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Notícias Maristas

ENvio da coNsulta dEvE sEr fEito até 30 dE sEtEMbro

rEvisão das coNstituiçõEs – PriMEiro rascuNho

A comissão de revisão das Constituições recorda às Provín-
cias e aos Distritos que os formulários da consulta sobre o 
primeiro rascunho, de maio passado, devem ser enviados até 
30 de setembro para o endereço const@fms.it

Depois da chegada do formulário da Consulta sobre o Primei-
ro Rascunho, no final de setembro, a Comissão Preparatória 
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 Cons-
tituições será então enviada para as Províncias e Distritos e 
deverá ser trabalhada entre os meses de fevereiro e junho 
de 2017. A Comissão, em seguida, preparará o Terceiro Ras-
cunho, em julho e agosto de 2017, que será apresentado ao 
XXII Capítulo Geral. Os membros da Comissão de Revisão das 
Constituições são os Irmãos Tony Clark, Eduardo Navarro, Al-
bert Nzabonaliba, Antonio Peralta, Josep M. Soteras e Sebas-
tião Ferrarini.

Para mais informações sobre o processo de revisão das 
Constituições, clique aqui: http://www.champagnat.org/400.
php?a=16. . Para ler o primeiro rascunho, clique aqui: http://
www.champagnat.org/shared/RevisConst/Const_borrador1_
PT.pdf.

Há três meses do acidente vascular cerebral, que inicial-
mente paralisou o lado direito do seu corpo, o Ir. Eugène 
Kabanguka está mostrando bons sinais de recuperação.

Depois do incidente do conselheiro geral, em 15 de ju-
nho passado, ele foi levado para o Hospital San Camillo, 
em Roma, e em 23 de junho foi transferido para a clínica 
Villa Sandra, onde começou o processo de reabilitação.

No dia 30 de agosto foi transferido para o American 
Hospital, sempre em Roma, onde estará por ao menos 
um mês, dependendo do seu percurso de recuperação 
e do parecer da junta médica. Graças à terapia diária, o 
Ir. Eugène agora começa a mover sua perna direita e a 

O Superior Geral, Ir. Emili Turú com o Ir. Eugène Kabanguka  
e o Ir. Spiridion Ndanga no Rome American Hospital

coNsElhEiro gEral Está sE rEcuPEraNdo

há três MEsEs do avc, ir. EugèNE KabaNguKa coNtiNua sE rEcuPEraNdo

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=16
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comer sem ajuda, usando a mão esquerda. Está igual-
mente começando a movimentar o braço direito.

Quanto à comunicação oral, o Ir. Eugène fez grandes 
progressos e agora pode comunicar-se bastante facil-
mente. 
A pedido do Superior Geral, o Ir. Spiridion Ndanga, de 

Ruanda, veio para Roma em julho passado e continua 
acompanhando de perto a recuperação do Ir. Eugène. O 
Ir. Eugène vive este momento difícil com o seu caracte-
rístico espírito sereno, positivo e paciente. 

E o Instituto continua a entregar a saúde do Ir. Eugène 
nas mãos da Boa Mãe.

Quarto caPítulo da ProvíNcia south asia

soNhar juNtos uM Novo coMEço

Os Irmãos da Província South Asia 
se reuniram em Negombo, Sri Lanka, 
de 26 a 28 de agosto para o quarto 
Capítulo Provincial, que teve como 
lema “Sonhar juntos um Novo Co-
meço”.

Entre os participantes estiveram o 
Ir. Joe McKee, Vigário Geral, e o Ir. 
Philip Pinto, dos Christian Brothers, 
que foi o facilitador do encontro.

O capítulo foi marcado por uma ale-
gria fraterna profunda e um espírito 
de abertura e honestidade.

O Ir. Philip encorajou os irmãos a 
“falarem a verdade com amor recí-
proco e a serem criativos e ousados 
nas respostas que conduzirão a Pro-
víncia rumo ao futuro”.

O capítulo começou com a cerimô-
nia de posse do novo provincial, Ir. 
Mervyn Pereira, durante a qual os 

participantes o abençoaram, como 
apoio para a nova missão. No dia 27 
de agosto, leigos e jovens maristas 
se reuniram com os Irmãos, encora-
jando-os a seguirem adiante no de-
senvolvimento da vida e da pastoral 
maristas.

Entre os temas tratados estiveram 
a formação de uma comunidade 
missionária de Irmãos e leigos, a 
organização mais sistemática de es-
truturas para a pastoral juvenil e a 
revitalização da vida de oração dos 
Irmãos. 

Essa revitalização poderia ser in-
centivada pelo testemunho dado 
por uma nova comunidade de Ir-
mãos e leigos que focaria o aspecto 
contemplativo da vida marista, com 
o convite a Irmãos de outras regiões 
a participarem da comunidade.

O Capítulo foi concluído sublinhan-
do 4 pontos a serem trabalhados 
nos próximos três anos: Irmãos e 
leigos, vida de comunidade, oração 
e vocação.

Nesse arquivo PDF, em inglês, é pos-
sível ler a mensagem completa do 
Capítulo. 

Clique aqui para ler a mensagem do 
capítulo: http://www.champagnat.
org/shared/bau/SoutAsiaChapter-
2016Message.pdf .

Novo Conselho Provincial: Rajaku-
mar Soosai Manikam, Mervyn Pe-
rera (Provincial), Chinthana Nonis, 
Sunil Liyanage, Noel Fonseka, Saul 
Placious.

O capítulo foi marcado 

por uma alegria fra-
terna profunda e um 

espírito de abertura e 

honestidade

"

"

http://www.champagnat.org/shared/bau/SoutAsiaChapter2016Message.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/SoutAsiaChapter2016Message.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/SoutAsiaChapter2016Message.pdf
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rEuNião da subcoMissão iNtEraMEricaNa dE 

Educação EM brasília: Educação EvaNgElizadora

A Província tem uma nova equipe 
de solidariedade, que se reuniu, 
pela primeira vez, para fixar os obje-
tivos do ano acadêmico e as linhas 
de ação do triênio. Os temas tra-
tados durante os dois dias de reu-
nião foram o acompanhamento das 
realidades locais, o cuidado com as 
obras sociais e a apresentação do 
Plano Provincial de Solidariedade.

ProvíNcia coMPostEla

Notícias breves

caNadá

Realizou-se um encontro de ani-
madores de comunidade da Pro-
víncia no dia 12 de setembro, na 
casa provincial do Canadá. Prati-
camente todos os líderes estavam 
presentes e foi uma oportunidade 
para intercâmbio fraternal.

A Província Brasil Centro-Norte pro-
move um Itinerário Formativo, até 5 
de outubro, que pretende promover 
a formação continuada dos educa-
dores do Ensino Fundamental sobre 
a Componente Curricular do Ensino 
Religioso. A iniciativa é da Gerência 
Educacional da Província, que viabi-
liza a proposta por meio de video-
conferências e de ambiente intera-
tivo à distância.

brasil cENtro-NortE

O Colégio Champagnat, de Popayán, 
promove um projeto de consciência 
ambiental que está ligado aos valo-
res maristas que o Pe. Champagnat 
queria que as crianças recebessem 
através da educação. Os protagonis-
tas do projeto são crianças doentes 
que buscam tratamento, que é fi-
nanciado através da reciclagem do 
livro. 

colôMbia

A Subcomissão Interamericana de Edu-
cação da CIAP (Conferência Interameri-
cana de Provinciais) reuniu-se nos dias 
28 a 30 de agosto, em Brasília. 

O encontro foi introduzido com um mo-
mento de oração e, posteriormente, foi 
apresentada a realidade educacional 
das Províncias maristas de cada país 
por seus representantes que integram 
a equipe.

Os membros da Subcomissão são: Ir. 
Niceforo Gonzalez, Ana Laura Calderón, 
Ir. Luis Carlos Gutierrez, Ir. Cesar Serna, 
Ricardo Mariz e Ir. Manuir Mentges.

Na manhã do segundo dia, o coorde-
nador da Área de Missão da UMBRASIL, 
Ricardo Mariz, apresentou o planeja-
mento, a organização e a operação do 
Brasil Marista. Segundo Mariz, ‘’a Sub-
comissão tem o papel de agregar todas 
as iniciativas comuns de educação para 
o continente americano. Reúne todas as 
experiências, elabora documentos e as 
diretrizes comuns’’. Atualmente, são 4 
subcomissões da Comissão de Missão: 
Educação, Solidariedade, Evangelização 
e Gestão. Na reunião, foram dialogados 
o status atual das comissões e subco-
missões da CIAP, os planos de trabalho 
conforme planejamento estratégico e 
a caminhada do Governo Geral frente 
as duas regiões no continente: Região 
Arco Norte e Região América-Sul.

Outra pauta da reunião foi o II Inter-
câmbio de Diretores, que aconteceu 
em Porto Alegre. Com alguns relatos, 
registros e conversa sobre a programa-
ção, foi realizada uma avaliação com 
resultado positivo do encontro, que 
terá, portanto, continuidade. O próximo 
encontro será definido na reunião da 
Subcomissão com a CIAP no México, na 
Província México Ocidental.

Um dos projetos da Subcomissão é o 
mestrado para Diretores, no qual, tan-
to o mestrado semipresencial, ofereci-
do pela Universidade Champagnat no 
Peru, quanto o mestrado a distância, 
oferecido pela Universidade de Guada-
lajara no México, estão com avaliações 
positivas: 21 estudantes estão fazendo 
o curso e 12 estudantes estão concluin-
do. A avaliação também é positiva em 
torno da iniciativa de formação con-
tinuada dos gestores das escolas das 
Américas.

Para seguir a escrita do documento 
‘’Modelo de Gestão’’, foi discutida a 
possibilidade de ter alguns elementos 
orientadores para cada uma das regiões 
das Américas.  O documento ‘’Futuro e 
Esperança’’, que visa a uma educação 
Evangelizadora Marista na América, 
será concluído pelos membros da Sub-
comissão de Educação, após os devidos 
ajustes internos e o encaminhamento a 
alguns especialistas para leitura crítica.
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MuNdo Marista

Madagascar: visita à comunidade das Irmãs 
Missionárias Maristas, Ambositra

México: Yadira G. recebe um prêmio de desenho 
gráfico da Universidade Marista Guadalajara

Itália: Festa do Santo Nome de Maria  
na casa das Irmãs Maristas

ENcoNtro do coNsElho E colégio dE lídErEs da ocEaNia

Brasil: Comissões de Juventudes  
da Província Brasil Centro-Sul

Espanha: Escola Collegi Maristes  
Montserrat, Lleida

Casa Geral:
Curso ‘Amanhecer’

O Conselho e Colégio de Líderes da Região Oceania se 
reuniu em Sidnei, Austrália, de 14 a 16 de agosto para tra-
tar de diversas iniciativas, incluindo a nova comunidade 
internacional na Austrália, uma parceria regional e o pro-

jeto Novos Modelos.
Durante o encontro, que se realizou no Mount Carmel Re-
treat Centre, em Varrovile, o Conselho foi informado que 
a comunidade regional do projeto Lavalla 200> será for-
mada por Rodrigo Gris Castro, Argelia Hernandez Mendoza 
– que são casados – e pelo Ir. Lawrence McCane (Comuni-
dade Mount Druitt).

Foram discutidas iniciativas que se desenvolvem em rela-
ção à formação para leigos maristas, incluindo a elabora-
ção de um programa regional de formação que será reali-
zado localmente por formadores.

As discussões abordaram ainda três iniciativas relativas à 
formação inicial dos Irmãos, à criação de uma equipe de Ir-
mãos Hoje e ao convite aos Irmãos mais jovens para refle-
tir, em janeiro próximo, sobre o futuro da missão na região.

Finalmente, o Conselho da Oceania estabeleceu um grupo 
de reflexão para desenvolver propostas na região para o 
Projeto Novos Modelos, em preparação para o encontro 
com o Conselho Geral.

O Conselho Geral encontrará os conselhos das unidades 
administrativas da Oceania, em Mittagong, de 11 a 16 de 
outubro.
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ÚltiMos irMãos falEcidos

10/09/2016: John Hyland
Prov. Europe Centre-Ouest - Irlanda, Dublin

09/09/2016: Antônio Kehl
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre

28/08/2016: Fernando Arnido Armendez
Prov.  East Asia - Filipinas, General Santos City

19/08/2016: Joseph Sacino
Prov.  Estados Unidos, New York

18/08/2016: José Renato Schmaedecke
Prov.  Brasil Sul-Amazônia, Porto Alegre

08/08/2016: Leslie Garfield Saker (Nome religioso:
Luke) Prov. Austrália, Hunters Hill

07/08/2016: Avelino Schwindt (Nome religioso: 
Adolfo 

Luis) Prov.  Cruz del Sur - Argentina
05/08/2016: Laurence Toohey

Prov. Austrália, Campbelltown
05/08/2016: Fermino José Schneider

Prov.  Brasil Sul-Amazônia, Porto Alegre
03/08/2016: Donald Kelly

Prov. Estados Unidos, Poughkeepsie
30/07/2016: Jesús Llamas Llamazares (Nome religio-
so: León Alfonso)

Prov.  Compostela - Espanha, León

24/07/2016: Thomas Maher
Prov. Austrália, Box Hill, Victoria

18/07/2016: Rafael Amo García
Prov.  Mediterránea - Espanha, Benalmádena

13/07/2016: Francisco José Monego
Prov.  Brasil Sul-Amazônia, Porto Alegre

12/07/2016: Louis Vincent
Prov.  LHermitage - França, Saint Genis Laval

11/07/2016: Victoriano González Suárez
Prov.  Compostela - Espanha, León

10/07/2016: Floravante Bernardi
Prov. Brasil Centro-Sul - Brasil

08/07/2016: Martin T. Ruane
Prov. Estados Unidos, Bronx

07/07/2016: Roger Soulier
Prov.  LHermitage - França, Saint Genis-Laval

30/06/2016: Paul Breysse
Prov.  LHermitage - França, Saint Genis Laval

20/06/2016: Salvador Martín Fernández
Prov. Norandina - Colômbia, Ibague

12/06/2016: José María Mazuelas
Prov.  Cruz del Sur - Argentina, Luján

10/06/2016: Armand Laflamme
Prov. Canadá, Château-Richer

PriMEira coMuNidadE iNtErNacioNal é iNstalada No brasil

ProjEto lavalla200>

Ser o rosto mariano da Igreja, criar um 
espaço para que Irmãos e Leigos parti-
lhem vida, fé e missão, sendo presença 
evangelizadora entre crianças e jovens 
em situação de vulnerabilidade. Este 
é o objetivo da primeira Comunidade 
Internacional do Projeto LaValla200> 
a ser inaugurada, na Região América 
Sul, que iniciou suas atividades no dia 
primeiro de setembro em Tabatinga, na 
Amazônia.

O Projeto LaValla200> propõe uma 
ação imediata do Instituto Marista a fim 
de promover em cada uma das regiões 
de atuação, comunidades mistas de Ir-
mãos e Leigos de diversos lugares do 
mundo, capazes de se comprometer a 
responder de maneiras novas e ousa-
das para a transformação e as urgências 
do mundo de hoje.

http://www.champagnat.org/400.php?a=24
http://www.champagnat.org/400.php?a=24
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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

Conforme o superior geral, Irmão Emili Turú, a proposta de 
convivência entre Irmãos e Leigos de diferentes nacionalida-
des caminha neste sentido. “Estamos começando uma nova 
forma de vida cristã na Igreja, vivendo a comunhão entre reli-
giosos e Leigos, e respeitando as diferentes vocações que são 
mutuamente enriquecedoras”, explica.

A partir da último Capítulo Geral do Instituto, realizado em 
2009, a ideia de formar comunidades internacionais começou 
a se concretizar. 

Durante a Conferência Geral, em 2013, ficou definido que 
seriam criadas pelo menos duas comunidades internacionais 
em cada uma das seis regiões de atuação do Instituto no mun-
do: África, Ásia, Arco Norte, América Sul, Europa e Oceania.

Missionários

Entre as integrantes da Comunidade está a Leiga missionária 
Verónica Rubi. Natural da Argentina, Verônica atua no Institu-
to Marista há mais de duas décadas. 

“Ao longo todos esses anos a missão foi se tornando cada vez 
mais importante na minha vida, sempre no âmbito Marista”, 
conta Verônica.

A preparação para participar da Comunidade Internacional 
iniciou há pelo menos dois anos. 

“Apresentei minha disponibilidade ao Instituto para sair no-
vamente em missão, desta vez numa Comunidade Marista 
Mista. Em 2014, cheguei ao Amazonas particularmente a Ta-
batinga”, conta.

Sobre a expectativa, Verônica diz que está muito feliz em 
participar de um momento histórico do Instituto. “O desafio 
é grande e apaixonante, contamos com a presença do Espírito 
que nos antecede em tudo e com Ele caminhamos, em co-
munhão com muitos outros Maristas de Champagnat de todo 
mundo”, afirma.

Além de Verônica, fazem parte da comunidade o Irmão Íñigo 
García da Espanha, o Irmão Justin Golding da Austrália e a Lei-
ga Peggy Vivas da Venezuela.

A Comunidade Internacional vai utilizar a estrutura física da 
comunidade da Província Brasil Sul-Amazônia já existente em 
Tabatinga, onde a presença dos Irmãos já é consolidada. 

A inauguração oficial da Comunidade acontece no dia 18 de 
setembro.

ÚltiMos livros recebidos
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