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Notícias Maristas

Fundação Marista para a solidariedade internacional

o novo conselho diretivo da FMsi coMeça seu caMinho

adMinistração Geral

Os Irmãos Emili Turú e Antonio Rama-
lho participaram, em L’Hermitage, do 
Capítulo Provincial, de 2 a 5 de agosto.

Entre os dias 2 e 4 de agosto, o Ir. Li-
bardo Garzón participou da reunião 
dos ecônomos provinciais, em Kigali, 
Ruanda. 

De 25 a 29 de julho, esteve reunido 
em Roma o novo Conselho Diretivo 
da FMSI. 

Nomeado pelo Conselho Geral, ele 
acompanhará o trabalho desempe-
nhado pela FMSI na promoção e de-
fesa dos direitos da Infância.

É presidido pelo Irmão Conselheiro 
Geral, Michael de Waas, e dele fazem 
parte Jimena Djaura Grignani, do Bra-

O Ir. Michael de Waas, conselheiro 
geral, de 4 a 7 de agosto assistiu o 
capítulo da Província Ásia do Leste, 
nas Filipinas.

Começa hoje e termina no próximo 
dia 19, mais uma etapa de forma-
ção do programa “New Horizons”, 

para líderes da missão da Pro-
víncia da Nigéria e do Distrito da 
África do Oeste, em Accra, Gana. 
Participam os irmãos João Carlos 
do Prado e Miguel Ángel Barrera 
Espinosa, diretores do Secretaria-
do de Missão.

sil, que atuará como vice-presidente, 
o Irmão Libardo Garzón, Ecônomo 
Geral, Gianfranco Cattai, da Itália, o 
Irmão Allen Sherry, da Austrália, e 
Inmaculada Maillo, da Espanha.

Esses dias permitiram ao Conselho 
aprofundar sobre o funcionamento 
da FMSI, conhecer sua atuação e par-
tilhar com as pessoas que, no dia a 
dia, desenvolvem seu trabalho a ser-
viço da Fundação Marista de Solida-

riedade Internacional. 
Os novos membros ressaltaram o 
ambiente de fraternidade em que 
se transcorreu o encontro e agrade-
ceram por terem sido eleitos para 
compor o Conselho e serem partíci-
pes da sua missão: “Fazer com que o 
mundo seja um lugar melhor para as 
crianças e para os jovens”. 

A partir de agora, e junto com as pes-
soas que compõem a FMSI, procura-
rão permanecer ao lado das crianças 
e jovens mais vulneráveis, para tor-
nar realidade o sonho de Marceli-
no Champagnat e contribuir para a 
construção de um mundo mais justo 
e solidário, em que todos os meni-
nos e as meninas do mundo tenham 
garantidos seus direitos e um futuro 
melhor.

Entretanto, estão convencidos de 
que isso não poderá ser alcançado 
sem a colaboração de todo o Insti-
tuto, pois esta missão depende de 
todas as pessoas que fazem parte 
da Instituição Marista à qual, como 
maristas, devemos nos sentir cha-
mados.

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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soMos uMa única FaMília

província dos estados unidos celebra uM novo coMeço

Como diz a música dos Kool and the 
Gang, “tem uma festa acontecendo 
bem aqui, uma celebração que vai 
durar durante anos. 

Por isso, venha e traga consigo seus 
momentos melhores e também o sor-
riso. Vamos celebrar...”. 

Isso é exatamente o que os maristas, 
leigos e consagrados, da Província 
dos Estados Unidos fizeram durante 
a Conferência Fourvière, que aconte-
ceu de 18 a 22 de julho de 2016.

Enquanto o Instituto estava celebran-
do no santuário de Fourvière, em Lyon 
- França, os maristas dos Estados Uni-
dos se uniram com os Irmãos e Irmãs 
maristas de todo mundo, celebrando 
e comprometendo-se com um novo 
começo, levando o carisma marista 
para o seu terceiro século de vida.

O evento, que reuniu representantes 
dos 4 ramos da família marista, foi 
uma oportunidade única de encon-
tro, como família – leigos, irmãs, irmãs 
missionárias, padres e irmãos -, para 

partilhar experiências e esperanças 
para o futuro.

O tema da conferência “comemorar, 
celebrar e colaborar” deu o tom para 
a semana e permitiu aos participan-
tes de refletir em vários níveis, olhan-
do para o futuro.

Além das experiências de oração, 
preparadas por cada um dos ramos 
da Família Marista, apresentações so-
bre “A Promessa de Fourvière e seu 
significado para nós maristas”, “a es-
piritualidade de Jean-Claude Colin 
vista através dos olhos de Marcelino 
Champagnat” e “Construindo a rosto 
mariano da Igreja” possibilitaram re-
flexões privadas e partilhas em gru-
po. 

Além disso, vários seminários no 
campo da missão, espiritualidade e 
identidade marista completaram a 
experiência vivida.

Durante a celebração conclusiva da 
Conferência, todos foram convidados 
a refazer a promessa para um terceiro 
século de vida e missão marista. 

Depois que o Irmão Sam Amos reno-
vou publicamente seus votos como 
irmão marista, todos foram convida-
dos a assinar uma nova promessa de 
dedicação aos valores da herança es-
piritual marista dos respectivos fun-
dadores de cada ramo.

espírito de sororidade 
capítulo do distrito da Ásia

O capítulo do Distrito da Ásia se realizou em Camboja, de 25 
a 29 de julho de 2016. 

Contou com a participação de leigos e irmãos maristas ori-
ginários da Espanha, El Salvador, Nova Zelândia, Filipinas, 
Vetnã, Bangladesh, China, Brasil, Guatemala, Ilhas Salomão, 
Malásia, Italia, Paraguai, Argentina, Gana, Equador, Austrália, 
Índia, Alemanha, México, Coreia e França.

O Ir. Tony Leon, do Secretariado Irmãos Hoje, foi o assessor 
do Capítulo. 

O Ir. Joe McKee, vigário geral, foi o presidente e o Ir. Chris 
Wills (Cmi) esteve como observador.
 
Trinta e cinco participantes eram membros com direito de 
voto. Haviam também representantes dos noviços e dos lei-
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gos maristas. Um conselho de quatro 
membros foi eleito para apoiar Juan 
Castro, o superior do distrito durante os 
próximos três anos: Canisio Wilrich, Luis 
Sobrado, Eugenio Sanz e Ismael Valls.
 
As recomendações finais do Capítulo 
incluem estratégias, e políticas ine-
rentes à vida comunitária, formação, 
pastoral e projetos. O capítulo foi um 
momento de entrosamento entre os 

seguNda sessão do capítulo  
da províNcia África ceNtro-leste

O Capítulo Provincial da Província 
África Centro-Leste (PACE), quando 
reunido em dezembro 2015 na ci-
dade de Nairóbi – Quênia, decidiu 
realizar uma segunda sessão, com o 
objetivo de tratar com mais atenção 
o seu próprio Regulamento e a situa-
ção econômico-financeira da Provin-
cia. 

Essa segunda sessão realizou-se de 
26 a 28 de julho, em Save, Ruanda, 
sob a presidência do Irmão Provin-
cial, Théoneste Kalisa, e a modera-
ção dos Irmãos Albert Nzabonaliba e 
Christian Gisamonyo.

Além dos dois temas previstos, que 
ocuparam a maior parte do tempo 
e foram trabalhados com muita se-
riedade e excelente participação, o 

Cada ano, a Conferência Marista 
Espanhola coordena a elaboração 
de materiais didáticos e recursos 
sobre um tema que serve de mo-
tivação durante um ano acadêmi-
co para os estudantes das quatro 
províncias maristas com obras na 
Espanha. O lema para o próximo 
ano letivo, que começa em setem-
bro, será “200 e +, vive o sonho”.

cMe - 200 e +

notícias eM breve

patriMôNio Marista

Maristas de Champagnat do Peru 
participaram da terceira edição 
do Diploma em Patrimônio Espi-
ritual Marista, oferecida pela Uni-
versidad Marcelino Champagnat 
de Lima. O curso compreende 
três semestres presenciais e uma 
etapa virtual de quatro meses.

Os maristas do Brasil realizam, 
de 15 a 21 de agosto, a semana 
vocacional com o tema “vocação 
marista: chamado a uma grande 
missão”. As três províncias ma-
ristas aproveitam esses dias para 
fortalecer a cultura vocacional 
e despertar vocações leigas e 
consagradas, tornando visível a 
vivência do carisma de Cham-
pagnat.

seMaNa vocacioNal

Capítulo recebeu também informa-
ções detalhadas sobre o processo de 
revisão das Constituições, sobre as 
mudanças em curso na estrutura do 
MIC-MIUC de Nairóbi (pós-noviciado 
e centro universitário) e sobre diver-
sas programações da Província. 

No encerramento dessa segunda 
sessão do Capítulo, o Irmão Provin-
cial conclamou a todos a continuar 
unidos no desenvolvimento de to-
das as potencialidades da Província, 
que são muitas, apoiando iniciativas 
vigorosas que devem ser tomadas 
pelo Conselho Provincial. O Irmão 
Antonio Ramalho, do conselho geral, 
acompanhou os trabalhos e partici-
pou, no dia 29, da primeira parte da 
reunião de quatro dias do conselho 
provincial.

membros das comunidades do Distri-
to, espalhados por seis nações da Ásia: 
Índia, Bangladesh, Camboja, Tailândia e 
outros dois países. 

O postulantado do distrito é feito nas 
Filipinas e os noviços frequentam o No-
viciado Internacional em Sri Lanka. 
Um grande espírito de fraternidade e 
sororidade envolveu todos os partici-
pantes.

Durante as duas últimas sema-
nas de agosto, período de férias 
na Europa, o escritório de comu-
nicações do Instituto reduzirá 
suas atividades. O próximo nú-
mero de Notícias Maristas será 
enviado no dia 2 de setembro.

próxiMo NúMero
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Mundo Marista

Brasil: Equipe de Coordenação 
do Movimento Champagnat, em Taguatinga

Equador: Santuário de Nossa Senhora 
de Cisne

Espanha: Jovens da Província Ibérica 
em Cracóvia, na JMJ

França: Nuovo Conselho da Província 
de L’Hermitage

Bolívia: Voluntários de SED 
em Roboré

Ruanda: Save, segunda sessão do Capítulo 
Provincial, África Centro-Leste

poughkeepsie, estados uNidos 

vii asseMbleia da rede internacional Marista 
de instituições de educação superior

No período de 6 a 11 de julho, no 
Marist College, em Poughkeepsie, 
nos EUA, aconteceu a VII Assembleia 
da Rede Internacional Marista de 
Instituições de Educação Superior. 

Refletiu-se sobre redes, liderança, 
Projeto de Novos Modelos do Insti-
tuto e uma visão global da prepara-
ção do novo centenário marista gra-
ças à mensagem enviada por meio 
de um vídeo do Irmão Emili Turu.

A assembleia também analisou os 
projetos realizados nos últimos dois 
anos e aprovou o relatório e a pres-
tação de contas do Comitê Executi-
vo. 
Um destaque foi a aprovação do do-
cumento de “Ação Evangelizadora 
Marista na Educação Superior”.
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Foi eleito o novo Comitê Executivo da Rede para o pe-
ríodo de 2016 a 2018 composto por Ir. Roberto Méndez 
López, Universidad Marista de Querétaro, México, presi-
dente; Ir. Clemente Ivo Juliato, da PUCPR, Curitiba, Brasil; 
David Hall, da Australian Catholic University, em Sidnei; 
e Ir. Pablo González Franco, da Universidad Champagnat, 
em Lima, Peru. 

Como prioridades decidiu-se:

• fortalecer e qualificar a missão das Instituições de En-
sino Superior Maristas;

• contribuir para a transformação social;
• Construir a rede a partir do principio básico da colabo-

ração, organizando e garantindo uma estrutura opera-
cional mínima para seu funcionamento;

• Fortalecer a cooperação por meio de investigação e 
intercambio;

• Apoiar os projetos do Instituto Marista.

Para o próximo biênio, serão levados adiantes os seguin-
tes projetos: 
• organização da rede;

• fortalecimento ou implantação de programas pasto-
rais em todas as IES;

• identificação e fortalecimento dos observatórios e ini-
ciativas semelhantes já existentes;

• seguimento à implementação de títulos e programas 
sobre direitos e proteção da infância;

• promoção de intercambio de alunos, professores e co-
nhecimentos.

Por fim, definiu-se que a VIII Assembleia da Rede aconte-
cerá na Cidade de Lima, no Peru, em 2018.

A Assembleia realizou-se num clima de muita integração 
e diálogo. 

Foi muito positiva a qualidade do evento e a contribui-
ção de todas as IES Maristas. 

Os participantes reconheceram de maneira especial 
todo o esforço do Marist College e, em especial, dos Ir-
mãos Seán Sammon e Michael Flanigan, para acolher a 
todos os participantes e proporcionar todas as condi-
ções favoráveis para a realização do evento.

lavalla200>: coMunidade de Mount druitt

A comunidade de Mount Druitt é 
uma nova comunidade criada pela 
Região da Oceania em resposta ao 
apelo do Ir. Emili Turú para criar Co-
munidades Internacionais para um 
Novo Começo.

Mount Druitt se localiza a 45 quilô-
metros de Sidnei, na Austrália. 

Essa zona foi identificada como a 
área mais pobre de Sidnei. 
Ao mesmo tempo, é a região com 

maior diversidade cultural e tem a 
maior densidade de população in-
dígena do país.

Desemprego, violência familiar, cri-
me, pessoas sem casas e drogados 
são sem controle nesta periferia po-
bre de Sidnei. 

Muitas crianças deixaram a escola 
e vagam pelas estradas, especial-
mente aquelas de origem indígena 
ou refugiadas da África e do Oriente 

Médio. Quando começar o proje-
to Lavalla200> em Mount Druitt, o 
foco serão os jovens que não estão 
na escola. 

Será estabelecido um novo percur-
so para eles para que entrem nova-
mente em contato com a educação 
ou outras formas de formação e em-
prego.

Em colaboração com os responsá-
veis locais da Educação Católica, 
pretende-se iniciar um centro de 
educação em Mount Druitt, o Marist 
Learning Zone, onde a cada jovem 
será dada uma oportunidade edu-
cativa e uma esperança para um fu-
turo melhor.

A nova comunidade será formada 
por Argelia Hernández Mendoza e 
Rodrigo Gris Castro, um jovem casal 
da Província do Mexico Occidental, 
e pelo Ir. Lawrie McCane, da Provín-
cia da Austrália. 

Estão sendo verificadas possibilida-
des para que outras pessoas pos-
sam fazer parte da comunidade.
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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

novos diretores do secretariado da Missão

Irmão Mark Omede

O Ir. Mark Omede, 43 anos é, atualmen-
te, conselheiro provincial da Província 
Nigéria e diretor do Centro Politécnico 
na cidade de Emene. O Ir. Mark acaba 
de terminar o programa Horizontes, em 
Manziana.

Começou o postulantado em 1995 em 
Orlu (Nigéria). Fez sua formação no no-
viciado de Sabin - Akrofrom, Kumasi, 
Ghana, em 1990, e primeira profissão 
em 1998. Completou sua formação no 
escolasticado de Nairobi, em 2002.

O Ir. Mark trabalhou como diretor de 
catequese na diocese de Idah, foi pro-
fessor e vice-decano de estudos no Ju-
venato dos Irmãos Maristas em Uturu, 
vice-diretor no Marist Comprehensive 

College Ezzagu e, posteriormente dire-
tor, até o ano de 2015. 

Foi secretário interino da Escola Politéc-
nica Marista, de 2015 até agora.

Graduou-se no MIC, em Nairóbi, e ob-
teve um Mestrado e um PHD em admi-
nistração educativa e planejamento na 
Abia State University Uturu.

Prestou vários serviços à sua Província 
como Presidente do Conselho de Ad-
ministração das escolas maristas, do 
Comitê de exames das escolas maristas, 
da Comissão de serviço marista e do Co-
mitê de Educação Moral e Religiosa. 

Também participou na Comissão de 
Preparação da Segunda Assembleia In-
ternacional da Missão Marista.

Irmão Carlos Alberto Rojas Carvajal

O Ir. Carlos Alberto tem 43 anos, mais 
conhecido como “Beto” entre os Irmãos, 
estudou no Colégio Champagnat de Bo-
gotá, Colômbia.

Começou o postulantado em 1989, na 
cidade de Popayán, e fez o noviciado 
em Medellin. A primeira profissão foi em 
1991 e a profissão perpétua em 1997.

Beto é licenciado em Ciências Religio-
sas pela Pontifícia Universidade de 
Salamanca, Espanha, e em Ciências So-
ciais pela Pontifícia Universidade Gre-
goriana, Roma. 
Também conta com mestrado em Estu-
dos Disciplinares em Desenvolvimento, 
na Universidade de Los Andes, Colôm-
bia.

Trabalhou como educador nos colégios 
Champagnat de Ipiales e Pasto, como 
vice-reitor das escolas de Ipales, Pasto 
e Villavicencio, como coordenador pro-
vincial de pastoral juvenil, secretário de 
solidariedade da Província e como dele-
gado do Provincial na Colômbia.

Pertencia à Equipe de Novos Modelos 
de Animação, Gestão e Governo, duran-
te os dois últimos anos e atualmente é 
conselheiro provincial e ecônomo do 
setor Colômbia da Província.

O Conselho Geral nomeou os Irmãos Carlos Alberto Rojas Carvajal, da Província Norandina e Mark Omede, da Província 
Nigéria, como novos Diretores do Secretariado da Missão para um período de três anos. Assumirão suas funções a partir 
de janeiro de 2017. O Ir. Carlos Alberto, novo diretor, substituirá o Ir. João Carlos do Prado, enquanto o Ir. Mark será o 
vice-diretor em substituição ao Ir. Miguel Ángel Espinosa Barrera.

As nomeações foram anunciadas por carta do Superior Geral, Ir. Emili Turu, aos Irmãos Provinciais, superiores de Distrito 
e seus Conselhos, publicada no dia 17 de julho. 

“Meu agradecimento aos Irmãos João Carlos do Prado e Miguel Ángel Espinosa que terminarão, respectivamente, como 
diretor e diretor adjunto no dia 31 de dezembro. Seu excelente serviço deu um notável impulso na área da missão do 
Instituto, de maneira especial por meio do envolvimento no projeto Novos Modelos.”

O Irmão Mark OmedeO Irmão Carlos Alberto Rojas Carvajal
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