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Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

Vivendo o Ano Fourvière
Reunião Anual dos Conselhos Gerais da Família Marista
Como todos os anos, os Conselhos Gerais das quatro
Congregações Maristas – Irmãs, Padres, Irmãs Missionárias e Irmãos – se reuniram em nossa casa de Manziana
(região de Roma), de 14 a 16 de janeiro.
Esses encontros servem para compartilhar em um ambiente fraterno a vida de cada ramo marista, os acontecimentos e opções mais significativos. Este ano foi também ocasião para ultimar os preparativos do Encontro
Internacional de Jovens Maristas e a celebração conjunta da Promessa de Fourvière (Lyon, julho 2016).
Além disso, refletiu-se sobre a encíclica do Papa Francisco, Laudato si’ e como responder como Maristas ao
seu urgente apelo para o cuidado “da casa comum”.
Na eucaristia de encerramento, fez-se a despedida do
conselho geral das irmãs Missionárias Maristas SMSM,

Administração Geral
No dia 18 começou a Sessão Plenária do Conselho
Geral, que durará até 26 de fevereiro. Depois de uma
primeira jornada de planejamento e partilha comunitária de experiências vividas nos últimos meses, o
CG dedicou os primeiros dias de trabalho a temas relativos especialmente à organização interna da casa
geral, ao Secretariado de Colaboração Missionária
Internacional (CMI), ao Projeto Fratelli, às sessões de
formação para a 3ª idade, à preparação dos próximos
Conselhos Gerais ampliados e à nomeação de pessoal para várias funções.
No dia 21 os Irmãos Tony Leon e Hipólito Gómez, diretores do Secretariado Irmãos Hoje, participam do
encontro da equipe “Todos Irmãos”, das congregações de Irmãos.
O Ir. Tony Leon participa, no dia 22, no Vaticano, do
Encontro Ecumênico de jovens com o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos.

www.champagnat.org

que terminarão seu mandato no próximo mês de fevereiro, com a realização de seu capítulo geral.

Janeiro - Março 2016
Calendário do Conselho Geral e
dos Diretores dos Secretariados
11 – 14 de janeiro: Encontro sobre Novos Modelos de Ani-

mação, Governança e Gestão em Guadalajara, México: Ir. João
Carlos do Prado e Luca Olivari.
14 – 16 de janeiro: Encontro dos quatro Conselhos Gerais
dos ramos da Família Marista, em Manziana, Itália.
21 de janeiro: Encontro de “All Brothers – Todos Irmãos–
Tous Frères – Todos Irmãos”: Irmãos Tony Leon e Hipólito Gómez
18 de janeiro – 26 de fevereiro: Sessão plenária do Conselho Geral na Casa Geral.
22 de janeiro: Encontro Ecumênico de jovens com o Pontificio Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos no
Vaticano: Ir. Tony Leon
28 de janeiro – 2 de fevereiro: Congresso Internacional da
Vida Consagrada em Roma para o encerramento do Ano da
Vida Consagrada, no Vaticano.
30 de janeiro – 2 de fevereiro: Visita ao noviciado inter-
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provincial de Florianópolis, Brasil: Ir. Miguel Ángel Espinosa
Barrera

3 de fevereiro: Encontro de Educadores em l'Hermitage so-

bre o Projeto Novos Modelos: Ir. João Carlos do Prado
3 – 6 de fevereiro: Encontro da Comissão internacional de
Irmãos na Casa Geral: Ir. Tony Leon e Ir. Hipólito Gómez
4 – 5 de fevereiro: Reunião da equipe do Projeto Novos
Modelos, na Casa Geral - Luca Olivari e os Irmãos Chris Wills,
João Carlos do Prado, Mario Meuti e Miguel Ángel Espinosa
Barrera.
8 – 12 de fevereiro: Visita ao Projeto Fratelli em Sidão e
Berirute, Líbano: Ir. Chris Wills, director da Cmi.
8 – 12 de fevereiro: Encontro da Conferencia de Superiores
do Continente africano em Nairóbi, Quênia: Ir. Joe Mc Kee e Ir.
Antonio Ramalho.
8 – 13 de fevereiro: Reunião da Comissão para Revisão das
Constituições na Casa Geral: Ir. Josep Maria Soteras.
9 de fevereiro: Encontro da equipe de pastoral vocacional
da juventude em Alcalá, Espanha: Irmãos Tony Leon e Hipólito Pérez.
9 – 10 de fevereiro: Encontro da Comissão Europeia da Missão em Guardamar, Espanha: Ir. Miguel Ángel Espinosa Barrera.
15 – 17 de fevereiro: Equipe ampliada do Projeto Novos
Modelos na Casa Geral: Luca Olivari e Irmãos Miguel Ángel
Espinosa Barrera, Mario Meuti, Chris Willse João Carlos do
Prado.
15 – 19 de fevereiro: Primeira fase do Seminário de formação para diretores da África para a Província PACE e Madagascar em Nairóbi, Quênia: Irmãos Libardo Garzón e Mario Meuti.
15 – 22 de fevereiro: Reunião com os Codirectores do Secretariado de Leigos na Casa Geral: Ir. Javier Espinosa.
18 – 19 de fevereiro: Dias de integração do Conselho Geral
com os diretores dos Secretariados na Casa Geral.
18 de fevereiro – 21 de abril: Programa de animadores
de comunidades em Manziana, Italia, e El Escorial, Espanha:
IrmãosTony Leon e Hipólito Pérez.
22 – 23 de fevereiro: Encontro ad Hoc da Oficina Internacional de Educação Católica na Casa Geral: Irmãos Miguel Ángel Espinosa Barrera e João Carlos do Prado.
22 – 26 de fevereiro: Segunda fase do Seminário de formação para diretores da África para a Província PACE e Madagascar. A Província PACE se reunirá em Naióbi, Quênia, e
a Província de Madagascar em Madagascar: Irmãos Libardo
Garzón e Mario Meuti.
22 – 26 de fevereiro: Segundo Encontro da Comissão preparatória do XXII Capítulo Geral: Irmãos Joe McKee, Pau Fornells, Carlos Huidobro e equipe.
23 – 26 de fevereiro: Encontro com a equipe de acompanhamento da comunidade de l'Hermitage: Ir. Javier Espinosa.
24 de fevereiro – 2 de março: Encontro com a comunidade
de animadores em El Escorial (Espanha) e em Manziana (Italia): Irmãos Tony Leon Hipólito Gómez
28 de fevereiro – 12 de março: visita a varias cidades do
Distrito del Pacífico: Irmãos Miguel Ángel Espinosa Barrera e
João Carlos do Prado.

1 – 5 de março: Conselho Geral ampliado em Florianópolis,
Brasil: Superior general, Conselho Geral, Luca Olivari, Provín-

cias e Conselhos Provinciais da Região Brasil-Cono Sur.
8 – 11 de março: Conselho Geral ampliado em Quito, Equador: Superior general, Conselho Geral, Luca Olivari, Províncias
e Conselhos Provinciais da Região Arco Norte.
13 – 16 de março: Visita à Província da Austrália: Irmãos Miguel Ángel Espinosa Barrera, Chris Wills, João Carlos do Prado
e Josep Maria Soteras.
15 – 20 de março: Comissão Internacional da missão em
Sidney: Irmãos Josep Maria Soteras, Chris Wills, João Carlos
do Prado e Miguel Ángel Espinosa Barrera.
20 – 24 de março: Reunião do Conselho da Oceânia em
Sídney, Austáalia: Irmão sJosep Maria Soteras, João Carlos do
Prado e Miguel Ángel Espinosa Barrera
22 – 25 de março: Visita à Província East Asia em Singapur:
Irmãos Josep Maria Soteras, Gabriel Villa-Real e João Carlos
do Prado.
28 de março – 1 de abril: Capítulo Provincial da Europa
Centro Oeste em Freising, Alemania: Irmãos Emili Turú, Ernesto Sánchez e João Carlos do Prado.
30 de março –4 de abril: Encontro ds diretores das Américas
em Lima, Perú: Ir. Miguel Ángel Espinosa Barrera.
31 de março – 3 de abril: Encontro da Comissão europeia de
leigos na Alemanha: Ir. Javier Espinosa.

Boletim Leigos Maristas 11
Este número é publicado iniciando o novo ano. 2016 faz
parte do caminho para o Bicentenário e a celebração do
XXII Capítulo Geral. Anima a todos nós a tornar vivas as
intuições que estão surgindo sobre esse “novo começo”,
referência inicial para nosso terceiro centenário de fundação. Do Secretariado nos unimos a tudo o que se está
promovendo a esse respeito, como a reflexão sobre as
novas Constituições, sobre os novos modelos de gestão
e sobre o que possa surgir do próximo Capítulo Geral.
Precisamente no Plano do triênio se planejou um encontro com todos os membros das cinco Comissões Regionais em outubro deste ano, em L’Hermitage. Este espaço
de diálogo em nível internacional quer ser ocasião para
definir propostas e sugestões ao Capítulo que, de alguma forma, projetem uma aproximação a esse novo início
para o Carisma Marista, na comunhão Irmãos-Leigos.
Baixar o boletim:
http://www.champagnat.org/000.php?p=341
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Notícias em breve
Cono Sur
Em Cochabamba, Bolívia, acontece o encontro dos Irmãos mais
jovens da região Cono Sur, de 20
a 24 de janeiro. Participa também
o Ir. Saturnino, provincial de Santa María de los Andes. O encontro
é animado pelo Ir. Isidro. Um dos
dias do encontro foi enriquecido
com a presença de vários jovens
da Bolívia.

Filipinas
No dia 16 de janeiro a família marista das Filipinas se encontrou
em General Santos City para celebrar os 200 anos da Promessa de
Fourvière e recordar a intuição essencial marista no ano do Jubileu
da Misericórdia.

Missão Solidária
Cerca de 500 alunos e ex-alunos
da Província Brasil Centro-Sul, durante o mês de janeiro, período
de férias escolares, participam da
rotina dos moradores de comunidades em situação de vulnerabilidade social em quatro cidades do
Brasil: Curitiba, Paiçandu, Caçador
e São Paulo.

Projeto Fratelli
Começou, no Líbano, a primeira
atividade de apoio às crianças e famílias de refugiados iraquianos, em
colaboração com a Associação INSAN, em Sad El Baouchriye, Beirute.

Pastoral Juvenil Marista
Esta semana, de quarta a sexta-feira, estudantes da Christopher
Columbus High School, de Miami,
nos Estados Unidos, participam de
um retiro para jovens.

Santos maristas
Dia 21 de janeiro foi a memória do
Ir. Basilio Rueda e 22 do Ir. Francisco.
Materiais sobre os santos maristas
estão disponíveis em http://www.
champagnat.org/530.php?p=177
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Ir. Pere Ferré reflete sobre os caminhos da
Província
Novo provincial da Província L’Hermitage
O Ir. Pere Ferré foi nomeado novo provincial de L’Hermitage para um período de três anos e assumirá o cargo
durante o próximo Capítulo Provincial
em agosto próximo.
O superior geral, Ir. Emili Turú, anunciou a nomeação em carta escrita aos
Irmãos da Província no dia 22 de dezembro.
“Gostaria de agradecer o Ir. Maurice
Berquet pelo seu serviço contínuo e
generoso nesse importante ministério de liderança durante os últimos
seis anos”, afirmou o Ir. Emili, referindo-se ao atual provincial, que deixará
o cargo.
Em referência ao Ir. Pere, o superior
geral sublinhou que ele lhe agradece
antecipadamente “pela sua abertura
e disponibilidade em servir o Instituto atuando como provincial”.
O novo provincial afirmou que existe um “desafio apaixonante de tanta
vida, dom do Senhor, a acompanhar
com um olhar de confiança e esperança, como Maria”.

O Ir. Pere sublinhou a importância da
formação dos líderes maristas como
animadores e coordenadores da missão durante os próximos anos e a
busca de novas formas para viver a
comunhão entre Irmãos e Leigos.

Em uma sua declaração, o Ir. Pere reflete a respeito de alguns percursos
da Província e do Instituto que “já se
existem e que podemos desenvolver”.

Refletiu também sobre a implementação de novos modos de animação,
gestão e governança em diferentes
áreas da vida marista- o sentido de
pertença a um corpo global, internacional, com compromissos concretos
de solidariedade fraterna.

Ele indica a necessidade da “presença e acompanhamento dos Irmãos,
comunidades, Leigos em suas vocações e desenvolvimento da espiritualidade”.

O novo provincial finalmente indicou a necessidade de uma abertura e
sensibilidade à situação das crianças
e jovens que precisa de respostas audazes.

Biografia do Ir. Pere Ferré
O Ir. Pere estudou em duas escolas
maristas, crescendo em Badalona e
Barcelona, na Espanha. Depois de alguns anos como animador de grupos
de pastoral, entrou no noviciado em
Lerida, onde fez a sua primeira profissão em 1988.

Completou o escolasticado em Alcalá de Henares e Barcelona e começou uma experiência de comunidade
inserida em Santa Coloma de Gramenet, junto com outros dois Irmãos,
onde combinou o trabalho social e
a colaboração na paróquia com seu
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Mundo Marista

Brasil Centro-Sul
Missão solidária Marista em Caçador

Espanha: comunidade de Les Avellanes
com a imagem de N. Sra. de Fourvière

Hungria: Győri Marista
Laikus Csoport

Filipinas: Encontro da Família Marista em
General Santos

Índia: Trichy - Marist Nursery & Primary
School

Escola Vocacional Marista
Brasil Centro-Norte

trabalho na Escola Marista de Badalona.
Fez a profissão perpétua em 1994.
Depois fez um curso de formação
para formadores de 1996 a 1998 em

Valpré, na França, antes de se dedicar à pastoral vocacional e formação
de postulantes.
De 2001 a 2009 foi mestre de noviços no noviciado interprovincial de

Sevilha e depois passou um ano na
comunidade de Lerida.
Estou farmácia, ciências religiosas
e psicologia e atualmente é vigário
provincial, desde agosto de 2010.

Centro de educação alternativa em Northland, Nova Zelândia
A comunidade marista Champagnat de Kaikohe, em Northland, se ocupa de
uma série de atividades que visam apoiar jovens excluídos da zona rural da
Nova Zelândia. A cidade fica a cerca de 75 quilômetros do local onde o Bispo
Pompallier e os primeiros irmãos enviados por Marcelino chegaram em 1838.
Três dias por semana os Irmãos dão apoio no centro de educação local. Atendem a 15 estudantes que ficaram fora da escola secundária oficial. Os Irmãos
trabalham com os estudantes mediante programas de alfabetização por correspondência. Os tutores de estudos por correspondência se apresentam em
Kaikohe a cada quinze dias. Conseguiu-se ampliar o programa em modo tal que
os estudantes possam aceder a tal assistência semanalmente.
Uma vez a cada trimestre, a organização Enviro Skills oferece estadia noturna a
25 estudantes das áreas remotas para que possam aprender técnicas agrícolas
tais como o plantio, a lida com os cangurus, tratamento de peles, segurança,
construção de valos, primeiros socorros, etc. Estes cursos são reconhecidos
pela autoridade nacional de qualificações e oferecem oportunidades de emprego para muitos estudantes.
22 de janeiro de 2016
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Vídeos disponíveis
* Programa Pueblo de Dios
(RTVE): Insituto Tecnológico
K'Itché de Guatemala: http://
www.champagnat.org/401.
php?a=6&id=2850
* Quarenta e oito Irmãos se reuniram no Marist College de Brisbane, na Austrália, para tratar
de alguns desafios da região da
Oceânia: http://www.champagnat.org/401.php?a=6&id=2851

Movimento Champagnat da Família Marista
Fraternidade Nossa Senhora da Assunção
Fortaleza, Brasil Centro-Norte

* Vídeo que mostra as semelhanças e diferenças dos quatro
ramos que formam a Família
Marista: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3829

No site do Instituto estamos colocando alguns testemunhos de fraternidades maristas do MChFM 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 Nossa Senhora da Assunção – Fortaleza (Província
Brasil Centro-Norte).

Projeção solidária no espírito de São Marcelino
A Fraternidade Nossa Senhora da Assunção foi fundada em 08
de dezembro de 1988. Atualmente, ela é constituída por 13
membros, sendo 08 mulheres e 05 homens. Quase todos eles
trabalharam ou tiveram alguma identificação com o antigo Colégio Marista Cearense. Hoje, nenhum possui vínculo empregatício com os Maristas. No entanto, percebemos que continuam
firmes e bem mais comprometidos. Isso, na verdade, é uma prova inequívoca de que, imbuídos do espírito de São Marcelino,
são fiéis ao seu carisma.
Desde o início dessa caminhada histórica de 27 anos de vivência
das dimensões cristãs e maristas, os membros da Fraternidade
sentiram a necessidade de partir para gestos concretos de solidariedade tanto em nível de grupo quanto individualmente. A
maioria é engajada nas paróquias e comunidades religiosas dos
bairros em que residem. Vale ressaltar que em seu apostolado
vivenciam a espiritualidade do Movimento Champagnat. Outro
fato a destacar é que, dentre os membros da Fraternidade, há
seis Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. A seguir,
outras atividades desenvolvidas pela Fraternidade: trabalho em
abrigo de idosos; presença, apoio e entrega de cestas básicas
a comunidades carentes; ajuda financeira a necessitados; ajuda material a abrigo de crianças portadoras de câncer; ajuda e
presença junto à pastoral dos moradores de rua; participação
decisiva na criação de novas Fraternidades. Atualmente, a Fraternidade tem como gesto concreto o apoio a duas Entidades
carentes e sempre que tem oportunidade falam da importância
de ser Irmão Marista.
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"

A vida laical nasce,
como toda vocação
cristã, da resposta ao
encontro com Deus,
que nos ama infinitamente. É fruto de nosso
batismo, que nos envia
a cumprir a missão
cristã por excelência:
tornar o Reino de Deus
real neste mundo.
Em torno da mesma mesa, 5

"
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O Ir. Basilio Rueda a caminho da santidade
Termina o processo diocesano e a causa de canonização passa ao Vaticano
A primeira fase da causa de canonização do Irmão Basilio Rueda terminou no dia 13 de janeiro com uma
celebração na Universidade Marista
de Guadalajara.
O evento, presidido pelo cardeal
Francisco Robles Ortega, significa
que de agora em diante será o Vaticano que continuará com o processo de canonização do Irmão Basilio.
Para que se chegue à sua beatificação, é necessário, por sua interces-

são, a existência de um milagre. E
um segundo milagre será necessário para chegar à canonização, sendo então proclamado santo.
Na página FaceBook do Colégio Marista de Nuevo Laredo lemos o espírito com o qual o México viveu esse
evento: “Com alegria os maristas do
México partilhamos que segue firme o caminho à santidade do Irmão
Basilio Rueda Guzmán, orgulhosamente mexicano”.

No dia 21 de janeiro recordamos a data
de falecimento e celebramos a sua memória
Irmão Basilio Rueda

O Ir. Basílio nasceu em 1924, em Acatlán de Juárez, México. Perdeu sua
mãe quando tinha apenas quatro anos de idade.
De 1965 até 1967 foi mestre de noviços em Siguenza e, depois, diretor
dos cursos de El Escorial, na Espanha. Dotou esses cursos de conteúdos
modernos, fazendo-os mais humanos, centrados no Evangelho e abertos aos apelos do Concílio Vaticano II e aos problemas da vida moderna.
Em 1967 foi eleito superior geral do Instituto. Foi uma verdadeira surpresa, pois antes nunca tinha sido nem conselheiro geral, nem provincial.
Foi reeleito como superior geral e quando terminou, em 1985, fez um
ano sabático, que dedicou à oração e a visita à Terra Santa.
Escreveu mais de 2500 páginas de circulares. Acompanhou espiritualmente muitos Irmãos e outras pessoas. Escreveu também mais de 50 mil
cartas a amigos, sacerdotes, alunos e Irmãos.
Em 1986 regressou para o México e foi nomeado responsável do noviciado da Província de México Central e, convidado pelo Ir. Charles Howard,
fez grandes esforços para o lançamento do Movimento Champagnat da
Família Marista. De 1991 até 1996 foi o animador dos dois noviciados
das províncias mexicanas e esteve sempre próximo aos jovens.
Quando faleceu, em 12 de janeiro de 1996, foi cremado, conforme sua
vontade, e suas cinzas descansam na casa provincial do México Central.

Irmão Francisco
O Ir. Francisco recebeu de Marcelino uma Congregação de 280
Irmãos e 48 escolas. Entregou
nas mãos do Ir. Luís Maria uma
Congregação de 2.086 Irmãos e
379 escolas. Além desses números é preciso considerar as novas
casas de formação que abriu, os
formadores que preparou, os jovens Irmãos que acompanhou,
a vasta correspondência e as
muitas formalidades para a fundação de cada nova escola e a
prudência com que era preciso
avançar. Sob o Irmão Francisco,
nossa Congregação cobriu toda
a França e transbordou sobre a
Bélgica e a Grã-Bretanha, sem
deixar de continuar as Missões
da Oceania.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
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

22 de janeiro de 2016

6

