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Notícias Maristas

Durante o Capítulo da Província do México Central, seu 
novo superior disse que os religiosos devem ajudar as 

Em marcha a prEparação para 2017

comissão prEparatória do capítulo GEral faz sua primEira rEunião

administração GEral

De 25 a 27 de novembro o Ir. Emili Turú, superior ge-
ral, participa, em Roma, da Assembleia da União dos 
Superiores Gerais.

Realizou-se, entre os dias 23 e 25 desse mês, a As-
sembleia dos representantes da Conferência Marista 
Espanhola, que contou com a presença do Ir. Ernesto 
Sánchez.

Os diretores do Secretariado da Missão, Irmãos Mi-
guel Ángel Espinosa e João Carlos do Prado, parti-
ciparam da reunião da equipe de formação africana 
para diretores, que aconteceu na África do Sul. Em 
seguida, de 27 a 30 de novembro, estarão presentes 
na reunião da Comissão Africana de Missão.

Está reunida, na Casa Geral, a equipe encarregada 
da formação dos membros das Comunidades Inter-
nacionais para um Novo Começo. Participam dela os 
Irmãos Jeff Crowe e Ángel Medina.

“os rEliGiosos dEvEm dEspErtar  
o mundo”

capítulo provincial do méxico cEntral

A comissão encarregada da preparação do próximo Capí-
tulo Geral, em 2017, se encontrou pela primeira vez na 
Casa Geral, no dia 22 de novembro.

Onze Irmãos estão reunidos até dia 27 para começar a 
preparação do XXII Capítulo, que será realizado na Colôm-
bia, em Rio Negro, cerca de 40 quilômetros de Medellín.

Em mensagem de 24 de maio passado, o Ir. Emili Turú dis-
se que a Comissão preparatória “animará o caminho do 
Instituto em direção a este importante evento marista”.

Os membros da Comissão são os Irmãos Josep McKee (Vi-
gário geral - coordenador); Eugène Kabanguka (Conselhei-
ro geral); Carlos Huidobro (Secretário geral); Pau Fornells 
(Secretário do Superior Geral, secretário da Comissão); 
João Gutemberg (Amazônia); Álvaro Sepúlveda (Santa Ma-
ría de los Andes); Ben Consigli (Estados Unidos); Juan Car-
los Fuertes (Mediterránea); Vincent de Paul Kouassi (África 
do Oeste); Darren Burge (Austrália); Rajakumar Susai Ma-
nickam (Ásia do Sul). 

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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pessoas a “se despertarem”.
“Os religiosos devem ser homens 
e mulheres capazes de despertar o 
mundo”, disse o novo provincial do 
México Central, Irmão José Sánchez.

Seu comentário foi feito durante o Ca-
pítulo da Província, que se realizou na 
Cidade do México, de 13 a 16 de no-
vembro.

O Ir. José pediu ainda aos participantes 
do Capítulo que trabalhem na “promo-
ção vocacional e acompanhamento 
dos Irmãos e leigos, na promoção das 
estruturas de governo e na aceitação 
de um diálogo cada vez mais intenso 
com o Instituto e com a Região Arco 
Norte.”

Ele também manifestou o desejo de 
que o novo conselho provincial fos-
se formado por “Irmãos que estejam 
dispostos a dedicar a própria vida aos 
mais pobres, a formar-se e dar forma-
ção através de processos de transfor-
mação e atualizações das nossas es-
truturas.”

Os participantes foram Irmãos e lei-
gos, como também alguns convida-
dos: Irmãos da Província do México 
Ocidental e dos Estados Unidos; a 
Irmã marista Mari Aranda e os Padres 
Maristas Jean Vienne, Pedro Alarcón e 
Jesús Daniel Rojo.

tErcEiro mandato para o provincial 
da Europa cEntro-oEstE 

O Superior Geral anunciou que o Ir. Brendan Geary reno-
vará seu mandato com Provincial da Europa Centro-Oeste 
por um terceiro período em uma carta datada de 10 de 
novembro. 

“O Conselho Geral decidiu indicar o Ir. Brendan Geary 
como Provincial, pois  acreditamos ser a pessoa que me-
lhor entende a realidade que a Província está vivendo 
neste momento, dando continuidade a tudo o que já foi 
realizado nos últimos seis anos,” disse o Ir. Emili Turú em 
uma carta endereçada aos irmãos da Província.

O Ir. Brendan começou seu primeiro período como Provin-
cial em fevereiro de 2010 e o segundo em abril de 2013. 

Ele tomará posse para um terceiro período oficialmente 
durante o Capítulo Provincial, que será realizado perto de 

O Superior geral, Irmão Emili Turú, 
participou do Capítulo. Foi o primeiro 
a dirigir a palavra aos participantes e 
lhes pediu para “deixarem o interesse 
pessoal ou a representatividade para 
trabalhar como um só corpo, tentando 
dar à Província um governo formado 
por uma boa equipe que ajude o Ir. 
José a desempenhar o seu serviço.”

Pediu-lhes, ainda, para “serem abertos à 
presença do Espírito, deixando de lado 
interesses pessoais e representações de 
grupos, promovendo uma mudança de 
pensamento na busca do melhor para 
um novo começo na Província”.

O Superior Geral sublinhou a impor-
tância de saber como “trabalhar como 
um Instituto global, vivendo uma glo-
balização solidária”.

O Ir. Emili refletiu sobre a importância 
dos leigos como partilha de responsa-
bilidade com os Irmãos na missão e não 
simplesmente como simples colabora-
dores. Agradeceu também ao Ir. Ricar-
do Reinoso, provincial até o momento, 
pelo seu “serviço misericordioso”.

O novo conselho provincial eleito 
durante o Capítulo é formado pelos 
Irmãos Juan Carlos Robles Gil, Javier 
Salcedo, Justino Gómez, Daniel Her-
rera, Luis Felipe González e Rodrigo 
Espinoza.

"
É necessário estar aber-

tos à presença do espíri-

to deixando o interesse 

pessoal ou a representa-

tividade para trabalhar 

como um só corpo (...) 

Trabalhar como um Insti-

tuto global, vivendo uma 

globalização solidária

Ir. Emili Turú, Superior Geral

Munique, Alemanha, no centro de formação em Freising, 
de 28 de março a 1º de abril. 

Participarão o Superior Geral, o Conselheiro Geral Ernesto 
Sánchez, 15 Irmãos e 16 leigos convidados.

Ir. Brendan em foto tirada em maio de 2014 durante a visita a uma 
escola infantil, coordenada pelo Irmão Hans Seubert, na Ilha de  

Mfangano no Lago Vitória, Quênia
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o projEto 'novos modElos' 

busca rEformar a administração GEral

ENfrENtaMENto 
à violêNcia sExual

notícias Em brEvE

coMissão africaNa 
dE Missão

bolEtins onlinE

• Revista n. 6 da Conferência 
Marista da Oceania

•  Toques do Tambor Amazônico - 
Distrito da Amazônia, Brasil

•  Nouvelles en Bref - Província do 
Canadá

•  Vida en Compostela, Espanha
•  Província Informa - Brasil Cen-

tro-Norte

http://goo.gl/037o67

o papa Na África 

“Precisamos continuar a administrar a 
diminuição na Província, consideran-
do o número de comunidades, cui-
dando dos Irmãos e usando cuidado-
samente os recursos financeiros, bem 
como os demais,” disse o Ir. Brendan. 

“É importante responder com sensi-
bilidade às necessidades dos Irmãos, 
assegurando liderança e administra-
ção eficazes nas comunidades locais,” 
disse ao serviço de comunicações da 
Casa Geral no dia 13 de novembro.

Ele destacou que “isso envolverá o 
apoio e a participação dos leigos.”

“Precisamos continuar a desenvol-
ver nosso trabalho com os leigos na 
Província e encontrar meios para a 

sustentabilidade da missão na qual 
estamos hoje envolvidos,” enfatizou 
o Ir. Brendan.

“Da mesma maneira, precisamos en-
contrar estruturas apropriadas, pos-
sivelmente em âmbito europeu, para 
garantir a gestão e a animação nos 
próximos anos,” acrescentou.

A Província da Europa Centro-Oes-
te foi fundada no ano 2000 e a casa 
provincial é em Nijmegen, Holanda.

A foto acima foi tirada em maio de 
2014 durante a visita do Ir. Brendan a 
uma escola infantil, coordenada pelo 
Irmão Hans Seubert, na Ilha de  MFan-
gano do Lago Vitória, Quênia.

Coordenadores do projeto Novos 
modelos de animação, governança e 
gestão criaram uma nova equipe com 
mais quatro membros para imple-
mentar o projeto na Administração 
Geral.

Os organizadores – Irmãos Miguel An-
gel Espinosa Barrera e João Carlos do 
Prado, do Secretariado da Missão do 
Instituto e Luca Olivari, consulente 
do Governo Geral do Instituto – reu-
niram-se com a nova equipe, nos dias 

11 e 12 de novembro na Casa Geral, 
em Roma.

“Precisamos ver como ser mais or-
gânicos, trabalhar em harmonia, em 
conjunto a favor da missão”, subli-
nhou o Ir. Miguel Angel.

“Estamos vendo as primeiras pincela-
das do manual de funções da estru-
tura da Administração Geral”, ele dis-
se ao escritório de comunicações da 
Casa Geral, no dia 12 de novembro.

O Papa Francisco viaja para a África, 
de 25 a 30 de novembro. Em 5 dias 
de viagem, sentirá a realidade de paí-
ses como Quênia, Uganda e Repúbli-
ca Centro Africana.  Os maristas de 
Champagnat testemunham o carisma 
de Marcelino nessas terras, por onde 
passará o Papa. A Província da África 
Centro-Leste está presente na Repú-
blica Centro Africana e no Quênia, 
em cuja capital se encontra também 
o Marist International Center (MIC), 
onde estudam os Irmãos de todo o 
continente africano, que concluem a 
etapa de formação inicial.

Saiu o décimo vídeo da campanha 
“Defenda-se”, da Rede Marista de So-
lidariedade da Província Brasil Centro-
-sul. Os vídeos promovem políticas de 
enfrentamento à violência sexual con-
tra crianças e adolescentes, especial-
mente no campo da prevenção contra 
o abuso e a exploração sexual. Os ví-
deos ilustram situações cotidianas em 
que a criança pode se defender. Todo 
os vídeos estão disponíveis em  http://
goo.gl/IPl6mY.

Está reunida em Johannesburgo para 
revisar o plano de formação para dire-
tores de escolas maristas e organizar 
a segunda fase de implementação em 
nível local. Em seguida fará uma elabo-
ração do novo plano para os próximos 
5 anos.

Da esquerda para a direita: Luca Olivari e os Irmãos João Carlos do Prado, Miguel 
Ángel Espinosa Barrera, Chris Wills, Libardo Garzón e Villa-Real Tapias.

http://goo.gl/037o67
http://goo.gl/IPl6mY
http://goo.gl/IPl6mY
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mundo marista

México
Instituto Franco Mexicano

Conferência de representantes das Províncias com 
presença na Espanha

Brasil Centro-Norte: Profissão perpétua dos Irmãos 
Junior, Paulo Soares e José Rogério

El Salvador
Encontro Nacional de Fraternidades

Casa geral: aniversário
do Ir. Joe McKee, vigário geral

Austrália: Líderes estudantis de 17 escolas 
Maristas em Hermitage, Mittagong

O Projeto Novos Modelos, que traba-
lha para desenhar o futuro modelo 
operacional do Instituto, encontrou-
-se previamente, na Casa Geral, de 
19 a 21 de outubro, para rever o pro-
gresso feito até agora nas regiões do 
Instituto. Um encontro maior acon-
teceu de 10 a 15 de julho passado, 
com 85 participantes, incluindo o 
Conselho geral, os superiores das 
unidades administrativas e outros 
representantes do mundo marista.

Junto com os organizadores, a nova 
equipe inclui o Ir. Gabriel Villa-Real 
Tapias, da Província de l’Hermitage, 
coordenador da Equipe Europeia de 
Missão; Ir. Mario Meuti, diretor do 
escritório da FMSI em Roma; Libardo 
Garzón, ecônomo geral; Chris Wills, 
diretor do secretariado da Colabo-
ração Internacional para a Missão 
(Cmi).

Eles se encontrarão novamente em 
fevereiro, na Casa Geral, para apre-
sentar ao Conselho geral o trabalho 
realizado.

dEclaração da confErência EuropEia marista

o problEma dos rEfuGiados E pEssoas dEslocadas 
na Europa

Em primeiro lugar, 

queremos expressar a 

nossa mais firme con-

denação das causas 

destes deslocamentos 

e, de modo particular, a 

guerra

"

"

A Conferência Europeia Marista reu-
niu-se em Atenas (Grécia) de 26 a 28 
de Outubro. Nessa altura decidiu pu-
blicar este comunicado sob a forma de 
declaração pública. Nesta declaração 
a Conferência quer expressar a preo-
cupação, a solidariedade e o compro-
misso de todos os Maristas europeus, 
Irmão e Leigos, com o problema das 
pessoas deslocadas e refugiadas na 
Europa.

Em primeiro lugar, queremos expres-
sar a nossa mais firme condenação das 
causas destes deslocamentos e, de 
modo particular, a guerra, e as diver-
sas formas de discriminação e injusti-
ça que obrigam as pessoas, muitas ve-
zes famílias inteiras, a deixar as suas 
terras e a buscar lugares mais seguros 
para viver.
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25/11/2015: Edmund Louis Nwank-
wo - Nigéria, Enugu
22/11/2015: Denis Richmond
Prov. Australia, Ashgrove 
15/11/2015: Pierre Bosco Wei Siao 
Shan.  Prov. East Asia - Hong Kong 
10/11/2015: Victoriano Álvarez 
González. Prov. Mediterránea - Espa-
nha, Benalmádena 
09/11/2015: Joaquim de Castro. 
Prov. Compostela - Portugal, Lisboa 
06/11/2015: Jean-Yves Savard. 
Prov. Canadá, Château-Richer 
04/11/2015: Emiliano Alastuey 
Sánchez. Prov. Mediterránea - Líba-
no, Dik El Mehdi 
01/11/2015: Jesús Andrés Calle. 
Prov. Cruz del Sur - Argentina, Bue-
nos Aires 
31/10/2015: Claudius Pettit. Dist. 
Pacific - Nova Zelândia, Upper Hutt 
27/10/2015: Joaquín Flores Segura. 
Prov. México Central , San Luis 
Potosí 
26/10/2015: Osiel Gómez López. 
Prov. México Occidental, Aguasca-
lientes 
23/10/2015: Restituto Blanco Or-
dóñez. Prov. Compostela - Espanha, 
León 
21/10/2015: José Manuel Gómez 
Ramírez. Prov. Norandina - Colôm-
bia, Ibagué 
19/10/2015: Jean Loiselle. Prov. 
Canadá, Château-Richer 
17/10/2015: Raymond Barbe. Prov. 
Brasil Centro-Norte 
12/10/2015: Antonino Fernández 
Díez. Prov. L’Hermitage - Espanha, 
Les Avellanes 
10/10/2015: Tomás Sawayenga-
Prov. África Austral - Angola 
10/10/2015: Belmiro Schmidt. Prov. 
Rio Grande do Sul - Angola, Kuito-
-Bié 
10/10/2015: Tomás Eulogio Dan-
court Chueca. Prov. Sta. María de los 
Andes - Peru, Lima 
09/10/2015: Urbain Beauvais. Prov. 
Canadá, Château-Richer 
08/10/2015: Emiliano García Llama. 
Provincia Norandina - Equador, Loja 
07/10/2015: Egidio Picoli. Provincia 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre

E, ao mesmo tempo, tornamos públi-
co o nosso compromisso em acolher 
essas pessoas nas províncias maristas 
da Europa, isto é, nas nossas comuni-
dades, nas nossas obras educativas e 
sociais, e em todas as presenças ma-
ristas atualmente em quase 20 países 
europeus.

Respondemos assim ao apelo do Papa 
Francisco e ao seu convite às congre-
gações e às comunidades religiosas 
para serem as primeiras a acolher es-
sas pessoas. Por outro lado, também 
respondemos e apoiamos o convite 
do nosso Superior Geral, Irmão Emili 
Turú. O seu convite pede aos maris-
tas europeus que sejam solidários e 
generosos no acolhimento e no apoio 
aos refugiados.

Os maristas da Europa, atualmen-
te distribuídos em cinco províncias, 
Compostela, Europa Centro Oeste, 
Ibérica, L'Hermitage e Mediterrânea, 
participam de um modo solidário 
nesta acolhida. Não realizamos essa 
acolhida de um modo individual, mas 
unidos a outras instituições da Igreja 
Católica, à Caritas local ou estatal, e a 
outras organizações de solidariedade 
com experiência nestas questões.

Entre as iniciativas tomadas quere-
mos fazer uma referência especial a 
duas:

• Apoiamos, sem reservas, a Comuni-
dade Marista de Alepo (Síria). Nessa 
Comunidade um grupo de Irmãos 
e Leigos (os “maristas azuis”) per-
manecem com valentia no meio de 
situações de risco, colaborando em 
tarefas humanitárias, educativas 
e de ajuda, especialmente para as 
crianças.

• Da mesma forma, aplaudimos e 
acolhemos o "Projeto FratelIi" re-
centemente criado pelos Irmãos 
Maristas e pelos Irmãos de La Salle 
para abrir uma comunidade de Ir-
mãos e Leigos que trabalharão no 
Líbano com o seguinte objetivo: 
acolher as crianças e os jovens.

Do mesmo modo cada uma das cinco 
províncias está desenvolvendo ações 
concretas de ajuda e de solidarieda-
de em relação a este problema hu-
manitário tão grave. Em cada uma das 

províncias destacamos as seguintes 
iniciativas:

1. Província Compostela:

A província de Compostela respon-
deu a estas chamadas para ajudar os 
refugiados, com as seguintes medi-
das:

• Que o tema esteja presente em 
todos os projetos comunitários. 
Oito comunidades já estão a tomar 
medidas concretas para acolher 
pessoas ou famílias de refugiados, 
sempre em contato com os organis-
mos eclesiais.

• A província como tal e também as 
comunidades propuseram outras 
formas de apoio económico e de 
solidariedade.

• Alguns colégios também se ofere-
ceram para acolher crianças des-
locadas oferecendo-lhes concreta-
mente a possibilidade de estudar.

• A província colocou à disposição da 
Caritas de Santiago de Compostela 
a Casa de Encontros de Roxos, para 
uma possível utilização no acolhi-
mento de famílias de refugiados.

2. Província Europa Centro Oeste

• A comunidade Marista de 
Recklinghausen, na Alemanha, 
acolheu duas mulheres sírias com 
seus filhos em Dezembro de 2014 
e, desde então, estão ajudando em 
tudo essas famílias.

• A cidade de Furth, na Alemanha, 
comprou recentemente a proprie-
dade marista desta cidade. Está 
utilizando o que era o antigo novi-
ciado, onde já acolheram 18 jovens 
afegãos que frequentam a Escola 
Marista.

• O Irmão Pol Grégoire em Malmedy, 
trabalhou muitos anos com imi-
grantes e refugiados, e continuar 
a apoiá-los. Está fazendo esforços 
para encontrar alojamento para al-
guns refugiados.

• Em Habay-La-Vieille, na Bélgica, 
o Irmão Robert Thunus, contatou 
várias agências civis e religiosas e 
ofereceu a casa do antigo capelão, 
situada na nossa propriedade, para 
ser utilisada por uma família de re-
fugiados.

Últimos irmãos 
falEcidos
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3. Província Ibérica

A província adotou, entre outras, as 
seguintes ações que visibilizam a 
preocupação pelos refugiados e imi-
grantes:

• Pedir aos Superiores na reunião de 
início do curso (Setembro de 2015) 
que tomem consciência do proble-
ma, contando com a colaboração 
das religiosas Adoradoras e da sua 
experiência com mulheres migran-
tes prostitutas.

• Incentivar a todas as comunidades 
para que em seus projetos comuni-
tários existam compromissos con-
cretos dos irmãos atividades de vo-
luntariado com os migrantes.

• Pôr à disposição do Departamento 
de Serviços Sociais de Logroño o 
albergue da casa de convívios de 
Lardero para que possa ser utilizado 
como um centro de acolhida para 
migrantes.

4. Província L'Hermitage

Na sequência do apelo do Papa Fran-
cis e do Irmão Emili em favor dos 
refugiados da Síria, a província fez o 
seguinte:

• Enviou uma carta a todas as comu-

nidades, onde se estabeleciam os 
critérios para o acolhimento dos re-
fugiados nas comunidades da pro-
víncia.

• Recomendámos que se ponham em 
contato com os serviços diocesanos 
responsáveis por este problema. 
Qualquer decisão sobre esta ques-
tão deve ser comunicada ao Irmão 
provincial.

• A Província de L'Hermitage dará 
uma ajuda financeira aos organis-
mos encarregados dos refugiados 
sírios. Esta ajuda será tomada do 
fundo de solidariedade da Provín-
cia.

• Na Grécia, a nossa propriedade Syri 
foi colocada à disposição do minis-
tério dos refugiados. Já se entrou 
em relação com a secretaria do mi-
nistério e se estão dando passos 
para acolher alguns refugiados.

5. Província Mediterrânea

A Comissão de Pastoral propôs ao 
Conselho Provincial que se implicasse 
na situação dos imigrantes e refugia-
dos na Europa, principalmente vindos 
da Síria. Estamos desenvolvendo al-
gumas ações:

• Apoiamos os Marista Azuis em Ale-
po, ajudando a comunidade e sua 

missão.
• No Colégio de Champville, no Líba-

no há refugiados sírios; em Faraya e 
Jbail, também no Líbano, acolhemos 
os familiares de irmãos e refugiados 
sírios, recomendado pelos Maristas 
Azuis.

• Em Espanha pusemos à disposi-
ção de Caritas os pisos que temos 
vazios; Carita começará a utilizar a 
casa que temos em Huelva.

• O critério da Província e das co-
munidades é que se colabore den-
tro de iniciativas eclesiais (Caritas, 
Confer ...)

Ao concluir esta mensagem, em nome 
dos Irmãos e Leigos maristas da Eu-
ropa, nós queremos explicitar o nos-
so desejo de continuar a desenvolver 
sementes de vida e futuro. E de fazer 
tudo isso, segundo o nosso carisma, 
através da educação e da evangeliza-
ção de crianças e jovens, e de outros 
serviços em comunhão com a Igreja.

Queremos ser rostos de ternura e 
compaixão para as crianças e os jo-
vens, especialmente agora para mui-
tos refugiados e pessoas deslocadas. 
Era isso que queria o nosso fundador 
São Marcelino Champagnat; é isso 
que nos propõe o Papa Francisco no 
já próximo Ano da misericórdia.

Vamos continuar a trabalhar, quan-
do nos preparamos para celebrar o 
bicentenário da congregação, para 
construir uma Igreja de rosto mariano 
e uma sociedade mais justa. Para tudo 
isso invocamos a proteção da nossa 
Boa Mãe: que ela nos ensine a viver 
em família, fraternidade e amor, aber-
tos à presença de Jesus ressuscitado. 
Unidos no seu espírito, e sonhando 
um novo começo cheio de vida.

____________
Irmãos Provinciais: Brendan Geary, An-
tonio Giménez de Bagues, Ambrosio 
Alonso, Maurice Berquet e Óscar Martin

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnatpt 

