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Notícias Maristas

Misericórdia fundaMento da vida e da Missão

MensageM do ir. eMili turú, superior geral,  
para a festa de são Marcelino chaMpagnat 2016

adMinistração geral

O Conselho Geral começou, no dia 2 
de junho, a Sessão Plenária, que ter-
minará dia 8 de julho.

O Ir. Emili Turú, superior geral, acom-
panhou durante três dias, no início 
da semana, os Irmãos que participam 
do Curso de Formação Horizontes, 
em El Escorial. No dia primeiro de 
junho assessorou o encontro de pro-
vinciais dos Irmãos de La Salle.

Os Irmãos Ernesto Sánchez e Eugène 
Kabanguka, conselheiros gerais, es-

tiveram em Manziana, no início da 
semana, colaborando com o Curso 
de Formação Horizontes.

No dia 29 de maio o Ir. Javier Espi-
nosa e Pep Buetas, do Secretariado 
dos Leigos, viajaram para a Provín-
cia da África Centro-Leste para uma 
visita até 12 de junho.

Termina hoje, 3 de junho, a III As-
sembleia Internacional de Editoras 
Maristas, na França. Participam os Ir-
mãos João Carlos do Prado e Miguel 

Ángel Espinosa Barrera, do Secreta-
riado da Missão, e o Ir. Tony Leon, do 
Secretariado Irmãos Hoje.

De primeiro a 3 de junho o Ir. Libardo 
Garzón, ecônomo geral, participa da 
Conferência dos administradores de 
negócios maristas da Austrália.

Começa hoje, 3 de junho, a Assem-
bleia da Província Europa Centro-
-Oeste, que se realiza em Guardamar, 
Espanha. Participam os Irmãos Ernes-
to Sánchez, conselheiro geral, e Tony 
Leon, do Secretariado Irmãos Hoje.

A mensagem deste ano do Superior Geral para a festa de São Marcelino Cham-
pagnat, dia 6 de junho, está marcada pelo contexto da celebração do Ano Four-
vière e do Jubileu da Misericórdia (https://youtu.be/hgjrcA9-W9s).

“Champagnat e seus jovens amigos sacerdotes sonhavam com uma igreja maria-
na, ou seja, com entranhas de misericórdia”, sublinha o Ir. Emili Turú. “Sonhavam 

com uma comunidade cristã que tives-
se a misericórdia como base de sua 
vida e missão”. 

O Ir. Felix Donald Banam relembra a 
todos o gesto simbólico do Papa, que 
chama à reconciliação, inaugurando 
o ano jubilar na capital da Repúbli-
ca Centro Africana, em novembro de 
2015.

Partindo do princípio que a misericór-
dia dá vida, o Ir. Emili convidou duas 
maristas de Champagnat (Carole Wark 
e Giusy Orlando) a falar sobre a expe-
riência de ser mãe, pois elas podem 
nos explicar a relação que existe entre 
essa experiência e a palavra misericór-
dia, como fica evidente na raiz etimo-
lógica hebraica da palavra.

Na segunda parte da mensagem, o Su-
perior Geral sublinha que o Ano Jubilar 

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://youtu.be/hgjrcA9-W9s
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nos convida a sermos misericordiosos 
como o Pai, “a amar concretamente 
todas as pessoas, deixando-nos como-
ver pelas suas necessidades”, abrin-
do os corações, como pede o Papa, 
“a todos aqueles que vivem nas mais 
contraditórias periferias existenciais, 
que muitas vezes o mundo contempo-
râneo cria de forma dramaticamente”.

O Ir. Emili lembra que há muitos ma-
ristas que já realizam esse chamado 
feito pelo papa. É nesse contexto que 
dá, então, espaço aos Irmãos da Áfri-
ca: René M’bumba Nsasi (República 
Democrática do Congo), Straton Mali-
saba (Ruanda), para que nos desafiem 
na busca da atuação do ideal de São 
Marcelino. “Os Irmãos da África nos 

lembram que não se necessitam tan-
tos meios para exercer a misericórdia. 
Basta um coração sensível e fraterno, e 
uma grande confiança em Maria, nossa 
boa e terna Mãe”, resume o Ir. Emili.
Por fim, o Superior Geral, recordando 
que o “projeto de Fourvière” é um pro-
jeto de misericórdia, agradece o dom 
dos diferentes ramos maristas, que 
nos últimos 200 anos “têm se esfor-
çado para ser presença misericordiosa 
do Pai no estilo de Maria”.

O Ir. Emili conclui pedindo “que São 
Marcelino e o testemunho de tantos 
maristas de Champagnat em todo o 
mundo, tornem-nos mais fieis ao es-
pírito de Fourvière, mais misericordio-
sos".

Os Irmãos da 

África nos lem-

bram que não se 

necessitam tantos meios 

para exercer a misericór-
dia. Basta um coração sen-

sível e fraterno, e uma gran-

de confiança em 

Maria, nossa boa e 

terna Mãe.

"

Se você precisar ter o vídeo no seu computador, pode baixá-lo usando o site http://pt.savefrom.
net, colando no campo indicado o link  https://youtu.be/hgjrcA9-W9s

"

30 de maio –3 de junho: Assembleia Internacional de Edi-
toras Maristas em N. D. de L’Hermitage, na França: Irmãos 
João Carlos do Prado e Miguel Ángel Espinosa Barrera, di-
retor e vice diretor do Secretariado de Missão
01 – 03 de junho: Conferência nacional dos gestores de 
negócios maristas da Austrália, em Sydney: Ir. Libardo Gar-
zón, ecônomo geral
01 – 12 de junho: visita à Rep. Democrática do Congo, 
Ruanda, Tanzânia e Quênia: Pep Buetas e Ir. Javier Espino-
sa, codiretores do Secretariado dos Leigos
02 de junho – 09 de julho: Plenária do Conselho Geral
03 – 06 de junho: Assembleia da Província da Europa Cen-
tro-Este, em Guardamar, Espanha: Ir. Ernesto Sánchez, con-
selheiro geral, e Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos 
Hoje
06 – 10 de junho: Seminário sobre a auto-sustentação em 
Sri Lanka: Ir. Libardo Garzón, ecônomo geral
8 – 12 de junho: Encontro sobre o planejamento e finan-
ciamento do Projeto Fratelli, em Beirute, Líbano: Ir. Chris 
Wills, diretor do Secretariado para a Colaboração para a 
Missão Internacional
09 – 15 de junho: Encontro da Comissão Internacional Ir-
mãos Hoje, na Casa Geral: Irmãos Ernesto Sánchez, conse-
lheiro geral, e Hipólito Pérez e Tony Leon – vice diretor e 
diretor do Secretariado Irmãos Hoje
13 – 17 de junho: Encontro da Comissão Internacional do 
Patrimônio Espiritual, na Casa Geral: Ir. Eugène Kabanguka, 

conselheiro geral
13 – 18 de junho: Seminário para a auto-sustentação na 
Índia: Ir. Libardo Garzón, ecônomo geral
16 – 25 de junho: Peregrinação dos dois grupos do Pro-
grama “Horizontes”, de Manziana e El Escorial, para o Her-
mitage: Irmãos Tony Leon e Hipólito Pérez, diretor e vice 
diretor do Secretariado Irmãos Hoje 
16 – 18 de junho: Encontro do Projeto Novos Modelos, 
contemporaneamente na Casa Geral e na Índia: Irmãos 
João Carlos do Prado e Miguel Ángel Barrera Espinosa – di-
retor e vice diretor do Secretariado de Missão, Josep Maria 
Soteras, conselheiro geral, Irmão Libardo Garzón, ecôno-
mo geral, Mario Meuti, diretor do escritório de Roma da 
FMSI e Chris Wills, diretor da Secretariado Cmi
20 – 21 de junho: dias de integração do Conselho Geral e 
Secretariados
23 – 27 de junho: Encontro da Comissão de Leigos da Pro-
víncia Ibérica, em Zaragoza, Espanha: Ir. Javier Espinosa, 
diretor do Secretariado de Leigos
23 – 28 de junho: Lavalla 200> Comunidades Internacio-
nais para um Novo Começo – Retiro e avaliação do período 
de formação, em L’Hermitage, França: Ir. Emili Turú, Supe-
rior Geral, e Ir. Hipólito Pérez, vice diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje
30 de junho: Encontro do grupo “Tutti Fratelli”, em Roma: 
Irmãos Tony Leon e Hipólito Pérez, diretor e vice diretor do 
Secretariado Irmãos Hoje

Junho – Agosto 2016: Calendário do Conselho Geral 
e dos Diretores dos Secretariados

http://pt.savefrom.net
http://pt.savefrom.net
https://youtu.be/hgjrcA9-W9s
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02 – 03 de julho: Encontro da direção do Comitê da Rede 
Marista Internacional de Instituições de Ensino Superior, 
em Nova Iorque: Ir. João Carlos do Prado, diretor do Secre-
tariado de Missão
05 – 27 de julho: Participação no curso ‘Acompañantes’ do 
Arco Norte em Guatemala: Ir. Javier Espinosa, diretor do 
Secretariado de Leigos
06 – 11 de julho: Assembleia da Rede Marista Internacio-
nal de Instituições do Ensino Superior, em Nova Iorque: Ir. 
João Carlos do Prado, diretor do Secretariado de Missão
09 - 12 de julho: Visita aos maristas de Vanuatu, Distrito 
da Melanésia: Ir. Michael de Waas, conselheiro geral
11  – 17 de julho: Curso de formação conjunta em Arme-
nia, na Colômbia: Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretaria-
do de Leigos
11 – 16 de julho: Encontro da equipe de organização do 
Encontro Internacional de Jovens Maristas: Ir. Miguel Ángel 
Barrera Espinosa, vice diretor do Secretariado de Missão  
13 - 21 de julho: Assembleia de Irmãos em Port Moresby, 
Papua Nova Guiné, Distrito da Melanésia: Ir. Michael de 
Waas, conselheiro geral
17 – 23 de julho: Encontro Internacional de Jovens Maris-
tas em Lyon, França: Superior Geral e os conselheiros ge-
rais Irmãos Eugène Kabanguka, Antonio Ramalho, Ernesto 
Sánchez e Josep Maria Soteras
23 de julho: Celebração dos 200 anos da Promessa de 
Fourvière, em Lyon, na França, com os 4 ramos da Família 
Marista
25 - 29 de julho: Encontro da direção da FMSI na Casa Ge-
ral: Irmãos Michael de Waas, Conselheiro Geral, e Mario 
Meuti e Manel Mendonza, diretores da FMSI
26 – 28 de julho: Segunda sessão do Capítulo Provincial 
da Província da África Centro-Leste, em Save, Ruanda: Ir. 
Antonio Ramalho, conselheiro geral
26 – 29 de julho: Capítulo do Distrito da Ásia, em Camboja: 
Irmãos Joe McKee, vigário geral, e Tony Leon, diretor do 
Secretariado Irmãos Hoje

02 – 05 de agosto: Capítulo Provincial da Província L’Her-
mitage: Irmãos Emili Turú, superior geral, e Antonio Rama-
lho, conselheiro geral
02 – 04 de agosto: Encontro dos ecônomos provinciais da 
África, em Kigali, Ruanda: Ir. Libardo Garzón, ecônomo ge-
ral
04 - 07 de agosto: Capítulo da Província Ásia do Leste, em 
Manila, Filipinas: Ir. Michael de Waas, conselheiro geral
08 – 19 de agosto: Programa de formação “New Horizons” 
para líderes da missão da Província da Nigéria e do Distrito 
da África do Oeste, em Accra, Gana: Irmãos João Carlos do 
Prado e Miguel Ángel Barrera Espinosa, diretor e vice dire-
tor do Secretariado de Missão
11 de agosto – 12 de outubro: “Thresholds” (“Umbrales”) 
programa de formação para os Irmãos da terceira idade em 
El Escorial e Manziana (e em L’Hermitage 1 – 9 de outubro)
12 - 16 de agosto: Encontro de ecônomos da América Sul, 
em Buenos Aires, Argentina: Ir. Libardo Garzón, ecônomo 
geral
14 – 20 de agosto: Retiro em Madagascar: Irmãos Antonio 
Ramalho e Ernesto Sánchez, conselheiros gerais
20 – 25 de agosto: Capítulo da Província da Ásia do Sul, 

em Sri Lanka: Ir. Joe McKee, vigário geral
21 – 24 de agosto: Encontro da Comissão Africana de Mis-
são, em Accra, Gana: Irmãos João Carlos do Prado, Miguel 
Ángel Barrera Espinosa – diretor e vice diretor do Secreta-
riado de Missão – e Chris Wills, diretor do Secretariado da 
Colaboração Missionária Internacional
21 – 26 de agosto: Animação do retiro Ano Fourvière com 
os padres maristas e outros membros da Sociedade de 
Maria em Los Molinos (Madrid, Espanha): Ir. Hipólito Pérez, 
Secretariado Irmãos Hoje
23 – 26 de agosto: Capítulo provincial da África Austral, 
em Mtendere, Malaui: Irmãos Emili Turú, superior geral, e 
Antonio Ramalho, conselheiro geral
23 – 27 de agosto: Visita ao Noviciado Internacional de 
Tudella, Sri Lanka: Ir. Michael de Waas, conselheiro geral
23 – 29 de agosto: Encontro europeu do Movimento 
Champagnat da Família Marista em El Escorial, Espanha: Ir. 
Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Leigos
26 de agosto – 4 de setembro: Visita à Província da África 
Austral, Moçambique: Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto 
Sánchez, conselheiros gerais
27 de agosto – 9 de setembro: Visita às comunidades da 
África do Sul: Ir. Emili Turú, superior geral
30 de agosto – 02 de setembro: Seminário com o Conse-
lho Provincial da Ásia do Sul: Ir. Michael de Waas, conse-
lheiro geral

últiMos irMãos falecidos

01/06/2016: René Millasseau - Prov. L'Hermitage - 
França
28/05/2016: Luis Di Giusto - Prov. Cruz del Sur - Ar-
gentina
28/05/2016: Ortega Francisco Epifanio - Prov. Santa 
María de los Andes - Argentina
16/05/2016: Jaime Vicente Juaristi Milanesio - Prov. 
México Occidental
08/05/2016: Kevin Willits - Prov. Australia
16/04/2016: Luiz Santini - Prov. Brasil Sul-Amazônia
05/04/2016: Ángel García Sáez - Prov. Norandina - 
Venezuela
03/04/2016: Graziano Miguel García - Prov. Ibérica - 
Espanha
03/04/2016: Gregory Dela Noy - Prov United States
31/03/2016: Henrique Maurina - Prov Brasil Centro-
-Sul
31/03/2016: Dacius Reilly - Prov Australia
26/03/2016: José María Valero García del Cura - Prov. 
Ibérica - Espanha
21/03/2016: Marcel Viens - Prov. Canada
20/03/2016: Tobias Okwara - Prov. Nigeria 
12/03/2016: Aquilino Diez Beltran -  Prov. Cruz del Sur 
- Argentina
12/03/2016: Ángel Goñi Lerendegui - Prov. México 
Central
10/03/2016: Nicholas Caffrey - Prov. United States
08/03/2016: Luitpold Ramsauer - Alemanha
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Mundo Marista

Novos diretores das obras maristas da 
Província Compostela

Fiji: Comunidade marista do Noviciado 
de Lomeri

Hungria: Szent Pál Marista  
Általános Iskola

Sri Lanka: Noviciado Internacional  
de Tudella

Rep. Dem. do Congo: Secretariado de 
leigos encontra Irmãos e Leigos

Início da Sessão Plenária do Conselho 
Geral na Casa Geral

província east asia: XXi congresso Marista de Missão

Com o tema “Novos Maristas em Mis-
são: mantendo o fogo vivo”, foi rea-
lizado o XXI Congresso Marista de 
Missão da Província East Asia , de 22 
a 24 de maio de 2016, na Universida-
de Notre Dame of Marbel University 
(NDMU), em Koronadal City, Filipinas.

Na sua vídeo mensagem (https://you-
tu.be/cJw7VrEeziA) para os partici-

pantes, o Superior Geral, Ir. Emili Turú, 
convidou-os a refletir sobre os prin-
cipais eventos que estamos vivendo 
na Igreja e no Instituto: o Jubileu da 
Misericórdia e o Ano Fourvière.

“Vocês falam de ‘manter o fogo vivo’... 
Que fogo é esse?”, perguntou o Ir. 
Emili, referindo-se à missão. “Eu pen-
so que esse fogo é principalmente o 

fogo da nossa paixão pela missão”, 
ele afirmou.

Cento e seis delegados das escolas ins-
titucionais e centros de formação não 
formais participaram do Congresso.

O encontro foi realizado em continui-
dade com a II Assembleia Internacio-
nal da Missão Marista, realizada em 

https://youtu.be/cJw7VrEeziA
https://youtu.be/cJw7VrEeziA
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Nairóbi, em 2014.
Entre os temas tratados estavam os 
desafios e oportunidades da missão, 
a colaboração entre Irmãos e Leigos 
e a Encíclica Laudato Si do Papa Fran-
cisco.
Os participantes representavam di-

ferentes frentes de missão presentes 
na Província, que conta com presen-
ça nas Filipinas, Singapura, Malésia, 
Hong Kong, Coreia e Japão.
No final do dos três dias, os partici-
pantes elaboraram um “Declaração 
do Congresso”, um conjunto de re-

comendações que cada pastoral vai 
tentar realizar durante os próximos 
dois anos.

Os membros da Comissão Asiática de 
Missão, reunidos para seu encontro, 
também participaram do Congresso.

MéXico: coMissões continentais e conselho perManente da ciap

O Conselho Permanente da Conferência Interamericana de 
Provinciais (CIAP), a Comissão Interamericana de MIssão e 
a Comissão Interamericana de Espiritualidade, Irmãos e 
Leigos realizaram o II Encontro Conjunto de Sinergia, em 
La Chona, Jalisco, México, de 16 a 20 de maio de 2016.

A reunião conjunta serviu a vários propósitos.

Primeiro: permitiu reconhecer o caminho pessoal e coleti-
vo percorrido no continente americano durante os últimos 
7 anos. Muitas pessoas se envolveram na construção da 
comunhão na América, nas duas comissões e sete subco-
missões de animação da CIAP.

Segundo: dedicamos parte do tempo para a reunião or-
dinária anual das Comissões e do Conselho Permanente, 
onde foram abordados os projetos atualmente em execu-
ção e os futuros, assim como o do Plano Estratégico do 
Continente, que está pendente. Foram recolhidas diversas 
ideias e sugestões para a melhoria dos projetos atuais e 
o que é necessário para completar as ações em vista da 
reunião da Conferência de Provinciais da América, prevista 
para depois do Capítulo Geral.

Terceiro: através do encontro do Conselho Permanente 
com cada comissão, foi possível estabelecer um espaço de 
partilha muito esclarecedor e visualizar alguns aspectos 
para o apoio mútuo.

Quarto: tivemos tempo para partilhar sugestões e ações 
conjuntas. Foi também tratado o processo de regionaliza-
ção proposto pelo Projeto Novos Modelos e se apresenta-
ram propostas para a integração dos processos entre CIAP 
e as Regiões, que foram repassadas aos órgãos correspon-
dentes.

O ambiente fraterno e tranquilo, a acolhida da Província 
do México Ocidental e a atenção dos Irmãos possibilitou 
desfrutar e trabalhar com um excelente ritmo.

______________
H. Luis Carlos Gutiérrez - Presidente da CIAP

conferência Marista da Ásia: coMissão de Missão

Nos dias 19, 20 e 21 de maio, na Uni-
versidade Notre Dame de Marbel, 
na cidade de Cotabato, nas Filipinas, 
aconteceu a reunião da Comissão 
Asiática de Missão. Participaram os 
Irmãos Francis Attah (Distrito Marista 
de Ásia), Mervyn Perera (Província de 
Ásia do Sul), Willy Lubrico (Província 
de Ásia do Leste) e João Carlos do 
Prado, do Secretariado de Missão.

Na reunião foram trabalhados os 
seguintes temas: avaliação da As-
sembleia Asiática da Missão Marista, 
ocorrida em Negombo, Sri Lanka, em 
dezembro de 2015; Projeto Novos 
Modelos e sua implementação em 
Ásia; Diretrizes e Projetos trabalhos 
pelo Secretariado de Missão com o 
apoio da Comissão Internacional de 
Missão; e construção do Plano Es-

tratégico 2017 – 2019 da Comissão 
Asiática de Missão. 

A Comissão Asiática de Missão é um 
grupo estratégico e técnico desig-
nado pela Conferência Marista da 
Ásia para animação, fortalecimento 
e articulação da missão marista no 
continente em colaboração com o Se-
cretariado de Missão.  No seu Plano 
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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

A Província Cruz del Sur foi a sede, de 21 a 26 de abril, 
da reunião da Subcomissão de Evangelização Marista da 
América.

Foram dias de intercâmbio e reflexão, de partilha e revi-
são da caminhada, de avaliação do Encontro da Pastoral 
Marista, celebrado em Lima, em agosto de 2015; de tomar 
consciência do desenvolvimento das linhas de ação e ta-
refas da Subcomissão contidas no Plano Estratégico da Co-
missão Interamericana da Missão; de avançar na sistema-
tização do Documento de Orientações da Evangelização 
Marista na América.

Esta reunião nos permitiu conhecer a valiosa história da 
presença marista na Argentina e estabelecer um diálogo 
com os Irmãos e Leigos que vivem a missão, atuando o slo-
gan “todos somos um com os demais”.

Aos pés de Nossa Senhora de Luján entregamos nossa ta-
refa como Subcomissão, convivemos e partilhamos com o 
Instituto Nuestra Señora de Luján. Aprendemos muito com 
a convivência no Centro de Referência para Crianças Na-

evangelização Marista na aMérica

encontro e diÁlogo da subcoMissão interaMericana de evangelização

Estratégico foram definidos três objetivos para serem rea-
lizados até 2019: 

• Promover formação sobre liderança marista para Irmãos 
e leigos para a missão; 

• Promover efetiva colaboração e trabalho em rede na 
missão marista e assegurar sua sustentabilidade; 

• Desenvolver mais programas e serviços para cuidar dos 
pobres e da juventude.

No dia 20 de maio a Comissão participou da primeira pro-
fissão de votos dos noviços do 2o ano no Noviciado Ma-
rista, na cidade de Cotabato. Também teve a oportunida-
de de visitar na mesma cidade a primeira Escola Marista 
nas Filipinas, fundada pelos Irmãos dos Estados Unidos da 
América.

No período de 22 a 25 de maio, a Comissão marcou pre-
sença no 11o Congresso da Missão Marista da Província da 
Ásia do Leste onde houve mais de 150 participantes.

A reunião em Filipinas foi uma grande oportunidade para 
conhecimento, comunhão e apoio da missão marista na 
região. A Comissão agradece a excelente acolhida e apoio 
para seus trabalhos.

zaré. Celebramos a fraternidade e o compromisso com a 
Comunidade Mista do Bairro San Jorge.

Agradecemos a comunidade da Casa Provincial de Buenos 
Aires pelas atenções e apoio na realização do encontro.

A Subcomissão é formada por Ir. Félix Roldán e Ulises Cen-
teno (Arco Norte), Cecilia Guardia, Ir. Joilson Toledo e João 
de Paula (América Sul)
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