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Notícias Maristas

as coMuNidades deveM ‘favorecer a vida e apoiar os forMadores’

Formadores do distrito da Ásia se reúnem em Camboja

administração Geral

De 8 a 13 de fevereiro se reúne, 
na Casa Geral, a Comissão para a 
Revisão das Constituições, coor-
denada pelo Ir. Josep Maria Sote-
ras, Conselheiro Geral.

Terminou ontem, 11 de fevereiro, 
a reunião da Conferência dos Su-
periores do Continente, em Nai-
róbi. Participaram os Irmãos Joe 
McKee, vigário Geral, e Antonio 
Ramalho, Conselheiro Geral.

De 8 a 11 de fevereiro aconteceu 
a reunião da Comissão da Missão 
da África. Da Casa Geral participa-
ram o Ir. João Carlos do Prado e 
Patrizia Coppola, do Secretariado 
da Missão, e Angela Petenzi, da 
FMSI.

O Ir. Hipólito Pérez, Subdiretor 
do Secretariado Irmãos Hoje par-
ticipou, no dia 9 de fevereiro, do 
encontro da equipe europeia de 
Pastoral Juvenil Vocacional, em 
Alcalá, na Espanha.

Nos dias 9 e 10 de fevereiro, em 
Guardamar, Espanha, reuniu-se 
a Comissão Europeia da Missão, 
com a presença do Ir. Miguel Án-
gel Espinosa Barrera, diretor ad-
junto do Secretariado da Missão. 

O Ir. Chris Wills, diretor do Se-
cretariado da Colaboração para a 
Missão Internacional, visita, entre 
os dias 10 e 13, o Projeto Fratelli, 
no Líbano.

Os formadores do Distrito da Ásia 
tiveram um encontro em Phnom 
Penh, em Camboja, de 25 a 29 de 
janeiro, para refletir sobre a forma-
ção dos Irmãos que atuam nos seis 
países do Distrito, que são Tailân-
dia, Bangladesh, Índia, Camboja e 
outros dois.

Os 13 Irmãos, que participaram, 
refletiram sobre o Colóquio sobre 
a Formação Inicial, que aconteceu 
em outubro passado em l’Hermi-
tage, organizado pelo Secretariado 
Irmãos Hoje.

O encontro foi realizado no Thimay 
Pastoral Center da Diocese de Ph-
nom Penh. 

A assembleia foi chamada de “Coló-
quio sobre a Formação”.

O grupo era formado pelos Irmãos 
Juan Castro, superior do Distrito; 
Paul Kate, da Austrália; Nelson L. 
Beltrán, das Filipinas: Alfredo Herre-
ra de Manziana (e Coreia do Sul); e 
Irmãos representantes de cada país 
do Distrito, junto com outros forma-
dores.

Os Irmãos vindos de diferentes paí-
ses foram: Andrew Chang, Tailandia; 
Francis Peter Amoako Attah assim 
como Maximiliano Meier Stiedl, de 
Camboja. 

Também foram Henry Alexander 
Arokiasamy e Pepito Lala Mahong, 
da Índia; Xavier Borrotón, do Ban-
gladesh; e Ismael Valls Pujol, Sal-
vador Antonio Salinas Castellanos 
e Canísio José Willrich de outros 
países.

Formadores do Distrito da Ásia em Phnom Penh, Camboja.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Fraternidades ChampaGnat, rosey e san Fermin 
espanha: Comprometidos Com a misão marista em sarriGuren

Os participantes, como dito, analisaram as conclusões 
do Colóquio sobre a Formação Inicial, ligadas aos prin-
cípios e orientações que o Instituto quer dar à formação 
dos Irmãos para o mundo de hoje e do amanhã.

“Não surpreende o fato que a reflexão do grupo focou e 
sublinhou a importância de prestar atenção na qualidade 
da vida fraterna e da vida espiritual das nossas comunida-
des”, disse o Ir. Alfredo Herrera, um dos participantes.
“Esperamos que sejam verdadeiros ‘ecossistemas’ que 
favoreçam e desenvolvam a vida e que ajudem de ma-
neira contínua aos formadores atuais e futuros, sendo 

conscientes de que, de alguma maneira, todos influen-
ciamos na formação”, disse ainda o Ir. Alfredo ao escri-
tório de comunicações da Casa Geral.

Ele falou, finalmente, sobre “a urgência de começar 
uma elaboração dos tanto enfatizados itinerários de 
formação, para que os Irmãos encarregados de acom-
panhar os candidatos possam ter critérios claros de 
ação durante o processo pelo qual cada um dos candi-
datos precisa passar.

Nossas fraternidades se caracteri-
zam pela diversidade de seus mem-
bros, seja em idade quanto em pro-
fissões e situações vitais. 

Isso fez de nós conscientes de como 
se pode viver o carisma marista de 
perspectivas diversas. 

É uma riqueza para todos descobrir 
como se pode viver a missão maris-
ta em tantos campos diferentes: uns 
através da educação das crianças e 
jovens no colégio e outros em âm-
bitos tais como a empresa, a saúde, 
a justiça, a hoteleria, a paróquia, o 
próprio lar, etc.

Temos origens diferentes: alguns 
fomos nos formando como um gru-
po de jovens que acabou se trans-
formando em fraternidade, outros 
nasceram a partir da dinâmica de 
uma escola para pais e outros a par-
tir de um grupo de animadores que 
criaram um próprio espaço de cres-
cimento na fé e no carisma marista.

Desde o início até agora temos vivi-
do juntos muitos acontecimentos e 
tentamos transmitir o que dá senti-
do ao nosso ser e fazer.

Na nossa linha cronológica, pode-
mos destacar muitas atividades rea-
lizadas tanto em ligação com o co-
légio marista onde nascemos, como 
em relação a apoios e ações de 
solidariedade: apoio a campanhas 
anuais da ONG SED; voluntários em 
campos de trabalho em vários paí-
ses, com os mais necessitados; cola-
borando no campo do voluntariado 
com outras associações da cidade; 
nas paróquias, como catequistas de 
crianças e jovens; na formação de 
jovens casais...

Gostaríamos principalmente de 
sublinhar um projeto especial que 
nasceu a partir de nós mesmos, 
como proposta refletida, coordena-
da e organizada em conjunto pelas 
três fraternidades, como resposta 
ao II Capítulo Provincial, que fazia 

uma apelo a estar presente junto 
aos Montagnes de hoje. 

Dois membros das fraternidades es-
tiveram presentes no capítulo, May-
te Ballaz e o Ir. José Luis Lázaro, tra-
zendo a força e a motivação vividos 
na ocasião. 

Realizamos um encontro com as três 
fraternidades para analizar e pensar 
o que poderíamos fazer para estar 
próximos dos Montagnes de hoje. 

Deste encontro nasceu uma iniciati-
va que recebeu o nome de MAS (Ma-
ristas Ação Social).

A primeira proposta foi desenhar 
um programa de apoio educativo 
para crianças em situação de dificul-
dade no município onde se encon-
tra o colégio. 

Graças ao fato que um dos nossos 
membros, José Ignacio Hualde, era 
então coordenador de pastoral da 
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subcoMissão iNteraMericaNa irMãos Hoje

notíCias em breve

puc de porto alegre

Em janeiro, uma equipe da PUC do 
Rio Grande do Sul, com o Reitor, Ir. 
Joaquim Clotet, visitou diversas uni-
versidades dos Estados Unidos e 
da Inglaterra, criando programas de 
intercâmbio e promovendo acordos 
recíprocos.

boletins on-line

• 10/02/2016: França - Província 
de L'Hermitage. Boletim: ΔIKTYO  
nº 30 - Janvier 2016

• 09/02/2016: Canadá - Província 
do Canadá.  Boletim: Nouvelles en 
bref 

• 05/02/2016: Haiti - Província do 
Canadá. Boletim: Nouvelles en 
bref: la mission in Haiti

O encontro regional do grupo Mar-
Cha foi realizado, de 21 a 23 de ja-
neiro, na Casa Marista “Maisonnette” 
em Guadalajara, Jalisco. Participa-
ram os colégios maristas da região, 
provenientes de Cocula, Tepatitlán, 
Ocotlán, Aguascalientes, Morelia e 
Guadalajara.

MarcHa México ocideNtal

escola, entramos em contato com 
o Serviço Social do bairro para aco-
lher todos que precisassem de um 
apoio educativo, aluno marista ou 
não. 

Dessa maneira se criou um ajuda es-
colar fora do horário das aulas para 
crianças que tinham problemas de 
aprendizagem e ou econômicos, 
que foi assumido, desde o começo, 
pelo colégio. 

Esse apoio oferecia principalmente 
um espaço físico seguro, aconche-
gante e em companhia, que evitava 
passar por locais em horas inapro-
priadas ou sozinhos em suas casas.

También se apoyaron las sesiones de 
alfabetización de adultos extranjeros 
y emigrantes en el aprendizaje del 
castellano que promovían los servi-

cios sociales de Sarriguren. 
Y a esto se añade una campaña de 
recogida de juguetes para entregar 
por Navidad en aquellas familias 
con una situación económica muy 
precaria.

Estas actividades, promovidas en 
un primer momento desde las fra-
ternidades y en las que se invitó 
a participar de forma voluntaria a 
otros padres, profesores, jóvenes 
del colegio, etc. fueron asumidas, 
para su mejor coordinación, desde 
el equipo de Pastoral del colegio, 
que veía así reforzado su Plan de 
Atención a los más necesitados. 

Se da la circunstancia de que algu-
nas personas de este equipo son 
miembros de alguna de las tres fra-
ternidades del Movimiento Cham-
pagnat. Y continuamos en ello….

Entre os dias 11 e 15 de janeiro, no 
Centro de Espiritualidade Marista de 
SAntiango, no Chile, realizou-se o III 
semestre do Diploma em Patrimônio 
Espiritual Marista, ligado à Univer-
sidade Marcelino Champagnat do 
Peru. O seu objetivo é oferecer um 
espaço de investigação, formação e 
acompanhamento a Irmãos e Leigos 
Maristas na área do curso.

patriMoNio Marista

asseMbleia adeMar

Foi realizada a Assembleia de ex-alu-
nos maristas (ADEMAR), em Huelva, 
na espanha, no dia 10 de fevereiro. 
Foram tratados temas relativos às 
atividades e o plano de atuação para 
o ano 2016.

O encontro anual da Subcomissão 
Interamericana Irmãos Hoje termi-
nou no último dia 5, em Buenos 
Aires, Argentina, depois de uma se-
mana de encontro e reflexões par-
tilhads entre os seis representan-
tes das províncias das Américas. 

Trata-se de uma equipe consultiva 
da Conferência Interamericana de 
Provinciais (CIAP).

Foram analisados relatórios de dois 
encontros realizados durante 2015, 
inerentes ao trabalho da equipe: 
Encontro de Pastoral Vocacional, 

http://www.maristes.eu/images/Diktyo/Diktyo_FR_30.pdf
http://www.maristes.eu/images/Diktyo/Diktyo_FR_30.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/2016-02-08_NBref.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/2016-02-08_NBref.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/2016-02-04_NBref.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/2016-02-04_NBref.pdf


Notícias Maristas 411

412 de fevereiro de 2016

mundo marista

Quênia: Nairóbi, Conferência dos Superio-
res (CSAC) e Comissão Africana da Missão

Samoa: Quarta-feira de cinzas                              
no Colégio St Joseph

Austrália: Equipe de solidariedade 
marista

em setembro, na Guatemala; e o 
Colóquio Internacional sobre a For-
mação Marista, em l’Hermitage, em 
outubro.

Aproveitou-se também para revisar 
o Plano Estratégico da Comissão In-
teramericana Irmãos e Leigos. 

Debruçou-se ainda sobre o Plano 
de Formação Inicial e Permanente 
para os Irmãos entre 40 e 60 anos 
de idade.

A Subcomissão analisou ainda do 
programa a ser sugerido para o En-
contro de Formadores que aconte-
cerá em outubro próximo, em Curi-
tiba, no Brasil (de 31 de outubro ao 
4 de novembre de 2016).

Foi concluído um documento sobre 
o Renovamento da Vida Comunitá-
ria. 

Cada Unidade Administrativa po-
derá utilizá-lo para enviar à Subco-
missão Irmãos Hoje as novas expe-
riências que alimentam “uma nova 

maneira de ser Irmãos”.
É claro que, em relação ao tema ine-
rente à formação inicial, falando em 
“Irmãos”, entende-se também “lei-
gos”. A definição da vocação leiga 
marista é um compromisso...
Os seis membros da Subcomissão 
são os Irmãos : Luis Felipe Gonzá-

lez Ruiz (México Central), Bernard 
Baudin (Canada), Oscar Rafael Mon-
tenegro Cuevas (Santa María de los 
Andes), Carlos Rafael Vélez (América 
Central), Raúl José Schönfeld Her-
genreder (Cruz del Sur) et Natalino 
Guilherme de Souza (Brasil Centro-
-Norte).

Subcomissão Interamericana Irmãos Hoje                                                 
em Buenos Aires, Argentina.

Espanha: Guardamar, reunião                 
da Comissão Europeia da Missão

Espanha: Alcalá, formação para educado-
res de Obras Sociais da Província Ibérica

Síria: Alepo, Skill School - Projeto peda-
gógico para adolecentes
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brasil Centro-sul: missão solidÁria marista

ir. mervyn perera assumirÁ Como provinCial em aGosto                                          
provínCia da Ásia do sul tem novo provinCial

O Conselho Geral nomeou o Ir. Ben-
terege Mervyn Percy Rohana Perera-
como novo Provincial da Ásia do Sul, 
depois de ter considerado o resultado 
da consulta feita na Província.

O Ir. Mervy, que assumirá o mandado 
de três anos durante o Capítulo Pro-

Na manhã do dia 24 de janeiro de 
2016, domingo, diante de uma multi-
dão de fieis presentes na Praça do Va-
ticano, o Papa Francisco partilhou um 
verdadeiro presente com todos os pre-

vincial em agosto próximo, substituirá 
o Ir. Shanthi Linayage.

O Ir. Emili Turú deu a notícia em carta 
datada 26 de janeiro, dirigida aos Ir-
mãos da Província da Ásia do Sul.

“Gostaria de agradecer ao Ir. Mervyn 
Perea pela sua disponibilidade em 
servir o Instituto nessa missão como 
Provincial”, disse o Ir. Emili. 

“O resultado da consulta mostra de 
maneira clara que ele conta com o 
apio dos Irmãos da Província”.

“Meu sincero agradecimento ao Ir. 
Shanthy Linayage pela sua genero-
sidade e empenho na animação e 
governança da Província durante os 
últimos seis anos”, acrescentou o Su-
perior Geral.

O Ir. Mervyn nasceu em Sri Lanka, sen-
do o mais velho de três filhos. Estu-

dou com os Irmãos no colegial e fez 
seus primeiros votos em 1978.

Trabalhou como professor e adminis-
trador em escolas maristas e como 
formador no aspirantado.

Foi também missionário no Paquistão 
de 1993 até 1999, sendo professor 
no Sargodha Catholic High School e 
vice diretor do St Mary’s High School 
em Peshawar.

No dia primeiro de fevereiro, disse ao 
escritório de comunicações da Casa 
Geral que considera a sua experiência 
no Paquistão como “uma graça espe-
cial dada por Deus a mim para teste-
munhar os valores do evangelho en-
tre católicos e não católicos”.

Foi ainda vice provincial de 2001 a 
2007 e de 2010 a 2013. Atualmente 
é o ecônomo da Província da Ásia do 
Sul.

sentes: “Ser cristão e ser missionário é 
a mesma coisa. Anunciar o Evangelho 
com a Palavra e, primeiramente, com a 
vida, é a finalidade principal da comu-
nidade cristã e de todos os seus mem-

Durante a última 

MSM, em janeiro 

desse ano, estima-se 

a participação de 
aproximadamente 

450 pessoas, den-

tre jovens, colabora-

dores e Irmãos Maris-

tas.

"

"
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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

o secretariado da Missão recebe Novo MeMbro para seus projetos

O Secretariado da Missão do Institu-
to incluiu uma nova integrante em sua 
equipe para ajudar na coordenção dos 
seus projetos. 

Patricia Coppola iniciou sua função no 
dia primeiro de fevereiro com a espe-
rança de criar uma nova relação entre 
as diferentes realidades que envolvem 
os projetos do Secretariado, especial-
mente o projeto Novos Modelos.

“Estou contente de fazer parte da fa-
mília de Champagnat e também do 
Secretariado da Missão”, ela disse. 
Cheguei em um momento quando há 
muito trabalho a ser feito e também 
desejo aprender”. 
Seu campo de experiência é administra-
ção de negócios e é especializada em 

bros”. E continuou com fervor: “Observa-se que Jesus dirige 
a Boa Nova a todos, sem excluir ninguém, aliás, privilegia os 
que estão distantes, os sofredores, os doentes, os descarta-
dos pela sociedade”.

Tais afirmações do Papa vêm perfeitamente ao encontro da 
experiência que se vive deste 1985 na Província Brasil Cen-
tro-Sul: a Missão Solidária Marista (MSM).

Essa atividade tem por objetivo a educação para a solida-
riedade, na perspectiva do aprendizado recíproco e dialógi-
co, por meio da imersão em realidades sociais desafiadoras, 
sobretudo de vulnerabilidade social. Participam jovens Ma-
ristas a partir de 16 anos e pertencentes a diversas realida-
des (alunos e ex-alunos de colégios particulares, unidades 
sociais e universidade).

Durante a última MSM, em janeiro desse ano, estima-se a par-
ticipação de aproximadamente 450 pessoas, dentre jovens, 
colaboradores e Irmãos Maristas. 

Ademais (e de difícil mensuração), houve também a presença 
mais que significativa dos moradores e familiares das regiões 
escolhidas para a missão, uma vez que ela nada mais é que 
uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que almeja esti-
mular o olhar crítico e a espiritualidade sócio-transformado-
ra dos jovens participantes, a missão também busca provocar 

o sentimento de união da comunidade, para que deem con-
tinuidade às ações realizadas e busquem lutar pela garantia 
de seus direitos junto ao poder público.
De maneira geral, as atividades de uma MSM são: visitas 
missionárias às casas dos moradores dos bairros, a fim de 
missionários e familiares partilharem a vida; oficinas socioe-
ducativas com crianças, adolescentes e jovens; revitalização 
de algum espaço comunitário, como forma de retribuição à 
comunidade por acolherem a MSM; além de momentos de 
espiritualidade e de formação, com o enfoque na discussão 
referente a análise de conjuntura, políticas públicas e siste-
ma de garantia de direitos.

O grande desejo da Província Marista Brasil Centro-Sul com 
a promoção de uma atividade como essa é a de que esse 
participante, ao retornar a sua realidade, incorpore cada vez 
mais a solidariedade em seu cotidiano: seja por meio de mu-
danças de comportamento; no refletir do projeto de vida; na 
capacitação de um profissional humanizado; no engajamento 
em organizações não-governamentais; no envolvimento com 
movimentos sociais ou, até mesmo, em outros projetos de 
voluntariado espalhados pelo mundo.

Espera-se também a reflexão crítica que o permita indagar-se 
sobre alguns porquês, como, por exemplo, dos mecanismos 
existentes que geram pobreza ou desigualdade. E de como 
combatê-los.

desenvolvimento organizativo insti-
tucional e gestão em base aos resul-
tados.

“Às vezes é necessário uma pessoa de 
fora para trazer uma nova perspecti-
va para ajudar as pessoas a trabalhar 
efetivamente na conquista de resul-
tados”, disse Patricia ao escritório de 
comunicações.“Adoro comunicar”, ela 
acrescentou. 

“Espero servir de ponte entre os dife-
rentes níveis de pessoas ligadas aos 
projetos, não só com as autoridades, 
mas com todos os que se relacionam 
com a missão marista”.

Antes de retornar para Roma, sua ci-
dade natal, em 2015, depois de 27 

anos no exterior, Patrizia trabalhou 
para a Cruz Vermelha no Haiti, logo 
após o terremoto de 2010. 

Tem um mestrado em direito, econo-
mia, gestão e estudos legais europeus.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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