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Notícias Maristas

casa geral: aNiMadores vocacioNais para uM Novo coMeço

iNstituto proMove eNcoNtro para aNiMadores vocacioNais irMãos e leigos

AdministrAção gerAl

De 31 de outubro a 3 de novembro 
acontece o Conselho Geral Ampliado 
da Europa, em Guardamar, Espanha. 
O Conselho Geral encontra os con-
selhos das 5 províncias europeias.

Nos dias 4 e 5 os Irmãos Antonio Ra-
malho e Ernesto Sánchez encontram 
os conselhos das unidades adminis-
trativas da Europa. Também participa 
o Irmão Carlos Alberto Rojas, futuro 
diretor do Secretariado da Missão. 
Um dos temas discutidos será o Pro-
jeto Novos Modelos.

No dia 5, à tarde, também em Guar-
damar, acontece a reunião da Confe-

Participantes e palestrantes se en-
contrarão na Casa Geral de 10 de no-
vembro a 14 de dezembro para o que 
pretende ser um dos mais importan-
tes encontros do Instituto sobre voca-
ção para irmãos e leigos maristas.

“Desde o ano vocacional celebrado 
em 2006, um evento assim importan-
te não foi realizado, especialmente 
sob a nova perspectiva da vocação 
de irmãos e leigos”, disse o Ir. Hipó-
lito Pérez Gómez, diretor adjunto do 
Secretariado Irmãos Hoje. 

“O objetivo é que esse encontro dê 
impulso e dinamize a pastoral voca-
cional nos diferentes contextos do 
mundo marista, seja nas províncias, 
nos distritos ou nas comunidades lo-
cais”.

O encontro, que tem como título “Ani-
madores vocacionais para um novo 
começo”, contará com 40 participan-
tes, incluindo a equipe de coordena-
ção e os palestrantes.

“Temos muito esperança nesse pro-
grama e é uma bênção que contemos 
com tantos participantes”, continuou 
o Ir. Hipólito. 

“Será também durante o advento, um 
sinal de iluminação, e também no dia 
da Imaculada Conceição, sinal de es-
perança”.

O encontro será composto de três 
grandes temas. 

O primeiro sublinhará a experiência 
espiritual pessoal, o segundo tratará 
as implicações teológicas e a cultura 
da pastoral vocacional e o terceiro 

rência Europeia Marista, com a partici-
pação dos Irmãos Antonio Ramalho e 
Ernesto Sánchez.

De segunda a quinta-feira desta se-
mana se reúnem em Curitiba, Brasil, 
os formadores maristas das Américas. 
Participam do encontro os Irmãos Hi-
pólito Pérez, do Secretariado Irmãos 
Hoje, e Javier Espinosa, do Secretaria-
do dos Leigos

No dia 27 de outubro, o Ir. Chris Wills, 
diretor do Secretariado para a Colabo-
ração Missionária Internacional (Cmi) 
participou do encontro da Cmi-Alema-
nha, em Mindelheim. 

focalizará os meios de planejamento 
e realização de boas práticas de pro-
moção vocacional.

O ícone do encontro é uma lâmpada 
de barro, que simboliza dois aspectos 
que coincidem com o tema das voca-
ções. 

“O primeiro é que se trata de um mis-
tério de Deus, que não podemos con-
trolar”, disse o Ir. Hipólito. 

“O segundo elemento é que se trata 
de uma questão do coração e está re-
lacionado com a paixão com que nos 
dedicamos de maneira pessoal e co-
munitária”.

Os palestrantes serão o superior geral, 
Ir. Emili Turú; Ir. Miguel Angel Espinosa 
Barrera, diretor adjunto do Secretaria-

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg


Notícias Maristas 449

22 de novembro de 2016

do da Missão; Pep Buetas, co-diretor do Secretariado dos 
Leigos; Ir. Óscar Martin (interioridade), Cristina Meléndez 
da Associação ADSIS; Pe. John Larson SM; Ir Carlos Vélez, Ir. 
Márcio Henrique Ferreira (pastorarl vocacional); Ir. Ernesto 
Sánchez, conselheiro link do Secretariado Irmãos Hoje; Ir 
Seán Sammon, ex-superior geral e experto em psicologia.

A equipe de coordenação é formada pelos irmãos Tony 
Leon e Hipólito Pérez Gómez, do Secretariado Irmãos 
Hoje; irmãos Teófilo Rodrigues Minga e Dennis Cooper, da 
equipe de formação permanente de Manziana;  Ir. Ernesto 
Sánchez, conselheiro geral.

caleNdário do coNselho geral e dos diretores dos secretariados 

NoveMbro – dezeMbro de 2016

20 de outubro – 16 de dezembro:  programa de forma-
ção “Amanhecer” para irmãos da terceira idade de lín-
gua inglesa em Manziana.

31 de outubro – 03 de novembro:  conselho geral am-
pliado da Europa, em Guardamar - Espanha.

31 de outubro – 04 de novembro: encontro de forma-
dores das Américas, em Curitiba - Brasil: Irmãos Hipólito 
Pérez, do Secretariado Irmãos Hoje, e Javier Espinosa, 
do Secretariado dos Leigos.

4 – 5 de novembro: encontro dos conselhos das unida-
des administrativas da Europa em Guardamar - Espa-
nha: Irmãos Carlos Alberto Rojas Carvajal (futuro diretor 
do Secretariado da Missão), Ernesto Sánchez e Antonio 
Ramalho, conselheiros gerais.

5 de novembro: Conferência Europeia Marista (CEM) 
em Guardamar - Espanha: Irmãos Antonio Ramalho e 
Ernesto Sánchez.

7 – 12 de novembro: encontro da Comissão Africana de 
Missão em Nairóbi - Quênia: irmãos Mario Meuti, diretor 
da FMSI; João Carlos do Prado, diretor do Secretariado 
da Missão, Carlos Alberto Rojas e Mark Omede (futuros 
diretor e diretor adjunto do Secretariado da Missão).

7 – 25 de novembro: encontro da Comissão de Revisão 
das Constituições - Casa Geral: Irmão Josep Maria So-
teras.

9 – 16 de novembro: 50 anos da presença marista no 
Paquistão: Ir. Emili Turú, superior geral, e Ir. Michael de 
Waas, conselheiro geral.

10 de novembro – 14 de dezembro: programa de for-
mação para Animadores Vocacionais Maristas - Casa 
Geral: Irmãos Ernesto Sánchez (conselheiro geral), Hi-
pólito Pérez e Tony Leon do Secretariado Irmãos Hoje.

11 – 12 de novembro: V Seminário de formação para edu-
cadores - Roma: Ir. Miguel Angel Espinosa Barrera, diretor 
adjunto do Secretariado da Missão

17 – 21 de novembro: encontro do Conselho do Projeto Fra-
telli - Líbano: Irmãos Joe McKee, Vigário geral, e Chris Wills, 
diretor do Secretariado da Colaboração para a Missão Inter-
nacional

18 de novembro – 5 de dezembro: Encontro de coorde-
nadores das comissões de leigos das Américas, em Quito 
- Equador: Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos 
Leigos

22 – 28 de novembro: retiro para a Província da América 
Central em El Salvador: Ir. Víctor Preciado, conselheiro geral

25 – 27 de novembro:  Segundo Simpósio Internacional 
para Superiores e Ecônomos Gerais, organizado pela Con-
gregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Socie-
dades de Vida Apostólica, no Antonianum, Roma: Ir. Emili 
Turú, superior geral, e Ir. Libardo Garzón, ecônomo geral.

Temos muito esperança 
nesse programa e é uma 
bênção que contemos 

com tantos participantes

"

"



Notícias Maristas 449

3 2 de novembro de 2016

No sábado, dia 29 de outubro, 
foi inaugurado o claustro reno-
vado de Les Avellanes, Espanha, 
na Província de L’Hermitage. Foi 
o momento de celebrar também 
a conclusão das celebrações dos 
850 anos do mosteiro.

les avellaNes

notíciAs Breves

estudaNtes eM roMa

Na semana passada, regressou à 
Província Norandina o Ir. Carlos 
Saúl Corzo Uribe, tendo concluído 
os estudos de Pastoral Juvenil e 
Vocacional na Pontifícia Universi-
dade Salesiana. Em outubro, co-
meçou os estudos de Psicologia 
Clínica na Gregoriana o Ir. Fabien 
Bulaimu Poyo, da Província África 
Centro-Leste.

cAlendário mAristA

1 novembro: Marcelino Champag-
nat ingressa no seminário de Ver-
rières (1805); primeira fundação 
marista no Paraguai (1968). Os 
irmãos Juan Cruz Arbiol, Feliz Al-
dunate e Santiago Sánchez viajam 
com na avioneta à cidade de Con-
cepción, norte do país, considerada 
como a data de fundação, já que a 
obra marista começou lá.

2 novembro: primeiro encontro de 
Marcelino com João Batista Audras 
(1816); o Ir. Estanislau morre em 
l’Hermitage (1853)

Nos dias 21 e 22 de outubro de 
2016 cerca de 90 catequistas que 
trabalham na missão marista de 
Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Nicarágua, Costa Rica e Puerto 
Rico se reuniram em Guatemala 
para um tempo de formação, par-
tilha de vida, avaliação e celebra-
ção.

aMérica ceNtral

26 de novembro: encontro do grupo 
Tutti Fratelli na Casa Geral dos Irmãos 
de La Salla, Roma.

28 – 29 de novembro: encontro dos ad-
ministradores provinciais da Europa, na 
Casa Geral: Ir. Libardo Garzón, ecônomo 
geral.

29 de novembro: conselho geral regu-
lar.

30 de novembro – 2 de dezembro: en-
contro do Comitê de Comunicações, na 
Casa Geral: Ir. Antonio Ramalho, conse-
lheiro geral.

1 de dezembro: assembleia geral sobre 
o projeto Solidariedade com o Sudão 
do Sul - Roma: Ir. Chris Wills, diretor 
do Secretariado da Colaboração para a 
Missão Internacional.

2 – 8 de dezembro: retiro para a Provín-
cia da América Central, na Guatemala: Ir. 
Víctor Preciado, conselheiro geral.

5 – 10 de dezembro: encontro da Co-
missão Preparatória do Capítulo Geral, 
em Roma: irmãos Josep McKee (vigário 
geral), Carlos Huidobro (secretário ge-
ral), Pau Fornells (secretário do superior 
geral).

12 – 14 de dezembro: encontro com os 
administradores provinciais da região 
Arco Norte, no México: Ir. Libardo Gar-
zón, ecônomo geral.

15 – 17 de dezembro: Assembleia da 
Missão do Distrito do Pacífico, na Nova 
Zelândia: Ir. Michael De Waas, conse-
lheiro geral.

18 – 20 de dezembro: capítulo do Dis-
trito do Pacífico, na Nova Zelândia: Ir. 
Michael De Waas, conselheiro geral.

19 de dezembro: conselho geral regu-
lar.

26 – 30 de dezembro: conselho geral 
ampliado da África, em Nairóbi (Quê-
nia).

26 de dezembro – 2 de janeiro: retiro 
para a Província Cruz del Sur, em Luján 
- Argentina: Ir. Víctor Preciado, conse-
lheiro geral.

30 – 31 de dezembro: encontro da Con-
ferência Africana sobre os Novos Mo-
delos: Irmãos Ernesto Sánchez, Antonio 
Ramalho (conselheiros gerais) e Mark 
Omede, diretor adjunto do Secretariado 
da Missão, a partir de janeiro.

2 de janeiro de 2017: celebração do 
bicentenário do instituto: Ir. Emili Turú 
em Bangladesh, para a abertura do 
novo colégio; Ir. Joe McKee em La Valla; 
Ir. Antonio Ramalho e Ernesto Sánches, 
conselheiros gerais, no MIC, Nairóbi; Ir. 
Víctor Preciado, conselheiro geral, em 
Luján - Argentina; Ir. Eugène Kabanguka, 
Michael de Waas e Josep Maria Soteras, 
conselheiros gerais, na Casa Geral.

brasil: 5º coNgresso iNterNacioNal de educação

De 11 a 14 de outubro de 2016, 
aconteceu o 5º Congresso Inter-
nacional Marista de Educação, no 
Centro de Convenções de Pernam-

buco, em Olinda/ Brasil. Com o tema 
“Educação de Qualidade: sentidos, 
experiências e horizontes”, o even-
to, promovido pela União Marista 
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mundo mAristA

Filipinas: Postulantado 
em Davao

México: Subcomissão de evangelização 
da América - Irapuato Guanajuato

Austrália: Conselho Internacional de 
Assuntos Econômicos (CIAE) em Sydney

Alemanha: Encontro da Cmi da Prov. Euro-
pa Centro-Oeste, em Mindelheim

Bolívia: Programa de formação 
de animadores maristas

Espanha: abertura do Conselho geral 
ampliado da Europa, Guardamar

do Brasil (UMBRASIL), reuniu mais de 2 mil educadores 
e gestores, entidades vinculadas à educação e convida-
dos nacionais e internacionais para discutir a promoção 
do direito a uma educação integral de qualidade.

A cerimônia de abertura retratou a presença Marista no 
país e no estado de Pernambuco na formação e evange-
lização de crianças, adolescentes e jovens. 

Na acolhida aos participantes, o Ir. Valter Pedro Zanca-
naro, coordenador-geral do evento, ressaltou a impor-
tância de discutir o futuro da educação. 

“Nosso desejo é que seja um tempo significativo de co-
nhecimento, de aprendizagens, de diálogos e interlo-
cuções, de vivências marcantes e produtivas”, destacou 
o Irmão. 

Durante os quatro dias do evento, os 150 conferencis-
tas, entre eles grandes nomes da educação como Leo-
nardo Boff, Bernard Charlot e Jorge Larrosa, falaram so-
bre “emoção, espiritualidade e ciência”, “educação do 
amanhã: sentidos e horizontes”, “educação, cuidado e 
ecologia” entre outros assuntos que contribuem para 
uma educação de excelência acadêmica. 

Em paralelo ao 5º Congresso Internacional Marista de 
Educação, aconteceu o 2º Congresso Marista de Edu-

candos e Famílias que tratou de temas de grande rele-
vância para a realidade dos jovens. 

Cerca de 100 jovens maristas falaram sobre suas expe-
riências, a realidade na sala de aula e o futuro da edu-
cação. 

Comunicação de Trabalhos Científicos

Em sua primeira edição no Congresso Marista de Educa-
ção, a Comunicação de Trabalhos foi um sucesso. 

Com mais de 50 comunicações orais, 200 trabalhos 
acadêmicos, 20 pôsteres e 30 relatos de experiências 
apresentados, a Comunicação foi uma grande oportuni-
dade para troca de experiências. 

“Os Trabalhos Científicos enriqueceram o 5º Congresso 
Internacional Marista de Educação. 

“Foram espaços em que as convivências se transfor-
mam em aprendizagem e partilha de saberes entre os 
jovens, pesquisadores e profissionais da área de edu-
cação.  

“Pudemos atualizar o conhecimento e motivar para no-
vos estudos e pesquisas”, afirmou o coordenador da 
Comissão Científica, Ricardo Mariz.
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oceAniA: encontro do Projeto novos modelos

Depois do encontro do Conselho Geral Ampliado em 
Mittagong, na Austrália, os conselhos das três Unidades 
Administrativas da Oceania (Austrália, Melanésia e Pací-
fico) se encontraram no dia 16 de outubro para conver-
sar sobre como trabalhar de maneira colaborativa como 
região.

Em março de 2016, o Conselho da Oceania se encontrou 
com a Comissão Internacional de Missão e criou uma co-
missão para pensar o tema: Peter Macnamara (Austrália), 
Brian Nicholas (Pacífico), Mike Andrew (Pacífico), Irmão 
Paul (Austrália), Irmão Kevin Wanden (Pacífico) e Mark 
Kenetsi (Melanésia). 

No dia 16 de outubro os três conselhos se reuniram para 
trabalhar as iniciativas pensadas por esse grupo. 

O encontro foi assessorado pelo Irmãos João Carlos do 
Prado, Carlos Alberto Rojas, do Secretariado da Missão, e 
por Luca Olivari.

Onze iniciativas foram priorizadas e trabalhadas. Foi es-
tabelecido um programa para o seu desenvolvimento e 
implementação.

As iniciativas serão formalizadas no próximo encontro 
do Conselho da Oceania, de 6 a 8 de novembro. 

Também será formada uma equipe para a implementação 
dessas iniciativas.

Depois do encontro de Conselho da Oceania, os três su-
periores das Unidades Administrativas, Irmão Peter Carroll 
(Austrália), Irmão Jean-Marie Batick (Melanésia) e Irmão 
David McDonald (Pacífico), enviarão uma carta para todos 
os maristas de Champagnat apresentando as iniciativas 
que serão desenvolvidas na região nos próximos três anos.

tailâNdia: visão coMuM para a vida e Missão Maristas Na ásia

Os conselhos das Províncias East Asia e South Asia e do Dis-
trito da Ásia se reuniram em Bangkok, nos dias 9 e 10 de 
outubro para tratar do projeto Novos modelos de anima-
ção, governança e gestão. O encontro teve como objetivo 
estabelecer uma visão comum da vida e missão maristas na 

Ásia para os próximos 10 anos e indicar iniciativas concre-
tas para a implementação de tal visão. No primeiro dia, Ir. 
João Carlos do Prado, Ir. Beto Rojas e Sr. Luca Olivari orien-
taram o grupo nos trabalhos, que foram marcados por três 
momentos:

No primeiro momento, os líderes do continente asiático fo-
ram convidados a ver o passado. Um período de reflexão e 
partilha trouxe a recordação do que se viveu nos últimos 10 
anos, sublinhando eventos especiais e experiências vividas 
nas Unidades Administrativas, na região e no Instituto. Di-
vididos em três grupos, construiu-se uma linha do tempo 
para apresentar a reflexão feita.

O foco do segundo momento foi o presente. Neste tópico, 
a reflexão foi sobre “o que estamos fazendo”. As apresenta-
ções e discussões foram feitas a partir das tendências que 
derivam da ação atual. No terceiro momento foi pedido aos 
participantes para olharem rumo ao futuro, pensando nos 

A multiculturalidade e a espiritualidade foram marcan-
tes no 5º Congresso Internacional Marista de Educa-
ção. Exaltando o Carisma Marista e a riqueza da cul-
tura do nordeste do Brasil, nos momentos de reflexão 

e envio, estudantes maristas das cidades de Surubim, 
Natal, Recife e João Pessoa realizavam apresentações 
culturais que encheram os olhos e os corações dos 
congressistas.

Conselhos das três Unidades Administrativas da Oceania 
em Mittagong (Austrália)



Notícias Maristas 449

6

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it

2 de novembro de 2016

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

irlaNda: os colégios da “ilha esMeralda” celebraM a seMaNa Marista

As escolas maristas da Irlanda, a “ilha esmeralda”, celebraram 
a Semana Marista de 10 a 14 de outubro. Foi um momento 
de reflexão sobre a presença marista no país, na Província da 
Europa Centro-Oeste e no contexto internacional.

Durante a semana, o Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Ir-
mãos Hoje, visitou as três escolas e apresentou histórias da 
presença marista no mundo de hoje.

A semana realizou-se durante o primeiro mês do ano acadê-
mico. Cada escola deu espaço à própria criatividade. 

Alguns fizeram reuniões e partilharam um almoço com os an-
tigos alunos; outros organizaram gincanas e atividades para 
os jovens estudantes, apoiados pelos líderes maristas. Todas 
as escolas celebraram uma missa, da qual participaram tam-
bém os irmãos da respectiva comunidade.

Foi feito um agradecimento especial a Aisling Demaison, dire-
tora provincial de educação marista, e ao Ir. PJ McGowan, que 
foram os organizadores do projeto nacional. 

O agradecimento foi estendido a muitos educadores maristas 
de cada unidade escolar, que contribuíram ao bom êxito da 
manifestação. Eles aceitaram trabalhos extras para que fosse 
uma experiência especial para muitos estudantes. Menciona-
-se especialmente:

• Marian College: Paul Meany, Oonagh McCaul, Paul Har-
ding & Graham Lawless, Lorraine Lee, Maria Kenny, Arle-
ne Murphy, Grainne McCarthy

• Moyle Park College: Niamh Cahalane, Tracy Doyle, Bernie 
Doonan, Leigh Ellis, Rowena Lacy, Shay Quinn, Meghan 
Cunningham, Aine Sreenan

• Marist College Athlone: Tony Colgan, Mick Dermody, 
Orla McGrath Martha McTernan, Rita Lawless, Mary Cryan

Os maristas da Irlanda continuarão celebrando o carisma 
que partilham, no dia 11 de março, em Maynooth, com o 
encontro do Bicentenário, do qual participarão os três co-
légios. 

Também em março, será realizado um programa de forma-
ção em l’Hermitage, destinado a educadores maristas e, em 
abril, acontecerá um programa para líderes estudantes das 
escolas. Oxalá o caminho rumo a um novo começo continue 
crescendo nos encontros dos maristas da Irlanda: homens, 
mulheres, estudantes, pais e irmãos.

próximos 10 anos, e ver “para aonde estamos indo”. Esse 
processo exigiu muita imaginação, pois se tentou descrever 
a vida e a missão na Ásia em 2026, descrevendo como te-
riam feito as Unidades Administrativas, a região, os irmãos e 
os leigos para chegar até lá.

O segundo dia foi dedicado às iniciativas propostas e de-
senvolvidas pela equipe de novos modelos da Ásia. Pre-
tendeu-se criar, na liderança regional, uma base comum, 
avaliando as iniciativas propostas, acrescentando novos 
aspectos aonde necessários e assumindo o compromisso 
de adotar e implementar as iniciativas. O encontro foi uma 

oportunidade para entender melhor o projeto Novos mode-
los de animação, governança e gestão. Fez com que os con-
selhos das Unidades Administrativas apreciassem melhor 
esse projeto, ao serem dadas respostas e esclarecimentos 
aos aspectos mais importantes. 

Foi também uma ocasião para conhecer o que as outras re-
giões estão fazendo e os passos que estão dando. O en-
contro terminou com os conselheiros das três Unidades 
Administrativas sentindo como próprio todo o processo do 
projeto e com a afirmação de que se empenham para tornar 
realidade o Projeto Novos Modelos.
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