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Notícias Maristas

Superior geral:  
“Se não é você,  
quem maiS?  
Se não é agora,  
quando?”

irmãoS Se reúnem  
na auStrália  
para diScutir  
deSafioS  
da oceânia

adminiStração geral

De 14 a 16 de janeiro, os Conse-
lhos Gerais dos 4 ramos da Família 
Marista se encontram em Manziana 
para a tradicional reunião anual.

De 11 a 14 de janeiro foi realizado, 
em Guadalajara, México, o encon-
tro com a região Arco Norte sobre 
o Projeto Novos Modelos. Partici-
param, da Administração Geral, o Ir. 
João Carlos do Prado e Luca Olivari.

O Ir. Michael Green retornou à Pro-
víncia da Austrália, depois de 2 me-
ses na Casa Geral, onde concluiu a 
redação do terceiro volume da His-
tória do Instituto. O primeiro volu-
me dessa obra, do Ir. André Lanfrey, 
será publicado em breve.

O Ir. Marcelo De Brito estará em 
Roma durante um mês, trabalhando 
no desenvolvimento de Kosmos, a 
aplicação informática dedicada à 
gestão das pessoas e casas ligadas 
ao Instituto.

Quarenta e oito Irmãos se reuniram no 
Marist College de Brisbane, na Austrá-
lia, para tratar de alguns desafios da 
região da Oceânia.

De 11 a 13 de janeiro, eles discutiram 
temas como ‘sentido da vida consa-
grada’, ‘indo aos confins’, ‘disponibi-
lidade global e internacionalidade’ e 
‘igreja mariana’.

Os participantes eram Irmãos com 
menos de 60 anos da Província da 
Austrália e dos Distritos da Melanésia 
e do Pacífico.

O superior geral, Ir. Emili Turú, enviou 
uma vídeo-mensagem, na qual sublin-
hou alguns aspectos importantes da 
cultura africana ligados à fraternidade.

“É mais importante a pertença a um 
grupo do que minha singular pessoa”, 
ele afirma, referindo-se ao concei-
to do termo UBUNTU. “É o poder do 
‘nós’”.

“Isso é muito profético para a nossa 
cultura. De fato, o recente documento 
do Vaticano sobre a vocação do Irmão 
sublinha claramente que a fraternida-

de é o DNA da nossa vocação”, ele 
acrescenta.

O Ir. Emili também menciona a ques-
tão vocacional e convida aos Irmãos 
a ajudarem aos jovens a “ouvir a voz 
de Deus, a fazer silêncio, para acom-
panhá-los em seu discernimento”, 
esclarecendo que, muitas vezes, não 
podem ouvir o chamado de Deus por-
que “estão muito ocupados e preocu-
pados com tantas coisas”.

Falando diretamente do encontro dos 
Irmãos em Brisbane, Ir. Emili o define 
como “um momento maravilhoso, um 
momento de graça em sua história”.

“Todos estão convidados a seguir 
adiante”, ele disse. “Lembrem-se, Ir-
mãos, se não é você, quem mais? Se 
não é agora, quando?”.

Nesse link (https://youtu.be/JM-
6kIFT1gtk) você pode assistir ao 
vídeo, em inglês. Leia aquí (http://
w w w . c h a m p a g n a t . o r g / 4 0 0 .
php?a=6&n=3838) o texto, em in-
glês, escrito pelo Ir. Tony Leon sobre 
o encontro.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://youtu.be/JM6kIFT1gtk
https://youtu.be/JM6kIFT1gtk
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3838
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3838
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3838
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“contigo200+” 

v capítulo da província mediterrânea

De 02 a 05 de janeiro foi reali-
zado em Guardamar, Espanha, o 
V Capítulo Provincial da Provín-
cia Mediterrânea, que teve como 
lema “Contigo200+”.

Além dos 36 Irmãos participan-
tes da Província e do Ir. Francis 
Lukong, superior do Distrito da 
África do Oeste, estiveram pre-
sentes também o Superior Geral, 
Ir. Emili Turú, e o Ir. Ernesto Sán-
chez, um dos links do Conselho 
Geral com a Província.

O Ir. Juan Carlos Fuertes tomou 
posse como novo Provincial, 
substituindo ao Ir. Antonio Gimé-
nez de Bagüés.

O novo Conselho Provincial é 
formado pelos Irmãos Francisco 
Javier Gragera Fernández-Sal-
guero, Juan Miguel Anaya, Sa-
muel Gómez Ñíguez, Damiano 
Forlani, Aureliano García Manza-
nal e Marciano Guzmán Moriana.

O Ir. Emili, dando posse ao novo 
provincial, sublinhou a situação 
vocacional que vive o Instituto 
e ponderou que provavelmente 
a realidade que se propõe não 
resulta atrativa para os jovens. 

Um dos trajetos mais di-

fíceis de realizar na nos-

sa vida é o que vai daqui-

lo que estou acostumado 

a fazer e de como estou 

acostumado a fazer até a 

novidade, porque nos faz 

passar da comodidade 

do conhecido para a inse-

gurança daquilo que não 

controlamos.

"

"

Por isso motivou os capitulares 
dizendo: “deveremos expressar 
nosso ser e nossa missão com 
novos elementos e com maior 
autenticidade”.

O Ir. Juan Carlos, no seu discurso 
programático, motivou os Irmãos 
sublinhando a necessidade vital 
de “ser movimento”. Ele disse: 
“Um dos trajetos mais difíceis de 
realizar na nossa vida é o que vai 
daquilo que estou acostumado a 
fazer e de como estou acostuma-
do a fazer até a novidade, porque 
nos faz passar da comodidade 
do conhecido para a inseguran-
ça daquilo que não controlamos. 
Todavia, é nesse percurso que a 
vida nos julga. Ou melhor, é nes-
se trajeto que surge a vida”.

As prioridades da Província para 
o próximo triênio foram definidas 
a partir das reflexões enviadas 
aos capitulares pela Assembleia 
Provincial, realizada em dezem-
bro, e das discussões durante o 
Capítulo. O Ir. Ernesto Sánchez 
foi convidado para facilitar o pro-
cesso de seleção de Prioridades. 
Os principais núcleos de ação fi-
caram assim definidos: Irmãos e 
comunidades, cuidado das pes-
soas, missão e pastoral vocacio-
nal marista.

A crônica completa do capítulo 
e outras informações detalhadas 
estão disponíveis no site da Pro-
víncia: www.maristasmediterra-
nea.com/

Novo Conselho Provincial de Mediterrânea

http://www.maristasmediterranea.com/
http://www.maristasmediterranea.com/
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reuNidos coMo FaMília eM torNo  
de Nossa seNhora de Fourvière  

capítulo da província áfrica centro leSte

Realiza-se, nesses dias, em Gua-
dalajara, México, o primeiro en-
contro regional do Arco Norte para 
elaborar um plano de implemen-
tação de um Conselho de Missão 
Regional.

arco Norte

noticiaS en Breve

ir. Basilio rueda

No dia 13 de janeiro, em Guada-
lajara, celebrou-se a conclusão do 
processo diocesano da causa de 
santidade do Ir. Basilio Rueda, su-
perior geral do Instituto de 1967 
a 1985. Seu processo passa agora 
ao Vaticano.

BoletinS

• Província Canada, Bulletin: Nou-
velles en Brev - Province Canada

• Província L'Hermitage - Bulletin 
Δiktyo

• Província Mediterránea, Bulletin: 
Hoja Informativa 225

• Province Compostela - Vida en 
Compostela 118

• Província Santa María de los An-
des: Secretariado de Misión del 
Sector Maristas del Perú

http://goo.gl/037o67

O V Capítulo Provincial de PACE 
(Província África Centro Este) reu-
niu-se na Roussel House em Nairó-
bi, Quênia, de 27 a 30 de dezembro 
de 2015. Eram 25 os Irmãos capi-
tulares, dos 5 países da Província. 
Os Irmãos Emili Turú SG e Antonio 
Ramalho CG também estavam pre-
sentes.

O Capítulo começou na capela da 
casa, invocando o Espírito Santo 
para guiar a assembleia. O Ir. Emili 
lembrou a todos as tarefas funda-
mentais atribuídas ao Capítulo, dei-
xando de lado todo tipo de delega-
ção, para formar um só corpo que, 
unido, busque a vontade de Deus 
para os próximos anos da Província.  
O grupo saiu em procissão rumo à 
sala capitular, levando a imagem de 
N. Sra. de Fourvière e com cânticos 
que expressavam a própria identi-
dade como família marista. 

Os trabalhos começaram com a es-
cuta do pronunciamento e avalia-
ção do Ir. Valentin Djawu, provincial 
cessante, e do relatório econômico 
do triênio, feito pelo Ir. Teodoro Gra-
geda, ecônomo provincial.

A composição da Comissão execu-

tiva do Capítulo foi a seguinte: Ir. 
Théoneste Kalisa, presidente, Irs. 
Albert Nzabonaliba e Christian Gi-
samonyo como moderadores, Irs. 
Teodoro Grageda e Rémy Mbolipa-
siko como secretários. 

O Ir. Valentin Djawu, provincial em 
fim de mandato, transmitiu o cargo 
ao Ir. Théoneste Kalisa, novo provin-
cial, entregando-lhe diversos sím-
bolos relacionados com a importân-
cia do momento atual da Província. 
O Ir. Théoneste Kalisa dirigiu então 
ao Capítulo sua primeira mensagem 
como provincial, sublinhando de 
modo particular os valores da vida 
religiosa, a unidade da Província e a 
esperança para o futuro. 

O Capítulo escolheu, por unanimi-
dade, as três seguintes prioridades, 
com algumas linhas de ação:

* Identidade e Perseverança
Renovar nossa vida consagrada 
como seguidores de Cristo. Valori-
zar nossa vocação e desenvolver o 
espírito de pertença, como mem-
bros e assumindo o “marista “como 
algo próprio. Rever nossa pastoral 
vocacional e os processos de for-
mação em todos os níveis. (...)

educação iNFaNtil

A Rede Marista de Solidariedade 
publicou pela Editora Champag-
nat, o livro Avaliação “Da” e “Na” 
Educação Infantil: Significando 
Conceitos e Práticas. Veja deta-
lhes em http://www.champagnat.
org/500.php?a=10a&id=4378

http://goo.gl/037o67
http://www.champagnat.org/500.php?a=10a&id=4378
http://www.champagnat.org/500.php?a=10a&id=4378
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mundo mariSta

Ceremônia de conclusão da etapa  
diocesana do processo do Ir. Basilio Rueda

Itália: Conselhos gerais maristas se 
reúnem em Manziana

Austrália: Comissão marista  
de Educação Terciária

Camboja 
LaValla School

* Autonomia (Self-reliance) e Responsabilidade 
(Accountability)

Nossa Autonomia e Responsabilidade estão direcio-
nadas antes de tudo para a missão evangelizadora. Os 
valores cristãos, religiosos e maristas informam nosso 
método de trabalho e critérios de recrutamento de 
pessoal. Estabelecer claras estratégias financeiras para 
a Província. Avaliação e seguimento. (...)

* Liderança (Leadership)

A liderança religiosa marista é um serviço, à imagem do 
Cristo servidor e em Seu nome. Estabelecer o perfil e 
identificar as pessoas que são capazes de ajudar a Pro-
víncia a levar adiante o desafio da liderança. Promover 
o sentido de coesão e comunicação dentro do Conselho 
provincial e nas comunidades. (...)
Antes da eleição dos Conselheiros provinciais, os capi-
tulares dedicaram um momento para enumerar as qua-
lidades daqueles que poderiam ajudar o Ir. Théoneste 
Kalisa. Houve então um tempo de silêncio para refle-
xão e discernimento, antes da votação. Os seguintes 
Irmãos foram eleitos como Conselheiros: Venceslas Ba-
indekeli, Emile Motanda, Antoine Kasindu, Erick Silali e 
Valerian Kalendero.

Bolívia: ProFissões  
de dois irMãos  
No dia dos 199 aNos do iNstituto

ProvíNcia saNta María  
de los aNdes

Dois Irmãos fizeram a profissão na Bolívia, dia 2 de ja-
neiro, no mesmo dia em que o Instituto comemorava 
199 anos da fundação.

Maristas de Sri Lanka renovam seu 
compromisso marista

Líbano: Ozaai Shelter,  
em Sidão (Saida)
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irmãoS falecidoS

30/12/2015: Virgilius Carroll
Prov. Austrºalia

26/12/2015: José Feix 
Prov. Brasil Sul-Amazônia

24/12/2015: Pablo Mariscal 
Mariscal - Prov. Compostela

21/12/2015: Carmelo Benito 
Benito - Prov. Compostela

17/12/2015: Jacques Brouxel
Prov. L'Hermitage - França

06/12/2015: Julián Pérez Mayor
Prov. Mediterránea - Espanha

30/11/2015: Tarsilio Gutiér-
rez Prado -  Prov. L'Hermitage, 
Espanha

25/11/2015: Edmund Louis 
Nwankwo -  Prov. Nigéria

23/11/2015: Denis Richmond
Prov. Austrália

15/11/2015: Pierre Bosco Wei 
Siao Shan - Prov. East Asia, Hong 
Kong

10/11/2015: Victoriano Álvarez 
Prov. Mediterránea - Espanha

O Provincial de Santa Maria de los 
Andes, Ir. Saturnino Alonso, recebeu 
os votos do Ir. Óscar Chávez Viruez 
e Gadiel López Poiquí, ambos boli-
vianos de San José de Chiquitos.

O Ir. Óscar fez sua primeira profis-
são, enquanto que o Ir. Gadiel fez a 
profissão perpétua no Instituto. 

A celebração foi realizada em Santa 
Cruz de la Sierra.

leigoS no primeiro capítulo provincial  
do BraSil Sul-amazôniaa 

10 repreSentanteS de diferenteS frenteS dão 
Sua contriBuição

Leigos, colaboradores e jovens ti-
veram presença marcante durante 
um momento histórico: a instalação 
e o primeiro Capítulo da Província 
Marista Brasil Sul-Amazônia. Dez 
representantes das diversas fren-
tes de atuação foram convidados 
a contribuir, discernir, refletir, ao 
lado dos Irmãos Capitulares, sobre 
temas importantes para a insti-
tuição, entre eles, a definição das 
prioridades para o próximo triênio 
(2016/2018). O Capítulo Provincial 
foi realizado em Veranópolis, de 7 a 
11 de dezembro.

Em torno às mesas, formando 
pequenas comunidades com os 
Irmãos, os Leigos convidados 
compartilharam experiências, in-

quietações e expectativas para os 
próximos anos, enriquecendo ainda 
mais as discussões para o novo co-
meço da atuação marista na Amazô-
nia, Distrito Federal e Rio Grande do 
Sul, as três regiões que compõem a 
Província, nascida da união da Pro-
víncia do Rio Grande do Sul e do 
Distrito da Amazônia.

Na programação da assembleia, 
uma tarde foi dedicada especifi-
camente ao encontro entre os Lei-
gos, colaboradores e jovens. Juntos, 
partilharam suas experiências em 
relatos marcados pela emoção. Gra-
tidão e alegria foram palavras que 
se repetiam em cada fala, no clima 
de comunhão e fraternidade que 
tomou conta do grupo.
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnatpt
https://twitter.com/fms_champagnat

a província iBérica celeBra Seu quinto capítulo

“apaixonadoS pela miSSão”

Entre o dia 26 e 30 de dezembro, a Pro-
víncia Ibérica celebrou seu quinto capí-
tulo na cidade de Lardero, ao norte da 
Espanha, contando com a participação 
de 37 irmãos e 10 leigos.

“Seria um bom começo se as 47 pessoas 
que aqui estão voltassem para suas ca-
sas com a convicção de tornar realidade 
o que aqui viveram”, disse o Irmão Er-
nesto Sánchez, Conselheiro Geral, um 
dos participantes.

O Ir. Moisés Alonso Pérez tomou posse 
como o novo Provincial em substituição 
ao Ir. Ambrosio Alonso Díez, que con-
cluiu seu serviço iniciado em 2009.

O segundo dia do capítulo serviu para 
analisar a situação atual da Província, 
começando pelo relatório do Conselho 
Provincial, que apresentou um resumo 
de seu trabalho referente ao último triê-
nio.

Durante o terceiro dia, as comissões de 
vida consagrada e do laicato marista 
apresentaram dois relatórios centrados 

em projetos e futuros desafios.

Quanto aos irmãos, destaca-se o acom-
panhamento dos processos comunitá-
rios e pessoais, considerando a realida-
de da idade dos irmãos, os processos 
relacionados à aposentadoria e à missão 
evangelizadora nessa etapa da vida.

Além disso, convida-se para renovar os 
esforços de apoiar e incentivar com fir-
meza a vocação de irmão. A Província 
Ibérica conta com 15.600 alunos, 974 

professores e evangelizadores e 344 
animadores voluntários.

A comissão do laicato marista também 
percorreu essa linha, apostando com 
força nos processos de formação voca-
cional e de encontro com Deus.  

No dia 29 de dezembro, os participantes 
estabeleceram as seguintes prioridades 
para o próximo triênio: 

Promover e acompanhar a vocação ma-
rista, consagrada e laica, em todas as 
suas etapas e expressões, cuidando dos 
processos pessoais e comunitários.
Intensificar a comunhão irmãos-leigos e 
a busca de novas realidades comunitá-
rias que revitalizem e tornem visível o 
carisma marista.
Potencializar a dimensão carismática e 
os processos educativos inovadores nas 
obras.
Priorizar na ação evangelizadora a aten-
ção e o serviço aos Montagne de hoje.
O Capítulo se encerrou no dia 30 de 
dezembro, quando foram eleitos Con-
selheiros Provinciais os Irmãos: Alfonso 
Fernández, Samuel Holguín, Alejandro 
Mena, Iñaki Ruiz, Abel Muñoz e Ernesto 
Tendero.

Saiba mais sobre o capítulo através des-
se link http://www.maristasiberica.es/
es/content/cap%C3%ADtulo-provin-
cial

Novo Conselho Provincial de Ibérica
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