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Região América Sul
Reunião da Equipe de Implementação
A segunda reunião da equipe de implementação da Região América Sul
foi realizada, de 2 a 5 de setembro,
em Brazlândia.
Participaram do evento irmãos e leigos das cinco Províncias e um Distrito da região, que engloba Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e
Uruguai.
Acolhidos pelo Ir. Ataide José de
Lima, superior da Província Brasil
Centro-Norte, os participantes se
reuniram com o objetivo de discutir
o andamento dos projetos estratégicos da nova região, com foco nas
pessoas e estruturas, e finalizar os
textos para a apresentação aos provinciais e vice-provinciais, em encontro marcado para o mês de outubro deste ano, em Curitiba.
O grupo se dedicou aos debates
acerca dos projetos prioritários, que
envolvem iniciativas com foco em
itinerário vocacional, animação vo-

cacional regional, identificação de
expertos, visão, princípios e prioridades da região, modelo operativo,
rede de escolas e plano de comunicação, rede de economato e noviciado regional.
Marcelo Cordeiro, leigo da Província
Marista Brasil Sul-Amazônia, apre-

Administração
Segunda-feira, dia da festa do
Santo Nome de Maria, vários
Irmãos da Administração Geral
e do Conselho Geral se encontraram na Casa Geral das Irmãs
Maristas, com os outros ramos
da Família Marista, para a celebração da festa mariana.
No dia 13 de setembro acontece a reunião conselho geral
regular.

geral

Nos dias 15 e 16 de setembro,
o Ir. Chris Wills, diretor da Cmi,
participa do encontro dos provinciais da Região Arco Norte,
em Nova Iórque.
No dia 17 de setembro o Ir. Emili Turú, superior geral, e Antonio
Martínez Estaún, postulador
geral, participam do encontro e
celebração dos 17 mártires da
Argélia, em Lyon.
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sentou à equipe de trabalho a primeira versão do texto com a visão e
os princípios para a região.
Logo depois, o Irmão Patricio Pino, da
Província Santa Maria de Los Andes,
descreveu os objetivos estratégicos
do projeto para a área da Animação
Vocacional de Irmãos e Leigos.
Em março de 2017, no Uruguai, será
realizada a última reunião da equipe, para apresentação, deliberação e
implantação dos projetos.
O secretário-executivo da União
Marista do Brasil/UMBRASIL, Ir. Valter Zancanaro, também esteve na
reunião para diálogo com a equipe
sobre a atuação da instituição interprovincial, que servirá de inspiração
ao modelo operativo em elaboração
pela equipe.
A região, foi criada em fevereiro de
2016 com o objetivo de fortalecer a
atuação Marista nessas localidades.
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É fruto, também, do reordenamento do Instituto para concretizar o Projeto de Novos Modelos de Animação, Governança
e Gestão.
Juntos, os sete países que agora integram a Região América Sul representam 240 mil crianças, adolescentes e jovens
atendidas, 538 Irmãos e 35 mil leigos.

Província Mediterrânea: Retiro

A equipe de trabalho da Região América Sul é formada por:
Ir. José Wagner Rodrigues da Cruz e Maria Manuela Suassuna
(Brasil Centro-Norte); Ir. Jorge Gaio e Rony Ahlfeldt (Brasil
Centro-Sul); Ir. Deivis Fischer e Marcelo Cordeiro (Brasil Sul-Amazônia); Ir. José Kuhn, Ir. Alberto Aparício e Inés May (Cruz
del Sur); Ir. Patrício Pino e Ernesto Reyes (Santa Maria de los
Andes); Luca Olivari (assessor da Administração Geral).

de leigos e irmãos

"

Cada ano, o Secretariado de Leigos
da Província Mediterrânea promove
a proposta de um retiro de irmãos e
leigos para a área da Espanha e da
Itália.
Ele define a estrutura do retiro e
a linha de trabalho, os objetivos e
conteúdos, que costuma estar em
harmonia com os outros retiros provinciais.
O tema central deste ano foi a misericórdia.
Na Espanha, o retiro foi realizado em
La Zubia, Granada, de 3 a 7 de agosto.
Participaram 37 pessoas: 12 irmãos,
21 leigos e 4 crianças.
A maioria dos participantes pertence
a uma fraternidade ou a um grupo

marista da Província.
Participaram também, nesse ano, jovens dos Grupos Juvenis (GVX) que,
tendo terminado o processo catequético, se inseriram em um grupo
marista em sua localidade.

Nos deixamos envolver
por uma atmosfera de
verdadeira família e
também de aproximação com as pessoas
que
experimentavam
uma particular ânsia

Os maristas da Itália, ao invés, se reuniram em Foce di Amelia, a 70 quilômetros do local do terremoto, que no
24 de agosto atingiu o centro do país.
Cerca de trinta pessoas (casais, jovens, crianças e irmãos) participaram
da etapa de formação, que se concluiu no dia 28 de agosto.
O Ir. Giorgio Banaudi, resumindo a
experiência vivida próxima da área
do terremoto, disse: “Nos deixamos
envolver por uma atmosfera de verdadeira família e também de aproximação com as pessoas que experimentavam uma particular ânsia”.
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Notícias

breves

Província da África Austral
VII Capítulo Provincial

Paquistão
Neste mês de setembro os Irmãos do Paquistão celebraram
cinqüenta anos da presença
marista no País. O primeiro Irmão a chegar foi Remigius Fernando, em 10 de setembro de
1966.

México Occidental
A Experiência ‘Grupo de Amizade Marista’ na casa marista
“Misión” aconteceu no dia 27
de agosto no México. A atividade tem como objetivo que os
jovens conheçam a dinâmica
que se vive dentro do grupo
apostólico GAMA e se unam a
ele.

Brasil e Chile
Uma experiência de intercâmbio estudantil marista reuniu
jovens do Brasil e do Chile,
de 4 a 11 de setembro. O Chile recebeu alunos do Colégio
Marista Pio XII, de Novo Hamburgo. Em novembro próximo,
estudantes do Colégio Marista
de Rancagua serão recebidos
pelo colégio brasileiro.

Cruz del Sur
No dia primeiro de setembro,
em Buenos Aires, se reuniram
os referentes de animação dos
encontros de novos professores. Refletiu-se sobre diferentes critérios, ações futuras e foi
sublinhado o valor das experiências partilhadas em comunidade.
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Vinte e dois participantes de seis países e dois jovens Irmãos estudantes
do MIC, em Nairóbi, se reuniram em
Mtendere, em Malaui, para o sétimo
Capítulo Provincial da África Austral,
que se realizou de 23 a 26 de agosto
de 2016.
Estiveram presentes, da Administração geral, os Irmãos Emili Turú, Superior Geral, e o conselheiro de ligação
para a África, Antonio Ramalho.
Além da passagem da liderança da
Província da parte do Ir. Joe Walton
para o Ir. Norbert Mwila, o Capítulo
passou quatro dias examinando a
atual situação da Província e definindo o caminho rumo ao Novo Começo.
A Comissão Preparatória do evento
fez um brilhante trabalho adaptando
para o Capítulo os procedimentos
aprendidos durante o recente seminário sobre Sustentabilidade, celebrado em Nairóbi.
Usando “matrizes” adequadas, o Capítulo abrangeu cinco temas principais:
• Missão: o impacto gerado pela
experiência Montagne em Champagnat e sua importância para nós
hoje:
• A Promessa de Fourvière levou o
Capítulo a fazer uma análise FOFA
(Forças, Oportunidades, Fraquezas
e Ameaças) da Província;
• O Sonho: a assembleia foi convidada a propor sonhos para o futuro
e a confrontá-los com a realidade

existente hoje;
• Posição da Província: depois da reflexão sobre as estatísticas da Província e também dos desafios da
situação financeira, o grupo definiu
4 critérios que podem ser usados
para avaliar nosso trabalho atual;
• La Valla: este último tema levou o
grupo a trabalhar os rumos do futuro, usando palavras chaves como
ELIMINAR, REDUZIR, SUSCITAR/
INCREMENTAR, CRIAR, FAZER DIFERENTE.
O último dia do encontro foi marcado pela formulação de duas resoluções: uma sobre a futura promoção
de partilha de liderança em nossas
escolas através do estabelecimento
de uma Assembleia de Governos ou
equivalente onde ainda não existe;
e outra relativa à promoção e valorização da vocação leiga marista na
Província.
Foram eleitos como conselheiros
provinciais os Irmãos Frank Mwambucha, Ebel Muteveri, Geraldo Medida, Euclides Nangolo, Jude Pieterse
e Patrick Bushilya.
Os 4 dias de trabalho foram animados pelo Ir. Michael Burke, Christian
Brother, uma pessoa com capacidade de escutar e conduzir o grupo em
símile evento.
Para ler a mensagem completa do
Capítulo em Inglês, clique aqui:
http://www.champagnat.org/share d / b a u / S o u t h e r n A f r i c a C h a p ter2016.PDF
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Mundo

marista

Casa Geral: Curso
‘Amanhecer’

Quiribáti: Abertura do Ano La Valla
em Bikenibeu

Brasil: Comissões de Juventudes da
Província Brasil Centro-Sul

África do Sul: Ir. Emili Turú visita o
St. Joseph's Marist College, em Cape Town

Madagascar: Retiro com os conselheiros
gerais Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez

Casa Geral: Quarto encontro da Comissão
Preparatória do XXII Capitulo Geral

Um novo La Valla: Convocatória do XXII Capítulo Geral
Carta do Superior Geral

Um ano antes da abertura oficial do Capítulo Geral, o
Irmão Superior Geral e seu Conselho enviam a todos os
Irmãos a Circular de Convocação.
Essa circular contém a data de abertura e dá as diretivas
práticas para a eleição dos delegados e a abertura do

Capítulo (Estatutos do Capítulo Geral, 3).
Para ler a carta na íntegra, acesse:
http://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/
XXII_capitulo_convoca_PT.pdf .
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América Sul
Encontro de administradores de 5 províncias

Estados Unidos

Ir. Brian Poulin faz
a profissão perpétua

Na foto, acima: Ir. Libardo Garzón, Pedro Calbiague, Ivo Cadaval, Mauri Alves, Rosangela Specht, Marcelo Armendáriz, Ir. Lauro Hochscheidt, Ir. Pedro Herreros.
Abaixo: Alejandro Sfelk, Luca Olivari, Ir. Gerardo Accastello, Ir. Jorge Gaio, Ir. Renato Augusto.

De 12 a 16 de agosto, na cidade de
Buenos Aires, Argentina, se reuniram
os administradores provinciais da
nova região marista América Sul, junto com colaboradores leigos de cada
Província, para constituir a Rede de
Economatos.
Participaram as províncias da região:
Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul,
Brasil Sul-Amazônia, Santa María de
los Andes e Cruz del Sur, como anfitriã.
Os participantes foram acompanhados pelo ecônomo geral, Ir. Libardo
Garzón, e Luca Olivari, assessor do
Projeto Novos Modelos de Animação,
Governança e Gestão.
O encontro faz parte do Projeto “azul”
da região, que propõe constituir a
rede de economatos como estrutura
de apoio à região.
O primeiro objetivo, perfeitamento
realizado, foi conhecer e partilhar a
realidade econômica e financeira e a
organização administrativa de cada
Província.
Os dados recolhidos pelo software
“Domus” permitiram mostrar as informações e conhecer as metas alcança-
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das e os desafios para o futuro.
As informações sobre os projetos estratégicos do Instituto Marista e suas
implicações para a região deixaram os
participantes conscientes da sua pertença a uma realidade mais ampla e
despertaram um sentido de responsabilidade por ela.
Durante o enconto, a oração animada
por cada Província, manteve o grupo
atento à atuação do Senhor que constroi a casa.
A hospitalidade da comunidade da
Casa Provincial de Cruz del Sur mostrou aos participantes que temos “um
só coração e um mesmo espírito”.

Os Irmãos Maristas da Província
dos Estados Unidos celebraram
a profissão perpétua do Ir. Brian
Poulin no dia 27 de agosto, em
Nova Iorque, na Mount Saint Michael Academy, no Bronx.
O Ir. Brian é filho de Steve e Roberta Poulin. Recebeu os primeiros sacramentos na Paróquia do
Santo Rosário, na sua cidade natal, Edmonds, Washington.
Antes de entrar no Instituto, Brian
se formou em Seattle, na Bishop
Blanchet High School, e na Kenyon
College in Gambier, de Ohio. Trabalhou também na China durante
cinco anos, ensinando inglês.
Começou o postulantado em setembro de 2008, vivendo na comunidade de Esopus, em Nova
Iorque.
Em fevereiro de 2009 entrou no
noviciado, na mesma comunidade.

O encontro propôs seis iniciativas que
serão trabalhadas pelos integrantes,
em grupos de trabalho, conforme à
priorização sugerida pela equipe de
implementação da região e ao resultado da partilha dos economatos.

Depois da primeira profissão, em
junho de 2010, o Ir. Brian se transferiu para Lawrence em Massachusetts, onde ensinou durante
dois anos na Central Catholic High
School.

A maioria desses projetos terá um desenho concreto até novembro e então
será partilhado com os integrantes da
Rede.

Em 2012 foi transferido para a
comunidade Our Lady of Grace
community, no Bronx, começando a trabalhar como professor e
responsável da pastoral na Mount
Saint Michael Academy, onde se
encontra ainda hoje.

A próxima reunião do grupo foi fixada
para os dias 11 e 12 de maio de 2017,
em Brasília.

Notícias Maristas 440

Cuba: Escola de líderes para jovens
60 jovens se reúnem para aprender sobre a liderança
ver”, muito em sintonia com o Ano
da Misericórdia proposto pelo Papa
Franciso.
Na quarta edição, participaram jovens das dioceses de Santa Clara,
Camagüey, Holguín, Santiago, Bayamo-manzanillo e Guantánamo-baracoa.
Os participantes tiveram a oportunidade de reler a própria história à
luz da fé, encontrar-se com Jesus
nos seminários sobre oração e eucaristia.

"

Convocados pela Comissão Nacional da Pastoral Juvenil, 60 jovens e
animadores da Pastoral Juvenil participaram da quarta “Escola de Líderes I”, em Cuba, de 8 a 13 de agosto.

Quem não vive para
servir, não serve
para viver

"

O encontro se realizou aos pés da
Virgem da Caridade, na casa de retiro de El Cobre.
A Escola de líderes I é uma experiência juvenil onde se deseja viver um
encontro profundo com Jesus, consigo mesmos e com os outros para
formar e preparar os participantes à
missão que o Senhor lhes propõe a
partir do projeto de vida pessoal e
do grupo. A liderança, sempre bem
entendida, desde o ponto de vista
do serviço ao estilo de Jesus de Nazaré.
O lema do encontro foi “Quem não
vive para servir, não serve para vi-

Além disso, puderam experimentar
a vida comunitária nos ‘grupos de
vida’, onde partilharam de maneira
livre e simples como experimentaram a Deus e a vida na sua história,
com as luzes e sombras.
Deram-se conta que Jesus lhes ama
assim como são e que lhes convida
a segui-lo mais radicalmente.
Os momentos marianos e a participação na missa no Santuário de
Maria da Caridade nos animaram
a viver mais intensamente a igreja
do avental, a igreja que serve e que
está pronta para sair, como Maria na
visitação, isto é, a igreja que encontra os simples e necessitados.
Foram indicadas técnicas para falar
em público e ferramentas para ser
um bom animador para servir melhor aos adolescentes e jovens.
__________________
Ir. Héctor Ávalos Gil
Secretario Executivo da Comisión
Nacional de Pastoral Juvenil

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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