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Primeiro retiro com a Família Marista
Padres, Irmãos, Irmãs e Leigos participam de encontro de oração
Reuniram-se, pela primeira vez, os diferentes ramos da Família Marista para
participar de um retiro durante uma semana, no mês de agosto, em Los Molinos, Madrid.
O Ir. Hipólito Pérez, do Secretariado Irmãos Hoje, foi o pregador do encontro,
que contou com a participação de uma
irmã marista, dois leigos, sete irmãos
maristas e 16 padres maristas.
No dia 27 de agosto celebraram o bicentenário da Promessa de Fourvière
com os Irmãos da residência de Nuestra Señora de la Roca, em Collado Villalba. A eles, nesse momento, se uniram
sete leigos de Madri e León.
“É a primeira vez que vivimos essa experiência como família”, indicou o Pe.
Ángel Antón. “Todos nos sentimos muito bem e em família”.
“A animação simples, de coração, bem
trabalhada, documentada e preparada

pelo Ir. Hipólito foi muito importante”,
acrescentou.
Segundo o Pe. Ángel, “o partilhar foi fraterno e de fé, na oração, na eucaristia,

Administração Geral
Desde o dia 27 de agosto, depois de participar do Capítulo
da Província da África Austral,
o Ir. Emili Turú, superior geral,
visita as comunidades maristas
da África do Sul.
Os Irmãos Antonio Ramalho e
Ernesto Sánchez terminaram,
no dia 4 de setembro, a visita às
comunidades de Moçambique,
começada também no dia 27.

Entre os dias 30 de agosto e 2
de setembro o Ir. Michael de
Waas participou de um seminário com o Conselho Provincial da South Asia.
De 5 a 10 de setembro acontece, na Casa Geral, a quinta reunião da Comissão Preparatória
para o próximo Capítulo Geral.
O Ir. Joe McKee, vigário geral, é
o coordenador do grupo.

www.champagnat.org

na mesa e nos grupos de diálogo” e
“oxalá seja o início de uma colaboração, que sempre foi desejada pelos
nossos fundadores”.

Nova codiretora
do Secretariado
de Leigos
O Conselho Geral nomeou Kate Fogarty como codiretora do Secretariado de Leigos para um primeiro triênio. Ela substituirá a Tony Clarke, que
durante seis anos ocupou esse cargo
no Secretariado.
Kate participará do encontro de Comissões Continentais, que se realizará em l’Hermitage no mês de outubro
próximo e também da reunião do Se-
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te da Austrália, e desde então desenvolveu grande estima
pela vida marista. Trabalhou na Pastoral Juvenil Marista e
em escolas maristas durante a maior parte da sua carreira
como professora, incluindo quatro anos na Australia’s ‘Red
Centre’ de Alice Springs.
Atualmente é diretora do Assumption College, em Kilmore,
uma das mais antigas e amadas escolas maristas da Austrália.
Ela também faz parte do conselho da Associação Marista
Australiana e também é conselheira da Caritas da Austrália.
Participou da Primeira Assembleia Marista da Missão, em
2007, no Brasil.
Kate, aceitando esse cargo, quer servir o mundo marista
em nível internacional.

cretariado ampliado, que acontecerá depois do encontro.
Kate frequentou a escola rural “Marists in Sale”, no sudes-

Tony Clarke deu uma contribuição importante como membro do Secretariado desde o seu início, com o Ir. Pau Fornells, durante três anos. Em seguida, como codiretor, durante os últimos seis anos. Um sincero agradecimento a
ele.

Calendário do Conselho Geral e dos Diretores dos Secretariados
Setembro – Outubro 2016
27 de agosto – 9 de setembro: Superior geral, Irmão Emili Turú visita
a África do Sul.
5 – 10 de setembro: encontro da
comissão preparatória do Capítulo
Geral em Roma. Da Administração
geral participam os Irmãos Josep
McKee (vigário geral e coordenador
da Comissão), Carlos Huidobro (secretário geral), Pau Fornells (secretário do superior geral e secretário
da Comissão).
12 de setembro: membros da Administração Geral se encontram
com os demais ramos maristas na
casa geral das Irmãs Maristas, em
Roma, para a celebração do Santo
Nome de Maria.
13 de setembro: conselho geral regular.
15 – 16 de setembro: encontro dos
provinciais da Região Arco Norte:

Irmãos Víctor M. Preciado e Chris
Wills.
17 de setembro: encontro em Lyon,
para celebrar os 17 mártires da Argélia, com a participação do Ir. Emili.

20 – 24 de setembro: encontro de
planejamento da Vida Marista em
Honduras - o Irmão João Carlos do
Prado e o Irmão Miguel Ángel Espinosa Barrera, do Secretariado da
Missão.
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Notícias

em breve

Austrália
Os Irmãos da Austrália, durante o
mês de setembro, realizam cinco
encontros, divididos por regiões,
entre os dias 8 e 17. Os encontros terão como foco a vida contemplativa, o Capítulo Geral e o
standard profissional (Professional Standards).

Província Compostela
Novos educadores maristas da
Província de Compostela se reuniram, de 28 a 31 de agosto, em
Roxos. Foram chamados a aprofundar o apelo a serem “espertos em humanidade”, conforme
o sonho de Champagnat pede
para nós hoje.

Intercâmbio de diretores
12 diretores maristas de 8 países
diferentes e de 5 províncias da
América realizaram intercâmbio
nos Colégios e Unidades Sociais
da Província Brasil Sul-Amazônia, durante o mês de agosto de
2016.

Profissões perpétuas
Nos últimos dias três irmãos realizaram a promessa definitiva de
seguir a vida religiosa no Instituto Marista: Ralaiarison Beloved
Julien (Madagascar), Chamara
Hettiarchchi (Sri Lanka) e Brian
Poulin (Estados Unidos).

21 – 24 de setembro: encontro do
Conselho Provincial de Santa Maria
dos Andes, em Chosica, no Peru - Irmão Víctor Preciado.
23 de setembro: encontro de jovens em Lardero, Espanha – Irmão
Ernesto Sánchez.
24 de setembro: reunião para planejar o encontro “Todos Irmãos” de
novembro - Irmãos Tony Leon e Hipólito Pérez, do Secretariado Irmãos
Hoje.
28 de setembro – 02 de outubro:
encontro do Conselho da OIEC em
Cebu, Filipinas: Irmãos João Carlos
do Prado e Carlos A. Rojas, do Secretariado da Missão.
3 – 8 de outubro: encontro das Comissões Continentais de Leigos em
L'Hermitage com a participação dos
Irmãos Emili Turú, Antonio Ramalho,
Javier Espinosa, Miguel Ángel Espinosa Barrera e Tony Leon.
4 – 8 de outubro: Conselho Geral
Ampliado na Ásia, em Bangkok, Tailândia.
6 – 7 de outubro: acompanhamento dos Irmãos que participam do
programa Umbrales, em El Escorial,
Espanha – Irmão Hipólito Pérez, Secretariado Irmãos Hoje.
9 – 10 de outubro: encontro sobre
os Novos Modelos com os conselhos da Unidades Administrativas
da Ásia, em Bangkok, Tailândia: Irmãos Michael de Waas, conselheiro
geral, João Carlos do Prado e Carlos
A. Rojas, do Secretariado da Missão.
9 – 10 de outubro: encontro do Secretariado Ampliado dos Leigos, em
l’Hermitage – o Irmão Javier Espinosa.

11 de outubro: reunião do Comitê
da Rede Internacional de Editoras
Maristas, em Recife, Brasil – Irmão
Miguel Ángel Espinosa Barrera, Secretariado da Missão.
11 – 14 de outubro: Congresso Marista da Educação, em Recife, Brasil –
Irmão Miguel Ángel Espinosa Barrera,
Secretariado da Missão.
12 – 15 de outubro: Conselho Geral
Ampliado na Oceania - Mittagong,
Austrália.
12 – 16 de outubro: apresentação
para os colégios maristas da Irlanda – Irmão Tony Leon, Secretariado
Irmãos Hoje
15 – 16 de outubro: encontro sobre
os Novos Modelos com os conselhos
das Unidades Administrativas da
Oceania, em Mittagong, Austrália: Irmão João Carlos do Prado ae Carlos
A. Rojas, do Secretariado da Missão.
16 – 21 de outubro: encontro da
FMSI com as ONGs da Ásia e da
Oceania, em Brisbane, Austrália: Irmãos Mario Meuti e Manel Mendoza, diretores da FMSI.
19 – 20 de outubro: encontro da
Equipe do MAPAC, em Manila, Filipinas – Irmão Joseph McKee, vigário
geral.
24 de outubro: Conselho geral Regular.
31 de outubro – 04 de novembro:
encontro dos formadores das Américas, em Curitiba, Brasil – Irmão Hipólito Pérez, do Secretariado Irmãos
Hoje.
31 de outubro – 03 de novembro:
Conselho Geral Ampliado da Europa, em Guardamar, Espanha.

Convocatória do XXII Capítulo Geral
Na próxima quinta-feira, dia 8 de setembro, será
publicada a carta do superior geral “Um novo La
Valla”, convocando o XXII Capítulo Geral, que
será realizado na Colômbia, a partir de 8 de se-
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tembro de 2017. Os irmãos receberão o texto diretamente dos seus provinciais e o material estará
disponível também no nosso site: www.champagnat.org.
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Mundo Marista

Síria: A equipe
dos Maristas azuis em Alepo

Argentina: Encontro de Equipes
de Pastoral, em Luján

Colômbia: Noviciado La Valla
em Medellín

Sri Lanka: Novo Conselho Provincial
de South Asia

Malawi: Novo Conselho
da África Austral

Brasil: IV Assembleia das Juventudes da
Província Marista do Brasil Centro-Sul

A caminho de L’Hermitage
Encontro das Comissões Continentais

de

Leigos

Mais de 50 participantes do encontro
que acontecerá de 03 a 08 de outubro
em L’Hermitage, membros das Comissões Continentais e convidados, vêm
refletindo desde o início do ano sobre
diversos temas apresentados pelo Secretariado, com a finalidade de elaborar algumas propostas para o Capítulo
Geral.
Com as contribuições que estão sendo
enviadas, será elaborado um documento de trabalho, base da reflexão
em L’Hermitage.
Foi assegurada a representação de todos os continentes, mas também estarão representadas todas as Unidades
Administrativas.
Será oportunidade de crescer em comunhão internacional e em uma perspectiva de identidade laical na qual se

reconheçam leigos e leigas do mundo
marista. Viver este processo em L’Hermitage tem ainda como objetivo viver
uma experiência de aproximação das
fontes para um novo começo, todos
juntos. As regiões América e Euro-

pa têm programado um encontro de
coordenadores das comissões laicais
depois da reunião em L’Hermitage. A
região América se reúne no Equador
(novembro) e a Europa, em Les Avellanes, Espanha (dezembro).
6 de setembro de 2016
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União Marista do Brasil – UMBRASIL
5º Congresso Internacional Marista de Educação
De 11 a 14 de outubro de 2016, a
União Marista do Brasil – UMBRASIL
promoverá a 5ª edição do Congresso Internacional Marista de Educação, no Centro de Convenções de
Pernambuco, em Olinda – Brasil.

colar como: a Educação do Século
XXI, Educação e Cidadania, Ofício
de Educador na Sociedade do Conhecimento e Espaço, Tempos e
Horizontes na Educação da Infância
e Juventude.

O evento reunirá cerca de 3 mil educadores e gestores maristas, bem
como de outros sistemas e redes
de ensino públicas e particulares,
entidades vinculadas à educação,
convidados, parceiros e universitários, para discutir e potencializar a
promoção do direito a uma educação integral de qualidade e de excelência acadêmica.

Para 2016, a UMBRASIL está preparando conteúdos significativos e
que contemplem a temática “Educação de Qualidade: Sentidos, Experiências e Horizontes”.

Desde 1996, o Congresso Marista
de Educação tem sido um marco
diferencial na promoção e organização de eventos educacionais.
Tivemos a oportunidade de debater, nas quatro edições já realizadas,
temas relevantes do cotidiano es-

Assim, o Congresso está organizado em grandes conferências e atividades simultâneas - onde cada
congressista fará a escolha do tema
- comunicações de trabalhos científicos e salas de situação problema.
A abertura oficial, na noite do dia
11 de outubro, terá o musical de
Antonio Nóbrega, em homenagem
ao renomado dramaturgo e poeta
brasileiro Ariano Suassuna.
A programação completa está dis-

ponível no site: www.congressomarista.com.br.
A participação, a formação e a troca
de experiências com Irmãos, Leigas
e Leigos do mundo Marista farão do
evento um momento ainda mais especial.

Diploma em Patrimônio Espiritual Marista
Pesquisa de documentos maristas das origens

"

Esta experiência traz uma base sólida sobre o carisma marista, de maneira que
as pessoas possam encontrar aquilo que
buscam no próprio processo vocacional
e consolidem sua missão e vida em cada
uma das obras e comunidades

Entre os dias 29 de julho e 6 de agosto, no Colegio Champagnat de Lima, foi realizada a II versão do Diploma em Patrimônio Espiritual Marista para o Setor Perú.
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É uma experiência de formação presencial e à distância, que
implica um bom momento de pesquisa individual e em grupo.
Os participantes têm contato direto com os escritos de Marcelino, dos primeiros Irmãos e das pessoas relacionadas.
O Diploma é orientado pelo Ir. Patricio Pino, professor titular,
e Sara Sánchez, ajudante.
“Os participantes começaram a pesquisa dos documentos
maristas das nossa origens. Esta experiência se concluirá em
janeiro de 2018. É importante mencionar que é reconhecida

pela Universidade Marcelino Champagnat, de Lima”, explica
o Ir. Patricio Pino.
A duração desta formação é de três semestres presenciais e
uma etapa virtual de 4 meses. Os participantes, com muita
dedicação ao trabalho, são principalmente leigos envolvidos
nas obras maristas do Peru.
“Esta experiência traz uma base sólida sobre o carisma marista, de maneira que as pessoas possam encontrar aquilo
que buscam no próprio processo vocacional e consolidem
sua missão e vida em cada uma das obras e comunidades”,
comenta o Ir. Patrício.

Província Europa Centro-Oeste
Apresentação de material educativo para as escolas maristas
A equipe “Educação Marista” da Província Europa Centro-Oeste apresenta o novo material educativo destinado às escolas
da Província. Este material será colocado à disposição de todas as escolas e dos diferentes projetos provinciais.
Este material compreende 4 pequenos livros em formato A5.
Os alunos receberão, no início, o livro 1, que fala da vida de
Marcelino Champagnat e da congregação dos Irmãos Maristas
na Província e no mundo.
O livro 2 trata, de maneira mais ampla, de alguns aspectos
fundamentais maristas e os alunos descobrirão algumas reflexões e orações tipicamente maristas.
O livro 3 fala dos valores maristas e de seu impacto no mundo
de hoje.
O livro 4, finalmente, se concentra sobre o trabalho da FMSI
e da solidariedade marista no munto. Ele tenta encorajar os
estudantes a apoiar o trabalho da FMSI e de se manter informado sobre suas atividades.
Cada livro compreende atividades e projetos para os alunos e
fornece também material que pode ser impresso. No final de
cada volume, é proposta uma celebração litúrgica, nos diferentes anos da escola.
Os livros podem ser baixados no site www.maristeu.com, inclusive outros materiais, como textos das celebrações litúrgicas.

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

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