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Notícias Maristas

ComuniCado da Comissão internaCional marista para 
a revisão das Constituições

administração Geral

Nesta última semana de plenária o 
Conselho Geral trabalhou toda uma 
manhã junto com o Secretariado dos 
Leigos e um outro momento com a 
Comissão Preparatória do Capítulo 
Geral. Realizou também a reunião 
anual estatutária da FMSI. Outros 
temas tratados: a Conferência sobre 
a proteção das crianças, assuntos fi-
nanceiros e da Casa geral, calendário 
do CG, aprovações de princípio e vá-
rias decisões.

Entre os dias 22 e 26 de fevereiro, na 
Casa Geral, reúne-se, pela segunda 
vez, a Comissão Preparatória do XXII 
Capítulo Geral, sob a coordenação 
do Vigário Geral, Ir. Joe McKee.

Começou no último dia 18 de feve-
reiro o programa para animadores de 
comunidades, em Manziana e El Es-
corial, com grupos em inglês e por-
tuguês-espanhol, respectivamente. 
Os Irmãos Tony Leon e Hipólito Pé-
rez, do Secretariado Irmãos Hoje, 
acompanharão o desenrolar-se das 
atividades nas duas sedes.

Os Irmãos João Carlos do Prado e Mi-
guel Ángel Espinosa, do Secretaria-
do da Missão, participaram da reu-
nião do Organização Internacional 
da Educação Católica (OIEC), na Casa 
Geral, nos dias 22 e 23 de fevereiro.

O Ir. Javier Espinosa, de 23 a 26 de 
fevereiro, visita a comunidade Notre 
Dame de L’Hermitage, seguindo o 
programa de acompanhamento co-
munitário.

Estimados Irmãos,
Estamos escrevendo para dar infor-
mações sobre a segunda reunião 
da nossa Comissão realizada de 8 
a 14 de fevereiro na Casa Geral em 
Roma.

A agenda dessa segunda reunião 
centrou-se em: 

Revisar a versão escrita elaborada 
em nosso primeiro encontro em 
novembro passado sobre as seções 
das Constituições e Estatutos rela-
cionadas aos elementos ‘normati-
vos’.

Preparar um esboço inicial para a 
seção de ‘elementos inspiradores’ 
que dizem respeito à nossa identi-
dade, espiritualidade, vida e missão 
como Irmãos Maristas.

Conciliar a estrutura básica e o estilo 
de redação com o documento das no-

vas Constituições.
Decidir sobre que conteúdo e que 
processo do primeiro esboço envia-
do às Unidades Administrativas em 
maio deste ano serão apresentados 
para a consulta. 

Atribuição das tarefas de redação 
das seções ainda a serem elabora-
das,  em preparação para o segundo 
esboço completo que será apresen-
tado no início de 2017. 

Nossa experiência de trabalhar com 
a agenda deste encontro nos ajuda-
rá a observar ainda com mais clare-
za os desafios, a complexidade e o 
grande volume de trabalho envolvi-
do na revisão de nossas Constitui-
ções. 

Nosso ponto de referência continua 
sendo a vasta experiência apresenta-
da pelos Irmãos no primeiro processo 
de consulta de 2015 e os recentes 

Após alguns dias de trabalho, de 8 a 14 de fevereiro de 2016, a Comissão Inter-
nacional Marista para a Revisão das Constituições envia a todos os Irmãos do 
Instituto este comunicado sobre o trabalho até aqui realizado.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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oito irmãos disCutem proGramas de formação

Ásia do leste realiza assembleia anual de formadores

A Província da Ásia do Leste realizou 
sua Assembleia Anual de Formadores 
entre os dias 31 de janeiro e primei-
ro de fevereiro, em Marikina, Filipi-
nas, com o objetivo de criar sintonia 
sobre a caminhada da Província.

“O objetivo do encontro foi de 
preencher vazios, de refletir e discu-
tir questões que estão à tona, identi-

ficando futuros formadores que po-
deriam ser preparados para a missão 
e, ao mesmo tempo, programar per-
cursos de formação continuada para 
formadores para ajudá-los em seu 
trabalho”, disse o Ir. Anselmo Kim, 
um dos participantes.

Ele disse ao escritório de comuni-
cações da Casa Geral, no dia 18 de 

fevereiro, que outro objetivo foi o de 
“alargar a tenda”, em relação à for-
mação dentro do continente asiático.

Entre os participantes estavam os 
Irmãos Albert Muñoz, da pastoral vo-
cacional, Anselmo, da Comissão de 
Formação e Vocação e o Provincial, Ir. 
Robert Teoh.

Também participaram os Irmãos Lin-
dley Sionosa (Mestre de noviços), 
Rustico Lumbo (MAPAC), Teodulo 
Fernandez (jovens Irmãos), Romulo 
Porras (Pastoral vocacional) e Nicho-
las Fernando (Mestre de noviços, re-
presentante da Província da Ásia do 
Sul).

Foram apresentadas notícias de to-
das as etapas de formação nas Fili-
pinas, Coreia, Japão e também dos 
países da Província da Ásia do Sul 
(Sri Lanka, Paquistão e Índia).

Os Irmãos discutiram igualmente a 
proposta de um programa de forma-
ção das Filipinas, a seleção e forma-
ção de formadores, a comissão asiá-
tica de formação e outras questões 
inerentes à formação na Região Ma-
rista da Ásia.

Da esquerda para a direita: irmãos Albert Muñoz, Anselmo Kim, Robert Teoh, Lindley 
Sionosa, Rustico Lumbo, Teódulo Fernández, Rómulo Porras e Nicholas Fernando.

documentos da Igreja e do Instituto. 
Desde nosso último encontro, mais de duas mil contri-
buições foram recebidas referentes ao material infor-
mativo inscrito em um banco de dados para facilitar a 
consulta.

Nosso encontro com o Conselho Geral para relatar nos-
so progresso até agora confirmou e nos encorajou a se-
guir a orientação geral que este projeto vem assumindo. 

Do mesmo modo, fomos incentivados pelas orações  e 
pelo interesse demonstrado pelos Irmãos e amigos Lei-
gos Maristas de todo o Instituto. 

Solicitamos que continuem a orar para que o Espírito 
Santo siga inspirando e guiando este importante traba-
lho.

Os superiores de Distrito e os Provinciais devem aguar-
dar o recebimento dos materiais de consulta do primei-
ro esboço em maio de 2016. 

Espera-se que todos os Irmãos sejam convidados a se 
envolver nesse processo. 

Compete aos Provinciais e superiores de Distrito deci-
dir como a consulta será conduzida; por exemplo, em 
comunidades individuais, em grupos de comunidades 
ou  em uma assembleia  Provincial. 

Os Irmãos têm até setembro de 2016 para enviar a 
consulta à Administração Geral. A Comissão planeja se 
reunir novamente em novembro de 2016 para analisar 
as informações contidas nas consultas  e trabalhar para 
preparar o segundo esboço completo. 

Atenciosamente seus, em Jesus, Maria e Champagnat

Membros da Comissão: 

Irmãos Josep Maria Soteras (coordenador); Albert 
Nzabonaliba; Antonio Peralta; Eduardo Navarro; Tony 
Clark.
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O postulantado Montagne, da Pro-
víncia Norandina, em Loja, Equa-
dor, acolheu seis novos candida-
tos à vida consagrada Marista.

PostulaNtado            
NoraNdiNa

notíCias em breve

Missão vocacioNal     
Marista 

Em Guadalajara, México, se prepa-
ra a XII Missão Vocacional Marista, 
destinada a jovens do bacharela-
do e universitários. O evento será 
realizado de 18 a 27 de março.

boletins on-line

• 25/02/2016 Marist Brothers - Ir-
mãos Maristas Province of Sou-
thern Africa - Província da África 
Austral

• 24/02/2016 - Info Conseil - Pro-
víncia Canada 

• 18/02/2016: Colômbia, Pan de 
casa - Norandina

• 17/02/2016: Austrália, Marist As-
sociation News Volume 29

• 16/02/2016: Espanha, Província 
Mediterránea: Hoja Informativa       
http://goo.gl/037o67

Noviciado de Matola

distrito do Pacífico: Notícias dePois do tufão

No sábado, dia 20 de fevereiro, as 
Ilhas Fiji foram atingidas por um for-
te tufão, de força 5, que trouxe muita 
destruição e mortes para o país. Os 
ventos chegaram a 320 Km horários e 
provocaram ondas altas de 12 metros.

Muitas cidades foram destruídas e a 
maior parte do país ficou sem energia 
elétrica.

Um comunicado do Ir. David McDo-
nald, superior do Distrito do Pacífico, 
diz que as obras maristas não foram 
atingidas, pois o tufão poupou a cida-
de de Suva onde os Irmãos estão. O 
Instituto Champagnat e a Escola Pri-

mária São Marcelino estão servindo 
como centro de acolhimento para as 
pessoas Atingidas.

Os Irmãos Maristas, presentes no país 
desde 1888, têm cinco centros edu-
cativos em Suva. Atualmente 5 Irmãos 
trabalham no país.

Em Suva está também o postulantado 
do Distrito. Atualmente tem dois pos-
tulantes do Kiribati.

O Noviciato de Lomeri fica a uma hora 
de viagem de Suva. Lá vivem três Ir-
mãos e atualmente temos dois novi-
ços, um de Samora e outro de Kiribati.

QuêNia: PriMeira reuNião da coMissão 

de Missão da África coM a csac

A Comissão da Missão da África se 
reuniu com a Conferência de Supe-
riores do Continente Africano (CSAC) 
pela primeira vez, em Nairóbi, no 
dia 10 de fevereiro, desejando uma 
maior colaboração entre as Unidades 
Administrativas para melhorar a mis-
são na África.

“O encontro foi excelente”, manifes-
tou o Ir. João Carlos do Prado, diretor 
do Secretariado da Missão. “Foi muito 
positiva a reunião com os provinciais 

e permitiu harmonizar a visão de fu-
turo sobre a missão marista na África 
e os processos necessários para rea-
lizá-la”.

O encontro com os superiores pro-
vinciais se realizou durante a reunião 
da Comissão Africana da Missão, que 
aconteceu de 8 a 11 de fevereiro.

Participaram três membros do Secre-
tariado da Missão do Instituo – O Ir. 
João Carlos do Prado, diretor, a nova 

A universidade marista Notre 
Dame of Marbel ficou no 35o lugar 
entre as 130 melhores universida-
des e escolas do país. O resultado 
confirma a dedicação da equipe 
de educadores maristas nas Fili-
pinas.

uNiversidade eM filiPiNas

No dia 20 de fevereiro, 15 noviços 
iniciaram o primeiro ano de novi-
ciado na Província África Austral, 
em Moçambique. Eles se juntaram 
aos 11 noviços que atualmente fa-
zem o segundo ano do noviciado.

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

Camarões: St. Pius X                                  
Catholic College, Tatum

Brasil: Centro Social Marista 
Irmão Justino, São Paulo

Moçambique: Noviços 
de Matola

coordenadora de projetos, Patrizia 
Coppola, e o assessor do Projeto No-
vos Modelos, Luca Olivari.

A Comissão da Missão da África se 
reuniu em Nairóbi para discutir o pla-
no estratégico de 2017-2022, com o 
objetivo de fomentar uma maior co-
laboração entre as unidades adminis-
trativas.
Os objetivos da Comissão são a forma-
ção de líderes, os direitos e a proteção 
das crianças, a sustentabilidade e vi-
talidade e a pastoral juvenil marista.

“Os projetos estão crescendo em 
complexidade e isso requer mais es-
trutura e também a sustentabilidade 
financeira”, disse o Ir. João ao escritó-
rio de comunicações da Casa Geral, no 
dia 15 de fevereiro. “As metas da Áfri-
ca não são só da África, mas de todo 
o Instituto, porque somos um corpo 
global”.

A reunião com os provinciais aconte-
ceu no Centro Internacional Marista, 
MIC, em duas sessões: uma sobre o 
plano estratégico e outra sobre o pro-
grama de formação dos educadores, 

que tem como título “Novos Horizon-
tes”.

Angela Petenzi participou em nome 
de FMSI para monitorar o progresso 
da primeira fase do Programa Novos 
Horizontes e para individuar possíveis 

agências que financiem a sua segun-
da fase.
O objetivo do programa Novos Ho-
rizontes é de “formar líderes nas es-
colas que contribuam à formação de 
líderes autênticos e transformadores 
em uma nova África”.

Tailândia: Centro marista 
para migrantes em Samut Sakhon

Espanha: Maristas Champagnat Guadalajara, 
formação 'Educar para a interioridade'

Sri Lanka: Marist                                            
Stella College
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brasil sul-amazônia

Profissão perpetua                     
em Tabatinga

Grécia: 350 leiGos Maristas refleteM juNto 
coM os irMãos sobre a Missão evaNGelizadora

No dia 23 de janeiro foi realizada uma 
sessão de formação marista nas de-
pendências do Lycée Léonin de Nea 
Smyrni sobre o tema “a missão da 
instituição marista”, dirigida à equipe 
educativa, administrativa e também 
aos outros empregados dos Colégios 
Léonins de Néa Smyrni e de Patissia e 
ainda do Centro Social ‘Coração sem 
Fronteiras’. 

Participaram igualmente alguns mem-
bros do grupo ‘Jovens maristas em 
ação’.

Em um clima de colaboração e corres-
ponsabilidade na missão conjunta da 
educação cristã de crianças e jovens, 
reuniram-se cerda de 350 Irmãos e 
Leigos maristas para estudar o “Pla-
no Comum da Pastoral das Obras 
Maristas na Grécia” e para renovar o 
compromisso com a herança deixada 
pelos primeiros maristas: a promessa 
de um mundo melhor e a confiança 
no chamado de Deus; um chamado a 
contribuir com o nosso próprio cami-
nhar, para dar continuidade à história 
iniciada.

O Ir. Matthieu Lévantinos, presidente 
do Conselho da Missão Marista na Gré-
cia, abriu o encontro, sublinhando que 
“um estabelecimento cristão é chama-
do a criar uma comunidade animada 

pelo espírito evangélico de liberdade 
e amor e a ajudar a crianças e jovens 
a madurar e apreciar a vocação cristã”. 

O Ir. Gabriel Villa-Real, conselheiro 
provincial e elo de ligação do Conse-
lho Provincial com as obras maristas 
na Grécia, falou sobre os “Novos Mo-
delos de Animação, Gestão e Gover-
nança baseados na história da nossa 
fundação e de nossa tradição”.

A apresentação do tema principal da 
sessão foi baseada no sentido au-
têntico da “missão pastoral” em uma 
instituição cristã e em um ambiente 
grego do século XXI. 

Os membros da Comissão de Forma-
ção marista apresentaram o “Plano 
Comum da Pastoral das Obras Maris-
tas na Grécia”, fruto do trabalho dos 
responsáveis da pastoral dos dois co-
légios, que trabalharam durante dois 
anos para desenvolver um documen-
to que compreende todas as esferas 
da planificação pastoral.

Trata-se de um documento importan-
te para a vida das obras maristas da 
Grécia e, de fato, é a pedra angular, 
porque a pastoral se encontra no co-
ração da Missão Marista; é a essência, 
a finalidade e a razão da nossa exis-
tência.

O Ir. João Paulo Aranhaga 
Vargas, da Província Brasil 
Sul-Amazônia, fez sua con-
sagração definitiva no Insti-
tuto no dia 14 de Fevereiro 
em Tabatinga, Amazonas, na 
Comunidade São Marcelino 
Champagnat. 

A celebração foi presidida 
pelo Bispo da Diocese do 
Alto Solimões, Dom Adolfo 
Zon Pereira (Missionário Xa-
veriano).

O Ir. Inácio Nestor Etges, pro-
vincial, recebeu os votos, em 
nome do Superior Geral.

Através da celebração, o Ir. 
João deu um SIM Marial que 
lhe inspira a viver definiti-
vamente a Vida Religiosa 
Consagrada, na Instituto dos 
Irmãos Maristas.

O Ir. João continuará seu 
trabalho na catequese e na 
pastoral da juventude, como 
tem feito até agora, em Porto 
Velho.
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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

Sua grande experiência e 

simplicidade de Irmão 

nos cativou a todos os 

presentes.

"

"

 eNcoNtro de aNiMadores de coMuNidade da aMérica ceNtral

“é uMa Graça Poder servir coM aleGria”

Vinte e quatro Irmãos, animadores de 
comunidades da Província da América 
Central, reuniram-se, de 5 a 7 de feve-
reiro para o encontro anual em Guate-
mala, para refletir sobre alguns pontos 
e partilhar as suas experiências.

Irmãos vindos de Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Nicarágua, Puerto Rico, 
Cuba, Honduras se encontraram no 
Centro Marista de Formação.

“É como um oásis, poder servir com 
alegria”, disse o Ir. Rodrigo Cuesta. 

É um encontro que ajuda a todos a re-
forçar nosso serviço, a partilhar ideias 
e a entrar em sintonia com diferentes 
aspectos da Província e do Instituto, a 
partir da nossa função de animadores”.

Durante o encontro o Irmão Álvaro Ro-
dríguez, ex-superior geral dos Irmãos 

de La Salle, deu o seu próprio teste-
munho, falando sobre o que significa 
ser “Irmão entre irmãos”.

Dirigindo-se especialmente ao grupo 
de Irmãos animadores de comunida-
de, ele dividiu sua palestra em quatro 
áreas: Irmãos consagrados para uma 
missão evangélica, a pastoral da au-
toridade evangélica, a sua experiência 
como Irmãos e servidores dos Irmãos.

“Sua grande experiência e simplici-
dade de Irmão nos cativou a todos os 
presentes, que durante a partilha en-
riqueceram o conteúdo com suas pró-
prias experiências”, disse o Ir. Rodrigo. 

“Acreditamos que os objetivos do en-
contro foram alcançados”.

Os objetivos foram de proporcionar 
um lugar de encontro, reflexão e cres-

cimento da comunidade de animado-
res e também de aprofundar a iden-
tidade do animador da comunidade, 
tentando proporcionar um serviço 
melhor no acompanhamento da vida 
e da missão dos Irmãos e das comu-
nidades.

Outras metas eram explorar e refletir 
sobre o sentido da vocação do Irmão 
dentro da Igreja, oferecendo algumas 
pistas para o serviço de animação 
dentro da comunidade e para animar a 
comunidade dos Irmãos com lideran-
ça e serviço no estilo de Jesus.

Havia também o desejo de entrar pro-
fundamente no tema do Ano da Mise-
ricórdia, no Ano Fourvière e analisar 
os documentos do Capítulo Provincial, 
observando os desafios para os ani-
madores de comunidade. 

- Irmão Rodrigo Cuesta
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