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Notícias Maristas

França: Continua a preparação do enContro internaCional 
de Jovens Maristas eM lyon

adMinistração Geral

• De primeiro a 05 de março acon-
tece o Conselho Geral Ampliado 
em Florianópolis, Brasil, com a 
participação dos membros do 
Conselho Geral e dos governos 
das seis Unidades Administrati-
vas do Brasil e Cono Sur, que a 
partir de agora formam uma úni-
ca região no Instituto.

• Depois do Conselho Ampliado, 
os animadores das UA se encon-
tram, nos dias 6 e 7, com o Ir. João 

Carlos do Prado, Luca Olivari e o 
Ir. Víctor Preciado para tratar do 
Projeto Novos Modelos.

• Os Irmãos Tony Leon e Hipólito 
Pérez acompanharam, durante 
alguns dias, os Irmãos reunidos 
em Manziana (25-26 de feverei-
ro) e El Escorial (29 de fevereiro 
– 01 de março). Nas duas casas 
de formação se realiza, até abril 
próximo, o encontro para Anima-
dores de Comunidade.

Foi preparado um pro-

grama muito variado 
e esperamos que seja 

atraente.

Pe. Alejandro Muñoz (SM)

"

"
Enquanto a preparação continua 
para o Encontro Internacional de 
Jovens Maristas em Lyon, na França, 
um dos membros da Equipe Prepa-
ratória diz que espera que os jovens 
se sintam atraídos pelo programa.

“Foi preparado um programa mui-
to variado e esperamos que seja 
atraente”, disse o Padre Marista Ale-
jandro Muñoz, membro da equipe.

“Dedicaremos um dia para escutar 
a realidade dos jovens que partici-
pam e outro dia para escutar sobre 
nossos fundadores e pioneiras. 

Dedicaremos um dia aos maristas 
de hoje, um ao mundo de hoje, ou-
tro para refletir sobre nossos apelos 
pessoais e, finalmente, um dia para 
celebrar a Promessa de Fourvière.”

Quarenta voluntários animarão o evento, que reunirá 400 jovens dos qua-
tro ramos da Família Marista – Irmãos Maristas, Padres Maristas, Irmãs Mis-
sionárias e Irmãs Maristas. 

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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união Marista do Brasil: 
asseMBleia ordinária eleGe 
novos diriGentes

A União Marista do Brasil (UMBRASIL) realizou a XII As-
sembleia Geral Ordinária nos dias 18 e 19 de fevereiro de 
2016. Nesse encontro tomaram posse novos membros da 
equipe diretiva da entidade e foram aprovados os projetos 
para 2016.

O novo presidente do Conselho, Ir. Joaquim Esperandio, 
resumiu com essas palavras o espírito marista no Brasil: 
“estamos vivendo em clima de unidade e de coração aber-
to. Será muito bom se isso for cada vez mais aprofundado 
entre todos. Devemos caminhar juntos, todos como um 
conjunto e pensando no melhor para o Brasil Marista”.

A UMBRASIL é formada pelas três Províncias brasileiras e 
foi fundada em 2005.

Assumiram novos cargos durante a última Assembleia: Ir. 
Joaquim Sperandio, da Província Brasil Centro-Sul (presi-
dente do conselho); Ir. Deivis Fischer, da Província Brasil 
Sul-Amazônia (Diretor- Presidente); Ir. Vanderlei Siqueira, 
Província Brasil Centro-Sul (Diretor-Secretário); Ir. Hum-
berto Gondim, da Província Brasil Centro-Norte (Diretor-
-Tesoureiro). Para o Conselho Fiscal assumem os cargos os 
Irmãos Jorge Gaio (Brasil Centro-Sul), Lauro Hochscheidt 
(Brasil Sul-Amazônia) e Renato Augusto da Silva (Brasil 
Centro-Norte).

Estamos vivendo em 

clima de unidade e de 

coração aberto.

 Ir. Joaquim Esperandio

"

"
Outras informações estão disponíveis no site: 

www.lyon2016daretodream.com

Facebook:  https://www.facebook.com/daretodream2016
Twitter: https://twitter.com/lyondaretodream

Duzentos e cinquenta jovens serão ligados aos Irmãos 
Maristas.

Depois do encontro, de 17 a 23 de julho em Lyon, al-
guns dos participantes continuarão a viagem até Cracó-
via, na Polônia, para participar da Jornada Mundial da 
Juventude, que terá a presença do Papa Francisco.

Religiosos dos quatro ramos, os quatro superiores ge-
rais e seus conselhos também participarão. No encon-
tro está previsto um diálogo entre os superiores e os 
jovens.

“O tema do encontro é “Dare to Dream” e representa 
um convite a nos atrever a sonhar, assim como fizeram 
aquele grupo de jovens há 200 anos, disse o Pe. Ale-
jandro.

“Fourvière é uma promessa que nos deu muita vida e, 
sem dúvidas, prestou muito serviço ao mundo”.

Os jovens reunir-se-ão de 17 a 23 de julho, em Lyon, 
antes de viajarem para Cracóvia, Polônia, para a JMJ, 
que será de 25 a 31 de julho.

O encontro terá o seu foco na celebração da Promessa 
de Fourvière, feita há 200 anos por um grupo de jovens 
sacerdotes e seminaristas e, para os maristas de Cham-
pagnat, na preparação do bicentenário da fundação.

Conforme o Pe. Alejandro, o programa incluirá “momen-
tos com todos juntos, trabalhos em pequenos grupos e 
também possibilidade para os jovens visitarem os lu-
gares onde cada ramo marista nasceu: L’Hermitage, La 
Neylière, Belley e Sainte-Foy”. 

“E também visitar a bonita e histórica cidade de Lyon”.

O encontro será realizado no colégio marista de Sainte 
Marie de Lyon – La Solitude, que se encontra na coli-
na de Fourvière. Os jovens se hospedarão numa escola 
dos Lazaristas.

A Equipe Preparatória é formada pelas irmãs Maristas 
Missionárias (SMSM) Apolina Ikauno, Marie José de Pré-
ville, Aubierge Amoussou e Apolina Ikauno; pelos Pa-
dres Maristas (SM) Ad Blommerde, Alejandro Muñoz e 
Teri O’Brien; pelas Irmãs Maristas (SM) Bridget Chaignon 
e Anne McCabe; pelos Irmãos Maristas Ramón Rúbies, 
André Déculty,  Gabriel Villa-Real e Miguel Ángel Espi-
nosa Barrera.

http://www.lyon2016daretodream.com
https://www.facebook.com/daretodream2016
https://twitter.com/lyondaretodream
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PrePara-se uM filMe sobre o fuNdador 

do celtic de GlasGow: uM irMão Marista
solidariedade eM saMoa

notíCias eM Breve

forMação Na esPaNha

Calendário Marista

brasil ceNtro-Norte 

Na semana passada os responsáveis 
de pastoral das quatro Províncias com 
obras na Espanha se reuniram em 
Castillo de Maimón para uma sessão 
de formação.

Os professores do colégio marista 
de Mulivai, Samoa, estão oferecendo 
apoio gratuito para alunos depois do 
horário escolar. Alguns dos estudan-
tes interessados têm dificuldades 
para ler e outros seguem com dificul-
dades algumas matérias.

cruz del sur

A história do Irmão Marista irlandês 
que fundou o Futebol Clube Celtic de 
Glasgow, Escócia, vai se tornar um fil-
me.

O site catholicireland.net deu a notícia, 
afirmando que o Instituto Britânico do 
Cinema colaborará com a criação do 
filme sobre Andrew Kerins, conhecido 
como Ir. Walfrid, e sobre a comunidade 
irlandesa, que naquele tempo morava 
na Escócia.

“O Irmão Walfrid e a zona leste de 
Glasgow ocupam um lugar importante 
na história”, disse o premiado cineasta 
escocês Andrew O'Hagan, que está tra-
balhando no roteiro, depois de ter sido 
escolhido pelo diretor do filme, Peter 
Mullan.

“Sem entrar em detalhes, o filme conta 
a história de uma família irlandesa da 
área de Saltmarket, nos tempos da fun-
dação do time de futebol”. E se acres-
centa: “é a história dos membros da 
igreja, do clero local e da comunidade 
de imigrantes irlandeses que começam 
a se organizar social e politicamente e 
que nunca foi contada.”

O filme englobará um período de 40 
anos, da chegada a Glasgow, em 1846, 
dos primeiros sobreviventes da cares-
tia irlandesa, até 1887, data em que o 
Ir. Walfrid criou o Futebol Clube Celtic.

Ao mesmo tempo, a obra cinemato-
gráfica contará como foi criada uma 
comunidade na cidade em torno das 
paróquias católicas com originários da 
Irlanda.“

“Esse time, criado pelos Irmãos Maris-
tas, alcançou sucessos europeus, mas 

penso que esse período de 40 anos 
nunca foi documentado de forma sufi-
ciente”, disse Andrew.

O Ir. Walfrid era originário de Ballymote, 
Condado de Sligo, e se tornou marista 
em 1864. Formou-se para o ensino e se 
tornou diretor do Colégio Sagrado Co-
ração de Glasgow.

Em 1888 fundou o Clube de Futebol 
para arrecadar fundos destinados aos 
podres da zona leste de Glasgow.

Em 1893, foi transferido para Londres 
e ali organizou partidas de futebol para 
ter recursos e criar uma organização 
social chamada “The Poor Children’s 
Dinner Table” (A mesa da refeição das 
crianças pobres).

O Ir. Walfrid morreu no dia 17 de abril 
de 1915, com 74 anos, em Dumfries, 
Escócia.

“Esta é uma história sobre a autoesti-
ma, é um filme austero, sobre como ter 
êxito em tempos difíceis e por isso, cer-
tamente, terá uma grande qualidade”, 
afirmou Andrew.

O fundador do Celtic de Glasgow,
o Ir. Walfrid (Andrew Kerins)

• 3 março: partida dos primeiros Ir-
mãos para Sri Lanka (1911)

• 7 março: morre em Ampuis o Ir. 
Antonio, quarto membro do Insti-
tuto(1851); morre em Gugliasco o 
Ir. Estratônico, 5.º Superior geral 
(1926)

• 8 março: saída dos primeiros Irmãos 
para a China (1891)

• 9 março: saída dos primeiros Irmãos 
para Haiti (1985)

• 10 março: saída dos primeiros Ir-
mãos para Gana (1983)

Com o tema “Herdeiros da promessa, 
rumo a um novo começo” e o lema 
“Profetas e místicos para nosso tem-
po”, a Semana Pastoral Marista acon-
tece nesses dias nos colégios e esco-
las sociais da Província Marista Brasil 
Centro-Norte.

Durante os dias 25 e 26 de feverei-
ro, em Lujan, Argentina, reuniram-se 
lideranças das diferentes áreas da 
animação provincial para participar 
da Assembleia convocada pelo Pro-
vincial Ir. Alberto Aparicio, com o ob-
jetivo de dar os primeiros passos no 
“caminhar juntos” do novo triênio.
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Mundo Marista

Argentina: Assembleia Provincial 
de Cruz del Sur em Luján

Brasil: Conselho Geral Ampliado para 
a Região do Brasil e Cone Sul

Itália: Semana de formação para 
agentes de pastoral

Brasil: Fraternidade la valla do MChFM, Florianópolis, 
santa Catarina

Avaliar o trabalho de uma fraternidade, muitas vezes, 
pode parecer uma tarefa em que a subjetividade pre-
valece. 

Afinal, o que podemos definir como uma tarefa real-
mente necessária para a vivência humana e cristã?

Ao avaliarmos as palavras do mestre: “Onde dois ou 
mais estiverem reunidos em meu nome, Eu estarei en-
tre vós” nos remetemos às celebrações eucarísticas, 
onde o empenho de meditar e procurar buscar alimen-
to cristão torna-se uma necessidade básica.

A vivência e convivência marista sempre sublinhou es-
ses aspectos. 

O próprio Marcelino indicava o encontro com a comuni-
dade, a prática da convivência como instrumento para 
caminhar na busca do bem, como percebemos em sua 
Biografia: “Convencido de que, para fazer o bem e levar 
as pessoas a Deus, é preciso conquistar-lhes a afeição 
e a estima, quando chegou a Lavalla, o Pe. Champagnat 
tratou de conquistar a confiança dos seus paroquianos.” 

Manziana: Curso para animadores de 
comunidade

África do Sul: Sacred Heart College, 
Johannesburg

Esta tem sido uma das atividades da Fraternidade La 
Valla, em Florianópolis, Província Brasil Centro-Sul. Isso 
se realiza através do apostolado litúrgico na paróquia 
Santa Rita de Cassia, no bairro Jardim Atlântico. 
A missão da animação da missa mensal conta direta-

Espanha: curso para animadores de 
comunidade (El Escorial)
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mente com o apoio dos Irmãos Ma-
ristas da comunidade, próxima à 
Paróquia, onde a Fraternidade con-
vive.

Todo mês nos reunimos, em um en-
contro festivo e celebrativo. 

Os Irmãos Andrés Porras 

e Miquel Cubeles vivem de 

maneira simples, traba-

lham com entusiasmo e 

esperam ajuda

 Ir. Chris Wills

"

"

Enquanto continuam os trabalhos 
de reconstrução de uma escola no 
sul do Líbano para acolher crianças 
deslocadas por causa da guerra, o 
Conselho do Projeto Fratelli se en-
controu, no último dia 17 de feve-
reiro, na Casa Geral, para definir os 
últimos detalhes do projeto, que 
de imediato está relacionado com 
duas escolas, uma em Beirute e ou-
tra em Rmeileh.

O Conselho se reuniu depois da 
viagem do Ir. Chris Wills, diretor do 
Secretariado da Colaboração para a 
Missão Internacional (Cmi), que es-
teve no Líbano, de 8 a 12 de feve-
reiro, para acompanhar a equipe de 
administração e gestão do Projeto.

Ele encontrou, na ocasião, os mem-
bros do Comitê local, os Irmãos Ha-
bib Zraibi e Clair Said (Lassalistas) 
e Jose Luis Elias e Edouard Jabre 

(Maristas).
“O principal desafio é começar e 
conseguir captar, mediante os en-
contros que estão sendo realiza-
dos, as necessidades educativas 
básicas das crianças deslocadas”, 
disse o Ir. Chris. 

“Outro desafio é envolver as comu-
nidades das pessoas deslocadas 
no projeto e criar uma estrutura 
através da qual as comunidades 
maristas e lassalistas existentes – 
Irmãos, professores, pais e alunos 
– possam se envolver no projeto.”

Os membros do Conselho do Proje-
to são dois Irmãos Maristas - Chris 
Wills e o Vigário geral Joe Mc Kee 
– e dois Irmãos de La Salle –Rafael 
Matas Roselló e o Vigário geral Jor-
ge Gallardo.

Uma das escolas do projeto está 
em Borj Hammoud, um bairro no 
norte de Beirute.

Esse projeto socioeducativo é con-
duzido em colaboração com Insan, 
uma organização não governamen-
tal, e a ajuda de três professores, 
um coordenador, um animador e 
um vigia. 

O Ir. Bertrand, dos Pequenos Irmãos 
de Jesus (Charles de Foulcauld), 
que representa Insan é o link para 
esse projeto.

A segunda atividade do projeto no 
Líbano está relacionada com a res-
truturação de uma escola marista 
em Rmeileh, perto de Sidão, a 40 
quilômetros de Beirute, fechada 
desde os tempos do conflito entre 
o Líbano e Israel. 

Após o encontro, todos participam 
animando os cantos e a liturgia da 
celebração eucarística da comuni-
dade paroquial.

A vontade e o prazer de celebrar 
com a comunidade como testemu-

nho dos membros têm superado 
obstáculos e atraído serviços, como, 
a catequese, por exemplo. 

É uma alegria e um dos reflexos do 
Carisma Marista vividos na Fraterni-
dade.

Projeto fratelli:  terMiNaM as PreParações Para duas obras 

sócio educativas Para criaNças deslocadas
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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

Grupos da Pastoral Juvenil e esco-
teiros das escolas maristas e las-
salistas estão ajudando a fazer as 
melhorias necessárias.

As aulas em Rmeileh devem come-
çar em março, com três professores, 
um coordenador e um vigia.

Os Ir. Andrés Porras, lassalista, e o 
Ir. Miquel Cubeles, marista, estão à 
frente dos projetos nas duas esco-
las.

Os superiores de La Salle e dos Ir-
mãos Maristas lançaram esse pro-
jeto em março do ano passado e 
escolheram os Irmãos Andrés (Mé-
xico) e Miquel (Espanha – L’Hermi-
tage) como seus líderes.
Chegaram no Líbano em setembro 

passado e, desde então, trabalham 
na organização do projeto e se 
adaptam ao novo estilo de vida.

“Eles vivem de maneira simples, 
trabalham com entusiasmo e espe-
ram ajuda”, disse o Ir. Chris.

O Projeto Fratelli é uma colabora-
ção intercongregacional que com-
preende os Irmãos Maristas e De 
La Salle, ao qual estão convidadas 
também outras congregações. 

O Projeto Fratelli não se limita a 
ações no Médio Oriente e se alme-
ja que seja implantado também em 
outros lugares onde crianças e jo-
vens sofrem por causa de conflitos 
e são deslocadas ou refugiadas ou 
migrantes.

ÚltiMos 
irMãos 

FaleCidos

10/01/2016: Edward Breslin -
Província United States of Ame-
rica

13/01/2016: Maurice Vilz -
Província Europe Centre-Ouest, 
Bélgica

15/01/2016: Frédéric (Julien) 
Pellegrin - Província Europe Cen-
tre-Ouest, Bélgica

19/01/2016: Ángel Sáez Ruiz -
Província Mediterránea, Espanha

19/01/2016: Julio Galdeano 
Echávarri - Província LHermitage,  
Espanha

20/01/2016: Thomas Lee - 
Província United States of Ame-
rica

24/01/2016: José María Mateo 
Cumba - Província Mediterránea, 
Espanha

25/01/2016: José García López 
- Província Compostela, Espanha

19/02/2016: Paul Clet Sing Wen 
Chuan - Província East Asia, Ma-
lásia

19/02/2016: Vicente Villalaín 
Fernández - Distrito Paraguay

22/02/2016: Gregory Ugwu - 
Província Nigeria

29/02/2016: Lazarus Onusoro - 
Província Nigeria O Conselho do Projeto Fratelli (da esquerda para a direita): os Irmãos Jorge Gallar-

do, Rafael Matas Roselló, Chris Wills e Joe Mc Kee.

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

