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Notícias Maristas

AdministrAção GerAl

O Conselho Geral, na sessão plenária, durante essa 
semana, continua a trabalhar os temas relativos ao 
próximo Capitulo Geral e ao Economato, teve mais 
uma sessão com o Secretariado de Leigos e duas ses-
sões conjuntas com o Conselho Provincial da Europa 
Centro-Oeste. Na sexta-feira 3 de março todo o Con-
selho irá à Casa geral dos Irmãos das Escolas Cristãs 
para um encontro de partilha com o Conselho geral 
lassalista.

Nos dias 28 de fevereiro e 1 de março o Ir. Carlos Al-
berto Rojas, diretor do Secretariado da Missão se en-

contra, em Porto Rico, com a equipe de implementação 
do projeto Novos Modelos da Região Arco Norte. No dia 
2 acontece, no mesmo local, a reunião com os provin-
ciais da região.

O Ir. Evaristus Kasambwe, da FMSI, até dia 7 de março 
acompanha a reunião do Conselho de Direitos Humanos 
da ONU, em Genebra.

No dia 2 de março começam os cursos de formação per-
manente “Senderos” em Manziana e El Escorial. Os cur-
sos terminarão dia 26 de maio. 

EspaNha: sED laNça cD Na  
cElEbração Dos sEus 25 aNos para 
projEtos Na África

A ONG marista SED (Solidariedade, Educação e Desenvolvi-
mento) lançará um CD, em março, por ocasião dos seus 25 
anos, para ajudar as crianças de Gana a receber uma educa-
ção melhor.

O CD, com o título ‘Os Tambores Falam’ (Los Tambores Ha-
blan), incluirá músicas de cantores famosos da Espanha como 
Inma Serrano, Víctor Manuel, Ana Belén, Andrés Suárez, Juan 
Valderrama, José Sacristán, Antonio Carmona, David San José 
e Javier Vargas.

Outros cantores, entre os quais Rozalén, Fran Fernández, Pa-
sión Vega, Tontxu e Julián Maeso, viajaram para Gana, em ja-
neiro, para uma visão mais aprofundada do projeto.

O CD faz parte do projeto “A África tem a Palavra”, que pre-
tende dar maior visibilidade às qualidades positivas e aos 
valores da África.

SED, em Gana, trabalha com os colégios em Boukrom (1.200 
estudantes) e Sabin Akrofom (900 estudantes) em Kumasi; e 
com o Colégio de Ashalaja, na periferia de Accra, que tem 10 
salas de aulas e 333 estudantes.

O CD que SED produziu em 2009, com o título “Cantos de 
Gana”, com músicas cantadas por José Luis Perales, Tam Tam 
Go, Las Ketchup, Olé Olé e Asignatura Pendiente, permitiu a 

construção de uma das escolas. Para apoiar essa iniciativa, 
nas redes use os hashtags #LosTamboresHablan e #África-
tienelapalabra, além de visitar o site da SED: http://www.se-
d-ongd.org/.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.sed-ongd.org/
http://www.sed-ongd.org/
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500 pEssoas sE rEúNEM EM barcEloNa: soNhaNDo a Escola Do futuro

Mais de 500 pessoas se reuniram no 
Colégio Maristes La Immaculada de 
Barcelona, nos dias 11 e 12 de feve-
reiro para sonhar a escola do futuro.

O encontro faz parte do projeto de 
inovação educativa “Maristas Rede 
de Inovação” (Maristes Xarxa Inno-
vació) e teve como objetivo criar co-
munidade e sintetizar as 1.219 pro-
postas que haviam sido recolhidas na 
fase prévia do processo.

Participaram do encontro diferentes 
agentes implicados na educação das 
crianças e jovens: famílias, professo-
res, alunos, irmãos maristas, monito-
res, pessoal de serviço. Trabalharam 
juntos propostas que configuram o 
modelo educativo marista em Cata-
lunha. 
O projeto Maristes Xarxa Innovació é 
um processo participativo de co-cria-
ção de toda a comunidade educativa, 
focado na inovação permanente e na 
rede entre todas as escolas maristas 
da Catalunha.

calENDÁrio Do coNsElho GEral E Dos DirEtorEs Dos sEcrEtariaDos

Março - abril 2017

28 de fevereiro – 1 de março: Visita a Puerto Rico para a 
reunião da equipe de implementação de Novos Modelos em 
Arco Norte: Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal, diretor do Secre-
tariado da Missão.
28 de fevereiro – 7 de março: Visita a Genebra para o Con-
selho de Direitos Humanos e outras reuniões: Ir. Evaristus Ka-
sambwe, FMSI.
2 de março: Reunião dos Provinciais do Arco Norte, Puerto 
Rico: Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal.
2 de março – 26 de maio: Programa de formação permanente 
‘Senderos’ em Manziana, Itália, em língua inglesa e em El Es-
corial, Espanha, para as línguas portuguesa e espanhola. Os 
dois grupos se encontram em L’Hermitage, França, entre 2 e 
12 de maio.
07 -12 de março: Retiro com leigos em Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia - Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado de Leigos
8 – 12 de março: Encontro da Comissão Africana da Missão, 
em Madagascar - Irmãos Mark Omede e Carlos Alberto Rojas, 
diretores do Secretariado da Missão.
11 de março: Celebração do Bicentenário na Província Euro-
pa Centro-Oeste, em Maynooth, Irlanda - Ir. Tony Leon, diretor 
do Secretariado Irmãos Hoje.
12 – 19 março: Reunião do Projeto Fratelli no Líbano: Irmão 

Chris Wills, membro do Conselho do Projeto Fratelli. 
13 – 18 de março: Seminário em Santiago do Chile - Ir. Javier 
Espinosa, diretor do Secretariado de Leigos
14 – 15 março: Os líderes das unidades administrativas da 
Ásia e da Oceania se encontram em Singapura: Ir. Carlos Al-
berto Rojas Carvajal, diretor do Secretariado de Missão.
15 – 23 de março: Visita a Genebra para o Conselho de Direi-
tos Humanos e outras reuniões: o Ir. Manel Mendoza da FMSI.
18 de março: Planejamento, na Casa Geral, do Encontro In-
ternacional de Jovens da Família Marista em 2019 - Ir. Mark 
Omede e Carlos Alberto Rojas, diretores do Secretariado da 
Missão.
19 – 28 de março: Seminário no Peru - Ir. Javier Espinosa, di-
retor do Secretariado de Leigos
23 – 25 de março: Encontro dos conselhos dos 4 ramos da 
Família Marista em Nemi, Itália
20 – 23 de março: Visita a Genebra para o Conselho de Direi-
tos Humanos e outras reuniões: Marzia Ventimiglia, diretora 
da FMSI.
20 –  24 de março: Assembléia dos Conselhos Provinciais de 
América Sur em Montevidéu, Uruguai: Irmãos Mark Omede e 
Carlos Alberto Rojas, diretores do Secretariado de Missão.
20 de março – 7 de abril: Visita à Província do Canadá do Ir. 



Notícias Maristas 466

3 28 de fevereiro de 2017

Estudantes de nove colégios ma-
ristas do país se reuniram em 
Christchurch para aprofundar 
a vocação da escola marista. O 
Fórum começou no dia 23 e termi-
nou domingo, 26 de fevereiro.

Nova ZElâNDia

notíciAs em breve

brasil sul-aMaZôNia 

O projeto Maristas em Rede pro-
põe a realização de pelo menos 
200 ações para celebrar nossos 
200 anos, idealizadas de modo 
colaborativo, realizadas por pes-
soas que acreditam na promoção 
da vida e na transformação do 
mundo. Os maristas, irmãos e lei-
gos, realizam iniciativas de impac-
to social no âmbito da educação, 
cidadania, direitos humanos, arte 
e cultura, esporte, espiritualidade, 
sustentabilidade e inovação.

cAlendário mAristA

01 março: Pio IX recebe em au-
diência os Irmãos Francisco e Luis 
Maria (1858); o Ir. Alfano mor-
re em Ventimiglia, Itália (1943); 
primeira fundação em Angola 
(1954); traslazione dei preziosi 
resti del ven. fratel Alfano nella 
cappella del San Leone Magno 
(Roma, 1991)

03 março: partida dos primeiros 
Irmãos para Sri Lanka (1911)

Realizou-se no dia 25 de feverei-
ro, em Kumasi, uma formação para 
líderes da Pastoral Juvenil Marista 
do país. Foram abordados temas 
como o Bicentenário do Instituto, 
celebração juvenil em julho, res-
truturação da PJM no país e iden-
tidade dos jovens maristas.

GaNa

Hipólito Pérez, diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje.
25 – 30 de março: Encontro no Haiti para planejar um projeto da FMSI e Província 
do México Ocidental para a a distribuição dos fundos recolhidos para o furação - 
Marzia Ventimiglia, diretora da FMSI, Irmãos Mario Meuti e Álvaro Sepúlveda.
28 – 31 de março: Encontro de ecônomos provinciais e dos distritos na Casa Geral 
- Ir. Libardo Garzón, Secretariado da Missão, Marzia Ventimiglia (FMSI) e Conselho 
Geral.
29 de março – 02 de abril: Seminário na Argentina - Ir. Javier Espinosa, diretor do 
Secretariado de Leigos
30 de março: Termina a sessão plenária do Conselho Geral.
31 de março – 2 de abril: Encontro de jovens maristas em Salamanca em ocasião 
do Bicentenário - Ir. Ernesto Sánchez, conselheiro geral, e Ir. Tony Leon, diretor do 
Secretariado Irmãos Hoje.

2 – 6 de abril: Encontro do Conselho do Distrito da Ásia em Bangkok - Ir. Joe McKee, 
vigário geral.
3 – 4 de abril: Visita a Curitiba, Província Brasil Centro-Sul, do Ir. Víctor Preciado, 
conselheiro geral.
03 – 09 de abril: Seminário no Paraguai  - Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado 
de Leigos
03  – 10 abril: Visita à Comunidade East Harlem, em Nova York: Irmãos Jeff Crowe 
e Ángel Medina, responsável pela formação dos participantes na iniciativa La-
Valla200>.
5 – 13 de abril: Visita às atividades maristas em Brasília com a presença do Conse-
lho da Província Brasil Centro-Norte - Ir.  Víctor Preciado, conselheiro geral.
10 de abril: Audiência privada do Ir. Emili Turú, superior geral, com o Papa Francisco 
no Vaticano
10 – 17 de abril: Seminário no Equador - Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado 
de Leigos
12 – 17 de abril: Celebração pascal da juventude em Les Avellanes, Espanha - Ir 
Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje.
13 – 16 de abril: Páscoa Jovem em Ibagué, Colômbia, em ocasião dos 40 anos do 
Movimento REMAR - Ir. Josep Maria Soteras, conselheiro geral.
16 – 22 de abril: Programa de preparação para a profissão perpétua em Cochabam-
ba, Bolívia - Ir. Emili Turú, Superior Geral
18 – 21 de abril: Encontro da Comissão de Missão da Ásia no Sri Lanka (pode mudar 
para 1 a 6 de maio): Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do Secretariado da Missão.
18 – 22 de abril: encontro da Comissão Preparatória do Capítulo Geral, em Rio 
Negro, Colômbia - Irmãos Joseph Mc Kee, vigário geral, Josep Maria Soteras,  conse-
lheiro geral, e Carlos Huidobro, secretário geral.
18 – 25 de abril: Seminário na Colômbia - Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretaria-
do de Leigos
24 – 27 de abril: Programa de preparação para a profissão perpétua em Cochabam-
ba, Bolívia - Ir. Hipólito Pérez, diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje.
25 – 27 de abril: Encontro da Conferência Europeia Marista em Alcalá de Henares, 
Espanha - Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez, conselheiros gerais.
26 – 28 de abril: Encontro do Bedford Fund Board em Nova Iorque - Ir. Libardo 
Garzón, ecônomo geral.
26 – 28 de abril: Primeiro encontro dos representantes das ONGs maristas na Casa 
Geral - FMSI.
26 de abril – 05 de maio: Seminário em Brasília - Ir. Javier Espinosa, diretor do Se-
cretariado de Leigos
27 – 30 de abril: Reunião do Conselho da Oficina Internacional de Educação Ca-
tólica (OIEC) em Beriut, Líbano: Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do Secretariado de 
Missão.
28 de abril: festa de São Pedro Chanel, na Casa Geral dos Padres Maristas - Ir. Emili 
Turú e alguns membros da Administração Geral.
30 abril – 3 julho: 2º. programa de formação de Lavalla200> (Comunidades inter-
nacionais para um Novo Começo) em Monte San Martino, Itália: Irmãos Jeff Crowe 
e Ángel Medina.
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mundo mAristA

México: Instituto Queretano Marista 
San Javier

Casa Geral: Comitê Internacional da 
Missão Marista e o Conselho da FMSI

Hong Kong: Comunidade 
do Colégio São Francisco Xavier

Gana: Formação de Pastoral Juvenil Marista 
na comunidade marista Buokrom em Kumasi 

Líbano: Segunda-feira de cinzas (da igreja 
ortodoxa) com maristas azuis em Beirute

Nova Zelândia: Estudantes das escolas 
maristas se reúnem em Christchurch

uMbrasil: 13ª assEMblEia GEral orDiNÁria

Nos dias 8 e 9 de fevereiro foi realiza-
da em Brasília a 13ª Assembleia Geral 
Ordinária da União Marista do Brasil 
(UMBRASIL). O novo presidente do 
Conselho é o Ir. Inácio Etges, Superior 
Provincial 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 Centro-
-Sul) para diretor-secretário e, o cargo 
de diretor-tesoureiro é agora ocupa-
do pelo Ir. Renato Augusto Silva (Bra-
sil Centro-Norte).

A abertura da Assembleia foi realiza-
da na sede da UMBRASIL e os demais 
momentos na Vila Champagnat em 
Brazlândia. Cerca de 25 irmãos das 

três províncias do Brasil Marista esti-
veram reunidos para, além de eleger 
os novos membros, avaliar o Relatório 
de Atividades 2016, o Balanço Con-
solidado de 2016 e o Plano de Ativi-
dades do ano de 2017.

A avaliação da 13ª AGO foi, em sua 
maioria, bastante positiva. O diretor-
-presidente, Ir. Deivis Fischer, des-
tacou a escolha da Vila Champagnat 
para realização da Assembleia. ‘’O 
local escolhido foi especial. Por ser 
um lugar marista, propicia um clima 
muito bom e se torna um diferencial.’’ 

O Ir. Renato Silva concordou afirman-
do que o local ajudou o processo a 
ser mais leve e acrescentou ‘’Aqui, 
na Vila Champagnat, pudemos nos 
encontrar como Irmãos. Destaco, tam-
bém, a metodologia de apresentação 
do exercício 2017, que foi inovada e 
apresentada por projetos, trazendo 
cada frente e mostrando a interação 
das áreas em cada uma delas.’’
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escóciA: cuidAdos sAnitários pArA As mães de criAnçAs com Aids

Há dez anos, em janeiro de 2007, 
dois professores da Lawside Aca-
demy de Dundee, na Escócia, via-
jaram até a Índia para entrar em 
contato com os Irmãos Maristas em 
Mangamanuthu e Thiruchirapalli. 

O desejo era de procurar ajudar no 
trabalho que os Irmãos prestam ao 
povo de etnia dalit, na aldeia de 
Mangamanuthu, e no projeto “Arco 
Íris”, criado para cuidar das mães das 
crianças com AIDS.

Desde a primeira visita, foi estabe-
lecida uma relação e foi possível 
ajudar em várias áreas graças à co-
laboração dos educadores, alunos, 
pais e amigos das duas escolas se-
cundárias católicas de Dundee (St 
John’s RC High School e St Paul’s RC 
Academy) e de outras escolas esco-
cesas que contribuíram apoiando 
aos alunos maristas da Índia, para a 
construção de casas para a popula-
ção local e para a educação sanitária 
das mães e das crianças que sofrem 
com AIDS.

No dia 6 de fevereiro de 2017 foi ce-
lebrada uma missa na Igreja de São 
Pedro e São Paulo de Dundee para 
comemorar o X aniversário desse 
projeto. 

Foi uma oportunidade também para 
que os que se dedicam ao projeto, a 
diocese de Dunkeld e as escolas ca-
tólicas de Dundee, agradecessem ao 
Ir. Douglas Welsh pelo seu trabalho 
na diocese e nos colégios durante os 
últimos 30 anos. 

O bispo, Don Stephen Robson, pre-
sidiu a missa e entregou a medalha 
diocesana ao Ir. Douglas, na presen-
ça de autoridades da cidade.

Estiveram também presentes: Fiona 
McLagan, diretora da escola secun-
dária São João, e Theresa Little, dire-
tora da Academia São Paulo, acom-
panhada por professores dos dois 
colégios. 
Estavam ainda presentes muitos 
colaboradores das duas escolas se-

cundárias e das escolas primárias 
envolvidas com o Projeto Cidada-
nia Global, amigos e familiares do Ir. 
Douglas, Gerry Devlin e Angela Fer-
rier do Instituto Kinharvie de Glas-
gow e Aisling Demaison, Diretora de 
Educação Marista da Provincia Euro-
pa Centro-Oeste.

Esteve também presente o Ir. Bren-
dan Geary, Provincial, professor em 
Dundee de 1982 a 1985.

Foi um encontro maravilhoso, como-
vente e muito marista. 

Vários participantes estiveram tam-
bém no coquetel, onde puderam se 
cumprimentar, partilhar recordações 
e estudar meios para garantir a per-
manência do espírito marista nas 
escolas e para assegurar que não 
se interrompa o projeto de ajuda às 
pessoas da Índia.

________________

Ir. Brendan Geary
www.indiavillageproject.co.uk

Foi um encontro mara-
vilhoso, comovente e 
muito marista. Vários 

participantes estiveram 

também no coquetel, onde 

puderam se cumprimentar, 

partilhar recordações e 

estudar meios para garan-

tir a permanência do espí-

rito marista nas escolas 

e para assegurar que não 

se interrompa o projeto de 

ajuda às pessoas da Índia. 

"

"

Da esquerda para a direita: o bispo Stephen Robson; o Ir. Douglas Welsh; Robert  
Duncan, Lord Provost de Dundee; o Ir. Brendan Geary, Provincial da Europa Centro-Oeste.

http://www.indiavillageproject.co.uk
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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

QuiribÁti: coNtiNua a cElEbração Do bicENtENÁrio Na ocEaNia

Os maristas de Kiribati, Distrito do Pacífico, celebraram o 
Bicentenário do Instituto com uma missa na Catedral do 
Sagrado Coração, no dia 18 de fevereiro, e com a inaugura-
ção de uma gruta dedicada a Nossa Senhora.

Dom Paul Mea, bispo que convidou os Irmãos para traba-
lhar na ilha em 1983, celebrou a missa. Depois da eucaris-

tia, irmãos e leigos se reuniram para inaugurar a gruta no 
Colégio São Luiz.
Um dos participantes afirmou que “o desenho e a cons-
trução da gruta é um projeto de amor e dedicação incenti-
vado pelo Grupo Marista Champagnat de São Luiz” e que 
“representa um símbolo do nosso compromisso em teste-
munhar o rosto mariano da igreja em Kiribati”.

encontro de educAdores em limA

Entre os dias 2 e 4 de fevereiro, mais de 400 educado-
res dos colégios maristas da Província Santa María de los 
Andes, setor Peru, se reuniram no Colégio Champagnat de 
Surco, em Lima, para celebrar o Encontro de Educadores 
Maristas 2017, no contexto da celebração do Bicentenário 
da fundação do Instituto.

Os objetivos do encontro foram:

• refletir sobre a missão educativa marista à luz dos do-
cumentos de Aparecida, dos Bispos do CELAM, e do Mo-
delo Marista de Evangelização - o diretor e sua gestão a 
serviço da missão;

• conhecer as diretrizes do Currículo Nacional do Peru-
• viver espaços de desenvolvimento humano;

• partilhar a fraternidade e celebrar o encontro;
• incentivar o trabalho colaborativo e em rede

A Província de Santa María de los Andes tem atividades no 
Chile, Peru e Bolívia.

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

