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Notícias Maristas

as uNidades adMiNistrativas deveM eNviar a coNsulta sobre a revisão 
das coNstituições até fiNal de seteMbro

AdministrAção GerAl

Os secretariados e coordenadores de outros serviços 
da Administração Geral se encontraram, nos dias 20 
e 21 de junho, com o Conselho Geral e trabalharam 
sobre o relatório a ser apresentado para o XXII Capí-
tulo Geral.

O conselho geral, durante esta semana de Sessão 
Plenária, tratou também do Projeto Novos Modelos, 
apreciando os avanços feitos em todas as Regiões e 
prevendo os próximos passos, e continuou o trabalho 
sobre o relatório para o próximo Capítulo Geral, nas 
partes mais exclusivas do próprio conselho.

A Comissão para a Revisão das Cons-
tituições enviou a Consulta sobre o 
Primeiro Rascunho e também o for-
mulário que deve ser preenchido e 
enviado até dia 30 de setembro pró-
ximo.

O Primeiro Rascunho não inclui a revi-
são do texto completo, mas apenas os 
dois primeiros capítulos, como parte 
de um processo experimental.

As respostas ajudarão a determinar 
a forma do Segundo Rascunho, que 
abrangerá todos os capítulos das 
Constituições e Estatutos. 

A Comissão recomenda que as Pro-
víncias e Distritos discutam o Primei-
ro Rascunho em dois encontros co-
munitários.

O primeiro encontro pode servir para 
apresentar a proposta e o segundo 
para discutir e recolher ideias, indi-
cando um secretário que preencherá 

Entre os dias 24 e 27 de junho, o Ir. Javier Espinosa, diretor 
do Secretariado dos Leigos, participa da Reunião da Comis-
são de Leigos da Província Ibérica, em Zaragoza.

O Ir. Chris Wills esteve reunido durante esta semana com o 
primeiro grupo de candidatos ao Projeto LaValla200>, que 
estão realizando sua formação em Camaldoli, na Itália.

O Ir. Tony Leon e o Ir. Hipólito Pérez, do Secretariado Irmãos 
Hoje, acompanharam dias 24 e 24, os dois grupos do pro-
grama Horizontes, de Manziana e El Escorial, que se encon-
tram juntos em L’Hermitage.

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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o formulário em PDF que deve ser enviado para const@
fms.it

A Comissão não pode assegurar o tratamento adequado 
das contribuições que não sejam apresentadas por meio 
do formulário já preparado.

O formulário para as respostas pode ser distribuído para 
cada grupo ou pessoa que participa da consulta.

A Comissão de Revisão das Constituições está trabalhando 
lado a lado com a Comissão Preparatória do Capítulo Geral 
para garantir um processo de preparação coordenado.

Depois da chegada do formulário da Consulta sobre o Pri-
meiro Rascunho, no final de setembro, a Comissão Prepa-
ratória do Capítulo Geral enviará uma consulta para ser 
trabalhada entre outubro de 2016 a janeiro de 2017.
A Consulta sobre o Segundo Rascunho da Revisão das 
Constituições será então enviada para as Províncias e Dis-

tritos e deverá ser trabalhada entre os meses de fevereiro 
e junho de 2017.

A Comissão, em seguida, preparará o Terceiro Rascunho, 
em julho e agosto de 2017, que será apresentado para o 
XXII Capítulo Geral.

Os membros da Comissão de Revisão das Constituições 
são os Irmãos Tony Clark, Eduardo Navarro, Albert Nzabo-
naliba, Antonio Peralta e Josep M. Soteras. 

O Conselho Geral nomeou o Ir. Sebastião Ferrarini, da Pro-
víncia Brasil Sul-Amazônia, para substituir ao Ir. António 
Leal, que deixou a comissão por razões de saúde.

Envie, por favor, o formulário com as respostas ao Primeiro 
Rascunho para const@fms.it até 30 de setembro.

Leia mais sobre o processo de Revisão das Constituições: 
http://www.champagnat.org/const/ .

o secretAriAdo dos leiGos visitA A ProvínciA ÁfricA centro-leste

“sou leiGo mAristA”

Durante duas semanas, de 29 de maio a 
12 de junho, os membros do Secretaria-
do dos Leigos, Pep Buetas, Ir. Sylvain R. 
e Ir. Javier Espinosa, visitamos parte das 
comunidades da Província África Cen-
tro-Leste (PACE). O objetivo da visita era 

de conhecer a realidade dos grupos lei-
gos e as possibilidades da Província em 
relação ao caminho de comunhão, bem 
como motivar para iniciar experiências 
o reafirmar processos.
Foram dias intensos marcados por ho-

ras de voo, de barco, ônibus e automó-
vel. Imensidade de água no rio Congo, 
no lago Kivu e no Victoria. Sol brilhante 
e quente. Zonas com vegetação e outras 
muito secas. Estradas planas asfaltadas 
e caminhos irreconhecíveis e poeiren-
tos. Verdes colinas e savanas amarela-
das. Muitas crianças com seus grandes 
olhos e sorriso chamativo. Comunida-
des de acolhida, fraternidade e espírito 
marista, leigos e Irmãos irmanados em 
torno do mesmo carisma... e o eco con-
tínuo nas apresentações dos leigos e 
leigas: estou casada, sou professora da 
Escola... “sou leiga marista”.

A variedade das paisagens concordava 
com a diversidade dos grupos com os 
quais nos reuníamos. 

Alguns com longa caminhada, outros 
em sua primeira reunião. Uns com maio-
ria de leigas, outros com maioria de lei-
gos. Em geral, com pessoas adultas mas 
algum grupo com muitos jovens. Grupo 
de antigos Irmãos, outros com uma mar-
ca clara de solidariedade, porém todos 
desejosos de seguir um processo de 
formação, dispor de material e crescer 
como maristas. 

Muitas perguntas nasciam de corações 
dispostos a prosseguir com as intuições 
de Marcelino Champagnat.

http://www.champagnat.org/const/ 
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A Província da América Central lan-
çou uma iniciativa vocacional cha-
mada “To2 Hermanos”. O slogan da 
campanha é “Maristas, religiosos ir-
mãos para as crianças e juventude”. 
Foram criadas uma fanpage em Fa-
cebook e um site que recolhe vários 
materiais, entre os quais depoimen-
tos dos Irmãos. Viste: http://to2her-
manos.org/.

Pastoral vocacioNal

notíciAs em Breve

Este ano o Centro Kuya, nas Filipi-
nas, celebra 25 anos de existência. 
O seu objetivo é ajudar crianças e 
jovens, que vivem na rua, em Mani-
la, a transformar suas vidas. Foi fun-
dado em 1991 pelos Irmãos Maris-
tas, Irmãos de La Salle e Religiosos 
de Nossa Senhora para a Missão.

criaNças de rua

Em todos os grupos havia algum Irmão 
que os acompanhava. Numa das reu-
niões com a fraternidade dos leigos, 
toda a comunidade dos Irmãos se fez 
presente. Em outra visita a própria co-
munidade programou um diálogo fra-
terno conosco. 

Um dos grupos terminou o encontro 
com uma expressão tão vital quanto o 
canto e a dança. Que força e vitalida-
de! Tivemos oportunidade de partici-
par de dois dias da novena e da festa 
de M. Champagnat nas casas de família 
de um dos grupos, encontros simples e 
orantes, com as crianças da família e o 
silêncio do entardecer.
Os desafios que apareceram são parte 
da visita, tal como a formação, o acom-

panhamento aos grupos por parte dos 
Irmãos, a comunicação em rede entre 
os grupos da Província, a descoberta 
da riqueza deste caminho para a vo-
cação dos Irmãos, as possibilidades de 
enriquecimento do carisma com novos 
matizes. 

Apareceu claramente o apelo a um pro-
cesso regional de apoio mútuo, mas ao 
mesmo tempo em comunhão com os 
processos no Instituto.

Ao falar de Kinshasa, Kisangany, Boban-
dana, Goma, Mururu, Save, Byimana, Ki-
gali e Mwanza reconhecemos mais ros-
tos de Irmãos, leigos e leigas que olham 
o futuro como comunhão de corações, 
que promove um novo começo.

criaNças sírias têM esPeraNça de briNcar  
aPesar das boMbas

De 11 a 14 de outubro de 2016, a 
União Marista do Brasil – UMBRASIL 
promoverá a 5ª edição do Congres-
so Internacional Marista de Educa-
ção, no Centro de Convenções de 
Pernambuco, em Olinda. O evento 
é destinado a educadores maristas 
e também de outras entidades. As 
inscrições estão abertas a partici-
pantes de todo o mundo e podem 
ser feitas através do site dedicado: 
http://www.congressomarista.com.
br/.

educação de qualidade

Mesmo tendo sido um dia marcado por 
bombardeamentos pesados em várias 
lugares da cidade, muitas famílias 

participaram da inauguração de um 
parque de jogos no coração de Alepo 
realizado pelos “Maristas Azuis”, aber-

irMão eugèNe KabaNguKa

Ontem fez uma semana que o Ir. Eugène Kabanguka teve 
um acidente vascular cerebral (AVC). Desde então esteve 
internado no Hospital San Camillo de Roma. Continua com 
a parte direita do corpo paralisada e não consegue se co-
municar verbalmente, mas entende quando se fala com 
ele.

Hoje foi transferido para uma clínica privada, onde iniciará 
o processo de reabilitação, que certamente será bastante 
demorado.

Seguimos em comunhão com o Ir. Eugène, encomendan-
do-lhe à nossa boa e terna Mãe.
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mundo mAristA

Costa Rica: encontro intercomunitário 
 La Salle e Maristas, Naranjo

Samoa: Escola marista 
em Mulivai, Apia

Bangladeche: Comunidade em Daca 
com candidatos à Vida Religiosa

Casa Geral: Comissão Internacional do 
Patrimônio Espiritual Marista

Colômbia: Visita de Nossa Senhora de 
Fourvière em Manizales

to no dia da festa de São Marcelino Champagnat, 6 de junho.
O parque pode ser construído graças à ajuda da ONG italia-
na ‘Aiulas, Aiutiamo la Siria Onlus.’ No parque se encontram 
balanços, tobogãs, espaços abertos para as crianças que 
nas últimas semanas testemunharam um aumento notável 
de bombardeamentos e ataques com mísseis. O quarteirão 

Maidan, uma área onde vivem muitas famílias armênias, foi 
uma das regiões mais atingidas, com mais de 20 mortos. 
A ONG italiana está preparando um projeto que financiará 
100 planos de saúde para pessoas que não podem arcar 
com despesas médicas. O plano pagará as visitas médicas, 
exames, internação e medicamentos por um ano.

Novos MeMbros toMaM Posse

eNcoNtro da coMissão iNterNacioNal irMãos Hoje discute  
PróxiMas atividades

Os novos membros da Comissão Internacional Irmãos 
Hoje assumiram o cargo durante o encontro realizado na 
Casa Geral, de 9 a 15 de junho. 

A reunião teve como meta discutir seus objetivos e ativi-
dades para o próximo triênio.

Os novos membros da comissão são os Irmãos Márcio 
Henrique Ferreira da Costa (Brasil Centro-Norte), Vincent 
Abadom (Nigéria), Cyprian Gandeebo (West Africa), Lin-
dley Sionosa (East Asia), Óscar Martín Vicario (Composte-
la), Sefo Une (Distrito do Pacific) e Luis Felipe González 
Ruiz (México Central).

Outros membros são os Irmãos Peter Rodney (Austrália), 
Eugène Kabanguka, Conselheiro link, e os diretores do Se-

Peru: Comunidade 
mista de Surco
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BrAsil sul-AmAzôniA

Profissão perpétua dos Irmãos 
Roger Perius e Ricardo Fermo

Dois Irmãos Maristas da Provín-
cia Brasil Sul-Amazônia vivem 
momentos marcantes de sua op-
ção pela vida consagrada nesse 
mês de junho, consagrando-se 
definitivamente, através da pro-
fissão perpétua na vida religiosa 
marista.

O Ir. Roger Perius proferiu os vo-
tos no dia 4 de junho, em Cam-
pinas das Missões, sua cidade 
natal. O Ir. Ricardo Fermo faz sua 
profissão no dia 26 de junho, em 
Lajeado.

O Ir. Roger escolheu como lema 
Bem-aventurado o homem que 
põe no Senhor a sua confiança. 
O lema escolhido pelo Ir. Ricardo 
é “Livre para servir na caridade”.

cretariado Irmãos Hoje, Hipólito Pé-
rez e Tony Leon. Durante o encontro, 
discutiram o papel da Comissão, seus 
objetivos para os próximos três anos 
e as atividades atuais do Secretariado 
Irmãos Hoje. 

Os participantes analisaram a enque-
te sobre a formação inicial apresenta-
da durante o Colóquio Internacional, 
sublinhando suas consequências.
No dia 14 de junho o grupo tratou da 
construção de um programa para ani-

madores vocacionais. Nesse mesmo 
dia fez um encontro com a Comissão 
do Patrimônio Espiritual Marista, tam-
bém reunida na Casa Geral. 

No dia seguinte, a Comissão refletiu 
sobre o trabalho conjunto com os Se-
cretariados dos Leigos e da Missão, 
como parte do processo do Projeto 
Novos Modelos.

Seguiu-se uma avaliação do encontro 
e conclusões finais.

Projeto Novos Modelos de aNiMação,  
goverNaNça e gestão

a equiPe do Projeto eNcoNtra rePreseNtaNtes 
das regiões 

Entre os dias 16 e 18 de junho, na 
Casa Geral, a Equipe do Projeto dos 
Novos Modelos realizou um encon-
tro com representantes das seis re-
giões do Instituto. 

O encontro procurou conectar as 
distintas iniciativas de cada região, 
buscando estratégias de coopera-
ção e de apoio entre os diferentes 
níveis do Instituto para a implemen-
tação de novos modelos.

Nesta semana a equipe apresenta-
rá ulteriores detalhes do Projeto ao 

Conselho Geral, que está reunido 
em Sessão Plenária.
Participaram da reunião, junto com 
os membros do Secretariado da 
Missão, os Irmãos Chris Wills da 
Cmi, Mario Meuti da FMSI e o Con-
selheiro Geral Josep Maria Soteras. 

As regiões foram representadas pe-
los Irmãos Alberto Aparício (América 
Sul), Kevin Wanden (Oceania), Alvis 
Sunanda (Asia), Miguel Ángel San-
tos (Arco Norte), Michel Razafiman-
dimby (África) e Gabriel Villarreal 
(Europa).

Ir. Roger Perius, 33 
anos. 

Ir. Ricardo  
Fermo, 29 anos.
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

Só será possível fazer 

isso a partir da fra-

ternidade, de nossa 

condição de irmãos e 

irmãs e da aceitação 

de que o carisma 
marista é um dom 
para a Igreja, que 

nós compartilhamos.

"

os ProviNciais do arco Norte coNvidaM a eNfreNtrar os Novos desafios

carta aberta dos ProviNciais do arco Norte: avaNçaNdo No caMiNHo

Numa carta aberta, os Irmãos Provin-
ciais do Arco Norte, depois da reunião 
em Roma, por ocasião da “Conferên-
cia sobre Proteção Infantil” realizada 
nos dias 12 a 22 de abril, convidam a 
enfrentar os novos desafios das peri-
ferias existenciais.

Afirmam que só será possível fazer 
isso a partir da fraternidade, de nossa 
condição de irmãos e irmãs e da acei-
tação de que o carisma marista é um 
dom para a Igreja, que nós comparti-
lhamos.

Na carta os Provinciais nomearam 
uma equipe “ad hoc” para estudo e 
implantação de algumas iniciativas 
comuns. 

Esta equipe reunir-se-á em Bogotá, 
Colômbia, nos dias 29 de junho a 2 de 
julho para encaminhar esse encargo.

Alinhada com o projeto sobre Novos 
Modelos de Animação, Gestão e Go-
verno, a Região do Arco Norte do Insti-
tuto Marista continua seu processo de 
desenvolvimento e fortalecimento.

Essa Região está formada pelas Pro-
víncias Maristas da América Central, 
Canadá, Estados Unidos, México Cen-
tral, México Ocidental e Norandina. A 
Região abrange os seguintes países: 
Canadá, Estados Unidos, México, Gua-
temala, El Salvador, Nicarágua, Costa 
Rica, Cuba, Haiti, Porto Rico, Venezue-
la, Colômbia e Equador. 

Nela são ajudados 124.035 crianças 
e jovens (20% da missão Marista do 
Instituto), em 173 colégios, obras so-
ciais e universidades (em torno de 
27% das obras do Instituto). 

Isso é feito por 15.902 Irmãos e Lei-
gos. 

A Região conta com 151 comunida-
des e 706 Irmãos (20% dos Irmãos 
do Instituto), com uma média de ida-
de de 63 anos.

Nos últimos meses sucederam-se vá-
rias equipes, encontros e processos 
com o objetivo de promover o dina-
mismo regional através do desenvol-
vimento de iniciativas de interesse 
comum. 

Teve lugar especial o encontro dos 
Conselhos Provinciais da região, fei-
to no mês de março, com o Conselho 
Geral, que teve a finalidade de apre-
sentar essas iniciativas, enriquecê-las 
e completá-las, consolidando assim o 
empenho e a identidade dessa parte 
do Instituto.

"

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

