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Notícias Maristas

Nigéria: Programa Novos HorizoNtes

escolas se reúNem Para discutir  
sucessos e desafios 

admiNistração  
geral

O Conselho Geral continua sua 
sessão plenária nesta semana. 
Na agenda os temas: Progra-
mação do Capítulo General, al-
gumas nomeações de pessoas, 
CMI e Projeto Lavalla200>. 
Nos dias 23 a 25 de março irá a 
Nemi para a reunião anual dos 
conselhos gerais dos quatro 
ramos maristas.

De segunda, 20 de março, a 
sexta-feira, os Irmãos Mark 
Omede e Carlos Alberto Rojas, 
diretores do Secretariado Mis-
são, participam da Assembleia 
dos Conselhos provinciais da 
América Sul em Montevidéu, 
Uruguai.

De 20 a 23 de março, a direto-
ra da FMSI, Marzia Ventimiglia, 
assistirá a reunião do Conse-
lho de Direitos Humanos em 
Genebra.

De 20 de março a 7 de abril, 
o subdiretor do Secretariado 
Irmãos Hoje Ir. Hipólito Pérez 
estará visitando a Província do 
Canadá.

De 26 a 30 de março, Marzia e 
os Irmãos Mario Meuti e Álvaro 
Sepúlveda, da FMSI, estarão no 
Haiti para elaborar um projeto 
com a Província México Oci-
dental e organizar a adminis-
tração dos recursos recebidos 
depois do furacão.

As equipes de 15 escolas maristas 
da Província da Nigéria se reuniram 
em Uturu, sudeste do país, no dia 
4 de março para fazer a avaliação 
da iniciativa que foca no desenvol-
vimento da liderança marista, sua 
contribuição para o desenvolvi-
mento da África e a evangelização 
das crianças e jovens através da 
educação.

Os participantes se reuniram para 
analisar o andamento do Programa 
Novos Horizontes, considerando 
os relatórios das escolas sobre a 
implementação do processo, os 
sucessos e desafios que nasceram 
desde o último encontro que foi 
realizado em 2016 em Gana.

as escolas estão se 
esforçando para desen-

volver planos estratégi-

cos com objetivos claros 

e procuram mudar as 
políticas

"

"



Notícias Maristas 469

222 de março de 2017

Durante o encontro, os participantes contaram que fal-
tam recursos adequados para implementar os grandes 
desafios e destacaram a lentidão de implementação da 
iniciativa por parte de algumas equipes.

De qualquer forma, foi sublinhado que algumas escolas 
estão se esforçando para desenvolver planos estratégi-
cos com objetivos claros e procuram mudar as políticas, 

medidas disciplinares e processos administrativos.
O Programa Novos Horizontes é uma iniciativa da Co-
missão Africana da Missão, que conta com o apoio da 
Conferência Africana de Provinciais e do Secretariado 
da Missão.
Cada colégio da Província tem um comitê de implemen-
tação do projeto e em nível de Província existe uma co-
missão que organizou o encontro.

fraNça: equiPe de aNimação do mcHfm
ProvíNcia l’Hermitage

A equipe de animação do Movimento 
Champagnat da Família Marista (MCh-
FM) na França é formada por dez pes-
soas. 
Elas representam as diferentes re-
giões do país, norte, sul e centro. 

Representam, ao mesmo tempo, as 
diferentes realidades maristas: o 
mundo dos jovens com os colégios, 
a convivência com as comunidades 
dos irmãos e a vida nas comunidades 
mistas.
A equipe se encontra três ou quatro 
vezes por ano, conforme a programa-
ção anual.

Os objetivos principais do grupo são: 
coligar as 14 fraternidades existen-
tes, encorajar aquelas que enfrentam 
dificuldades e promover o diálogo 
com as fraternidades da Bélgica e os 
grupos de vida marista da Catalunha. 

Organiza ainda as assembleias gerais, 
os encontros regionais e o período de 
férias de julho. 

Ao mesmo tempo presta atenção às 
propostas vindas do Instituto. 

Reunião em Lyon
A equipe se encontrou no dia 28 de 

fevereiro, na casa provincial, em Lyon. 
Foi a primeira reunião do ano, depois 
da Assembleia Ampliada de novem-
bro de 2016.

Os objetivos essenciais do encontro 
foram em torno da organização da 
vida das fraternidades para o ano e 
portanto estabelecer um plano de 
animação que consiste em:

• Planejar os encontros regionais 
de outono. Esses encontros po-
dem ser um momento de forma-
ção que abordam os temas pro-
postos pelo Instituto.



Notícias Maristas 469

3 22 de março de 2017

A Província do Canadá terminou 
recentemente um livro sobre a 
história da Província, em fran-
cês. Um dos capítulos descreve 
como alguns Irmãos canadenses 
se transferiram para os Estados 
Unidos onde fundaram várias 
escolas maristas. O livro foi tra-
duzido para o inglês.

caNadá

Notícias breves

UrUgUai

Começou a Assembleia dos 
Conselhos Provinciais da região 
América Sul na Casa São José, de 
Montevidéu, Uruguai. Esse en-
contro conta com a presença dos 
Conselhos Provinciais de Brasil 
Sul-Amazônia, Brasil Centro-Sul, 
Brasil Centro-Norte, Cruz del Sur 
e Santa María de los Andes, além 
da Equipe de Implementação da 
Região, do Coordenador da Re-
gião Arco Norte e de represen-
tantes do Secretariado Missão.

caleNdário marista 

28 março: Fundação da comu-
nidade de Esztergom (Hun-
gria,1999).

A escola marista São José de 
Antananarivo celebrou a festa 
de seu patrono durante o últi-
mo fim de semana. Na sexta, 17 
de março, durante a celebração 
eucarística, a escola inaugurou 
uma nova estátua de São José. 
As comemorações continuaram 
no dia seguinte.

Madagascar

• Programar as férias maristas. Este 
ano acontecerão em Auvergne, 
no centro da França.

• Organizar os artigos do boletim 
Frat-Echos, verdadeiro link entre 

as fraternidades.
• Refletir sobre os temas apre-

sentados às fraternidades e 
inerentes às diferentes etapas 
de preparação do Capítulo.

2.º seMiNário sobre a sUsteNtabilidade da Pace

“a Missão Marista está eM Nossas Mãos”

Vinte irmãos e seis leigos se reuni-
ram em Kigali, Ruanda, para refletir 
sobre os caminhos para incremen-
tar a coordenação financeira e sua 
centralização na Província da Áfri-
ca Centro-Leste (PACE), que conta 
com presença em Congo, República 
Central Africana, Quênia, Ruanda e 
Tanzânia.

Se reuniram para o “Segundo se-
minário sobre a Sustentabilidade 
da PACE”, de 6 a 12 de março, du-
rante o qual trataram também so-
bre como incrementar o missão da 
Província em Bymana, Save, Orore 
e Nyakato, assim como o projeto de 
uma nova escola em Masak, no su-
deste de Ruanda.
Uma Irmã, que trabalha no Colé-
gio de Save, e três facilitadores do 

apoio técnico da Província Brasil 
Centro-Sul participaram do encon-
tro. O Ir. Mario Meuti, da FMSI, repre-
sentou a Administração Geral.

Entre os participantes, vindos de 
Quênia, Tanzânia, República Demo-
crática do Congo e Ruanda, estava 
o conselho provincial e o atual pro-
vincial e o anterior.

O encontro se abriu com a apresen-
tação do projeto do Instituto sobre 
a sustentabilidade, o trabalho que 
outras Unidades Administrativas 
têm feito e uma autoanálise do tra-
balho em Tanzânia, Quênia e Ruan-
da. 

Em seguida, discutiu-se maneiras 
concretas de alcançar os objetivos 
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muNdo marista

Estados Unidos:
Lavalla200> East Harlem

Síria: Retiro mensal da equipe de  
gestão dos Maristas azuis - Aleppo

Espanha: Formação de Equipes de Orienta-
ção da Prov. Compostela - Córdoba

Alemanha: Celebração  
do Bicentenário

Sri Lanka: Tudela - Noviciado interprovincial 
do MDA, da Prov. South Asia e Timor Leste

Espanha: Comemoração do Bicentenário 
(Prov Mediterranea) em Granada

determinados para casa obra marista.
A equipe técnica pediu ajuda do Conselho Provincial, 
equipe que será decisiva para realizar decisões concre-
tas em prol do projeto e para determinar como a equipe 
pode acompanhar o processo provincial, baseado em 
reflexões feitas durante o encontro.

O Ir. Mario afirmou que “ficou claro nas conclusões que 
não foi simplesmente um bonito exercício comum, mas 
uma tomada de consciência coletiva que a missão ma-
rista está em nossas mãos, nos nossos recursos, no ca-
minho visto juntos, que agora espera ser transformado 
em ação”.

austrália: garaNtir a corresPoNsabilidade

comissão de Parceria da oceaNia

A Comissão de Parceria da Oceania se reuniu nos dias 
10 e 11 de março no Centro Marista de Brisbane, na 
Austrália.

O papel dessa comissão é promover, apoiar e desen-
volver o espírito de comunicação entre os Maristas de 
Champagnat envolvidos na vida e missão maristas na 
região da Oceania. 

Seu objetivo é garantir a corresponsabilidade no to-
mar decisões e na animação da vida marista.

Os membros dessa comissão são Tony Clarke (Austrá-
lia), Ruth Hihiru (Melanésia), Dan Dungey (Nova Zelân-
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dia) e Liz Falconer (Austrália).
A comissão representa um modelo de sucesso para a 
parceria dentro da Igreja e proporciona um instrumen-

to para leigos e irmãos se empenharem e sentirem a 
pertença à vida e missão maristas em nível local e re-
gional.

ProvíNcias do México celebraM biceNteNário do iNstitUto

biceNteNário Marista eM la choNa 

Foi um encontro 

muito fraterno que 

permitiu fortalecer 
os laços de união, 
amor à congregação 

e uma compreensão 

melhor do carisma  

"

De 3 a 5 de março, membros da Fa-
mília Marista das duas províncias do 
México se reuniram na Casa Marista 
de Encontros de la Chona para cele-
brar o Bicentenário da obra marista. 

Foi um encontro muito fraterno que 
permitiu fortalecer os laços de união, 
amor à congregação e uma com-
preensão melhor do carisma que 
Deus transmitiu através dos Irmãos 
Maristas.

No dia 3 se iniciou com as boas-vin-
das, exprimindo os desejos e sonhos 
para que a família marista esteja 
cada vez mais apaixonada por Deus. 

Foram três os temas centrais da re-
flexão: Maria presente no nosso 
Instituto e na nossa vida; nossa es-

piritualidade se baseia em Deus; ca-
minhamos com Marcelino.
No sábado, dia 4 de março, pela ma-
nhã, o tema central foi Maria. Fomos 
visitar Nossa Senhora de San Juan de 
los Lagos. 

Ali celebramos a missa e, no final, aos 
pés da Virgem, cantamos a Salve Re-
gina. 

De tarde refletimos sobre cada um 
de nós e como Deus sempre tem es-
tado presente. 

Depois seguiu uma oração que subli-
nhou a interiorização. De noite, todo 
o grupo festejou ao ritmo de músicas 
mexicanas, com um bom churrasco e 
doces celebrando a vida marista.
No dia seguinte, a reflexão focou 

em Marcelino Champagnat, vendo o 
carisma com perspectiva de futuro. 
Houve reflexão em grupos e depois 
a Eucaristia. 

Em seguida se passou ao envio, en-
tregando aos participantes uma lem-
brança para que, a partir da própria 
vida, possam continuar a obra maris-
ta.

Serão realizados outros encontros, 
no mesmo local, sobre o Bicentená-
rio marista. 

A partir das reflexões feitas, será 
composta uma memória que vê o Ins-
tituto Marista do ponto de vista dos 
compromissos de hoje para fortale-
cer o amanhã com dinamismo vivo.      
                             Ir. Hugo Jiménez Padilla

"


