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Notícias Maristas

Novos modelos de aNimação, goverNaNça e gestão

eNcoNtro do comitê da missão

admiNistração geral

Durante esta semana, o Conselho Geral, reunido em 
Sessão Plenária,  dedica um tempo especial ao Se-
cretariado Irmãos hoje, e à política de proteção dos 
menores (FMSI). Prossegue a preparação do Capítulo 
geral e o estudo das políticas financeiras do Econo-
mato. No dia 10 terá uma sessão de reflexão sobre a 
melhor maneira de assegurar uma boa transição do 
atual governo para o novo conselho geral. 

No dia 6 de março, os Irmãos Hipólito Pérez e Tony 
León, do Secretariado Irmãos Hoje, participaram em 

nossa casa geral da reunião do grupo “Tutti Fratelli”, que 
reúne congregações religiosas de Irmãos.

Entre os dias 7 e 12 o Ir. Javier Espinosa, diretor do Se-
cretariado dos Leigos, anima o retiro com leigos em San-
ta Cruz de la Sierra, na Bolívia.

De 8 a 12 de março se realiza a reunião da Comissão 
Africana da Missão, com a participação dos Irmãos Mark 
Omede e Carlos Alberto Rojas, diretores do Secretariado 
da Missão. 

O primeiro encontro do recém no-
meado Comitê da Missão terminou 
no dia 25 de fevereiro de 2017, na 
Casa Geral. 

Na ocasião reuniram-se os mem-
bros do Comitê, o Conselho geral e 
a Diretoria da FMSI. 

O debate focou no papel do Comitê, 
a definição das funções baseadas 
na proposta dos Novos Modelos, a 
sinergia entre os diferentes secre-
tariados a serviço da vida e missão 
maristas e propostas sobre como o 
Comitê caminhará durante os próxi-
mos dois anos.

O grupo começou o trabalho nas 
seguintes áreas: trabalho em rede, 
plano tático, adaptação de relató-
rios, propostas para o pessoal de 
apoio, mudanças de gestão e for-
mação em trabalho em rede. 

O Comitê da Missão, nomeado pelo 
Conselho Geral, desde janeiro de 
2017 substitui a Comissão Inter-

nacional de Missão. Na sua carta 
aos Provinciais, em 17 de julho de 

2016, o Irmão Emili Turú dizia que 
“o Comitê terá entre suas funções a 
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de aconselhar o Conselho Geral sobre todos os assun-
tos relacionados à missão Marista. 

Em especial, ele vai estudar, em conjunto com o Con-
selho Geral, tanto a delegação de funções e autoridade 
que poderia posteriormente assumir um Conselho da 
Missão, como os serviços que a missão exige em âm-

bito geral.” Os membros do Comitê são: Frank Malloy 
(Austrália), Ir. Gregorio Linacero (América Central), Mike 
Greeff (África Austral), Ir. Marciano Guzman (Mediterrâ-
nea), Paulo Sirino (Brasil Centro-Sul), Ir. Ador Santiago 
(East-Asia), Ir. Victor Manuel Preciado (Conselheiro ge-
ral) Ir. Josep Maria Soteras (Conselheiro geral) e Marzia 
Ventimiglia (Diretora da FMSI).

FuNdação marista para a solidariedade iNterNacioNal 
eNcoNtro da diretoria da Fmsi

A “Fondazione Marista per la Solida-
rietà Internazionale ONLUS” (FMSI 
ONLUS) – Fundação Marista para a 
Solidariedade Internacional, – reali-
zou o encontro da diretoria na Casa 
Geral nos dias 23 e 24 de fevereiro.

Estavam presentes os membros da 
diretoria Jimena Djauara Grignani 
(Brasil), Inmaculada Maíllo (Espa-
nha), Gianfranco Cattai (Itália), Irmão 
Allen Sherry (Austrália), Irmão Libar-
do Garzón (Ecônomo Geral), Irmão 
Michael De Waas (Conselheiro Ge-
ral), Imma Guixé (Etiópia), assessora 
da diretoria.

Marzia Ventimiglia, como diretora 
geral do escritório de Roma apre-
sentou o Relatório Anual de 2016 
e falou sobre temas que a Diretoria 
lhe encarregou durante o último en-
contro. 

Sua apresentação incluiu algumas li-
nhas estratégicas do escritório, uma 
estrutura para os recursos humanos 
e uma proposta do orçamento para 
2017. 

Também apresentou um manual de 
funções e procedimentos para o es-
critório.

Tendo ouvido o relatório da diretora 
geral sobre a situação do escritório, 
a diretoria concordou em criar três 
grupos de trabalho envolvendo os 
membros da diretoria: plano estraté-
gico, modelo de defesa dos direitos 
e angariação de fundos. 

O resultado do trabalho deverá ser 
apresentado no próximo encontro 
de julho.

Na tarde do dia 23, os membros da 
equipe participaram do encontro 
conjunto com o Conselho Geral e o 
Comitê da Missão, que estava reuni-
do em Roma no mesmo período. 

O objetivo do encontro foi refletir 
como cada grupo pode trabalhar em 
maneira colaborativa para melhor 
servir a missão do Instituto.

Durante o encontro da diretoria da 
FMSI houve uma palestra sobre as-
pectos relativos à legislação italiana 
referentes às ONGs. 

O advogado Luca Pardo, da empresa 
Ontier Pardo Vicenzi, foi o palestran-

te.
Na tarde do dia 24, os participantes 
encontraram, em sessão formal, os 
membros do Conselho de Auditores, 
que se dedicam a satisfazer as exi-
gências legais italianas para as orga-
nizações sem fins lucrativos. 

Durante esse encontro, foram apro-
vados os seguintes pontos: o balan-
ço do ano 2016, o orçamento para 
2017, o Estatuto revisado da Funda-
ção e a renovação do mandato do 
grupo de revisores para um período 
de três anos (2017-2019).

O encontro da diretoria terminou na 
noite do dia 24 de fevereiro.

http://www.fmsi-onlus.org/
http://www.fmsi-onlus.org/
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Vida Marista atraVés das leNtes

liVro coM fotos de irMãos será publicado eM seteMbro

eNcoNtro dos coNselhos gerais lassalista e marista, roma

No dia 3 de março, na casa geral 
dos Irmãos Lassalistas, o Conselho 
Geral se encontrou com o Conselho 
Geral dos Irmãos Lassalistas. 

Foi uma oportunidade para parti-
lhar a caminhada das duas congre-
gações. 

Os Maristas apresentaram o Proje-
to LaValla200>, com as suas comu-
nidades internacionais, e os Lassa-
listas explicaram como funciona o 
seu processo de regionalização.

Como parte das celebrações do Bi-
centenário, o Instituto lançará um li-
vro durante o Capítulo Geral, em se-
tembro próximo, com fotos de irmãos 
e leigos em missão pelo mundo afora.

Tendo viajado por cerca de 20 países, 
o fotógrafo australiano Conor Ashlei-
gh teve oportunidade de tirar cerca 
de 10.000 fotos de irmãos e leigos 
trabalhando em locais tais como uma 
prisão em Malaui e o novo postulan-
tado em Timor Leste.

“Na diversidade do mundo marista, 
houve um sentimento de hospitalida-
de que foi profundo e universal, ape-
sar da diversidade de línguas”, disse 
Conor no dia 22 de fevereiro.

“Fui muito bem recebido pelas comu-
nidades maristas em todo o mundo e 
foi por isso que as fotos saíram muito 
bem”, acrescentou. “Isso me permi-
tiu entrar na vida dos irmãos por um 
ou dois dias, acompanhando-lhes na 
oração da manhã, durante as refei-
ções e no trabalho pastoral nas esco-
las e projetos comunitários”.

Esse livro, organizado pelos Secreta-
riado Irmãos Hoje, terá cerca de 500 
fotos de irmãos e leigos de mais de 
40 nações.
O Ir. Tony Leon, diretor do Secreta-

riado Irmãos Hoje, sublinhou que 
“as imagens revelam muitos abraços, 
muitas expressões de alegria, o fácil 
relacionamento entre irmãos e leigos, 
o senso de ternura na maneira como 
os irmãos olham para um aluno, o 
senso de travessura em alguns dos 
irmãos mais idosos.” 

“Eu não conheço essas pessoas das 
fotos, mas há lago que me permite re-
conhecê-las como maristas”, afirmou.

“Não queremos criar um livro visual, 
de consumo, mas queremos que seja 
algo que convide à reflexão”, conti-
nuou o Ir. Tony. “É um livro que você 

olha, contempla, uma imagem por 
vez”.

O livro pretende descrever o que sig-
nifica ser irmão através de imagens e 
foi inspirado no documento do Vati-
cano “Identidade e missão do religio-
so irmão na Igreja”.

Antes do lançamento do livro, Conor 
organizará uma amostra na Casa Ge-
ral, durante a celebração do Bicen-
tenário Marista, junto com a festa de 
São Marcelino, no dia 6 de junho.
Para ver um vídeo, com mais detalhes 
sobre o projeto, clique aqui: https://
goo.gl/IaDxrp.

https://goo.gl/IaDxrp
https://goo.gl/IaDxrp
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muNdo marista

Casa Geral: O conselho geral eo conselho 
provincial da Europa Centro-Oeste

Bangladeche: St Marcellin School,
 Moulovibazar

França: Curso europeu 
de líderes maristas

timor leste: a primeira dama eNcoraja estudaNtes 
duraNte a Formatura

Durante a formatura de 53 estudan-
tes de um Instituto Marista de for-
mação de professores, no dia 25 de 
fevereiro, a Primeira Dama do Timor 
Leste lhes encorajou a transformar 
a vida das crianças das quais serão 
professores.

Conforme noticiou o Boletim de 
Notícias da Província da Austrália, 
Isabel da Costa Ferreira, advogada 
e política, inspirou os estudantes 
a ajudar as crianças, seus alunos, a 
transformar o país.

A esposa do Presidente Taur Matan 
Ruak também encorajou os forman-
dos a continuar aprendendo, mes-
mo já tendo conseguido o diploma.

O Reitor da escola, Instituto Católi-
co para a Formação de Professores, 
bispo de Baucau, Dom Basílio do 
Nascimento Martins, entregou para 

Estudantes do Instituto Católico para a Formação de Professores 
com a primeira dama do Timor Leste

Brasil Centro-Norte: começa oficialmente 
a Semana Pastoral Marista 2017  

Itália: Missa de abertura do programa 
de formação em Manziana

Nigéria: Conferência 
de Novos Horizontes em Uturu
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os estudantes o diploma, na cerimô-
nia com a participação de familiares 
e amigos.

Instituto Católico para a Formação de 
Professores de Baucau - Timor Leste-
Quatro professores do Instituto, na 
mesma ocasião, receberam das mãos 
do professor emérito Tony d’Arbon o 
diploma de Mestrado em Educação 
conseguido junto à Australian Catho-
lic University.

Dois terços dos estudantes rece-
beram bolsas de estudo de várias 
fundações, tais como a Emerge Fou-
ndation e Bega Valley Associates. Os 
irmãos maristas fundaram o colégio 
em 2001, a pedido do bispo de Bau-
cau. 

ex-aluNo Marista serVo de deus

isidro aloNso, do colégio saNta Maria de MoNteVidéu

Não é normal que um e-mail, pela 
manhã, te surpreenda com uma no-
tícia como esta. 

No dia 23 de fevereiro, o Sr. Camilo 
B. Techera contatou o escritório de 
comunicações como anunciador de 
boas notícias. 

“Prezados”, diz, “sou ex-aluno do 
Colégio Santa Maria de Montevi-
déu. Envio-lhes, com muita alegria, 
a recente notícia: o Cardeal Sturla, 
arcebispo de Montevidéu, disse 
que em Roma foi dado um passo 
no processo de canonização do Pe. 
Isidro Alonso, sacerdote salesiano e 

ex-aluno marista do Colégio Santa 
Maria. 

A partir de agora, “Cacho”, como 
normalmente era chamado, poderá 
ser venerado como Servo de Deus”.

O Pe. Alonso foi sacerdote salesiano 
que, nos últimos anos de sua vida, 
passou a formar parte do clero dio-
cesano para assumir, com o apoio 
do então arcebispo de Montevidéu 
Carlos Partelli, uma radical opção 
pelos pobres. 

“Essa opção o conduziu a viver du-
rante anos em um barraco de lata 
em Aparicio Saravia e Timbúes, 
enquanto se construía, com ajuda 
comunitária, um bairro de ‘casitas 
blancas’, que substituíram muitas 
das barracas como aquela onde mo-
rava o Pe. Cacho”, escreveu o bispo 
de Melo, Heriberto Bodeant, no seu 
blog, quando apresentou o livro 
“Cacho de Dios”, em 2012, escrito 
por Julio Romero, vizinho do bairro.

Quando o Pe. Alonso faleceu, os 
catadores de lixo do bairro, que ga-
nhavam a vida recolhendo material 
reciclável, levaram seu caixão em 

Transforme as vidas 
das crianças que você 

ensina ... continue 
aprendendo, apesar 

de já ter um diploma.

Isabel da Costa Ferreira  
Primeira Dama do Timor Leste

"

"

O Instituto é afiliado à Australian Ca-
tholic University de Melbourne. 
Desde 2006, 570 estudantes se for-
maram no Instituto, que é o único 
centro de formação para professores 
da escola primária do país. 

O Instituto Católico, muito respeitado 
em Timor Leste, formou pessoas que 
agora estão trabalhando na avaliação 
do novo currículo de ensino do país, 
enquanto que outros estão traba-
lhando como professores em escolas 
locais.

O Ministério da Educação do país 
emprega 23 estudantes formados 
nos últimos anos, que acompanham 
professores e diretores na implemen-
tação do novo método de ensino.
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distrito da áfrica do oeste

2.º seMiNário sobre susteNtabilidade da Missão Na áfrica e ásia

Dezessete irmãos e leigos dos cinco 
países que compõem o Distrito da 
África do Oeste participaram do se-
gundo seminário sobre o projeto de 
sustentabilidade da missão marista 
na África e Ásia, em Kwahu-Pesea-
se, Gana, de 20 a 24 de fevereiro de 
2017.

O objetivo do projeto é de promover 
a autonomia econômica e sustenta-
bilidade da missão marista na Ásia e 
África através de uma estratégia efe-
tiva, transparente e participativa e de 
um planejamento pastoral.

A intenção do segundo seminário 
foi a de dar continuidade ao projeto 
e experimentar instrumentos para o 
planejamento.

O primeiro dia começou com as pa-
lavras de boas vindas do Superior do 
Distrito, Ir. Francis Lukong, seguida 
pela apresentação dos participantes 
e um resumo da história do projeto 
de sustentabilidade. 

Em seguida, os dois assessores, Ir. 
Jorge Gaio e Alexandra Rosa da Pro-
víncia Brasil Centro-Sul, explicaram 
que os primeiros 7 instrumentos fo-

ram desenvolvidos como elementos 
para a constatação dos problemas e 
outros 4 instrumentos servem para 
resolver tais problemas.

Depois desse esclarecimento, recor-
dou-se aos participantes os primei-
ros 7 instrumentos de planejamento: 
Missão, Análise FOFA (Forças, Opor-
tunidades, Fraquezas e Ameaças), 
Sonhos, Posição, Blue, Modelo e Sus-
tentabilidade. Durante o seminário 
foram trabalhados os outros quatro 

instrumentos: Focus, Objetivos, FOFA 
e Ação. 
A metodologia de aprendizado ado-
tada incluiu vídeos de motivação, ex-
plicações e trabalhos em grupo.

Cada dia, os participantes trabalha-
ram em quatro sessões de uma hora 
e meia cada. 

O ambiente era propício e as sessões 
de trabalho eram animadas e agradá-
veis.

procissão pelo bairro em um dos seus carrinhos, em si-
nal de gratidão. Os Irmãos e alunos do Colégio Santa 
Maria colaboraram frequentemente como Pe. Alonso. 

Depois do Capítulo Geral de 1985, alguns irmãos foram 
trabalhar nas obras maristas do Uruguai. 

Entre eles estavam Arturo Chávez, Javier Puente y Xa-
vier Bometón. 

Estes irmãos que participaram ativamente da Coorde-
nação da Pastoral do Colégio e dos jovens de Remar, se 

aproximaram do trabalho pastoral do Pe. Cacho, no bair-
ro onde ele realizava seu apostolado, quando já perten-
cia ao clero diocesano.

O Ir. Quirino Calvo, através do pedido do Sr. Camilo B. 
Techera, comprovou nos arquivos do Colégio que o Pe. 
Isidro Alonso e seu irmão estiveram no Colégio pelo 
menos até o ano 1941. Para saber mais detalhes, é pos-
sível consultar o site da Arquidiocese de Montevidéu:
http://icm.org.uy/padre-cacho-hoy/.
                                                                         Ir. Antonio Estaún 
                                                                         Procurador Geral
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