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Notícias Maristas

Florescer antecipando a primavera

capítulo provincial do méxico ocidental

Sob o lema “Florescer antecipando 
a primavera”, 26 Irmãos capitulares 
participaram do XVIII Capítulo da 
Província do México Ocidental, de 21 
a 23 de dezembro.

Além dos capitulares, outros Irmãos 
da Província e leigos participaram 
como observadores. 

Havia também outros Irmãos convi-
dados: Eugène Kabanguka e Víctor 
Manuel Preciado, conselheiros ge-
rais.

Outros Irmãos convidados: Ricardo 
Reynoso, José Sánchez, Luis Felipe 
González e Javier Salcedo da Pro-
víncia do México Central; Luis Carlos 
Gutiérrez, provincial da América Cen-

tral. 
Participou também a Irmã Martha 
Chica, superiora regional das Irmãs 
Maristas.

O primeiro dia do Capítulo foi mar-
cado pelo informe do Ir. Eduardo 
Navarro de la Torre, que concluiu o 
serviço como provincial. 

Destacou as conquistas dos três úl-
timos anos. 

Convidou os Irmãos a “configurar o 
rosto da Província que queremos, não 
só com documentos ou proclama-
ções, mas também com a cooperação 
do coração”.
O segundo dia foi marcado pela mis-
sa durante a qual o Ir. Miguel Ángel 

Santos tomou posse como novo Pro-
vincial.

No dia 23 foram eleitos 4 conselhei-
ros que acompanharão o Ir. Miguel 
no seu trabalho à frente da Província. 
Os Irmãos eleitos foram: Raúl Lara, 
Alfredo Alba, Óscar Becerra e Óscar 
Domínguez. 

Outros dois conselheiros serão esco-
lhidos pelo Provincial.

O Ir. Eugène Kabanguka, link do Con-
selho Geral com a Província, subli-
nhou a importância da vocação do 
religioso Irmão.

O Irmão, em um gesto simbólico, 
entregou o recente documento do 
Vaticano sobre o tema ao Ir. Miguel, 
assim como uma mochila, que sim-
boliza o seu peregrinar na missão 
como líder provincial.

A Província do México Ocidental con-
ta com obras no México e no Haiti.

No site da Província é possível ou-
tros detalhes do encontro capitular: 
http://www.maristas.org.mx/portal/
content/capitulo_provincial.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.maristas.org.mx/portal/content/capitulo_provincial
http://www.maristas.org.mx/portal/content/capitulo_provincial
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novo vídeo explica os quatro ramos da Família marista 
a faMília celebrará os 200 aNos da ProMessa de fourvière eM julho

O escritório de comunicações da Casa Geral lançou um ví-
deo que mostra as semelhanças e diferenças dos quatro 
ramos que formam a Família Marista.

O vídeo “A Família Marista” apresenta entrevistas com 
membros do Conselho Geral dos Padres Maristas, Irmãs 
Missionárias Maristas, Irmãos Maristas e Irmãs Maristas, 
que dão uma visão do próprio instituto. O objetivo do ví-
deo é ser um instrumento para a preparação para o 200º 
aniversário da Promessa de Fourvière, que será celebra-
do no dia 23 de julho, na Basílica Nossa Senhora de Four-
vière, em Lyon, na França (Sitio Familia Marista - Promesa 
de Fourvière). A data recorda o dia em que 12 jovens se 
comprometeram a fundar a Sociedade de Maria.

MoviMeNto chaMPagNat da faMília Marista 

Fraternidade GreGorio pastor - santiaGo do chile

Quando o Espírito sopra, acontecem os paradoxos do 
Evangelho

Fazia pouco tempo que tinham começado as aulas no 
novo colégio marista, que tem o nome de um dos Irmãos 

mártires do Zaire, Ir. Fernando de la Fuente. A escola se 
encontra no norte do Chile, a mais de 1.700 quilômetros 
de Santiago, no município de La Negra de Alto Hospicio, 
a cidade mais pobre do país e com altos índices de con-
sumo de drogas. 

Fomos convidados a conhecer este novo colégio. Fomos 
chamadas como voluntárias maristas. 

Estando ali, as tarefas eram muitas. 

A principal foi transferir toda a biblioteca do primeiro 
para o segundo andar, preparar ficheiros, encapar livros, 
preparar os locais para as cerimônias...

Voltamos para Santiago, depois desse primeiro encontro, 
bastante cansadas, mas com a certeza que teríamos uma 
grande tarefa a cumprir pela frente. Ao Colégio Ir. Fernan-
do não é possível ir de visita e nem para passear, mas 
se vai para encontrar com Marcelino que conhecemos 

O Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM), na sua longa história de 30 anos, tem tido o 
objetivo de ajudar a cada membro a descobrir e realizar sua missão pessoal na construção do Reino de 
Deus. O novo Projeto de Vida, que se está elaborando dentro do contexto do processo de atualização do 
Movimento, continua contemplando essa dimensão da missão marista, que busca desenvolver o rosto 
mariano da Igreja, ou seja, uma igreja que se inclina, que serve e acolhe, comprometida com os mais ne-
cessitados.

No site do Instituto, iremos narrar alguns testemunhos de fraternidades maristas que exprimem sua 
missão em centros sociais, paróquias, colégios... com uma marcada dimensão solidária, integrada às 
obrigações familiares e profissionais dos membros. Hoje apresentamos a Fraternidade Gregorio, de San-
tiago do Chile (Província Santa María de los Andes).

https://www.youtube.com/watch?v=Nm9-W74l1-0
https://www.youtube.com/watch?v=Nm9-W74l1-0
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pucpr oFerece curso de carisma e    
princípios educativos maristas para todo         
o instituto

No dia 2 de janeiro, os maris-
tas do Sri Lanka foram para o 
Santuário Nossa Senhora para 
uma renovação da consagra-
ção ao ideal Marista, recordan-
do os 200 anos de aniversário 
da Promessa de Fourvière e os 
199 anos da fundação do Insti-
tuto dos Irmãos Maristas.

Maristas do sri laNka

notícias em Breve

De 7 a 18 de dezembro os ad-
ministradores de quase todas 
as comunidades da Província 
da África Centro-Leste se reu-
niram em Save, na Ruanda, para 
um seminário dirigido a Irmãos 
e colaboradores leigos que tra-
balham na gestão financeira 
das comunidades e das obras 
apostólicas da Província.

novos modelos de   
animação, Governança 

e Gestão

Maristas Na Nicarágua

quando nossos filhos aprendiam a 
vida do fundador: o Marcelino que 
acolhe, que escuta, que brinca, que 
ri, que trabalha, que ensina, mas 
principalmente, que mostra que o 
mais importante é o amor.

Desde essa data (há quase 9 anos), 
voltamos duas vezes por ano, colo-
cando-nos à disposição da comuni-
dade do colégio para realizar as ta-
refas que nos encomendam, desde 
colocar um botão em uma roupa até 
a assessorar encontros de formação 
com professores, alunos, pais e toda 
a comunidade. 

Todavia, essa experiência solidária 
da nossa fraternidade não se limita 
somente ao “fazer e levar”, mas rep-
resenta uma vivência transformado-
ra onde os olhares se interligam ao 
coração. 
O medo dos primeiros encontros, 

quando caminhávamos pelas ruas 
cheias de poeira, foi substituído 
pelo afeto e já não existe lugar para 
a desconfiança, pois fomos seduzi-
das e convidadas pela solidariedade. 

Uma solidariedade que abraça o 
próximo, o Irmão, os pais, alunos e a 
todos que formam parte da comuni-
dade escolar, com suas histórias de 
sacrifícios, lutas, tristezas e alegrias. 

Uma solidariedade que faz com que 
de noite se partilhe a mesma mesa, 
quando são convidadas a alegria, as 
emoções, a escuta e o sigilo, a ami-
zade e a confiança. 

E   sobretudo  infinitas graças a Deus 
por tão grande presente, onde o 
pouco, o pobre e carente que pos-
sam existir nesse local se convertem 
em força transformadora que en-
grandece e enriquece a alma.

A Pontifícia Universidade Católica 
de Curitiba, graças a uma iniciativa 
da Rede de Universidades Maristas, 
oferece um curso de especialização 
em Carisma e princípios educativos 
maristas. 

A primeira turma começou em feve-
reiro de 2014 e a segunda em feve-
reiro de 2015. A PUCPR oferece ago-
ra vagas para a terceira turma, que 
começará em abril de 2016. Abaixo 

publicamos a carta da coordenadora 
do curso, Adalgisa de Oliveira, comu-
nicando a convocatória e oferecen-
do detalhes sobre o curso e as ins-
crições, destinado a Irmãos e Leigos 
Maristas. 

Prezados maristas,

Temos a satisfação de comunicar que 
a Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR), motivada pela 

Confira os dois boletins preparados 
pela equipe do projeto Novos Mode-
los, que estão disponíveis em PDF 
no nosso site, no seguinte endere-
ço:

• Assembleia Internacional                
• Roteiro para uma Nova Aurora da 

Missão Marista

No dia 27 de dezembro, os Ir-
mãos nicaraguenses e seus fa-
miliares se encontraram para 
partilhar a vida e render graças 
a Deus pelos benefícios recebi-
dos durante o ano de 2015.

adMiNistradores da Pace

http://carisma.pucpr.br/en
http://carisma.pucpr.br/en
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3831
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mundo marista

Nicarágua: Encontro de familiares de 
Irmãos nicaraguenses

Espanha: Novo conselho provincial da 
Mediterrânea

Quênia: Novo Conselho provincial da 
África Centro-Leste

Índia: Celebração de Natal em Talit

aprovação dos alunos que integra-
ram os primeiros grupos do curso 
e pelas expectativas despertadas 
em alguns ambientes do instituto, 
decidiu ofertar novamente a Espe-
cialização em Carisma e Princípios 
Educativos Maristas, uma iniciativa 
da Rede Marista Internacional de 
Instituições de Educação Superior.

É uma grande alegria poder ofere-
cer esse serviço de formação maris-
ta aos irmãos e leigos, cuja abran-
gência mundial reveste-o de uma 
dimensão internacional e eclesial, 
em sintonia com as propostas de 
preparação para a celebração do se-
gundo centenário marista. Seguem 
algumas informações para orientar 
aqueles que desejam participar do 
curso. 

Início das aulas

O curso terá início em 12 de abril 
de 2016.

Datas de inscrição e pagamento da 
matrícula

A matrícula realiza-se por meio de um 
processo que consta de três momen-
tos:

inscrição no curso: é formalizada pelo 
aluno mediante a entrega dos docu-
mentos acadêmicos requeridos e o 
preenchimento de formulário de ins-
crição disponibilizado em www.pucpr.
br/carisma. A inscrição deverá ser rea-
lizada até o dia 1º de março de 2016;

confirmação da inscrição: até 10 de 
março de 2016, a secretaria da PUCPR 
levantará o atendimento dos requisi-
tos da inscrição e fará a emissão da 
nota fiscal, na qual serão indicados os 
valores do curso;

pagamento: admitida a inscrição 
no curso, inicia-se o trâmite do pa-
gamento, que deverá ser realizado 
até 20 de março de 2016, mediante 
depósito em banco, na conta CNPJ: 
76.659.820/0003-13, em nome da 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CUL-
TURA. A cópia do invoice deverá ser 
encaminhada à PUCPR, pelo e-mail ca-
risma@pucpr.br.

Valor do curso

O valor do curso é de R$ 12.250,00, 
que podem ser pagos em sua tota-
lidade no ato da inscrição no curso 
ou em duas parcelas, uma na ins-
crição e a outra no início da quinta 
disciplina. No caso de escolher a 
segunda opção, a primeira parcela 
será de R$ 7.000 e a segunda, de 
R$ 5.600,00.

Esse valor não inclui as taxas do 
banco pela realização da opera-
ção de transferência do dinheiro 
nem os custos de tramitação final 
do certificado, tampouco os deslo-
camentos que o aluno tenha que 
realizar.

O exame presencial e a defesa pre-
sencial do projeto de conclusão de 
curso são dois requisitos exigidos 
pela lei brasileira para reconhecer 
todos os cursos realizados a distân-
cia, sendo de cumprimento obriga-
tório para brasileiros. Ambos pode-
rão ser realizados a distância, em 
polo instituído pela PUCPR.

Bolívia: Profissões de dois Irmãos no Cen-
tro de Espiritualidade de Santa Cruz

Casa Geral: Celebração dos 199 anos 
do Instituto Marista
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mediterránea

Solidariedade com os mais po-
bres: O Instituto Giugliano

Muitas vezes cometemos o erro 
de pensar que a África, Romênia 
ou Síria são lugares muito lon-
ge para que possamos ajudar. 
Normalmente nos perdemos em 
conversas, conformamo-nos em 
mover a própria consciência as-
sistindo a programas televisivos 
de denúncia, sem saber que bas-
ta arredar a cortina da própria 
sala para ver como os necessita-
dos estão muito próximos. 

Os alunos do último ano do cole-
gial da Escola Marista de Giuglia-
no, na Itália, decidiram entrar em 
ação: deixar o sofá e experimen-
tar de verdade a SOLIDARIEDADE.

No início do ano escolar, em outu-
bro, resolveram propor à direto-
ria, com o patrocínio do professor 
de religião, ir duas vezes por mês, 
no horário das aulas de religião, 
pelas ruas da cidade levando o 
café da manhã para as pessoas 
que cada dia, com sol ou chuva, 
ficam ali esperando um trabalho 
ocasional. 

Os alunos se deram conta que 
aquelas pessoas precisam tam-
bém de alguém com quem falar, 
partilhar suas histórias, que são, 
muitas vezes, dramáticas. Tanto o 
colégio quanto os pais dos estu-
dantes aprovaram a iniciativa. E 
todos esperam que o gesto seja 
o início de um processo que leve 
aos jovens a conduzir uma vida se 
dedicando aos seus próximos.

- Alina D'Aniello e alunos                            
do “Quinto Liceo”

As universidades que integram a 
Rede Marista Internacional de Insti-
tuições de Educação Superior pode-
rão ofertar a seus estudantes uma du-
pla titulação. Mediante convênio com 
a PUCPR, os estudantes poderão rea-
lizar o curso Carisma e Princípios Edu-
cativos Maristas a distância, ofertado 
por esta universidade, e cada univer-
sidade, por sua vez, poderá legalizar 
o curso com validade no país onde 
estiver radicada. Certos de que Ma-
ria e Marcelino acompanham nossos 
passos e alentam nosso coração para 
dirigir-nos para uma terra nova em 

que o carisma e os princípios educa-
tivos maristas fecundem o campo do 
pai de família, permanecemos à sua 
disposição para todas as orientações 
que possam ser úteis. 

Profa. Dra. Adalgisa Oliveira
Coord. do Curso - PUCPR 

Mais informações

Para mais informações, entre em con-
tato conosco pelo e-mail carisma@
pucpr.br ou pelo telefone +55 41 
3271-6397 ou +55 41 9911-7764.

ParticiPaNtes exPriMiraM gratidão dePois do 
curso de dois Meses:                                                
termina curso de irmãos maristas          
e marianistas da terceira idade

Depois de dois meses de curso para 
Irmãos da Terceira Idade, que reuniu 
Maristas e Marianistas de língua in-
glesa de 11 países na Casa Geral, em 
Roma, os participantes exprimiram 
gratidão e esperança.

“Aprendi muito sobre a missão maris-
ta pelo mundo e fiquei animado pelo 
que fazemos e encorajado pelos que 

servimos”, disse o Ir. James McKni-
ght, dos Estados Unidos. 

“O papel dos leigos maristas na nos-
sa missão é tão vital – somos todos o 
rosto mariano da Igreja”.

O Ir. James Devine, também dos Esta-
dos Unidos, sublinhou que o progra-
ma da Terceira Idade foi “uma expe-
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riência muito significativa”.
“Os Irmãos da equipe de animação 
do programa, muito disponíveis e 
competentes, estiveram muito aten-
tos a todas as nossas necessidades 
e os palestrantes alimentaram muito 
a nossa reflexão”, ele disse à equipe 
de comunicações da Casa Geral, no 
dia 10 de dezembro. 

“Estou encantado por ter vindo e vol-
to renovado”.

O programa de formação permanen-
te, que terminou no dia 12 de dezem-
bro, focou em dinâmicas psicológicas 
e espirituais típicas da idade do gru-

po, que contava com a participação 
de 16 Irmãos maristas e três maria-
nistas, um deles o capelão do grupo.

O Ir. Michael Sexton, que coordenou 
o curso junto com o Ir. Donnell Neary, 
sublinhou que houve “um maravi-
lhoso espírito de comunidade” e que 
“foi um prazer partilhar esse período 
de tempo com um grupo assim de 
pessoas”.

O curso compreendeu também uma 
peregrinação aos lugares históricos 
na França ligados à fundação do Ins-
tituto onde houve ainda um encontro 
com outros membros da Família Ma-

rista: padres e irmãs maristas.
Entre os palestrantes, estiveram da 
Administração Geral os Irmãos Emi-
li Turú, Tony Leon, Chris Wills e o ex 
secretário geral do superior, Ir. José 
María Ferre.

O Ir. James Langlois, do Zimbábue, 
frisou que foi “um grande privilégio 
passar um tempo com o Mestre Je-
sus, em companhia de Maria e seus 
discípulos, falando intimamente, 
aprender o que eu precisava saber, 
retomando, assim, forças necessárias 
para os desafios que Ele (Jesus) me 
propõe para a estrada que devo se-
guir”.

assemBleia provincial do Brasil centro-sul: olhar o Passado                       
coM gratidão, o PreseNte coM Paixão, o futuro coM esPeraNça

Com a presença de 87 Irmãos e 70 
Leigas e Leigos, a Assembleia Provin-
cial do Brasil Centro-Sul foi realizada 
em Curitiba, entre os dias 12 e 14 de 
dezembro de 2015. Na abertura, o Ir. 
Provincial Joaquim Sperandio apontou 
as cinco dimensões do encontro: con-

viver, celebrar, refletir, rever e progra-
mar. Relembrou também as palavras do 
papa Francisco e convidou os partici-
pantes a olhar o passado com gratidão, 
o presente com paixão e o futuro com 
esperança. No decorrer da Assembleia, 
enquanto os Irmãos deliberaram ques-

tões relacionadas à Vida Consagrada, 
os Leigos e Leigas estudaram o docu-
mento “Ser Leigo e Leiga Marista: itine-
rários formativos-vivenciais” elabora-
do pela Comissão Provincial do Laicato.  

Também houve momentos conjuntos 
de convivência fraterna, vida partilha-
da e espiritualidade entre Irmãos e Lei-
gos. 

No primeiro dia, ao cair da tarde, todos 
se irmanaram na Celebração Eucarísti-
ca em que houve a renovação dos vo-
tos de 11 Jovens Irmãos. 

No domingo, ocorreu uma linda Cele-
bração dos Irmãos Jubilares: Ir. Davide 
Pedri (60 anos de vida consagrada) e 
Ir. Sebastião Ferrarini (50 anos de vida 
consagrada). 
Com momentos comuns e, igualmen-
te, específicos, Irmãos, Leigos e Leigas 
forneceram um testemunho à Igreja de 
que, em torno da mesma mesa, coloca-
mos os nossos talentos e vocações a 
serviço do Reino de Deus. 

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

