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Comunidades internacionais
La Valla 200>

para um novo começo

O projeto Comunidades internacionais para um novo começo, ou La Valla 200> como a equipe organizadora decidiu chamá-lo, está em marcha. De acordo com o calendário previsto, durante o mês de dezembro se realizou uma
primeira seleção de pessoas candidatas ao projeto, que
foi devidamente comunicado tanto às pessoas implicadas
como seus provinciais.
A primeira sessão de formação vai ser realizada nos arredores do famoso mosteiro de Camaldoli (Toscana, Itália). O
mosteiro dispõe de diversas casas onde ficarão os participantes da sessão, agrupados em pequenas fraternidades
internacionais, de maneira a poder começar a experienciar
a vida comunitária.
Os participantes constituem um grupo de 13 irmãos: John
Lavnge Nyuydine (West Africa); Isaac Alonso Arribas, Íñigo García Blanco, Miguel Ángel Sancha Montes (Ibérica);
Ricardo Gómez Rincón (Norandina); Luis Vega Saguier
(Paraguai); Álvaro Sepúlveda Romero (Santa María de los
Andes); Onorino Rota (Mediterrânea); Réal Sauvageau (Ca-

Administração Geral
Entre os dias 28 de março e primeiro de abril
se realiza o Capítulo da Província da Europa
Centro-Oeste, na Alemanha. Estão presentes o
Ir. Emili Turú, superior geral, Ernesto Sánchez,
conselheiro geral, e João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da Missão. Começou no dia
30 de março, no Peru, o encontro americano de
diretores maristas. O Ir. Miguel Ángel Espinosa
Barrera, subdiretor do Secretariado da Missão,
participa do evento.
De 1 a 3 de abril se realiza, na Alemanha, o encontro da Comissão Europeia de Leigos, com a
participação do Ir. Javier Espinosa, diretor do
Secretariado dos Leigos.

www.champagnat.org

nadá); Michael Callinan, Justin Golding, Lawrence McCane
(Austrália); Lawrence Lavallee (USA) e 8 leigos/as: Verónica
Rubí (Cruz del Sur); Argelia Hernández Mendoza e Rodrigo Gris Castro (México Ocidental); Peggy Vivas Rodríguez
(Norandina); Laura Miño Pérez, Mario Araya Olguín (Santa
María de los Andes); Gabriel Bernardo da Silva, Bruno Socher (Brasil Centro-Sul).
O grupo será acompanhado pelos Irmãos Jeff Crowe y Ángel Medina.
Por outro lado, o Conselho Geral, a partir da proposta
de diversas regiões, aprovou a organização das primeiras comunidades: Tabatinga (Amazônia, Brasil – América
Sul); Agrigento (Sicília, Itália – Europa); Sydney (Austrália
– Oceania); New York (USA – Arco Norte).
O Conselho aprovou também, em princípio, outras comunidades: entre os mapuches (Chile/Argentina - América
Sul) e Kiribati (Oceania). Em etapas posteriores serão completadas as indicações, incluindo as comunidades da África, e a segunda para Europa e Arco Norte.
Essas comunidades propostas se somam às comunidades
internacionais já existentes no Distrito Marista da Ásia
(MDA).
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Abril – Maio 2016: Calendário do Conselho Geral
e dos diretores dos Secretariados

14 de março – 3 de abril: visita ao
Equador - Ir. Eugène Kabanguka
28 de março – 1 de abril: Capítulo
Provincial da Europa Centro-Oeste em Freising, Alemanha - Irmãos
Emili Turú, Ernesto Sánchez e João
Carlos do Prado
30 de março – 4 de abril: encontro
de diretores de colégios das Américas em Lima, Peru - Ir. Miguel Ángel
Espinosa Barrera.
31 de março – 3 de abril: encontro
da Comissão Europeia de Leigos na
Alemanha - Ir. Javier Espinosa
4 – 8 de abril: Curso de formação
para líderes marista da Europa na
Casa Geral – Alguns diretores dos
secretariados e alguns membros do
Conselho Geral
5 de abril: Conselho regular
5 – 8 de abril: visita às atividades
educativas do “Projeto Fratelli” em
Beirute e Rmeileh, Líbano - Ir. Joe
McKee
11 – 12 de abril: acompanhamento do encontro conjunto dos dois
grupos de Manziana e El Escorial de
Animadores de Comunidades em
l’Hermitage, França - Irmãos Tony
Leon e Hipólito Pérez
11 – 16 de abril: encontro dos novos provinciais na Casa Geral
14 de abril: encontro do grupo “To-

dos Irmãos” na Casa Geral dos Congregação da Sagrada Família, em
Roma - Irmãos Tony Leon e Hipólito
Pérez
14 – 15 de abril: encontro com as
Irmãs de Nazaré e Jesuítas para intercâmbio de experiências educativas, em Barcelona, Espanha: Irmãos
Miguel Ángel Espinosa Barrera, João
Carlos do Prado e Josep Maria Soteras
18 – 22 de abril: Conferência sobre
a Proteção das Crianças com representantes das Unidades Administrativas na Casa Geral – Conselho
Geral e os Irmãos da FMSI Mario
Meuti e Manel Mendoza
18 – 22 de abril: encontro do Bedford Fund Board e Control Committee na Casa Geral - Luca Olivari e
Irmãos Libardo Garzón e Víctor Preciado
19 – 20 de abril: encontro da Equipe de Pastoral Vocacional Europeia
em Barcelona - Ir. Tony Leon
19 – 21 de abril: encontro da Equipe do Projeto de Solidariedade com
o Sudão do Sul, em Roma - Ir. Chris
Wills
19 – 26 de abril: segundo encontro
do Programa Horizontes – formação
para lideranças da África, em Johannesburg, África do Sul - Ir. João Carlos do Prado

24 de abril – 15 de maio: visita à
Província do Brasil Centro Norte - Ir.
Eugène Kabanguka
25 de abril – 15 de maio: visita à
Província Hermitage: Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez
25 – 29 de abril: encontro com o
Conselho do Distrito da Ásia em
Bangkok, Tailândia – Ir. Joe McKee
26 de abril – 6 de maio: visita ao
Canadá - Ir. Javier Espinosa
27 – 29 de abril: encontro dos ecônomos provinciais das Províncias
com presença em Espanha, em
Valladolid – Ir. Libardo Garzón
29 de abril – 1 de maio: encontro
do Projeto Novos Modelos com a
região da Ásia - Ir. João Carlos do
Prado e Luca Olivari
30 de abril – 1 de maio: reunião
da Conferência Marista da Ásia, em
Bangkok, Tailândia: Ir. Michael De
Waas
1 de maio – 30 de junho: formação
para os candidatos ao Programa
Lavalla200>, em Camaldoli, Itália Irmãos Jeff Crowe, Ángel Medina e
Chris Wills
2 – 4 de maio: visita do Secretariado da Missão ao Distrito da Ásia - Ir.
João Carlos do Prado
3 – 4 de maio: encontro da Equipe
Europeia de Missão em Issenheim,
França - Ir. Miguel Ángel Espinosa
Barrera
5 – 16 de maio: visita do Secretariado da Missão ao Distrito do Pacífico
– Ir. João Carlos do Prado
3 – 6 de maio: acompanhamento
do encontro da Província da Europa
Centro-Oeste em Guardamar, Espanha - Ir. Tony Leon
7 de maio: Conselho Regular
7 – 10 de maio: encontro do Projeto
Novos Modelos na Região América
Sul em Santiago, Chile - Luca Olivari
12 – 13 de maio: encontro do Projeto Novos Modelos com a Província
Cruz del Sur em Buenos Aires, Argentina - Luca Olivari
16 – 19 de maio: encontro da Conselho Internacional de Assuntos
Econômicos na Casa Geral - Ir. Libardo Garzón
1 de abril de 2016

2

Notícias Maristas 418

Notícias

em breve

América Central
Nos dias 18 – 20 de março, foi realizado na Guatemala, o encontro
provincial de diretores. O tema
principal dos dias de formação foi
o reforço do curriculum nas escolas. A temática foi desenvolvida
pelo Irmão provincial Luis Carlos
Gutiérrez.

Romper o silêncio
A revista “Maristas Siglo XXI” da
Conferencia Marista Espanhola
publicou nas páginas centrais da
sua última edição um dossier onde
a Equipe de Proteção da Infância
da Província do Hermitage explica
a postura e a política institucional
sobre o tema do abuso sexual nas
escolas. A matéria está disponível
em: http://goo.gl/qKbZR4.

16 – 20 de maio: encontro do Conselho Permanente da CIAP, das Comissões Interamericanas de Missão,
de Espiritualidade e Irmãos e Leigos
em Guadalajara, México: Irmãos Javier Espinosa, Miguel Ángel Espinosa Barrera, Hipólito Pérez e Manel
Mendoza
17 – 24 de maio: encontro da Comissão Asiática de Missão, Koronadal City, Filipinas - Irmãos João Carlos do Prado e Chris Wills
18 – 21 de maio: encontro da Comissão Preparatória do XXII Capítulo Geral na Casa Geral - Irmãos
Joseph McKee, Eugène Kabanguka,
Carlos Huidobro e Pau Fornells
19 de maio – 13 de julho: Programa
“Horizontes” para Irmãos com idade
entre 35 e 45 anos em El Escorial
Escorial e Manziana (e em L’Hermitage 16 – 25)
22 – 26 de maio: encontro da Conferência Marista Europeia em Lisboa, Portugal - Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez

23 – 25 de maio: acompanhamento
dos dois grupos do Programa Horizonte, de Manziana e El Escorial em
L’Hermitage, França - Irmãos Hipólito Pérez e Tony Leon
25-27 de maio: apresentação para
o Programa Horizonte de língua inglesa, em Manziana, Itália - Ir. Tony
Leon
23 – 28 de maio: visita aos membros da Comunidade da Administração Geral - Irmãos Víctor Preciado,
Eugène Kabanguka, Emili Turú, Michael De Waas
29 de maio – 12 de junho: visita à Província África Centro-Leste
(Ruanda, Congo, Tanzânia e Quênia):
Ir. Javier Espinosa
30 de maio – 3 de junho: Assembleia da Rede Internacional Marista
de Editoras em l’Hermitage, França
- Irmãos Miguel Ángel Espinosa Barrera e João Carlos do Prado
31 de maio – 9 de julho: Sessão Plenária do Conselho Geral

V Capítulo Provincial de Compostela
Novo provincial assume o cargo e é eleito o novo Conselho Provincial
O novo Provincial de Compostela assumiu seu cargo durante o V Capítulo Provincial, que se realizou, de 20 a 22
de março, em Valladolid, Espanha. Os capitulares elegeram também o novo Conselho Provincial.
O Vigário Geral, Ir. Joe McKee, participou do encontro, representando o Governo Geral do Instituto.
Além dos Irmãos capitulares, vários leigos foram convidados e participaram dos dois primeiros dias do encontro.
Os membros do novo conselho são os Irmãos António
Leal, Eduardo Montenegro, Lisardo García, Máximo Blanco, Salvador Hidalgo e Teodorino Aller. Ajudarão ao Ir.
Tomás Briongos, provincial, na animação da Província durante os três próximos anos.
O Ir. Tomás substitui ao Ir. Oscar Martín Vicario, Provincial
desde janeiro de 2010. O Ir. António Leal havia sido nomeado provincial em outubro passado, mas, por motivo
de saúde, não pode assumir o cargo.
O Capítulo provincial, com o lema “Ser Marista”, começou
com a celebração eucarística, que contou com a participação de mais de 100 Irmãos das comunidades da Província.
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Os participantes do Capítulo definiram as metas da Província para o próximo triênio.
Segundo as constituições e estatutos, “o Capítulo Provincial em caráter consultivo, quando estuda assuntos
gerais relativos à Província. Sugere as grandes linhas de
orientação a seguir, levando em conta a situação da Província, os apelos da Igreja local e as diretrizes do Capítulo
Geral” (Constituições e Estatutos 151,2).
Outras informações sobre o Capítulo estão disponíveis
no site da Província:: www.maristascompostela.org .
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Mundo Marista

Malawi: Reunião do Conselho
Provincial da África Austral em Lilongwe

Alemanha: Capítulo Provincial de
Europe Centre-Ouest em Freising

Porto Rico: Comissão Nacional
de Educação

Espanha: Retiro
em Fuenteheridos, Huelva

Brasil: Paixão de Cristo do Marista de
Maceió

Tailândia: comissão preparatória para o
Capítulo do Distrito da Ásia

Samoa: Irmão Marista recebe uma
medalha papal de reconhecimento
No dia 28 de março, oito pessoas, que servem na igreja há
tempo, receberam uma medalha papal de reconhecimento
pelo serviço à igreja em Samoa.
O Ir. Bernard O’Malley foi condecorado pelo seu serviço à
educação católica na Ilha.
A foto mostra o Ir. Bernard ao lado do Ir. Humphrey e do Primeiro Ministro do país, Sr. Tuilaepa Aiono.

Oviedo e Valencia:
‘Café Colóquios’ sobre
a vida marista nos colégios
O Instituto de Estudos Maristas (IEM) promoveu uma
série de “Café Colóquios2 em Oviedo e Valência, Espanha, de quatro dias, para contar para os alunos os
diferentes estilos de vida da vida marista.
Na Escola Auseva de Oviedo, o encontro aconteceu
nos dias 17 e 18 e, em Valência, no Colégio Sagrado

"

A vida marista transmitida através da visão de Irmãos e Leigos de
diferentes idades foi muito positiva
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Coração, nos dias 22 e 23 de fevereiro.
Durante os “colóquios”, um Irmão
da terceira idade, um Leigo marista,
um noviço e um jovem Irmão descreveram o próprio trabalho missionário no estilo de Champagnat.
O IEM, que forma parte da Universidade de Salamanca, promoveu o
evento, com o título ‘VII ciclo de
café colóquios do IEM’.
O tema do colóquio desse ano foi
“Bicentenário marista: um novo começo”, em vista do bicentenário do
Instituto, que se celebrará em 2 de
janeiro próximo.
“A vida marista transmitida através
da visão de Irmãos e Leigos de di-

ferentes idades foi muito positiva”,
disse Fernando González Alonso,
do IEM.

A frente do IEM estão Fernando, Jacinto Escudero Vidal e o Ir. Fernando Sánchez.

Animadores de comunidade participam do curso de formação
17 Irmãos de língua espanhola e portuguesa em El Escorial
Dezessete Irmãos participam em um
programa de formação para animadores de comunidade, de 18 de fevereiro a 21 de abril, em El Escorial,
na Espanha. Os Irmãos Ángel Medina, Joares Pinheiro e Antonio Peralta
acompanham os participantes, que
vêm do México, El Salvador, Colômbia, Equador, Venezuela, Brasil, Argentina e Espanha.
O Ir. Angel Diego García Otaola definiu o curso como um momento de
“graça, um privilégio, um luxo e um
dom de Deus, que se faz vida em nosso caminhar partilhado no dia a dia”.
“Os Irmãos provinciais, seguindo
nossas Constituições, oferecem-nos
‘períodos de tempo propícios’ para
a nossa formação permanente”, disse ao escritório de comunicação da
Casa Geral, no dia 10 de março. “Este
período supõe, além do mais, um desafio para cada um dos participantes,
pois é possível sentir a chamada a
um novo modo de ser Irmãos, no nosso trabalho e nas nossas vidas de comunidade”.

e também em tempos de formação
oferecidos por diferentes pessoas,
que nos ajudam a aprofundar nossa vida pessoal e comunitária”, ele
acrescentou.

"Esse período de formação está organizado em momentos de convivência

Os temas de formação incluem todos
os aspectos da pessoa: a relação con-
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sigo mesmo, com os outros Irmãos,
com o mundo e com Deus.
“É uma riqueza que ganha força graças à internacionalidade e a interculturalidade trazida pelos participantes, que nos ajuda a nos abrirmos ao
novo”.
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70 pessoas participarão da Conferência sobre a proteção das crianças
FMSI, sob a orientação do Conselho
Geral. Entre os conferencistas está o
Pe. jesuíta Hans Zollner, membro da
Comissão Pontifícia para a Proteção de
Menores e presidente do Centro para a
Proteção da Criança da Pontifícia Universidade Gregoriana.

Cerca de 70 pessoas participarão da
Conferência que pretende motivar todas as Unidades Administrativas do
Instituto a adotar políticas concretas de
proteção das crianças, colocando-as em
prática.
Quarenta e oito delegados e provinciais, o Conselho Geral, conferencistas
convidados e a equipe da FMSI se reunirão, de 18 a 22 de abril, na Casa Geral
de Roma, para uma segunda reunião,
depois daquela realizada em 2012.
No encontro anterior, as Unidades Administrativas receberam indicações e
foram convidadas a elaborar políticas
concretas e planos de ação locais.
“Este encontro pretende dar assistência
e acompanhar as políticas e planos de
ação de cada Unidade Administrativa”,
disse o Conselheiro Geral Michael De
Waas. “Durante a Conferência, pretendemos encontrar delegados e provinciais que precisam do nosso apoio”.
“Penso que é um tema muito importante nesse período, visto o apelo urgente
a defender a segurança das crianças em
todo o mundo, devido a várias circunstâncias”, disse o Ir. Michael ao escritório de comunicações no último dia 13.
“Sentimo-nos na obrigação de fazer a
nossa parte”.
O evento está sendo organizado pela

Agnes Wich, da Alemanha, apresentará
seu testemunho e o Ir. Francis Lukong,
superior do Distrito da África do Oeste
falará sobre bulismo.

das em vista da proteção das crianças
contra toda forma de abuso, seja violência sexual, punição corporal ou violência verbal e física.
Outro objetivo é a possibilidade de
troca de experiências, a escuta de testemunhos significativos, encorajando
novas iniciativas para a implementação
de medidas que já são realizadas em alguns locais.

Profissão perpétua
na Melanésia

Outro palestrante será Laura Pérez, que
vai propor uma reflexão sobre sua experiência na defesa das crianças em
Gana, em especial em relação à punição
corporal.
A comissão preparatória do encontro é
formada pelos Irmãos Manel Mendoza,
do escritório de Genebra da FMSI; Brendan Geary, provincial da Europa Centro-Oeste; Lluis Serra, da Província L’Hermitage; e Michael De Waas, Conselheiro
Geral.
Eles se encontraram em Barcelona, de 4
a 6 de janeiro, e reunir-se-ão novamente nos dias 4 e 5, em Roma, para preparar os últimos detalhes da Conferência.
“Depois do encontro esperamos ser
mais reativos na possibilidade de oferecer a ajuda necessária que as Províncias
nos pedem”, disse o Ir. Michael.
“Percebemos que é nossa responsabilidade e vocação oferecer um ambiente
seguro para as crianças e jovens confiados aos nossos cuidados; precisamos
cuidar deles”, ele acrescentou. “Essa é
a nossa resposta positiva ao apelo do
Papa Francisco”.
O diretor do escritório de Roma da FMSI,
Ir. Mario Meuti, sublinhou ainda que o
objetivo do encontro é avaliar a situação nas Províncias a respeito das medi-

O Ir. Elie Sangul, do Distrito da Melanésia, fez a profissão perpétua na
Ilha de Pentecostes, em Vanuatu.
A celebração aconteceu no dia 18
de dezembro passado. O Ir. Jean
Marie Batick, superior do distrito,
recebeu seus votos, participando
da celebração junto com a comunidade marista da ilha.
O Distrito da Melanésia compreende os países de Papua Nova Guiné
(sede), Nova Caledônia, Ilhas Salomão e Vanuatu.
Atualmente, entre os candidatos à
vida consagrada marista, o Distrito
conta com dois postulantes na casa
de formação de Laumanasa (Ilhas
Salomão) e dois noviços, que estão
no noviciado interprovincial de Tudela, em Sri Lanka.

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/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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