
Ir. Moisés através de uma carta de 7 de outubro, na qual 
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Angola: morrem dois irmãos em acidente automobilístico

agradece o atual provincial, Ir. Ambrosio Alonso, pela “sua 
entrega e dedicação ao serviço da Província Ibérica durante 
os últimos seis anos”.

O Ir. Moisés assumirá o cargo durante o V Capítulo Provin-
cial, que será celebrado no final de dezembro.

Biografia do Ir. Moisés Alonso

O Ir. Moisés nasceu em Amaya, na Espanha, onde viveu 
até sua entrada no Instituto, em Villalba. Completou sua 
formação inicial em Sigüenza, Córdoba e Alcalá de Henares.

Durante 7 anos foi formador nos juniorados de Villalba e 
Toledo, com uma pausa para seus estudos universitários de 
teologia e história, em Madrid.

Foi membro da equipe provincial de missão, período que 
classificou como “anos ricos na experiência comunitária e 

pastoral, acompanhando jovens universitários e colaboran-
do na formação de animadores.”

Foi conselheiro provincial e, depois de dois anos vivendo 
em uma comunidade inserida no bairro de Entrevías, em 
Madrid, foi transferido, em 2002, para o Colégio Chamberí 
como professor e, em seguida, assumiu como diretor.

Passou duas temporadas como voluntário em América Cen-
tral e lembra também os meses vividos de aggiornamento 
em Cochabamba como “momentos fortes para reanimar a 
vida e a missão como Irmão Marista”.

Atualmente é superior da comunidade de Alcalá de Henares 
e trabalha principalmente como Coordenador do Conselho 
das Obras Educativas da Província, que é o órgão respon-
sável pela animação e gestão de todas as obras educativas 
da Província, junto a 4 equipes: educação e pastoral; recur-
sos humanos; pastoral juvenil, vocacional e social; gestão 
econômica. 

No sábado, 10 de outubro, fale-
ceram os Irmãos Belmiro Sch-
midt e Tomás Sawayenga, na 

estrada entre Kuito-Bié e N’dalatando, 
Angola, vítimas de acidente de trânsi-
to. O Ir. Belmiro, de 76 anos, pertencia 

à Província do Rio Grande do Sul e há 
vários anos era missionário na Pro-
víncia da África Austral e desde 2011 
pertencia à comunidade de Kuito-Biè. 
O Ir. Tomás, 40 anos de idade, era o 
superior da mesma comunidade, além 

de ser também Conselheiro Provincial. 

Pode ver outros detalhes no link:
www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3749

Honduras Encontro em Koblenz, Alemanha Fundação Champagnat, Portugal

Encontro de 
animadores de 
comunidades 
do Canadá


