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Notícias Maristas

Casa General

enContro de administradores das Unidades administrativas

administração Geral

O Ir. Michael De Waas, Conse-
lheiro Geral, participou, nos dias 
1 e 2 de abril, do encontro do 
Conselho da Oceania, na Austrá-
lia.

De 2 a 6 de abril o Vigário Geral, 
Ir. Joe McKee, participa do en-
contro do Conselho do Distrito 
da Ásia, em Bangkok.

O Ir. Víctor Preciado, Conselheiro 
Geral, faz visitas à missão ma-
rista no Brasil: Curitiba (3 e 4 de 
abril) e Brasília (5 a 13 de abril).

O Ir. Javier Espinosa, diretor do 
Secretariado de Leigos, continua 
a animação da vocação leiga ma-
rista na América Latina. De 3 a 9 
de abril acompanha um seminá-
rio no Paraguai. 

Realizou-se na Casa Geral, entre os dias 
28 e 31, um encontro para criar cons-
ciência das diferentes realidades finan-
ceiras do Instituto e levantar propostas 
para o próximo Capítulo Geral.

O grupo de participantes, 61 pessoas, 
era formado por administradores das 
Unidades Administrativas, Superior 
geral e conselheiros gerais, diretores 
do Secretariado da missão (Carlos Al-
berto Rojas e Mark Omede) e também 
Ángel Medina, encarregado da forma-
ção dos participantes do Programa La-
valla200>.

Outros participantes foram o padre 
marista Paul Martins, integrantes da 
Comissão de Assuntos Econômicos, ou-
tro participante de cada Unidade Admi-
nistrativa, o ecônomo do MIC e Everson 
Ismael de Oliveira (Brasil Centro-Sul).

O encontro, coordenado pelo ecônomo 
geral do Instituto, Ir. Libardo Garzón, 
com a Comissão de Assuntos Econô-
micos, visou desenvolver uma visão 

do Instituto como um corpo global, em 
linha com o Projeto Novos Modelos, 
assim como suas consequências finan-
ceiras, e proporcionar um espaço para 
a partilha da missão como administra-
dores das Unidades Administrativas.

Outros objetivos foram a partilha da 
realidade financeira das regiões e do 
Instituto, com vistas à preparação e 
apresentação do relatório financeiro 
para o Capítulo Geral, e o desenvolvi-
mento e treinamento dos ecônomos 
para pensar estrategicamente com o 
foco na missão e vida maristas.

Entre os palestrantes estiveram o Ir. 
Emili Turú; Matthieu Daum e Daniela 
Corosi (Nexus), que abordaram a Carta 
Circular do Vaticano “Linhas orientati-
vas para a gestão dos bens nos Insti-
tutos de Vida Consagrada e nas Socie-
dades de Vida Apostólica”; e a Luiss 
Business School que abordou questões 
relativas a transações imobiliárias e 
gestão de financiamentos e contabili-
dade.
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região aMérica sul: equipe de iMpleMeNtação regioNal 

apreseNta projetos aos coNselhos proviNciais

A Equipe de Implementação da Re-
gião América Sul se reuniu com os 
conselhos provinciais das 5 Unidades 
Administrativas em Montivideu, Uru-
guay, de 20 a 23 de março, há um ano 
da criação da região em Florianópolis.

A Equipe de Implementação, com-
posta por irmãos e leigos das 5 Pro-
víncias, apresentou aos conselhos di-
versos projetos para serem avaliados, 
modificados e aprovados.

Os Conselhos das Províncias Brasil 
Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, Brasil 
Sul-Amazônia, Cruz del Sur e Santa 
Maria de los Andes refletiram sobre 
os passos dados durante os últimos 
12 meses e os que serão dados no 
futuro.

Participaram também do encontro 
a UMBRASIL, convidados da Região 
Arco Norte e os Irmãos Mark Omede 
e Carlos Alberto Rojas, diretores do 

Secretariado da Missão e Luca Olivari, 
assessor do Projeto Novos Modelos.
Durante o encontro, refletiram sobre 
projetos relacionados à visão da Re-
gião, linhas de princípios e modelos 
operativos, assim como sobre a ani-
mação vocacional, a rede de escolas, 
plano de comunicação, identificação 

de espertos, rede de ecônomos e o 
noviciado regional em Cochabamba, 
Bolívia.Os participantes estabelece-
ram os passos de futuro para a Região, 
em linha com o Projeto de Novos mo-
delos de animação, governança e ges-
tão. A próxima assembleia acontecerá 
em julho, em Porto Alegre, Brasil.

prograMa de forMação lavalla200>

coMeça eM breve o 2.º grupo de forMação do projeto lavalla200>

Durante os recentes encontros do Conselho Geral em 
Roma, o Ir. Emili Turú e o Conselho Geral confirmaram a 
lista de candidatos para o programa de formação de 2017 
do programaLavalla200>, comunidades internacionais 
para um novo começo.

Foram selecionados 18 maristas: 11 irmãos e 7 leigos (4 
mulheres e 3 homens, incluindo um casal). Eles vêm de 
11 países: Austrália, Filipinas, México, Estados Unidos, Es-
panha, Peru, Itália, Nigéria, Índia, Paquistão e Brasil; repre-
sentam 12 Províncias.

Os participantes chegarão em Roma no final de abril e, 
depois de uma semana de orientação na Casa Geral, irão 
para San Martino a Monti. Nesta pequena localidade, em 
uma zona rural próxima da Abadia de Camaldoli, passarão 
2 meses vivendo a interculturalidade em pequenas frater-
nidades.

No final de junho, realizarão uma peregrinação aos lugares 
maristas, na França, e, durante esses dias, serão enviados 
pelo Ir. Emili Turú, como membros das comunidades do 
projeto Lavalla200>.

O programa de formação é orientado pelos Irmãos Ángel 
Medina e Jeff Crowe, ajudados pelo Ir. Chris Wills, diretor 
do Secretariado de Colaboração para a Missão Internacio-
nal (Cmi). Mais tarde, os irmãos Jeff e Ángel formarão parte 
da equipe de acompanhamento para os designados às co-
munidades internacionais.
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Se algum leigo ou irmão marista deseja obter informações 
sobre o projeto Lavalla200> e as comunidades interna-
cionais pode escrever para o Ir. Chris através do e-mail in-
ter@fms.it ou contatar seu Provincial ou o coordenador de 

voluntários da própria Unidade Administrativa, que pode 
ser encontrado nessa lista. 
O Ir. Emili convidou as pessoas a escreverem também di-
retamente para ele.

escola de cesaNo MaderNo, itália

falou-se de hoNestidade duraNte o 50º aNiversário da escola

províNcia brasil ceNtro-sul 

asseMbleia do laicato joveM Marista

Alguns italianos famosos estiveram 
presentes na comemoração do 50º 
aniversário da escola marista, entre 
eles o Presidente da autoridade na-
cional de luta contra a corrupção e 
ressaltou a importância da honesti-
dade. 

No dia 15 de março, o Magistrado 
italiano Raffaele Cantone, ex-aluno 

marista, participou da comemora-
ção da escola de Cesano Maderno, 
ao norte de Milão, contribuindo 
com sua experiência na luta contra 
a Camorra - uma organização crimi-
nosa italiana, originária de Nápoles.
O ex-prefeito de Veneza e filóso-
fo Massimo Cacciari também falou 
durante a comemoração que foi  
coordenada pelo diretor do jornal 

italiano Corriere della Sera, Luciano 
Fontana.
O evento, intitulado “Investir na Le-
galidade, um recurso acessível, pou-
co utilizado e renovável (Investire 
in Legalità: risorsa accessibile, sot-
toutilizzata, rinnovabile), englobou 
temas como a atual crise de valores 
e o declínio de uma classe política 
respeitável.
 
Os conferencistas também refleti-
ram sobre as características de uma 
sociedade frágil e desorientada, as 
contradições da moeda única sem 
o apoio de um governo sólido e o 
paradoxo da corrupção que está 
se mostrando mais “sistêmica” 
que manifestação de “casos indivi-
duais”.
 
O Irmão diretor da escola, Giorgio 
Banaudi, ressaltou que “como esco-
la marista alegramo-nos em poder 
oferecer, a partir da nossa função 
educativa, esta contribuição a mui-
tas pessoas de boa vontade e en-
tendemos que a presença e a dispo-
sição de escutar esses temas já são, 
por si, um sinal positivo”.

Aconteceu em Almirante Tamandaré, de 10 a 12 de mar-
ço, a I Assembleia do Laicato Jovem Marista. 

Participaram 70 jovens provindos de 17 diferentes cida-
des, além de representantes da Província Brasil Sul-Ama-
zônia. 

Como principal objetivo, avaliar a caminhada de um ano 
de existência dessa proposta, bem como planejar os pró-
ximos passos do Laicato Jovem na Província Brasil Cen-
tro-Sul.

O início do evento foi com motivações e lembranças do 
começo do instituto em La Valla e a mística dos três an-
dares da casa Marista na pequena vila francesa. 

O irmão Jean Marcos indagava os participantes, “o que 
me motiva a estar aqui hoje?”. 

Durante toda a assembleia, irmãos e leigos mandaram 
mensagens aos jovens. 
O irmão Joaquim Sperandio, Provincial, falou em um 
novo caminho para o Marista após 200 anos de fundação, 
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mUndo marista

Uruguai: Maristas San Luis,  
Pando

Bélgica: 
Genval

Madagascar: Professores do Colégio  
St Vincent de Paul, Betroka 

Estados Unidos: East Harlem 
Lavalla200>

Reunião  
em Viatnã

Espanha: Encontro Joven 200+
Salamanca

sempre fundamentado nos jovens: 
“O novo começo que a congregação 
está falando pode e deve começar 
pela juventude. Essa mística deve 
nos levar a caminho dos outros”, afir-
ma.

Durante o encontro, os jovens foram 

apresentados para uma nova propos-
ta de integração dos leigos maristas 
em várias atividades que podem 
ser comuns a eles, tanto encontros 
formativos quanto ações pontuais: 
parcerias, conteúdos formativos, 
mística, comunicação, apostolado, 
estrutura e representatividade. 

As discussões e questionamentos 
foram anotados e sintetizados para 
uma futura avaliação e formação de 
um trabalho com o Setor de Pastoral.

Outras informações em http://pjm-
grupomarista.org.br/assembleia-lai-
cato-jovem-marista/
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irlanda: líderes jovens maristas sUblinham 
a importânCia da formação para a liderança

Os jovens expuseram 

com eloquência  sua 

experiência de liderança 

e que sua formação 
em liderança foi-lhes 

boa ajuda pessoal para 

desempenhar os papéis 

que exercem nas esco-

las

"

"

No dia 11 de março, no St. Patrick 
College, de Maynooth, maristas da 
Irlanda celebraram o bicentenário 
da fundação do Instituto. 

A ocasião serviu para que os jovens 
maristas ressaltassem a importância 
da formação para a liderança.

Entre os participantes encontra-
vam-se: Ir. Brendan Geary, superior 
provincial da Europa Centro-Oeste; 
Ir. Antony León, do Secretariado Ir-
mãos Hoje; Ir. David Hall, da Austrá-
lia.

Antes e depois da celebração, os 
Irmãos David e Antony visitaram as 
três escolas maristas de ensino se-
cundário de Irlanda, para trabalhar 
com o pessoal e os jovens líderes 
maristas.

Também participaram represen-
tantes das três escolas e pessoas 
associadas ao Instituto, como Chris-
toph Müller, diretor do Maristen 
Gymnasium, de Furth, Alemanha, e 
sua esposa, e Josef Maier, diretor 
da Maristenrealschule, de Cham, 
Alemanha. Além desses, estiveram 

presentes: Stefan Schulze Beiering, 
diretor adjunto da Maristenreals-
chule, de Recklinghausen, Alema-
nha; Bernadette Jones, diretora da 
escola St. Joseph College, de Dum-
fries, Escócia, e seu esposo, Kevin, 
professor de História na escola.

Depois das palavras de acolhida 
por parte do Ir. P. J. McGowan, seis 
jovens líderes maristas das três es-
colas partilharam seu modo de en-
tender e viver os valores maristas 
em suas vidas.

A Província Europa Centro-Oeste 
faz saber que os jovens “expuseram 
com eloquência  sua experiência de 
liderança e que sua formação em li-
derança foi-lhes boa ajuda pessoal 
para desempenhar os papéis que 
exercem nas escolas”.

Depois da apresentação do Irmão 
David sobre Educação e Valores 
Maristas, o Pe. Martin McAnaney, 
provincial da Província Europeia 
dos Padres Maristas, presidiu uma 
missa que foi animada por um co-
ral misto de alunos pertencentes às 
três escolas.
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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

portUGal: Celebração do biCentenário em CarCavelos

membros ativos de Um novo la valla

No dia 26 de março se reuniram ses-
senta membros da Associação Família 
Marista de Portugal para a celebração 
do Bicentenário Marista, em Carcave-
los. Nessa localidade existe o Colégio 
Marista, onde muitos dos participan-
tes tinham feito os seus estudos. Foi 
um voltar às fontes.

O encontro rodou à volta das três pa-
lavras da mensagem do Irmão Emili 
Turú, Superior Geral, para o bicente-
nário: gratidão, perdão e compromis-
so. A essas três palavras, se adicionou 
uma quarta sobre Maria.

Manuel do Rosário, membro da Co-
missão Organizadora do Encontro, 
resumiu o sentido das palavras do Ir. 
Emili, ditas no vídeo de 2 de janeiro.

A intervenção sobre Maria ficou a car-
go do Ir. Manuel Silva antigo missio-
nário em Timor-Leste e nas Honduras. 
Poderiam ser resumidas assim as suas 

palavras: “Maria, primeira discípula 
do Senhor, mulher fiel e comprome-
tida, nossa Boa Mãe, acompanha-nos 
e abre caminho a um terceiro cente-
nário marista pleno de esperança. Ela, 
que sempre fez tudo entre nós, conti-
nuará a proteger-nos.

O Ir. Teófilo Minga encerrou o encon-
tro apresentando alguns pontos muito 
atuais na filosofia e no atuar da Con-
gregação, sublinhando aspetos como 
a internacionalidade; a construção de 
um voluntariado marista e a colabora-
ção missionária internacional; a mís-
tica, a profecia e a comunhão; os Ma-
ristas de Champagnat. Disse também 
uma palavra sobre o próximo Capítulo 
geral a ser realizado na Colômbia, no 
próximo mês de Setembro. O lema é 
significativo: UM NOVO LA VALLA.

Para todos os participantes ficou o 
convite a serem membros ativos des-
te novo La Valla.

Maria, primeira discípula 

do Senhor, mulher fiel e 

comprometida, nossa 
Boa Mãe, acompanha-

-nos e abre caminho a um 

terceiro centenário ma-

rista pleno de esperança. 

Ela, que sempre fez tudo 

entre nós, continuará a 
proteger-nos.

"

"


