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Notícias Maristas

"fotografia" global da missão marista

módulo missio do sistema marista de gestão de dados

administração geral

Os Irmãos Joe McKee, vigário geral, e Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração para a Missão Internacional 
participaram, de 16 a 21 de novembro, no Líbano, do encontro do Conselho do Projeto Fratelli.

Começou ontem e vai até dia 26 o encontro de coordenadores das comissões de leigos das Américas, em Quito - 
Equador. Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Leigos, participa.

Entre os dias 18 e 22 de novembro, em Buenos Aires, acontece a reunião do Comitê de Controle do Fundo Bedford. 
Participa o Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral.

De 22 a 28 de novembro o Ir. Víctor Preciado, conselheiro geral, participa do retiro para a Província da América 
Central em El Salvador.

Entre os dias 25 e 27 de novembro se realiza o segundo Simpósio Internacional para Superiores e Ecônomos Gerais, 
organizado pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, em Roma. 
Participam os Irmãos Emili Turú, superior geral, e Libardo Garzón, ecônomo geral.

No próximo sábado, dia 26 de novembro, acontece o encontro do grupo Tutti Fratelli na Casa Geral dos Irmãos de 
La Salle. Junto com o Ir. Emili Turú, participam cerca de 30 irmãos maristas. 

Estamos vivendo um tempo de graça 
para o Instituto Marista. Às portas do 
novo século, Deus nos apresenta no-
vos horizontes, chaves de leitura para 
observar nossa história e nossa mis-
são com gratidão e abertura de cora-
ção e de mente. Estamos preparando 
esse novo começo mediante vários 
processos, entre os quais: a imple-
mentação do documento ‘Evangeliza-
dores entre os Jovens’, a experiência 
da Assembleia Internacional da Mis-
são Marista em Nairobi, a preparação 
do Capítulo Geral, a revisão das Cons-
tituições, os Novos Modelos, etc. Eles 
nos colocam em uma nova atitude 
frente às necessidades e oportunida-
des da Vida e da Missão Maristas.

Somos convidados a nos reconhecer 
como um organismo Internacional 
global. Isso implica conhecer os da-
dos reais da nossa missão. Nos últi-
mos três anos, com o apoio da Provín-
cia Marista do Brasil Centro-Sul, em 
Curitiba, trabalhamos no desenvolvi-
mento do Módulo Missio, do Sistema 
Marista, que, juntamente com Domus, 
Kosmos, Nexus e Archivum, nos per-
mitirão ter uma imagem mais clara da 
missão marista, contando com infor-
mações que nos ajudarão na reflexão, 
animação e tomada de decisões so-
bre a Missão Marista.

O módulo Missio coletará os dados 
sobre Escolas, Universidades, Saú-

de, Editoras, Obras Sociais e projetos 
de Educação não formal, Fundações, 
estruturas em nível de Unidade Ad-
ministrativa, entre outras. Será ofe-
recido um mecanismo simples e com 

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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possibilidade de acesso a partir do 
celular, tablet ou computador.

A resolução da "fotografia" global da 
missão marista nos diferentes níveis 

e áreas dependerá da atualização fiel 
dos dados de acordo com os tem-
pos estabelecidos. Gostaríamos de 
oferecer essa visão da reflexão e do 
discernimento sobre a missão maris-

ta durante o XXII Capítulo Geral. Isso 
depende do esforço de cada UA para 
preencher os seus dados sobre a Mis-
são Marista.

Haiti: Há um mês do furacão mateus, como está a ilHa?

Depois de um mês que o furacão Mateus castigou dura-
mente a parte sudoeste do Haiti, a situação de milhares de 
desabrigados continua crítica. A ajuda humanitária externa 
é insuficiente e, quando chega, é lenta e em conta-gotas 
por causa dos critérios de distribuição e também devido à 
situação das vias de comunicação. Hoje o país vive a pior 
crise humanitária depois do terremoto de 2010, quando, 
segundo as estatísticas, cerca de 50 mil crianças perderam 
o próprio lar, vivendo até hoje em abrigos temporais. No 
total, se calcula que cerca de 100 mil crianças não pude-
ram regressar à escola.

O mundo marista no Haiti

Os irmãos maristas que moram na ilha têm trabalhado sem 
parar para ajudar as comunidades. Primeiro de tudo, foi 
complicado calcular os estragos por causa da dificuldade 
de comunicação com as comunidades maristas de Jére-
mie, Latibolière, Dame-Marie e Les Cayes, cujos habitantes 
perderam praticamente tudo. Em seguida, foi confirmado 
que os três colégios maristas do país sofreram muitos pre-
juízos: tetos derrubados, janelas quebradas, paredes es-
tragadas, painéis solares e caixas d’água destruídos. Além 
disso, muitas casas das pessoas, entre as quais os próprios 
irmãos e seus familiares, estão muito danificadas, algumas 
de maneira leve, mas outras gravemente. Algumas casas 
foram completamente destruídas e outras, embora em pé, 
não podem ser habitadas por causa dos estragos das es-
truturas.

A campanha “Solidariedade para o Haiti” da Província 
do México Ocidental

A campanha “solidariedade para o Haiti” fez um mês. Atra-
vés dela foi pedido apoio aos colégios maristas da Provín-
cia do México Ocidental. Graças ao trabalho extra feito nas 
unidades de educação, foi possível mandar uma primeira 
ajuda aos irmãos com o objetivo de realizar os trabalhos 
mais urgentes. A campanha teve também uma resposta em 
nível mundial, com participação dos colégios da Província 
do México Central e também das Fundações maristas SED 
(Espanha) e FMSI (Casa Geral). Elas apoiam nos trabalhos 
de reconstrução das escolas de Dame-Marie e Latibolière. 

Mesmo assim, até o momento foram arrecadados 15% do 
necessário para arrumar as obras maristas no Haiti e ga-
rantir que as crianças possam continuar indo à escola.

Os trabalhos de reconstrução da ilha

Com os recursos arrecadados, até o momento foram com-
prados madeira, pregos, lâminas para começar a recons-
trução das escolas de Dame-Marie e Latibolière, assim 
como se recrutou a mão de obra local necessária para o 
trabalho. Também foi contratado um serviço de segurança 
privado para vigiar o transporte do material, devido aos 
frequentes assaltos que acontecem pelo caminho

É necessário estabelecer um sistema elétrico para as es-
colas, entre outras coisas. Por isso se sugere que continue 
a campanha para arrecadar fundos para alcançar a soma 
necessária para a reconstrução das comunidades.

___________
Boletim apresentado por “Solidaridad Marista AC” 
Provincia México Ocidental
09 de novembro de 2016

Várias entidades maristas estão se mobilizando para recolher doações depois que o furacão Mateus atingiu o Haiti 
causando numerosas vítimas e grandes danos materiais, sobretudo na região mais pobre, no sul da ilha, na qual tam-
bém os Maristas estão presentes. Veja nesse link como ajudar: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4118

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4118
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FilipiNas: histórias que saeM do coração

encontro de irmãos de profissão temporária

A província dos Estados Unidos 
lançou seu novo site (www.ma-
ristbr.com). Uma equipe de comu-
nicação foi contratada e agora as 
notícias da Província serão divul-
gadas diariamente tanto através 
dele quanto através das redes so-
ciais.

Novo site usa

notícias breves

Bucareste, roMêNia

Nos dias 18 e 19 de novembro o 
“Centro São Marcelino Champag-
nat” da Romênia celebrou seus 
10 anos de existência. Neles, os 
maristas da Província Ibérica se 
dedicam ao cuidado das crianças 
desamparadas.

No dia 12 de novembro 7 irmãos 
da África fizeram a profissão per-
pétua no Instituto. Na Nigéria 
professaram os Irmãos Michael 
Okutachi, Ocheme Anthony e Ed-
win Abutu Abuche. Em Malaui, na 
Província da África Austral, pro-
fessaram os Irmãos Daniel Banda, 
David Kachoka, Witman Phiri e Pa-
trick Banda. 

proFissões Na ÁFrica

Três vezes por ano os irmãos de pro-
fissão temporária das Filipinas que es-
tão na atividade pastoral se reúnem, 
como parte de sua formação. É uma 
oportunidade para os jovens irmãos 
de partilhar suas experiências na 
pastoral e também de renovação por 
meio do grupo de acompanhamento.

O segundo encontro deste ano, 
que contou com a participação de 
9 irmãos, além do Ir. Ted Fernandez, 
como acompanhador, foi realizado na 
comunidade de Marikina, nos dias 28 
e 29 de outubro.

O Ir. Lindley Sionosa, superior da co-
munidade anfitriã, deu a motivação 
inicial para o grupo. Falou sobre o 

Projeto Novos Modelos, sublinhando 
especialmente as iniciativas adota-
das na região da Ásia. A apresentação 
deu uma boa panorâmica para os ir-
mãos do que é o projeto, alargando 
suas perspectivas do mundo marista 
e da índole global e internacional da 
congregação.

O coração do encontro foi a partilha 
de vida e a atualização. Foi uma oca-
sião para cada irmão partilhar suas 
alegrias e desafios como religioso no 
trabalho pastoral. Contando e escu-
tando as histórias que saem do co-
ração, histórias de alegria e tristeza 
que abrem caminho para um melhor 
conhecimento, entendimento e acei-
tação de si mesmo e do outro.

Irmãos Emil, Joan, Jonnel, Nester e Allen; Ted, Fred, Dionesio, Ian, Dean e Jeffrey

estudo dos novos modelos para a áfrica

comissão africana de missão se reúne em nairóbi

A Comissão Africana de Missão, que se reuniu em Nairóbi, 
Quência, de 8 a 12 de novembro, tratando os principais temas 
da região, desenhou um plano estratégico para os próximos 
seis anos.

Entre os participantes estavam os Irs. Mario Meuti, da FMSI, 
João Carlos do Prado, Carlos Alberto Rojas e Mark Omede  do 
Secretariado da Missão e o Sr. Luca Olivari, facilitador do proje-
to Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão.

Os temas tratados foram os seguintes:

• Um profundo estudo e análise do Projeto Novos Modelos de 
Animação, Governança e Gestão para a sua adaptação e im-
plementação na região africanaComissão reunida em Nairóbi, Quênia

http://www.maristbr.com
http://www.maristbr.com
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mundo marista

Líbano: Rmeileh: visita do  
Conselho do Projeto Fratelli

Síria
Maristas azuis de Alepo

Estados Unidos
Molloy High School

Samoa: Doação de alimentos  
dos alunos de Mulivai

Austrália: Administradores das Provín-
cias e Distritos da Ásia e Oceania

Espanha:  Colégio Marista 
Sarriguren

• Priorização das necessidades da região em relação aos 
Novos Modelos que serão apresentadas aos Conselhos 
da região em dezembro

• Avaliação do programa “Novos Horizontes” e planeja-
mento da segunda fase

• Revisão do plano de seis anos para a Comissão
• Um plano de implementação das conclusões da II AIMM 

na África

Houve também oportunidade para reflexão pessoal, tentan-
do criar identificação com os apelos do Instituto tais como 
internacionalidade, direitos das crianças e jovens, pastoral 
juvenil, relação entre irmãos e leigos, sustentabilidade e 
formação de liderança à luz do Projeto Novos Modelos.

O ambiente foi descrito como “aberto e com um espírito 
de fraternidade”.

O sr. Luca Olivari coordenou o encontro sobre o projeto 
Novos Modelos.

A conferência dos superiores da África e Madagascar con-
fiou à Comissão Africana de Missão a tarefa de animar e li-
derar o processo de implementação do projeto Novos Mo-
delos de Animação, Governança e Gestão no continente.

Fazem parte da comissão os seguintes irmãos: John Kusi 
Mensah, Ifeanyi Mbaegbu, Michel Maminiaina Razafiman-
dimby, Erick Silali and Francis Fortune Chakasara.

casa geral: terminou o curso de terceira idade

Em Roma, terminou o curso de tercei-
ra idade em línguas espanhola e por-
tuguesa, para Irmãos entre 70 e 80 
anos, no período de 1º de setembro 
a 31 de outubro.

Os participantes do curso “Amanhe-
cer”, dirigido pelos Irmãos Landelino 

Ortego e Javier Ocaranza, eram 15 
Irmãos Maristas e 3 Irmãos Marianis-
tas, da Espanha, México, Venezuela, 
Equador, Peru, Brasil, Portugal e Mo-
çambique.

Um dos participantes disse que “fo-
mos logo nos conhecendo e criando 

laços fraternos profundos, do jeito 
dos primeiros cristãos, com o desejo 
de aproveitar ao máximo o curso que 
nos foi oferecido.”

O conteúdo do curso foi distribuído 
em eixos: antropológico, espiritual e 
marista.
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sinal de esperança rumo a um futuro marista

guatemala: cem anos do ir. alberto castrillo tablado 

No dia 19 o Ir. Alberto Castrillo Tabla-
do, da Província da América Central, 

Nos dias em que se tratou do eixo an-
tropológico, os participantes ouviram 
conferências sobre o conhecimento 
da pessoa idosa, saúde integral, ma-
turidade na vida religiosa e relações 
interpessoais.

No eixo espiritual foi abordada a his-
tória pessoal de salvação, o segui-
mento de Jesus e o compromisso, a 
missão dos idosos na Bíblia, a oração 
e a centralidade de Cristo.

No eixo marista viu-se o carisma de 
Marcelino Champagnat, a espiritua-
lidade marista, a visão do Instituto 
por parte do Superior Geral, Ir. Emili 
Turu, o Ano Lavalla e a celebração do 
bicentenário. Também se abordou a 
missão dos Leigos na Igreja e no Insti-

tuto, assim como as relações entre Irmãos e Leigos.

Os participantes visitaram Roma e os arredores como Cerveteri, Lago Albano, 
Frascati, Viterbo e Bolsena. Também foram a Assis, Subiaco, Catacumbras de 
S. Calixto, Santuário Divino Amor e l’Hermitage (França). Terminaram o curso 
participando de uma audiência papal no Vaticano.

celebra 100 anos de vida. A comuni-
dade do provincialado, em Guatemala, 
e com ela todo o Instituto, celebra a 
sua vida centenária, dedicada ao ideal 
de Champagnat.

O Ir. Alberto nasceu na Espanha, em 
Palacios de la Sierra. Sua primeira mis-
são foi em Cuba. Passou grande parte 
da sua vida em El Salvador, especial-
mente na ciudad de Santa Ana.

Quem o conhece o define como um 

irmão simples, fraterno e de grande 
coração; muito sensível a tudo o que 
acontece ao redor de si e com uma es-
piritualidade profunda; muito estima-
do pelos seus ex-alunos. 

O Ir. Emili, na carta através da qual lhe 
deseja muitas felicidades, disse ao Ir. 
Alberto que “sua fidelidade vocacio-
nal é, ao mesmo tempo, um grande 
sinal da FIDELIDADE do Senhor para 
com você e para com cada um de nós”. 

Continua na Casa Geral o encon-
tro "Animadores vocacionais 
para um novo começo", que ter-
minará no próximo dia 14 de de-
zembro. 
Durante a primeira semana, os 
participantes foram acompanha-
dos pelo Ir. Seán Sammon e atual-
mente trabalham com o Ir. Óscar 
Martín Vicario. 
No final do encontro enviaremos 
um boletim dedicado ao encontro.
É possível ver notícias e fotos do 
encontro na página:
h t t p : / / w w w . c h a m p a g n a t .
org/000.php?p=450

Participantes em visita à Basílica de Fourvière, na França

Participantes com o Ir. Seán Sammon, ex-superior geral.

http://www.champagnat.org/000.php?p=450
http://www.champagnat.org/000.php?p=450
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

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

nova Zelândia: as obras maristas 
não foram atingidas pelo terremoto

Foi confirmado que o terremoto de 7,5 graus da escala 
Richter e o tsunami que atingiu a Nova Zelândia na segun-
da-feira, dia 14 de novembro, não causaram danos aos ma-
ristas do país.

Os 4 colégios administrados pelos irmãos e os outros 22 
que fazem parte da Rede de Educação marista também 
não sofreram danos.

O terremoto, que matou duas pessoas, ocorreu em uma 
área relativamente pouco habitada, atingindo principal-
mente a cidade de Kaikoura, com cerca de 3.500 habitan-
tes e 1.000 turistas.

“O estrago maior aconteceu nas estradas e com as pontes 
nessa região. Várias casas também precisarão ser recons-
truídas ou reformadas”, disse o Ir. Kevin Wanden, no dia 
14 de novembro. “Aconteceram vários outros terremotos, 

mais de 800 só no dia de hoje, muitos dos quais são bas-
tante fortes, superando a marca de 5 graus”, ele acrescen-
tou.

Dois terremotos atingiram a cidade de Christchurch em 
2011.

O Distrito do Pacífico conta com 81 irmãos e três noviços, 
dos quais 58 vivem na Nova Zelândia.

assembleia de pastoral da província marista brasil centro-sul

Entre os dias 26 e 28 de outubro, irmãos e leigos se reuni-
ram em Curitiba para a realização da Assembleia de Pasto-
ral da Província Brasil Centro-Sul.

Com o tema “Um novo começo: discipulado, mística e mis-
são” e o lema “...E pôs-se a caminhar com eles (Lc 24, 15b)”, 
o evento reuniu mais de 100 participantes, representantes 
das diversas frentes de missão provincial.

A assembleia teve como principal objetivo trazer para a 
pastoral uma nova animação e vigor. O processo foi dividi-
do em três fases: Pré-Assembleia, Assembleia de Pastoral e 
Pós-Assembleia. A primeira fase contou com um momento 
de escuta da realidade, com visitas a todas as unidades, 
ouvindo as pessoas que se dedicam à pastoral. Desta es-
cuta, foram extraídos os insumos que subsidiaram a cons-
trução dos horizontes pastorais em encontros regionais.

A assembleia em si, a segunda fase, foi um momento da ce-
lebração, do estudo e da elaboração dos direcionamentos 
pastorais em nível Provincial.

O Ir. João Batista, responsável provincial da pastoral, disse 
que “a Assembleia constitui uma ocasião de voltar o olhar 
para a atual Ação Evangelizadora realizada nas diversas 
unidades, com o intuito de rever processos e seguir adian-
te na Missão Marista”.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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