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Conselho Geral Ampliado para a Região do Brasil
Cinco dias reunidos em Florianópolis, Brasil

e

Cone Sul

No primeiro dia do mês de março,
com o tema: “Ser ponte, rumo a um
novo começo”, teve início a Reunião
do Conselho Geral Ampliado para a
Região do Brasil e Cone Sul, no Recanto Champagnat, em Florianópolis, Brasil.
O Conselho Geral Ampliado conta
com a participação de aproximadamente 40 irmãos vindos do Conselho Geral (ROMA), dos Conselhos
Provinciais da Região Brasil – Brasil
Sul-Amazônia, Brasil Centro-Norte e
Brasil Centro-Sul – e da Região Cone
Sul – Santa Maria de los Andes, Cruz
del Sur e Distrito do Paraguai.
O Conselho Geral e os Conselheiros Provinciais da
Região América Sul

Administração Geral
De 8 a 11 de março acontece o Conselho Geral ampliado em Quito, Equador, com a participação de todos os membros do Conselho Geral e dos conselhos provinciais das seis Unidades Administrativas da Região Arco Norte.
O Ir. João Carlos do Prado e Luca Olivari, do Secretariado da Missão, participaram da reunião dos conselhos provinciais da nova
região “América Sul” para acompanhar a implementação do Projeto Novos Modelos, em Florianópolis, nos dias 6 e 7 de março.
No dia seguinte, encontraram, no mesmo local, o Conselho da Província Cruz del Sur.
Em seguida, nos dias 9 e 10, em Brasília, reuniram-se com o Conselho Provincial do Brasil Centro-Norte.

www.champagnat.org

O Irmão Emili Turú, deu as boas
vindas, conduziu um momento de
oração e a apresentação dos participantes, e explicou os objetivos da
reunião.
Esta pretende ser participativa, com
máxima interação, promovendo um
diálogo fraterno e, também, um momento para celebrar juntos, com coração agradecido, o bicentenário do
Instituto.
Em seguida, o Irmão Ernesto Sánchez fez uma apresentação do documento da Santa Sé: “Identidade e
Missão do Religioso Irmão na Igreja”, que será o fio condutor dos diálogos durante toda a reunião, que
acontece até sábado, 5 de março.
No início da noite, na Capela São
Marcelino Champagnat, a Celebração Eucarística terminou as atividades do dia.
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Crônica

do segundo e terceiro dias do

Conselho Geral Ampliado
Quinta-feira, 3 de março
A Fraternidade, dom que compartilhamos, foi o tema da oração e do
diálogo conduzido pelo Ir. Antonio
Ramalho, na quinta-feira, 3 de março.
A partir do documento “Identidade
e Missão do Religioso Irmão na Igreja”, da Santa Sé, o Ir. Antonio propôs
basicamente dois questionamentos: quais são os dons que você traz
à vida da sua comunidade, ao conselho e ao Instituto? O que somos
capazes de criar em nós coletivamente?

O segundo dia do Conselho Geral Ampliado, quarta-feira 2 de março, iniciou
com a oração, com o tema A fraternidade, dom que entregamos, conduzida
pela Ir. Victor Preciado.
Seguindo as atividades, o Ir. Josep Maria Soteras apresentou as estatísticas e
um apanhado histórico da Vida Religiosa no Mundo.

foram: Qual é o tempo da mudança?
Para quem é a mudança? Para quem devemos enfrentar os desafios? Até onde
podemos chegar?
Depois, o Ir. Josep Maria Soteras apresentou as perspectivas do Projeto Novos modelos de animação, governança
e gestão, enfatizando a corresponsabilidade de todos na missão comum do
Instituto.

Seguindo, foi oportunizado um diálogo
em grupos sobre as perspectivas de futuro, experiências e aprendizagens da
vida religiosa no Instituto.
À tarde, os questionamentos da oração

Por fim, antes da Celebração Eucarística, o Ir. Wagner Cruz apresentou o processo vivido pela equipe de elaboração
das iniciativas para a integração da Região Brasil e Cone Sul.

Crônica

dos dois últimos dias do

O quarto dia, sexta-feira 4 de março, animado pelo Ir. Ernesto Sánchez, foi de muita partilha entre os Irmãos dos Conselhos Provinciais do Brasil e Cone Sul e, também, de reflexões
pessoais com a temática: O mistério – a fraternidade, dom
que recebemos.
A manhã esteve inteiramente centrada sobre a interioridade
e a espiritualidade, com suas fortalezas e desafios.
À tarde, o Ir. Ernesto apresentou as ressonâncias do Colóquio Internacional Marista sobre Formação Inicial, que
aconteceu em L’Hermitage de 4 a 14 de outubro de 2015,
com a presença de 75 participantes para discutir maneiras de repensar e melhorar o processo de formação dos
jovens irmãos.

Falou-se, ainda, sobre a relação de
Irmãos e Leigos, em espirito de reciprocidade, e o caminho que se está
vivendo na preparação do documento “Marco Global de um processo vocacional marista para Leigos”.
O Ir. Joe McKee, Vigário Geral, apresentou a proposta do XXII Capítulo
Geral, a ser realizado na Colômbia
e, à tarde, falou sobre o projeto Lavalla200>, sobre as novas comunidades internacionais.
A Celebração Eucarística, animada
pela Província Cruz del Sur, foi partilhada em pequenas comunidades,
entregando a Deus o dom que cada
um pode partilhar.

Conselho Geral Ampliado
Os Irmãos presentes em Florianópolis puderam tratar várias
das recomendações do Colóquio e colaborar com as suas
próprias ideias.
Ao final do dia, o grupo acolheu os jovens Irmãos da Província Brasil Centro-Sul, a comunidade interprovincial do Noviciado do Brasil e membros de outras comunidades maristas
próximas, para um momento de partilha de vida, celebração
eucarística e convívio festivo.
No início do último dia de reunião, sábado 5 de março, o Ir.
Libardo, Ecônomo Geral, animou a oração.
Na sequência, foram propostas oficinas de diálogo, animadas por cada um dos representantes do Conselho Geral, com
11 de março de 2016
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Notícias

em breve

México Ocidental
Foi realizado na Província de México Ocidental um encontro regional do grupo MarCha, com o lema
“Contigo as virtudes Maristas”. Foi
uma proposta de crescimento que
convidou os jovens participantes
a planejar a vida com as virtudes
ensinadas por Champagnat.

Província Ibérica
No sábado, 5 de março, a equipe
de acompanhadores do Itinerário
de Vinculação Leiga Marista se
reuniu em Miraflores para continuar construindo os guias para o
acompanhamento e compartilhar
as experiências das diversas experiências que estão sendo realizadas.

Porto Rico
Os educadores maristas de Porto
Rico se encontraram de 26 a 28
de fevereiro em Bayamón. Participaram 65 professores dos colégios maristas de Guaynabo y
Manatí.

Brasil Centro-Norte
A Província informou que a iniciativa anual Missão Marista de
Solidariedade, nos últimos três
anos, realizou 83 experiências em
diferentes cidades do país, com
o envolvimento de 36 unidades
educacionais e cerca de 4.600
missionários.

Calendário

marista

11 março: Aprovação do ramo dos
Padres da Sociedade de Maria (1836);
Primeira fundação marista na Argélia
(1891); Beatificação de Francesc Castelló
Aléu, ex-aluno marista (2001)
12 março: Nascimento do Ir. Francisco
(Gabriel Rivat), primeiro Superior geral,
em Maissonette, França (1808)
16 março: a Congregação para as Causas
dos Santos reconhece a validade do
processo diocesano de Burgos, relativo
ao Irmão Bernardo (1990)
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Os participantes em Florianópolis, Brasil

as seguintes temáticas: Regionalização
e Províncias com distritos; Revisão das
Constituições; Capítulo Geral; La Valla
200, novas comunidades internacionais; Vinculação e Pertença laical,
Marco global; Colóquio de Formação
Inicial; Promover a Internacionalidade.
Um momento intenso de reflexão e
diálogo, seguido pela sessão plenária
para partilha e avaliação do encontro.
Irmão Emili, em sua mensagem final,
expressou sua gratidão pela comunhão
e fraternidade reinantes no encontro e
pela grande contribuição dessas Províncias a todo o Instituto.
Convidou a não perder a capacidade
de sonhar, enraizados no amor primei-

ro e mantendo viva a visão de futuro
que nos fazem avançar.
O Conselho Geral ampliado terminou
com a celebração eucarística e almoço
de confraternização.
À tarde, os Irmãos tiveram oportunidade para conhecer um pouco da cidade
de Florianópolis, uma obra social Marista e o Noviciado Interprovincial do
Brasil.
A Região Brasil e Cone Sul continuou
reunida em Florianópolis nos dias 6 e
7 de março, partilhando sobre os Novos Modelos de Governança e Gestão
e tomando algumas decisões organizativas.

Novo provincial da África Austral
Ir. Norbert Mwila
O Conselho Geral nomeou o Ir. Norbert Mwila, da Zâmbia, como Provincial da África Austral para um
primeiro mandato de três anos.

inspiradora e sabedoria da sua experiência”, disse o novo provincial
ao escritório de comunicações da
Casa Geral, no dia 3 de março.

“Espero e desejo compartilhar o conhecimento adquirido, a compreensão e a experiência de vida como
formador marista nesse meu novo
serviço apostólico de liderança,
confiando no Senhor como mestre
construtor, em Nossa Boa Mãe Maria e em São Marcelino por sua guia

O Superior Geral, Ir. Emili Turú,
anunciou a nomeação em uma carta
de 19 de fevereiro, dirigida aos Irmãos da Província da África Austral,
depois de um “momento de diálogo
fraterno” com o Ir. Norbert. Na carta,
o Ir. Emili agradeceu ao atual provincial, Ir. Joseph Walton, pela sua
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Mundo Marista

Bangladeche:
Mymensingh

Chile: Encontro da Sub-comissão
Inter-americana de solidariedade

Brasil: Semana Pastoral Marista 2016,
Brasil Centro-Norte

Quênia: Via sacra no MIC
(Marist International Centre), Nairobi

Equador: Conselho Geral Ampliado
para a Região Arco Norte

Espanha: Curso na Conferencia Marista
Espanhola sobre solidariedade

colegial, o Ir. Norbert entrou no postulantado, em 1991,
na Comunidade de St. Paul, em Kabwe, na Zâmbia.
Fez o noviciado em Kutama, Zimbábue e, em 1993, fez
a primeira profissão.
Continuou sua formação no Centro Internacional Marista (MIC), em Nairobi, até 1996.
Tornou-se, então, professor nas escolas primária e secundária em St. Paul, sendo nomeado em 1998 diretor
de uma nova escola na mesma cidade. Ali foi diretor
durante sete anos.
Relembra a sua mãe, falecida em 2000, um ano antes
da sua profissão perpétua, como “uma das pessoas
mais influentes” na sua vocação marista.
Ir. Norbert Mwila,
Provincial da África Austral

Em 2001, o Ir. Norbert foi nomeado superior da comunidade de St. Paul. Em 2005 participou do curso de 11
meses para formadores, em Nairobi.

“generosidade e compromisso com a animação e com o
governo da Província nos últimos seis anos.”

Em 2006 se tornou mestre de postulantes, por três meses, em Mtendere, cidade importante de Malaui.

O Ir. Norbert assumirá o cargo no próximo dia 23 de
agosto, durante o Capítulo Provincial.
Ele conheceu os Irmãos maristas quando era adolescente, encontrando o Ir. José Luis Grande. Depois do

Em 2007 foi nomeado mestre de noviços em Matola,
Moçambique, onde está até hoje. Em 2013 foi também
nomeado membro da Comissão Internacional Irmãos
Hoje.
11 de março de 2016
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TVE este domingo às 11:30 sobre o trabalho marista no Líbano
Um dos canais da televisão pública espanhola transmitirá
um programa que vai mostrar a guerra na Síria e o trabalho
dos Irmãos Maristas na região.
O canal 2 de RTVE transmitirá a reportagem durante o programa “Povo de Deus”, que irá ao ar às 11:30 da Espanha,
no domingo 13 de março.
Com o título “Síria, vida no inferno”, mostrará também a
vida de milhares de refugiados no Líbano, país vizinho, e o
Projeto Fratelli, um projeto conduzido pelos Irmãos Maristas e os Irmãos de La Salle que ajuda crianças deslocadas
no país.
O programa mostrará também uma entrevista com o
Ir. Georges Sabe, um dos “maristas azuis”, que vive em
Alepo, na Síria.
Este programa será o primeiro de 4 que serão exibidos

pela rede televisiva, depois que uma sua equipe viajou
para Beirute junto com a ONG SED, em fevereiro.
Para assistir o programa, visite esse link: http://www.rtve.
es/directo/la-2/ .

Timor Leste investe na educação: 46 novos concluintes
com o desenvolvimento do país, trazendo mais esperança para o seu futuro”.
“Com seu perfil vocês podem também
ajudar suas famílias a educar as próprias crianças, dando-lhes um foco
parecido para a educação delas”, ele
acrescentou.
O Ir. Peter continuou agradecendo os
pais dos formandos pelo apoio e sacrifício que permitiu seus filhos estudar
e viver em Baucau.
Durante o evento, o professor emérito da Australian Catholic University, Ir.
Tony d’Arbon, entregou o diploma do
mestrado de três membros da equipe
do Instituto, um curso feito à distância
e conduzido pelo Ir. Michael McManus.
Enquanto Timor Leste continua a priorizar a educação, 46 professores se
formaram no Instituto para professores no dia 20 de fevereiro, em Baucau,
Timor Leste.
Os estudantes formam a décima primeira turma a se formar no ‘Instituto
Católico para a Formação de Professo-

5

11 de março de 2016

res,’ – a primeira turma se formou em
2006.
“Vocês estudaram por três anos para
se tornarem bons professores que ajudam seus futuros estudantes a se tornarem bons estudantes, que adoram
aprender”, disse aos formandos o Ir.
Peter Corr, diretor do Instituto. “Dessa
maneira, vocês também contribuem

Os Irmãos Maristas fundaram o Colégio, que é afiliado à Australian Catholic University de Melbourne, depois
de um pedido do bispo da cidade, em
2001. É o único Institudo do país que
forma professores para o ensino primário.
Deolindo da Cruz, presidente do Instituto Nacional para a Preparação de
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Professores e Formação Profissional, falou em nome do Ministro da Educação.
Dois professores viajam para o Brasil
Enquanto isso, dois professores do Instituto viajaram para
Porto Alegre, onde estarão até 4 de maio para aprimorar o
estudo da língua portuguesa.
Crisogno Freitas Soares Pereira e Mariano dos Santos participam do programa de desenvolvimento profissional promovido pela Província da Austrália, com a colaboração da

Encontro

do

Secretariado

dos

Província Brasil Sul-Amazônia e o secretariado da Colaboração para a Missão Internacional (Cmi). Embora o português seja uma das línguas oficias do Timor Leste, junto com
o tetum, não é muito comum nas escolas.
Crisogno Freitas Soares Pereira tem trabalhado no Instituto
de Baucau durante os últimos 7 anos. Mariano dos Santos
é professor de psicologia no Instituto, onde trabalha desde
2007.
Para colaborar com o centro marista de Baucau, visite o site
http://www.australianmaristsolidarity.net.au .

Leigos: Um

olhar bifocal

delos de Gestão. Percorrendo a variedade de expressões
maristas nas diversas regiões do Instituto, deparamo-nos
com o mesmo espírito de Champagnat.
Procuro ler a experiência vivida, nesse período em Roma,
com um olhar bifocal, que permite ver de longe e de perto; que se detém no pequeno, mas contempla, ao mesmo
tempo, o global; que integra.

O Secretariado dos leigos na Casa geral em Roma

O convite do Ir. Emili tradicionalmente reúne, em Roma, no
mês de fevereiro, os codiretores do Secretariado dos Leigos, junto com os diversos grupos da Administração Geral.
São dias destinados à integração.
Para o secretariado representou uma rica experiência de
diálogo e encontro com o Conselho Geral e com as várias
comissões.
Notamos, no diálogo com o Conselho, que o Instituto pode
ter uma nova identificação evangélica e carismática, mais
ampla que a vida dos Irmãos. Criamos consciência que as
Constituições permitem oferecer um novo perfil vocacional dos Irmãos onde o carisma (espiritualidade, fraternidade e missão) é partilhado com os Leigos. Conversando
com o Secretariado Irmãos Hoje, concluímos que existem
mecanismos comuns para os processos de formação de
Leigos e Irmãos. Verificamos também que a testemunho
de vida de ambos tem um lugar na proposta de Novos Mo-

Trata-se do olhar para um novo começo, que conduz à unidade, à integração, à harmonia e à comunhão. A atitude
bifocal nos é dada por Jesus. Ele encarna o humano e o divino. Ele integra o pecado e a graça, o temporal e o eterno.
O olhar bifocal integra utopias e realismos, fidelidade e
criatividade, continuidade e rotura. Com “atitude bifocal”
podemos integrar envelhecimento físico com rejuvenescimento carismático, o insuspeitado e o imprevisível com
o planejado e previsto, um futuro de esperança com um
momento difícil da história, a audácia para mudar com os
ritmos, às vezes lentos, da Instituição.
O encontro de Roma esteve repleto de conteúdos e inspiração; Irmãos e Leigos que seguem apostando em Jesus e
seu Evangelho: um rico mosaico de propostas e projetos
diante do próximo Capítulo Geral. Ficou evidente o apelo
a integrar o imediato com o global, o parcial com o total, o
provincial com o internacional, no horizonte da transcendência, que é promessa de Deus. A partir dEle saberemos
ler sua Palavra cheia de amor, feita realidade e história em
cada Irmão, em cada Leigo e Leiga, em cada obra, em cada
projeto e em cada comunidade do Instituto.
Os dias intensos da reunião com Pep, Tony e as diferentes
comissões suscitaram em mim esse olhar.

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
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