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Notícias Maristas

Inaugurada a nova regIão amérIca Sul

admInIStração geral

O Ir. Eugène Kabanguka, Con-
selheiro Geral, terminou, no 
dia 3 de abril, a visita ao Equa-
dor.

Durante essa semana, o Ir. Joe 
McKee, Vigário Geral, visitou o 
Projeto Fratelli, no Líbano, jun-
tamente com o vigário geral 
dos Irmãos de La Salle.

Vários conselheiros e diretores 
dos Secretariados participa-
ram da semana de formação 
para líderes da Europa, na Casa 
Geral.

O Instituto marista inaugurou a 
nova região da América Sul durante 
um encontro acontecido em Floria-
nópolis, Brasil, onde foi definido o 
seu governo e o modelo de susten-
tabilidade.

O encontro, realizado nos dias 6 e 
7 de março, imediatamente após 
o encontro do Conselho Geral Am-
pliado, dedicou-se também à apli-
cação e consolidação do Projeto 
Novos Modelos na identidade da 
região.

A região América Sul foi formada a 
partir de duas regiões, Brasil e Cono 
Sur, que se uniram. A nova região 

está formada pelas Províncias Brasil 
Centro-Sul, Brasil Centro-Norte, Bra-
sil Sul-Amazônia, Santa Maria de los 
Andes, Cruz del Sur e pelo Distrito 
do Paraguai. O Superior e os seus 
conselhos das seis Unidades Admi-
nistrativas participaram da Assem-
bleia em Florianópolis. Estiveram 
também presentes o Ir. João Carlos 
do Prado, diretor do Secretariado da 
Missão, e Luca Olivari, consultor do 
Projeto Novos Modelos.

A assembleia apresenta 
iniciativas estratégicas

O encontro sublinhou as iniciativas 
estratégicas da região, que foram 

elaboradas por uma comissão cria-
da para esse fim, formada por dois 
representantes de cada Província, 
um Irmão e um Leigo.

Esta comissão agora se chama 
“Equipe de Implementação da Re-
gião América Sul” e inclui novos 
membros indicados pelas Provín-
cias.

Dois provinciais, um titular e outro 
substituto, também fazem parte da 
equipe. 
Os participantes indicaram como 
provincial titular ao Ir. Alberto Apa-
ricio, atual provincial de Cruz del 
Sur.

aSSembleIa eStabelece o governo  
e o modelo de SuStentabIlIdade da nova regIão

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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aUstrÁLia: encontro da comISSão InternacIonal da mISSão

aNiMaNdo a Missão No iNstitUto

A Comissão Internacional da Missão se reuniu em Sid-
nei, Austrália, de 17 a 19 de março. 

É formada por Irmãos e leigos das diferentes regiões, 
representando a diversidade da missão marista no 
mundo.

Antes do encontro, os membros foram hóspedes da Pro-
víncia da Austrália e visitaram diversas escolas maristas 
e atividades sociais em Brisbane, Melbourne e Sidnei. 

Essa iniciativa deu a possibilidade de ver vários exem-
plos de inovação da pedagogia marista. 

Os membros da Comissão ficaram impressionados pela 
evidente paixão e dedicação das equipes locais pela 
missão. 

As visitas permitiram aos participantes encontrar es-
tudantes e educadores e ouvir suas experiências nas 
escolas e centros sociais maristas.

A Comissão também se encontrou com representantes 
da administração provincial: 

Ir. Peter Carroll (Provincial), Ir. Michael Green (Diretos da 
Marist Schools Australia), Tony Clarke (Diretor da Mis-
são e Formação), Cate Sydes (CEO Marist Youth Care), 
Bernard Kenna (Diretor de Business Services), Nehme 
Khattar (ex coordenador do Pastoral Juvenil Marista) e 
Ir. Jeff Barrington (Equipe de Pastoral da Associação Ma-
rista). 

Esse encontro se concluiu com um almoço na casa pro-
vincial de Drummoyne.

Na noite de 17 de março, a Professora Anne Cummins, 
Vice-Reitor da Universidade Católica Australiana (ACU) 
ofereceu um coquetel para a Comissão. 

Houve possibilidade de discutir vários programas, pro-
jetos e redes que são promovidas pela ACU.

A reunião da comissão durou três dias. 

Foi feita uma reflexão sobre as visitas realizadas aos 
centros maristas. 

Foram ulteriormente definidos assuntos relacionados a 
quadro projetos: formação, comunicação, rede e direi-
tos das crianças. 

Foi também apresentada uma proposta do Projeto No-
vos Modelos. 

Foi ainda dedicado um tempo ao software MISSIO, que 
é parte do nosso sistema eletrônico de informações do 
Instituto, que está sendo atualmente desenvolvido.

No último dia, a Comissão se encontrou com o Conse-
lho da Oceania para discutir iniciativas missionárias 
relativas às estruturas físicas e apoio a necessidades 
locais. 

Elementos chaves incluem infraestrutura para a comu-
nicação, pastoral da juventude e atenção aos jovens e 
desenvolvimento de lideranças para as escolas.

A complexidade e diversidade da Região Oceania está 
ilustrada em dois mapas. 

O primeiro mostra as fronteiras das três Unidades Ad-
ministrativas que formam a região. 

O segundo mostra o tamanho comparado entre a Euro-
pa e a Austrália.
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reunIão do conSelho da oceanIa            
e do colégIo doS lídereS

A província do Canadá estreou 
esta semana seu novo site web 
http://freresmaristes.qc.ca/. Com 
uma gráfica agradável, o objetivo 
é alcançar o maior número pos-
sível de pessoas, principalmente 
entre os jovens.

caNadÁ

notícIaS em breve

coMposteLa 

O grupo que este ano está fazen-
do a formação como novos dire-
tores, se encontra trabalhando e 
refletindo durante esta semana 
em Xaudaró, na Espanha. Um dos 
temas importantes é a solução de 
conflitos em âmbito escolar. A pa-
lavra chave é a prevenção.

calendárIo marISta

9 de abril: 
Morre em Saint-Genis Laval, Fran-
ça, o Ir. Nestor, terceiro Superior 
geral do Instituto (1883); cria-
ção da Província “África Austral” 
(1999)

15 de abril: 
União dos Irmãos de Viviers com 
os Irmãos Maristas (1844);
criação da Província “Europa Cen-
tro-Oeste” que inclui Irlanda, Ale-
manha, Bélgica, Holanda e Grã-
-Bretanha (2000)

Repensando a relação com os jo-
vens, a Província Brasil Sul-Ama-
zônia lançou um documento que 
traz o posicionamento e os prin-
cípios da atuação marista junto 
às juventudes. Os princípios estão 
sendo trabalhados em encontros 
formativos com educadores e co-
laboradores de toda a Província.

BrasiL sUL-aMazôNia

apoiaNdo o cresciMeNto da vida Marista

O Conselho da Oceania e o Colégio 
de Líderes se encontraram, dias 21 e 
22 de março, em Sidnei, Austrália. O 
encontro foi precedido por uma reu-
nião do Conselho com a Comissão In-
ternacional da Missão.

Os objetivos dos encontros foram:

• continuar respondendo aos apelos 
do último Capítulo Geral;

• preparar o Capítulo de 2017;
• implementar iniciativas que visam 

apoiar a vitalidade e o crescimento 
da vida marista na Oceania.

 

Projeto La Valla 200>

Tendo em vista o pedido do Conselho 
Geral, o Conselho da Oceania propôs 
duas comunidades internacionais 
para a região Mt Druitt (Austrália) e Ki-
ribati. A Administração Geral aprovou 
essa proposta como parte do Projeto 
La Valla 200>. 

Os membros da Comunidade de Mt. 
Druitt participaram do encontro para 
ilustrar os planos iniciais e as estraté-
gias. O Conselho da Oceania aprovou, 
em princípio, as propostas. 

Ao mesmo tempo, formou-se uma 
equipe para a implementação do pro-
jeto e a orientação relativa a ques-
tões relacionadas com a governança, 
finanças e outras questões inerentes 
ao tema.

A proposta relativa ao Projeto La Valla 
200> em Quiribati será discutida no 
próximo encontro do Conselho, em 
agosto.

Rede de Educação marista  
na Oceania

Nos últimos períodos foram realiza-
dos uma série de acordos de coope-
ração em vista da educação marista 
na região. 

Esse processo foi agora formalizado 
com a criação da Rede da Educação 
Marista na Oceania.

O objetivo da Rede é proporcionar 
um mecanismo que permita parti-
lhar experiências, apoiar as atuais li-
deranças, formar futuros líderes, dar 
formação aos professores e assistir 
no fortalecimento organizativo das 
estruturas e estratégias de gestão fi-
nanceira.

http://freresmaristes.qc.ca/
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mundo marISta

Líbano: Visita do vigários gerais Jorge 
Gallardo FSC e Joe McKee FMS

Alemanha: Novo Conselho Provincial 
da Europa Centro-Oeste 

Samoa: Escola Primária Marista 
em Mulivai

Novos Modelos

O diretor do Secretariado da Missão (Ir. João Carlos do Pra-
do) e o consultor Luca Olivari, que estão acompanhando, 
em nível internacional, o projeto Novos Modelos, apresen-
taram a situação global que está emergindo da colabora-
ção e cooperação regional. 

A presença deles permitiu ao Conselho da Oceania apre-
sentar as questões que têm uma significativa influência na 
colaboração futura na Região da Oceania.

Uma pequena equipe foi criada para sugerir possíveis 
áreas de colaboração na Região.

Comunhão com os Leigos

No Instituto, os Leigos estão sendo formados para animar 
grupos de Leigos maristas a aprofundar o carisma de Mar-
celino Champagnat em suas vidas e missão. 

O Conselho da Oceania participou ativamente de um se-
minário com esse propósito, em Brisbane, em novembro 
de 2015. 

Como resultado desse encontro, várias iniciativas estão 
sendo desenvolvidas e implementadas nas três Unidades 
Administrativas da Região.

terMiNa série de eNcoNtros         
de forMação para Líderes

Líderes maristas da Europa estão reunidos na Casa Geral, 
em Roma, de 4 a 8 de abril, para a última de uma série de 
cinco semanas de encontros em diferentes localidades, 

20 irMãos e Leigos da eUropa    
reUNidos eM roMa

Espanha: Novo Conselho Provincial 
de Compostela

Peru: III Encontro Americano 
de Educação Marista - Lima

Malawi: Desenho do Marcelino 
na comunidade
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organizada pela Comissão Europeia da Missão da Confe-
rência Europeia Marista.

As províncias do continente escolheram 20 Leigos e Ir-
mãos para participar da série de encontros que duraram, 
no conjunto, cinco semanas, realizados nos últimos meses, 
para ajudá-los a aprimorar a liderança dentro do Instituto.

“Esta é a primeira vez que uma iniciativa como esta acon-
tece”, disse o Ir. Gabriel Villa-Real, um dos coordenadores 
do grupo. “Depois de cada semana, recebemos uma ava-
liação muito positiva”.

Os conferencistas do primeiro dia foram os Irmãos Emili 
Turú e o diretor do Secretariado de Leigos, Ir. Javier Espi-
nosa, que falaram sobre a realidade internacional do Ins-
tituto Marista hoje e também sobre as relações eclesial e 
institucional. 

De noite, foi dada a possibilidade aos participantes de co-
nhecer as instalações da Casa Geral.

No dia 5, o Irmão Tony Leon falou sobre a liderança ma-
rista. Também falaram nesse dia os Irmãos Chris Wills, da 
Cmi, e o Ir. Mario Meutti, da FMSI, apresentando a visão 
dos dois órgãos da Administração Geral. No final da tarde, 
o Ir. Colin Chalmers, Arquivista, apresentou o trabalho que 
se realiza nos Arquivos da Casa Geral.

No dia 6, os Irmãos Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho 
trataram o tema do trabalho em equipe e do processo de 
tomadas de decisão. 

Pela noite, os participantes visitaram uma congregação 
com o Ir. João Carlos do Prado, do Secretariado da Missão.

No dia 7, os participantes ouvirão os Irmãos João Carlos 
do Prado e Josep Maria Soteras e Libardo Garzón sobre o 
tema da “gestão de mudança” e “iniciativas empreende-
doras”, assim como uma conferência sobre a comunicação 
preparada pelos membros do escritório de comunicações 
da Casa Geral.

No último dia, Patrizia Coppola, do Secretariado da Missão, 
falará sobre planos estratégicos. Em seguida será feita a 
avaliação do encontro.

Os participantes são os Irmãos Gabriel Villa-Real, Lisardo 
García Miranda, Máximo Blanco, Iñaki Ruiz del Portal, Ma-
teos Levantinos, Pau Tristany, Samuel Gomez Ñíguez and 
Josep Roura Bahí.

E também os leigos Belén Salas García, Roberto González, 
Alfredo Veiga Fernández, Eurico Santos, María Gismero, 
Alberto Burguete, Jorge Isidro, Llorenç Claramnunt, Chris-
tophe Schietse, Bartolomé Gil Garre, Gianluca Mauriello, 
Edouard Jabre.

estados UNidos 

eNcoNtro de Líderes das escoLas Maristas

No início de março, vários educadores e 
membros da administração das escolas 
maristas da Província dos Estados Uni-
dos se reuniram no Centro Provincial 
Marista de Forest Hills, em Nova Iorque, 
para três dias de formação como parte 
do programa “Partilhando nossa chama-
da 2”. 

O programa foi pensado não apenas 
para fazer com que os líderes maristas 
cresçam no âmbito da espiritualidade 
e pedagogia maristas, mas sobretudo 
para afirmar a identidade como educa-
dores maristas. 

O programa compreende momentos de 
oração pela manhã e pela noite, refle-
xões individuais e momentos de parti-
lha e criação de rede. Os temas tratados 
foram: chamado e carisma; Champagnat 
e a experiência religiosa; o jeito marista 
da compaixão; princípios maristas para 
os estudantes e como eles desafiam 
aos educadores; a chamada dos maris-

tas como educadores e a vivência da própria História Marista. Os participantes não 
só participaram da vida e da oração com os Irmãos da Casa Provincial, mas também 
participaram das refeições e da atmosfera criada pela comunidade da Administra-
ção, que inclui Irmãos e Leigos. 

Na foto: Ir. Al Rivera, FMS (diretor do Escritório da Vida Marista e Missão), Pamela 
Quantz, Robert Linfors, Christopher Clesca, Dorothy Denoto, Br. Peter Guadalupe, 
Brian Klimas, Dr. Stella Filizola, Jerri Hernández, Téresa Chomat e Lindsay Irwin (pa-
lestrante). 
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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/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

veNezUeLa 

Foi possível perceber a 

presença de Deus nos 

índios waraos e os par-

ticipantes foram por 

eles evangelizados...

"

"

experiêNcia foUrvière: 
forMação coNjUNta 
coM íNdoLe MissioNÁria

Durante a Semana Santa, um grupo 
de Maristas de Champagnat da Ve-
nezuela, depois de ter viajado por 
ar, terra e rios, chegaram a Santa Ca-
talina para viver a "II Experiência de 
Formação Conujunta Fourvière".

Desde a primeira experiência, em 
2014, desejava-se realizar uma 
etapa de formação conjunta, su-
blinhando o aspecto missionário, 
dando peso ao convite do Ir. Emili 
Turú para sair das próprias áreas de 

conforto. Por isso, apesar das difi-
culdades que atravessam o país, foi 
possível realizar o sonho.

Um grupo de 14 Leigos e 8 Irmãos 
de Zulia, Falcón, Aragua, Miranda, 
Caracas e Delta Amacuro foram 
convidados a viver tal experiência. 

O encontro foi marcado pela vivên-
cia da Semana Santa. 

Cada momento foi acompanhado 
por Maria da Promessa, Maria da 
Vocação, Maria do Serviço, Maria do 
Caminhar e Maria da Fidelidade.

Foi realizada também uma expe-
riência missionária, no acampamen-
to indígena Warao chamado El Re-
manse, que fica a cerca de uma hora 
de barco de Santa Catalina. 

Os participantes convidaram a co-
munidade para partilhar um mo-
mento de jogos e algo mais...

Foi possível perceber a presença de 
Deus nos índios waraos e os parti-
cipantes foram por eles evangeliza-
dos. 

O seu sentido comunitário (estavam 
todos presentes: crianças, jovens e 
adultos); o dom de suas mãos que 
se exprimem através do artesanato. 

Ficou um convite a olhar o mundo 
desde baixo: "olhar o mundo com 
os olhos das crianças e jovens po-
bres".

Como maristas de Champagnat, os 
participantes, inspirados pela con-
sagração dos fundadores da Famí-
lia Marista, se sentiram chamados a 
refundar e renovar o próprio com-
promisso como cristãos em suas 
próprias realidades, em seu país, 
a continuar se deslocando para as 
periferias das cidades, para as áreas 
de fronteira, para onde o Senhor 
chama.

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

