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Notícias Maristas

celebração do biceNteNário Na casa Geral

PreParaNdo a festa de chaMPaGNat eM juNho

AdministrAção 
GerAl

O Conselho Geral, reunido em 
sessão plenária até final de 
março, reservou a maior parte 
desta semana para um trabalho 
conjunto com o Comitê Interna-
cional da Missão Marista. No dia 
24 dedicará toda a manhã para 
um encontro com o Secretariado 
dos Leigos. 

De 20 a 25 de março acontece 
a primeira reunião do Comitê 
Internacional da Missão Marista, 
sob a coordenação dos Irmãos 
Carlos Alberto Rojas e Mark 
Omede, do Secretariado da Mis-
são. Integram também o Comitê 
os Irmãos Josep Maria Soteras 
e Víctor Preciado, conselheiros 
gerais, e o Ir. Libardo Garzón, 
ecônomo geral.

Nos dias 23 e 24 os Irmãos Mi-
chael De Waas e Libardo Gar-
zón, conselheiro e ecônomo ge-
rais, participam do Conselho da 
FMSI, na Casa Geral.

De 1 a 26 acontece a reunião 
dos co-diretores do Secretaria-
do dos Leigos, na Casa Geral.

Os Irmãos Tony Leon e Hipólito 
Pérez, do Secretariado Irmãos 
Hoje, trabalham durante essa 
semana com o fotógrafo Conor 
Ashleigh, preparando um livro 
fotográfico sobre os Irmãos - um 
dos projectos para o bicentená-
rio marista.

Dia 6 de junho foi programado pelo 
Conselho Geral como a data da ce-
lebração do Bicentenário na Casa 
Geral. 

Para preparar essa celebração, o Ir. 
Emili Turú e o seu conselho encon-
traram, no dia 16 de março, irmãos 
e leigos da Administração Geral 
para ouvir sugestões para a realiza-
ção dessa festa. 

Elemento importante da festa de 
São Marcelino Champagnat será a 
Missa festiva, presidida pelo Car-
deal João Braz de Aviz, prefeito da 

Congregação para os Institutos de 
Vida Consagrada e as Sociedades 
de Vida Apostólica no Vaticano, 
com a presença de vários convida-
dos.

Será realizada também a apresen-
tação dos três volumes da História 
do Instituto.

Outro evento que marcará esse dia 
será a mostra fotográfica que conta 
a vida dos Irmãos nos seus lugares 
de missão, com fotos tiradas pelo 
fotógrafo australiano Conor Ashlei-
gh.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Os botões coloridos nas árvores e os dias mais quentes 
são alguns sinais da chegada da primavera em Roma, 
que deram as boas vindas aos membros da Comissão 
Internacional Irmãos Hoje na Casa Geral. 

Os 11 irmãos, representando cada uma das regiões do 
Instituto, assumem várias responsabilidades nas várias 
expressões na animação da vida dos irmãos.

Os membros da comissão são:

• Ir. Vincent Abadom – formador no noviciado de Ku-
masi– Nigeria

• Ir. Márcio Henrique da Costa – pastoral vocacional – 
Brasil Centro-Norte

• Ir. Cyprian Gandeebo – Formador no  MIC (Marist In-
ternational College) – West Africa

• Ir. Hipólito Pérez – Secretariado Irmãos Hoje
• Ir. Luis Felipe González – liderança provincial e for-

mação – México Central
• Ir. Tony Leon – Secretariado Irmãos Hoje
• Ir. Óscar Martin – Formador no noviciado de Matola 

– Compostela
• Ir. Peter Rodney – Formador no MAPAC (Marist Asia 

Pacific Centre) – Austrália
• Ir. Ernesto Sánchez – Conselheiro geral
• Ir. Lindley Sianosa – liderança provincial e formação 

– East Asia
• Ir. Sefo Une – liderança no Distrito – Pacífico

Durante a semana, de 8 a 14 de março, esse grupo in-
ter-cultural partilhou a realidade regional da formação 

inicial, explorou maneiras de aumentar a consciência 
sobre a Proteção das Crianças durante a formação ini-
cial e também fez uma leitura do recente encontro de 
Animadores Vocacionais, do final do ano passado.

A comissão pode encontrar os novos responsáveis do 
Secretariado da Missão, os Irmãos Carlos Alberto Rojas 
e Mark Omede, que ilustraram as novidades do projeto 
Novos Modelos.

Conscientes das tantas novidades no Instituto, um gru-
po de irmãos foi convidado para começar a preparação 
de uma nova iniciativa: um encontro de formadores ma-
ristas da África, em Nairóbi, em julho desse ano. 

A experiência concreta dos três irmãos que trabalham 
na África, ao lado da sabedoria coletiva de toda a co-
missão fez sim que germinassem tantas ideias para 
encorajar boas práticas para as abundantes vocações 
nessa região.

Fomos também abençoados com a presença dos dire-
tores da Formação Permanente do Escorial, Ir. Antonio 
Peralta, e de Manziana, Ir. Dennis Cooper. 

Através de uma conversa fraterna, escutamos, questio-
namos e propomos maneiras de realizar iniciativas im-
portante e criativas para animar a formação permanen-
te dos irmãos para um frutífero novo começo.

                                      Ir. Tony Leon 
                                      Diretor do Secretariado Irmãos Hoje 

encontro dA comissão internAcionAl irmãos Hoje

8 -14 de mArço
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esPaNha: ProGraMa de forMação Para  
29 educadores da ProvíNcia de coMPostela

Aproveitando da Semana de 
Esportes, a Família Marista de 
Samoa se reuniu e participou 
de uma missa especial na Ca-
tedral de Mulivai. Entre os dias 
22 e 26 de março acontece o 
Fórum de Líderes estudantis e 
no dia 25 os maristas do país se 
reúnem para celebrar o Bicen-
tenário.

saMoa

notíciAs breves

uMbrasil 

Nos dias 8 e 9 de março foi rea-
lizada em Brasília a 13ª Assem-
bleia Geral Ordinária. O novo 
presidente do Conselho é o Ir. 
Inácio Etges, Superior Provin-
cial da Prov. Brasil Sul-Amazô-
nia. Foram reconduzidos aos 
cargos da Diretoria, Ir. Deivis 
Fischer (Brasil Sul Amazônia) 
para diretor-presidente e Ir. 
Vanderlei Siqueira (Brasil Cen-
tro-Sul) para diretor-secretário 
e, o cargo de diretor-tesoureiro 
é agora ocupado pelo Ir. Rena-
to Augusto Silva (Brasil Centro-
-Norte). Participaram 25 irmãos 
das três províncias do Brasil 
Marista.

O Pe. Vilson Groh, afiliado ao 
Instituto, que trabalha na pe-
riferia de Florianópolis, foi re-
cebido pelo Papa Francisco no 
último dia 16 no Vaticano. Em 
resposta às crianças assistidas 
pelo Pe. Vilson, que diziam ao 
papa 'o senhor é uma esperan-
ça para nós, que vivemos na 
periferia', Francisco gravou uma 
mensagem para elas que pode 
ser ouvida nesse link: https://
goo.gl/ungYEU.

vaticaN

A Província de Compostela realizou 
a formação já para 15 grupos de 
formadores dos centros maristas, 
que consiste, para cada grupo, em 4 
semanas de formação durante o ano 
acadêmico e uma semana no Hermi-
tage, no período do verão.

O décimo quinto grupo começou o 
programa “Hermitage, Escola e Edu-
cadores” (HEE) em novembro passa-
do e conta com 29 educadores. 

A primeira semana da experiência 
deste ano foi realizada em Roxos, 
Santiago de Compostela, e no dia 4 
de março terminou a segunda sema-
na, em Miraflores, Burgos.

O programa HEE é uma oportunida-
de única para descobrir a si mesmo, 
para encontrar o sentido da vida, do 
trabalho e a própria vocação no seio 
da família marista.

A partir do conhecimento de si mes-
mo e do estudo da pessoa e da ex-
periência de Jesus, o grupo refletiu 
sobre sua missão como educado-
res maristas e tomou consciência 
de que a escola que evangeliza é 
a escola que é, em si mesma, Boa 
Notícia, graças ao ambiente que se 
respira, às relações que se geram, 
ao que se diz e ao que se valoriza e 
pelo cuidado que se tem com o que 
realmente importa: a dignidade de 
cada uma das pessoas.

É uma experiência 
muito positiva (...) 
Paras para pensar em ti 

e nas coisas que gostas. 

Foi uma parada neces-

sária, no momento mais 

adequado

"

Conforme as palavras de alguns dos 
participantes, o HEE é “uma expe-
riência muito positiva; chegas can-
sada por diferentes motivos que 
formam parte do teu dia a dia e ali 
os deixas de lado, para cuidar de ti 
mesmo, conhecer novas pessoas, 
experiências que te enriquecem 
como pessoa e professor. 

Paras para pensar em ti e nas coi-
sas que gostas. Foi uma parada 
necessária, no momento mais ade-
quado”.

"

https://goo.gl/ungYEU
https://goo.gl/ungYEU
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mundo mAristA

Estados Unidos: Marist High School 
Chicago

Casa Geral: Secretariado Irmãos Hoje 
prepara livro com fotos de Irmãos

Nigéria: Seminário sobre os direitos 
da Criança em Ejule

ProvíNcia do caNadá PrePara voluNtários Maristas 
colaboração Para a Missão iNterNacioNal (cMi)

México: Formarme 9 - Querétaro 
México Central

Samoa: Encontro da Família Marista 
em Mulivai

Bolívia: Noviciado da América Sul, 
Cochabamba

Desde outubro de 2016, formou-se, 
no Canadá, sob a orientação do secre-
tariado da Colaboração para a Missão 
Internacional (Cmi), um pequeno gru-
po de voluntários.

Cada um do grupo tem um percurso 
particular. 

Reúnem-se uma vez por mês para se 
prepararem para viver uma experiên-
cia transformadora: o voluntariado no 
exterior. 

Alguns partirão por algumas semanas 
e outros por um ano!

Nesse arquivo PDF é possível conhe-
cer os candidatos canadenses ao vo-
luntariado marista: http://freresma-
ristes.qc.ca.

O Secretariado Cmi (Colaboração 
para a Missão Internacional) coorde-

na o estabelecimento das comunida-
des internacionais e interprovinciais 
abertas a leigos e Irmãos, em áreas de 
fronteira de missão; fortalecer e de-

senvolver ulteriormente a Missão Ad 
Gentes na Ásia e estabelecer um ser-
viço de voluntários maristas de apoio 
à nossa missão.

http://freresmaristes.qc.ca
http://freresmaristes.qc.ca
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entrAdA no noviciAdo interprovinciAl lA vAllA, medellín

Seis colombianos e dois irmãos da Província do México 
Central entraram oficialmente no Noviciado Interprovin-
cial de Medellín, no dia 2 de março.

A celebração foi durante a missa que contou com a pre-
sença dos provinciais do México Central e da Norandina, 
Irmãos José Sánchez e César Rojas. Participaram também 
o Conselheiro provincial do México Central, Ir. Justino 
Gómez; Irmãos Laurentino Albalá e Orlando Escobar, ad-
ministrador provincial e conselheiro respectivamente da 

Norandina; Ir. Carlos Saúl Corzo, da comunidade marista 
local, do Bairro Santo Domingo.

Durante a celebração, o Ir. César disse algumas palavras 
de encorajamento, classificando o momento como um 
“importante etapa do apaixonar-se por Cristo”.

Os dois provinciais presentes deram a cruz marista aos no-
vos noviços e os formadores encarregados de sua forma-
ção deram as Constituições.

casa Geral: seMiNário ProPosto Pelo secretariado dos leiGos Para 2017

O Secretariado dos Leigos, acolhendo 
as propostas do Instituto para o ano de 
2017, programou um Seminário que 
será dado em diversas Províncias. Tem 
como público Irmãos e Leigos que se 
ocupam da animação dos leigos. O seu 
objetivo é o de promover a correspon-
sabilidade e o consenso entre as pro-
postas surgidas no Encontro Internacio-
nal realizado em outubro passado em 
L’Hermitage. 

Tais propostas foram promovidas pelo 
Conselho Geral, que pediu ao Secre-
tariado de Leigos para apresentar ao 
Capítulo Geral um “marco de referência 
para a identidade do marista leigo que 
se sente chamado a viver o Carisma 
Marista inserido no mundo. 

Implicará um reconhecimento desta 
identidade dentro de alguma forma 

Onze Irmãos e Leigos da Itália se reuniram na Casa Geral no dia 11 de março para 
participar de um seminário promovido pelo Secretariado dos Leigos.

de associação, em comunhão com os 
Irmãos. Terá um caráter de internacio-
nalidade”.

Da parte do Secretariado, sentimos que 
se trata de uma magnífica oportunidade 
para tomar consciência da necessida-
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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

bolívia: itiNerário forMativo de PreParação à Profissão PerPétua

No dia 5 de março começamos o IV Iti-
nerário Formativo para Irmãos em pre-
paração à profissão, com a presença de 
14 irmãos jovens e três irmãos na equi-
pe de animação. 

Desejamos ajudar a transformar nossos 
corações em novos corações para esse 
novo começo do Instituto.

Este ano o Itinerário conta com 4 irmãos 
do Brasil Centro-Norte, 3 do Brasil Cen-
tro-Sul, 2 do Brasil Sul-Amazônia, 2 do 
México Central, 1 da América Central, 1 
da Norandina e 1 da Compostela (Espa-
nha).

A equipe de formação é formada pe-
los Irmãos Otalivio (Brasil Centro Sul), 
Esteban (México Occidental) e Rodrigo 
Cuesta (América Central).

Durante os 4 meses queremos propor-
cionar aos irmãos jovens um tempo sig-
nificativo de formação nesta segunda 
etapa de pós-noviciado, como oportuni-
dade para afinar sua resposta segundo 
o “novo modo de ser irmão” (XXI Capí-
tulo Geral) e aprofundar a opção de fa-
zer a profissão perpétua. Esse objetivo 
alcançamos através de quatro grandes 
núcleos: integração, antropológico, con-
sagração e unificação. Os núcleos serão 
acompanhados de diferentes seminá-
rios, experiências de pastoral e missão, 
convivência fraterna, enculturação e 
exercícios inacianos.

História do Itinerário

O Itinierário formativo é uma iniciativa 
que nasceu em Mar de la Plata, em se-
tembro de 2008, durante um Conselho 
Geral Ampliado, junto com os conselhos 
provinciais do Brasil e do Cone Sul.

Em 2011, os irmãos provinciais das duas 
regiões, reunidos em Cochabamba, co-
meçaram a organizar o Itinerário, dando 
tempo para que se pudesse começar os 
processos, levando à sua realização.

O primeiro Itinerário começou em 7 de 
março de 2011, na Casa de la Juventud 
(Cochabamba, Bolívia). 

Em seguida, a cada dois anos, se foi re-
petindo o encontro (2013-2015-2017), 
sempre no mesmo local.

A iniciativa, mesmo tendo nascida para 
os irmãos do Brasil e do Cone Sul, foi 
aberta a todos os irmãos da América e 
também de outros países.

Já podemos ver muitos frutos dessa ini-
ciativa, na vida de muitos dos nossos 
jovens irmãos.

Até agora, passaram por esse processo 
58 irmãos, que foram acompanhados 
por cerca de 10 irmãos animadores.

Sigamos apoiando e rezando para es-
tes grupos de irmãos, para que a paixão 
pelo Reino e o amor pelo carisma encha 
seus corações e, com eles, enchamos de 
alegria o nosso mundo necessitado.

Ir. Rodrigo Cuesta 
Coordenador da equipe 2017

de de “abandonar a terra conhecida e entrar no território do 
novo” (Ir. Emili).
Este encontro quer contribuir à construção de um novo La 
Valla, como reza o lema do nosso próximo Capítulo.

Sublinhamos que construímos juntos, onde Irmãos e Leigos 
maristas nos sentimos cocriadores desta nova casa comum.
As propostas, sobre as quais se pretende dialogar e enrique-
cer durante o seminário, farão parte de uma simples e hones-

ta contribuição para um roteiro de um caminho de comunhão, 
dentro do início do terceiro centenário marista.
O Seminário quer proporcionar, além disso, uma ocasião para 
viver uma experiência de diálogo que transforma. Como afir-
ma o Ir. Emili, o processo de transformação se converte, de 
alguma maneira, em meta; o dialogado se torna semente de 
transformações posteriores. Este também é o nosso desejo 
com essa iniciativa.
                                      Ir. Javier Espinosa, Secretariado dos Leigos

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

