
Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma459

www.champagnat.org

Ano IX - Número 459 | 11 de janeiro de 2017

Notícias Maristas

Conselho Geral ampliado da ÁfriCa  
reúne-se no Kenya

aprofundamento, partilha e Celebração

administração 
Geral

Entre os dias 3 e 6 de janeiro, os 
Irmãos conselheiros Antonio Ra-
malho e Ernesto Sánchez partici-
param da reunião da Conferência 
dos Superiores Maristas do conti-
nente africano (CSAC), em Nairó-
bi, Quênia.

Nos dias 9 e 10 de janeiro, em 
Nairóbi, os Irmãos Ernesto Sán-
chez, Conselheiro geral e Tony 
Leon, Diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje animaram um se-
minário sobre a formação inicial 
promovido pela CSAC.

O Ir. Emili Turú assessorou, na tar-
de da última terça-feira, o Conse-
lho da Congregação Holy Cross, 
falando sobre o tema da reestru-
turação.

Começou no dia 9 de janeiro, na 
Casa Geral, o encontro da Comis-
são de Sustentabilidade da mis-
são marista na Ásia e África. Da 
Administração Geral participam 
os Irmãos Víctor Preciado, Con-
selheiro Geral, e Libardo Garzón, 
Ecônomo geral.

No dia 2 de janeiro começou seu 
trabalho na Casa Geral como di-
retora da FMSI a Sra. Marzia Ven-
timiglia.

O Ir. Marcelo De Brito, da Provín-
cia Cruz del Sur, passará o mês de 
janeiro na Casa Geral dedicando-
-se ao desenvolvimento do Apli-
cativo Kosmos.

O Conselho Geral se reuniu entre os 
dias 26 e 30 de dezembro de 2016 
na casa das Irmãs de São José, em 
Nairóbi, Quênia, com os provinciais 
e conselhos provinciais das unida-
des administrativas do continente 
africano (África Austral, África Cen-
tro-Leste, Nigéria, Distrito África do 
Oeste e Madagascar). 

O encontro, como os demais conse-
lhos ampliados realizados durante o 
ano 2016, teve três objetivos funda-
mentais:

1. Aprofundar o sentido do novo co-
meço para nossa vocação de rmãos 
chamados a ser profetas e místicos 
em comunhão;

2. Partilhar sobre os processos que 
o Conselho Geral promove para o 
Instituto em preparação para o XXII 
Capítulo Geral;

3. Com coração agradecido, celebrar 
juntos o bicentenário do Instituto e 
o início do terceiro centenário.

Para alcançar esses objetivos, o fio 
condutor do encontro foi o docu-
mento sobre a “Identidade e Missão 
do Religioso Irmão na Igreja”. 

O primeiro dia foi dedicado à refle-
xão sobre a fraternidade, dom que 
oferecemos (a missão). Para isso foi 
trabalhado o tema da missão, to-
mando consciência da nossa histó-

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


Notícias Maristas 459

211 de janeiro de 2017

ria e de nossos sonhos. Também foi apresentado o tema 
dos novos modelos de animação, governo e gestão da 
missão marista, assim como o tema das comunidades 
internacionais no Instituto.

No segundo dia, foi aprofundado o tema da fraternida-
de como dom que partilhamos (comunhão). Para isso foi 
feita uma dinâmica sobre os diferentes dons que temos 
e pomos ao serviço das nossas comunidades, assim 
como o serviço de liderança que exercemos nas nossas 
províncias e Instituto. Foi aprofundado o tema da par-
ticipação dos leigos maristas na dinamização da vida e 
missão maristas, sublinhando o encontro internacional 
das comissões regionais de leigos realizado em outubro 
de 2016, em l’Hermitage. Por fim, foi apresentado o pro-
cesso de revisão das Constituições.

O terceiro dia foi dedicado ao tema da fraternidade 
como dom que recebemos (mistério). Foi trabalhado o 
tema da interioridade em nossas visas, assim como o 
Colóquio sobre a formação inicial, realizado em outubro 
de 2015 em l’Hermitage. A tarde foi dedicada à celebra-
ção dos 200 anos do Instituto na aula magna do MIUC 
(Marist International University College). O Ir. Emili Turú 
apresentou a sua vídeo-mensagem enviada para a ce-
lebração do novo início da vida marista. Em seguida, os 
irmãos do Centro Internacional Marista (MIC) festejaram 
o momento com danças típicas da África. O encontro 
terminou com uma janta festiva.

No quarto dia, foi proposto o tema de como ser Irmão 
hoje na África. Durante um período, pela manhã, foi 
dado espaço para ouvir os Irmãos Cyprian Gandeebo 
(Reitor da Universidade) e Théoneste Kalisa (Provincial 
da África Centro-Leste) sobre a situação do Centro Uni-
versitário Marista. Depois, após uma troca de ideias e 
informações sobre o Instituto e a realidade da África, o 
Ir. Emili concluiu a reunião convidando a continuar apro-
fundando o conteúdo de três palavras: sustentabilida-
de, cuidado e enfrentar o risco.

O encontro permitiu ter um maior contato e aproxima-
ção entre o Conselho Geral e as Províncias, assim como 
entre as próprias Unidades Administrativas. Possibilitou 
também constatar a grande vitalidade da vida marista 
no continente africano exprimida principalmente atra-
vés do grande número de jovens que se encontram 
em preparação para a vida marista: 61 escolásticos em 
Nairóbi, 3 noviciados com 56 noviços e 65 postulantes.

Nos dias 30 e 31 de dezembro os conselhos provinciais 
seguiram reunidos para trabalhar o tema dos Novos Mo-
delos para a Região África, coordenados pelo Ir. Mark 
Omede e Sr. Luca Olivari, com o apoio e o importante 
trabalho prévio da Comissão Africana de Missão.

Agradecimentos a todos os Irmãos de Nairóbi pela aco-
lhida e disponibilidade para ajudar com a logística do 
encontro.

BaNgladeche: ir. eMili iNaugura escola Marista eM giasNogor

“a periferia é, hoje, o ceNtro do MuNdo Marista”

O Ir. Emili Turú, superior geral, cele-
brou o Bicentenário da fundação do 
Instituto junto com os Maristas de 
Bangladeshe. Participou da inaugura-
ção da Saint Marcellin School, escola 
destinada aos filhos dos trabalhado-
res nas plantações de chá. Ir. Emili su-
blinhou a importância da sua presen-
ça afirmando que “a periferia é, hoje, 
o Centro do mundo marista”.

O Ir. Eugenio Sanz Uwavutse assim 
escreveu sobre a inauguração dessa 
obra marista

“Acabamos de abrir a escola secun-
dária em Giasnogor. Foi o cúlmine de 
uma longa caminhada de concepção, 
preparação, arrecadação de fundos, 
construção, recrutamento de profes-
sores e alunos, formação de profes-
sores, etc. Agora começa uma nova 
etapa, a realização concreta do pro-
jeto educativo com as crianças das 
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O novo noviciado da Região 
América-Sul começou no dia 2 
de janeiro, em Cochabamba, na 
Bolívia, com a chegada dos for-
madores, Irmãos Isidro Azpeleta 
Sebastián, Claudio Alberti, Ru-
bens Falqueto e Sebastião Ferra-
rini. No próximo dia 20 chegam 
os 6 noviços, vindos do Brasil, 
Argentina e Peru. 

Noviciado regioNal

notíCias breves

coNvivêNcia vocacioNal

Jovens do 11º ano se encon-
traram nos dias 6 e 7 de janeiro 
com a comunidade do Colégio 
Marista de Carcavelos, em Por-
tugal, para uma convivência vo-
cacional. Os jovens se pergunta-
ram quem são e o que querem 
construir seguindo o ideal de 
Marcelino Champagnat

A Província da México Ociden-
tal promove nesta semana, em 
La Chona, um encontro para pro-
fessores que tem como objetivo 
promover uma experiência de 
interioridade, convidando a reco-
nhecer o caminho interior como 
um caminho de sabedoria.

experiêNcia de iNterioridade

plantações de chá. Contamos, nesses 
dias, com a presença do Ir. Emili Turú. 
Antes de deixar Bangladesh, nos dei-
xou umas palavras cheias de sentido 
para nós. 

Disse-nos que gosta do nosso proje-
to porque é uma CLARA PROPOSTA 
que aposta no intercultural (na nos-
sa escola convivem alunos e profes-
sores bengaleses, mandi, urao, karia, 
tripura, kashia, etc), no interreligioso 
(muçulmanos, hindus, cristãos) e no 
trabalho eclesial intercongregacional 
(colaboração entre Irmãos Maristas, 
Irmãs Missionárias Maristas, religio-
sos da Santa Cruz).

Como deixou escrito em um dos pos-
ts no Facebook, como legenda de 
uma foto do grupo dos primeiros pro-
fessores da nossa escola: “primeiros 
professores maristas em Bangladesh: 
cristãos, muçulmanos, hindus por um 
mundo melhor”.

celeBração do BiceNteNário 

eM la valla e eM Notre daMe de l’herMitage

A celebração do Bicentenário em La 
Valla e em Notre Dame de l’Hermitage, 
com a presença do vigário geral, Ir. Joe 
McKee, se realizou em dois dias. Cerca 
de 500 pessoas participaram, em tudo 
ou em parte, das celebrações nos luga-
res da origem do Instituto.

Segunda-feira, 2 de janeiro, às 15,30, 
na igreja de La Valla em Gier, a celebra-
ção eucarística, simples e bonita, abriu 
a comemoração do bicentenário. Cerca 
de 300 pessoas, irmãos e leigos, mem-
bros da Paróquia Saint’Ennemond em 
Gier e amigos dos Irmãos participaram 

Cristãos, 

muçulmanos, 

hindus por 

um mundo 
melhor

Ir Emili Turú

"

"

caleNdário Marista

10 janeiro: chegada dos primeiros 
missionários maristas em Nova 
Zelândia (1838)

12 janeiro: chegada dos primeiros 
Irmãos a Koumra (Chade) (1993)

15 janeiro: partida dos primei-
ros Irmãos para a Venezuela; Dia 
mundial do migrante e do refugia-
do (1925)
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mundo marista

Vietnã:
Saigon

Brasil: Ir. Eugênio Franco celebra 75 
anos de vida religiosa, Uberaba

Quênia: Assembleia anual de 
provinciais maristas da África, Nairóbi

Índia: St. Marcellin Higher secondary 
School Mangamanuthu

Filipinas: Encontro 
de Irmãos jovens

Brasil: Celebração do Bicentenário 
em Curitiba

com fervor da missa de ação de graças, presidida por Dom 
Sylvain Bataille, novo bispo de St. Etienne. Diversos objetos 
simbólicos e uma bela decoração floreal deram um ar festi-
vo e evocativo da realidade marista da missa.

Em seguida, na sala do primeiro andar da Maison Champag-
nat, os Irmãos Joe McKee e Pere Ferré, superior da Província 
de l’Hermitage descerraram uma placa comemorativa do Bi-
centenário. A placa foi realizada por Jean-François Telley e o 
seu significado foi apresentado pelo Ir. Michel Morel.

O terceiro momento se realizou no salão de festas, coloca-
do à disposição pela prefeitura para os Maristas. O Sr. Jean 

Claude Flachat (prefeito de La Valla), Sr. François Rochebloi-
ne (deputado regional), Mgr Sylvain Bataille e Ir. Pere Ferré 
lembraram, com suas palavras, o significado dessa celebra-
ção nos lugares da origem do Instituto. O Ir. Joe McKee apre-
sentou a vídeo-mensagem dirigida pelo Ir. Emili Turú a todos 
os maristas de Champagnat por ocasião do Bicentenário.

Terça-feira, 3 de janeiro, diversas atividades permitiram aos 
participantes descobrir e viver outros aspectos da vida ma-
rista de ontem e de hoje. Uma conferência do Ir. André Lan-
frey, intitulada “Fundar a obra de Maria como Deus quer”, 
fez com que se conhecesse melhor a complexidade do pro-
cesso da fundação do nosso Instituto, colocando em che-
que algumas visões clássicas que foram transmitidas pelos 
livros “oficiais” das origens.

Foram propostos também dois seminários: um sobre a es-
piritualidade marista, animado pelo Ir. Maurice Goutagny; 
outro pelo Ir. André Déculty, sobre a vocação marista a partir 
de uma exposição. Ambos foram muito apreciados e segui-
dos por vários participantes.

No final da manhã, o Ir. Joe McKee apresentou as grandes 
linhas do Instituto para os próximos anos, sublinhando 
particularmente os projetos que já estão em caminho: co-
munidades internacionais LaValla200>, Projeto ‘Fratelli’ e 
projetos marcados pela dimensão da interculturalidade, da 
comunhão Irmãos-leigos e presenças nas periferias geográ-
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Celebração do biCentenÁrio marista na ÁfriCa

marist internaCional Center (miC), nairóbi

Na tarde do dia 1º de janeiro, os Ir-
mãos Ernesto Sánchez e Antonio Ra-
malho, conselheiros gerias, coorde-
naram um tempo de reflexão sobre 
o Instituto e a vocação marista, como 
uma introdução à jornada do Bicente-
nário. 

Culminou com um momento de vi-
gília na grande capela do MIC, onde 
todos depositaram seu compromisso 
com o novo começo, junto com uma 
vela acesa, ao redor de um grande 
200 luminoso, feito também de velas, 
e aos pés de uma estátua da Boa Mãe.

Na manhã do dia 2, uma solene con-
celebração eucarística, presidida 
pelo senhor Bispo auxiliar de Nairóbi 
D. David Kamau, reuniu os 72 Irmãos 
do MIC, os dois Conselheiros gerais, 
os 5 Provinciais e Superior de Distri-
to da África, outros vários Irmãos dos 
mais diversos países africanos e um 
grande grupo de religiosas, religiosos 
e amigos da casa. A capela apresen-
tava vários motivos maristas, alguns 
especialmente ligados ao Bicentená-

rio, e as três atitudes propostas pelo 
Ir. Emili sg foram sempre lembradas: 
gratidão, perdão e compromisso. Mú-
sicas maristas e africanas, acompa-

nhadas às vezes por danças e palmas, 
deram muita vida à liturgia e acompa-
nharam também a confraternização 
do almoço.

ficas e existenciais da sociedade. À tarde, às 14,30, outras 
pessoas da vizinhança se somaram ao grupo para assistir à 
peça teatral “O quinto evangelho”, que evoca a mensagem 
da vida do Ir. Henri Vergès, escrita por Francesco Agnello 
e interpretada por Jean-Baptiste Germain. Foi o momen-
to mais emocionante das celebrações. Duzentas pessoas 
descobriram, dessa maneira, a vida doada desse “discípulo 
de Champagnat”, Irmão e educador dos jovens da Argélia, 
assassinado no dia 8 de maio de 1994.

Finalmente, uma celebração na capela de l’Hermitage, ani-
mada pelo Ir. Jean-Pierre Destombes, centrada no símbolo 
da mesa, encerrou os dois dias de celebração. Cada parti-
cipante foi convidado a tomar lugar na mesa da renovação.

Essas palavras escritas no livro dedicado a este aniversário 
resumem bem o que os participantes viveram nesses dias: 
“dois dias maravilhosos, acolhedores, fraternos por oca-
sião do Bicentenário. Obrigado, de todo o coração, por nos 
ter permitido viver tal experiência de fraternidade evan-
gélica... e uma descoberta admirada dos Irmãos Maristas”.

                                                                       - Ir. Michel Morela

A festa do Bicentenário na casa geral contou com a parti-
cipação dos membros da Administração Geral, a presen-
ça dos Irmãos conselheiros Josep Maria Soteras e Eugène 
Kabanguka, de vários leigos, principalmente de Napoli e 
do San Leone Magno de Roma, e de irmãos das comuni-
dades maristas da Itália. 

O Ir. Antonio Sancamillo, superior da casa, acolheu os 
participantes diante do presépio. 

Em seguida, o Ir. Josep Maria introduziu o vídeo do Ir. 
Emili Turú. 

Depois todos participaram da missa celebrada pelo páro-
co da paróquia a qual pertence a Casa Geral. 

A festa terminou com a convivência fraterna durante o 
almoço.

Casa Geral Celebra  
o biCentenÁrio
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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

O Ir. Víctor Preciado, conselheiro ge-
ral, participou da celebração do Bi-
centenário da fundação do Instituto 
junto com os maristas da Província 
Cruz do Sul, em Luján, na Argentina.

No dia 2 de janeiro, pela manhã, os 
maristas se reuniram para a inaugu-
ração da nova capela, na Villa Maris-
ta. Ali rezaram junto com os Irmãos 
falecidos, em um local renovado, 
cheio de vida, memória e história.

Em seguida, todos se dirigiram para 
a Basílica de Luján, para a celebra-
ção eucarística. 

Participaram o bispo, núncio apos-
tólico e vários sacerdotes que 
acompanham a pastoral marista há 
vários anos. 

O grupo era formado por Irmãos 
Maristas, diretores de obras maris-

biCentenÁrio da fundação em lujÁn, arGentina

ir. víctor preciado participa da celeBração  
Na províNcia cruz del sur

tas, empregados, famílias com as 
crianças que seguem o carisma de 
Champagnat nos três países que 
compõem a Província: Argentina, 
Paraguai e Uruguai.

Completando a festa, os participan-
tes se reuniram no local onde vive-
ram os primeiros Irmãos que chega-
ram à Villa Marista para participar 
do almoço festivo.

A nova capela na Villa Marista

Almoçando no local onde viveram os primeiros Irmãozinhos 
que chegaram à Villa Marista.Durante a Missa na Basílica de Luján
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