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Notícias Maristas

“Deus acompanha uma missão com a sua graça”
ir. Vincent uchenna abaDom, noVo proVincial Da nigéria

150 aNos da chegada dos irMãos eM cape towN

saiNt aloysius’ school, priMeira escola Marista fora da europa 

O Conselho Geral nomeou o Ir. Vincent Uchenna Aba-
dom como novo provincial da Nigéria para um mandato 
de três anos.

“Tenho que admitir que ser um superior provincial não 
é uma coisa fácil, mas tenho certeza que quando Deus 
dá uma missão, Ele acompanha com uma graça adequa-
da para levá-la adiante”, disse o Ir. Vincent ao escritório 
de comunicação.

O Ir. Vincent começará o seu mandato durante o capítu-
lo provincial de janeiro de 2018.

Na sua carta aos irmãos da Província, o Ir. Emili Turú, 
superior geral, agradeceu a ele “pela sua abertura e de-
sejo de servir o Instituto na missão de provincial”.

O Ir. Vincent nasceu em Onitsha, Nigéria, no dia 7 de 
junho de 1973. 

Fez a primeira profissão no dia 13 de junho de 1998 e a 
profissão perpetua em 2004.

Entre 2009 e 2013 estudou psicologia na Pontifícia 
Universidade Gregoriana, em Roma, e foi, então trans-
ferido para o noviciado de Gana, onde atualmente vive.

Desde 2015 é também membro da Comissão Interna-
cional Irmãos Hoje.

“Quero usar o meu pouco conhecimento para servir 
meus irmãos e para inspirar-lhes a abraçar o ‘novo co-
meço’ com audácia”, afirmou o Ir. Vincent.

Os Irmãos Maristas entregaram para a Galeria Nacional 
da África do Sul, atual proprietária do edifício da pri-
meira escola marista fora da Europa, uma placa em co-
memoração à abertura da escola há 150 anos, em Cape 
Town.

O ex-provincial da África Austral, Ir. Joe Walton, entre-
gou a placa para Bongani Hdhlovu, responsável do Mu-
seu Iziko da África do Sul, no dia 25 de abril. 
A celebração, com irmãos e leigos, contou com os tes-

temunhos de um ex-aluno e de um antigo professor da 
escola.

A Galeria, que conservou o portal original da Saint Aloy-
sius’ School, recebeu a placa, que foi colocada nas pro-
ximidades do local e contém as seguintes palavras:

“SAINT ALOYSIUS’ SCHOOL - De abril de 1867 até de-
zembro de 1970, esta construção, agora um anexo da 
Galeria Nacional da África do Sul, hospedou a primeira 

O Ir. Vincent Uchenna Abadom, 
novo provincial da Nigéria
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escola dos Irmãos Maristas na África. 
Fundado na França por São Marceli-
no Champagnat em 1817, o Instituto 
dos Irmãos Maristas atualmente edu-
ca e cuida de jovens em 80 países, 
incluindo 20 na África. Depois de ter 
sido fechada neste local, a escola pri-
mária Saint Aloysius para meninos se 
transferiu para duas outras proprie-
dades da Igreja em City Bowl, até que 
em 1985 foi finalmente incorporada 
ao Saint Joseph’s College em Ronde-
bosch. 

Dada de presente pelos Irmãos Ma-
ristas à Galeria Nacional da África do 
Sul em abril de 2017 para celebrar 
os 150 anos da chegada dos Irmãos 
à Cidade do Cabo e os 200 anos da 
fundação do Instituto.

Quando os Irmãos chegaram, assu-
miram a instituto diocesano St Aloy-
sius e estabeleceram também uma 
outra escola, St Joseph’s Academy, 
em outro bairro da cidade.
St Joseph’s Academy fechou em 

1933 e na década de 60 o governo 
do país resolveu desapropriar o es-
tabelecimento de St Aloysius para 
criar um anexo para a Galeria Na-

cional da África do Sul. A escola foi 
fechada em 1970, mas os Irmãos a 
reabriram em outra propriedade da 
Igreja.

brasil centro-sul inaugura memorial marista 
e reúne maristas De champagnat 

De 27 a 30 de abril, Irmãos, Leigas 
e Leigos da Província Marista Brasil 
Centro-Sul estiveram reunidos em 
Curitiba, no Centro Marista Marcelino 
Champagnat, para a realização de as-

sembleias de irmãos e leigos. Na oca-
sião, também ocorreu a inauguração 
do Memorial Marista, um marco dos 
200 anos de Fundação do Instituto 
Marista na PMBCS e a profissão per-

pétua do Ir. Tiago Fedel.
A assembleia de Irmãos reuniu 67 
participantes para um momento de 
discussão, estudo e deliberação acer-
ca dos rumos da Província. 

Foram abordados temas como a sus-
tentabilidade do projeto da organi-
zação religiosa, presente no planeja-
mento estratégico do Grupo Marista, 
bem como os desdobramentos dos 
projetos da Região América Sul.

A Assembleia Provincial de Leigas e 
Leigos Maristas reuniu 62 pessoas de 
diferentes expressões laicais da Pro-
víncia para apresentar o Plano Pro-
vincial do Laicato, intitulado Praça da 
Vida Marista, que prevê um lugar de 
encontro e acolhida no qual se cele-
bra a tradição e se projeta o futuro de 
Irmãos, Leigos e Leigas, juntos na mis-
são e no desenvolvimento do carisma 
Marista.

Esquerda: O ex-provincial da África Austral, Ir. Joe Walton
Direita: Bongani Hdhlovu, responsável do Museu Iziko da África do Sul
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No dia 10 de maio as comunida-
des de Westmead, Blacktown e 
Seven Hills celebram complessi-
vamente 170 anos de vida religio-
sa de três irmãos: Ir. Alexis (60), Ir. 
Frank Richardson (60) e Ir. Michael 
Jones (50).

austrália

notícias breVes

Noviciado la valla

No final de abril o Ir. Juan Moral, da 
Província de l’Hermitage, ajudou 
os noviços em Medellín a refletir 
sobre a espiritualidade marista, 
sublinhando a vivência da pobre-
za e as opções que o Instituto tem 
tomando durante os últimos anos.

No dia 20 de maio o Correio Ar-
gentino lança um selo comemo-
rando o Bicentenário do Instituto. 
Um selo será lançado também 
pelo Centro Filatélico do Vaticano, 
no dia 8 de setembro, abertura do 
Capítulo Geral.

selo do BiceNteNário

De acordo com o Ir. Joaquim Speran-
dio, Provincial, foi um momento pro-
pício para a vivência em comum e es-
treitamentos dos laços fraternos e do 
carisma entre Irmãos, lideranças, co-
laboradores e leigos para a apresen-
tação dos relatórios e para discussão 
de temas relevantes e de interesse de 
todos.

Memorial Marista

No dia 29 de abril foi inaugurado o 
Memorial Marista, uma obra que tem 
a missão de promover o patrimô-
nio cultural, histórico e espiritual do 
Instituto Marista por meio de ações 
educacionais, artísticas e religiosas, 
bem como processos qualificados de 

pesquisa, catalogação, conservação 
da memória Marista e de seu legado 
para a Igreja e para a sociedade.

O espaço foi pensado com o objetivo 
maior de resgatar e preservar os fei-
tos e registros históricos da trajetória 
de 200 anos de fundação do Instituto 
Marista e de divulgá-los à comunida-
de Marista e às gerações que a ele 
acorrerão em busca do conhecimen-
to e do aprofundamento da vitalida-
de e perenidade do carisma marista 
que chegou até nós por São Marce-
lino Champagnat e pelos primeiros 
Irmãos. Uma descrição completa dos 
4 dias de encontro e atividades dos 
maristas da Província Brasil Centro-
-Sul se encontra nesse link.

O Ir. Jude Pieterse recebeu a mais 
importante medalha da Univer-
sidade Católica do País. A conde-
coração é dada para pessoas que 
contribuíram de maneira excep-
cional para o ambiente acadêmi-
co, especialmente para aqueles 
que se dedicaram ao bem-estar e 
o desenvolvimento da sociedade. 
O Ir. Jude, na década de 70, era o 
responsável do Conselho de Edu-
cação da Associação de Religiosos 
(Education Council of Associations 
of Religious).

áfrica do sul

espaNha: falece aos 97 aNos o ex coNselheiro

geral ir. faBiáN Javier garcía terradillos 

O Ir. Fabián Javier García Terradillos 
faleceu no dia 8 de maio em Benal-
mádena, na Espanha. Tinha 97 anos 
de idade e 80 anos de vida religiosa. 

Foi conselheiro geral de 1976 a 1885. 
Pertencia à Província Mediterrânea.

No dia do seu funeral, o professor Ja-
vier Navarro Sanchez, de Jaén, assim 
o recordava:

“Posso dizer que foi uma dessas pes-
soas que deixava transparecer a Deus. 

Posso dizer que foi 

uma dessas pes-

soas que deixava 
transparecer a 
Deus.  

"

"

Algunos religiosos conseguem fazer 
com que a graça de Deus dê fruto em 
si. Assim era ele. 

Quando assassinaram aos irmãos no 
Zaire, pediu para ir a Ruanda e ali vi-
veu por vários anos. 

Vê-lo rezar, dia a dia, era uma escola 
de como ter um encontro com Deus. 

Hoje, no funeral, um sobrinho nos 
disse que ele ia rezar-lhe como a um 
santo. Penso assim também”.
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munDo marista

Rep. Dem. do Congo: Université 
Mariste du Congo

Casa Geral: reunião para desenhar a Fase II 
do Programa de formação Novos Horizontes

Camboja: O Ir. Álvaro Sepúlveda, 
da FMSI, visita o Distrito da Ásia

Portugal: Peregrinação marista 
a Fátima

Malásia: Conferência Marista da Ásia 
em Kuala Lumpur 

Canadá: Comunidade de acolhida 
de Willowdale

ser leigo Marista: secretariado dos leigos reflete 

soBre docuMeNto a ser apreseNtado ao capítulo geral 

Visitas a vinte e cinco grupos de di-
versas expressões do laicato com o 
objetivo de sentir a vivência do ca-
risma e recolher contribuições para 
o documento que o Secretariado de 
Leigos do Instituto Marista levará ao 
XXII Capítulo Geral, na Colômbia, em 
setembro deste ano. 

Essa tem sido a missão do Ir. Javier Es-
pinosa nos últimos dois meses.

À frente do Secretariado, ele repetiu 
a experiência no Brasil no dia 4 de 
maio, com o auxílio de Raúl Amaya, 
da Província Santa Maria de Los An-
des, em oficina realizada em Brazlân-
dia/DF, com 21 participantes, entre 
Irmãos, leigos, leigas e colaboradores 
das três províncias do país (Centro-
-Norte, Centro-Sul e Sul-Amazônia).
“Abandonar a terra conhecida e aden-
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60 pessoas Dos cinco continentes Visitam lugares maristas  
partilhanDo a ViDa em l’hermitage

Cerca de sessenta maristas de todos 
os continentes se encontraram, jun-
tos, em L’Hermitage, na França, duran-
te a primeira semana de maio. 

O grupo era formado pelos dois gru-
pos de formação  “Senderos”, de El 
Escorial e Manziana, e um grupo de 33 
maristas da Austrália, principalmente 
professores de colégios maristas, que 
estava terminando a peregrinação 
anual organizada pela Associação Ma-
rista São Marcelino da Austrália.

Essa coincidência permitiu a todos de 
conhecer diferentes realidades ma-
ristas do mundo e, ao mesmo tempo, 
de ter uma oportunidade de partilhar 
experiências.
Como ambos os grupos haviam pla-

nejado ir no mesmo dia para La Lou-
vesc e Le Puy, decidiram viajar juntos 

trar-se no território novo”, a frase do superior geral Emili 
Turú motivou o início das atividades. 

O grupo foi convidado a refletir e a expressar, por meio de 
imagens, sobre o que significa o desafio quando aplicado 
ao processo laical no Instituto. “Como queremos começar 
o terceiro centenário? O que queremos levar de novo?”, 
instigou Ir. Javier.

Em seguida, o Ir. Javier partilhou o processo vivido para a 
abordagem institucional sobre o tema de vínculo e per-

tença ao Instituto, o início do processo de revitalização do 
Movimento Champagnat da Família Marista, a elaboração 
do documento Ser Marista Leigo e do documento “Aden-
tramos juntos o território novo: referências para um rotei-
ro do caminho”, que recebe as contribuições dos grupos 
das províncias para o Capítulo Geral. 

O texto, até agora, já obteve sugestões de equipes de 
Roma, Bolívia, Chile, Peru, Argentina, Equador e Colômbia.
“No final de maio, nos reuniremos em Nairóbi, na África, 
para compilarmos todas as informações”, explica Ir. Javier.

espaNha: Maristas de chaMpagNat

eNcoNtro eNtre irMãos e leigos

e celebrar também juntos a missa na 
Basílica de Le Puy.

A Equipe de Comunhão entre Irmãos e Leigos da Pro-
víncia de Compostela animou, de 27 a 29 de abril, um 
encontro destinado a continuar a procurar caminhos de 
vida e missão partilhada entre todos os que estão con-
vidados a ser “Maristas de Champagnat” na Província.

Com a presença do Irmão Provincial e de alguns con-
selheiros, dos formadores do IDEM e de um grupo de 
leigos e Irmãos convidados, a Equipe de Comunhão en-
tre Irmãos e Leigos apresentou aos 31 participantes o 
trabalho já realizado neste ano letivo, contextualizado 
no quadro de um itinerário de identidade marista. 
Foram jornadas de reflexão e busca cheia de entusias-
mo. 
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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

roMêNia: uMa fraterNidade seM froNteiras: 
Maristas e lassalistas se reúNeM eM Bucareste

No contexto da cooperação internacional entre as con-
gregações, os Irmãos Lassalistas e os Irmãos Maristas de 
Bucareste se reuniram, de 23 a 29 de abril, para o retiro 
anual.

As palestras do retiro foram dadas pelo Padre Claudiu 
Eva, religioso da congregação dos Missionários do Ver-
bo Divino e se inspiraram nas Sagradas Escrituras e no 
documento sobre a Identidade e Missão do Religioso 
Irmão na Igreja, publicado em 2015 pela congregação 
para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades 
de Vida Apostólica.

Os onze irmãos que participaram do retiro tiveram a 
oportunidade de aprofundar os temas propostos pelo 
documento e experimentar, de maneira concreta, o va-
lor da fraternidade em nível intercongregacional.

O programa das atividades propostas ajudou aos parti-
cipantes a tomarem consciência da identidade e da mis-
são do Irmão na igreja e a se comprometer com maior 
dedicação ao serviço de Deus e dos homens.

Explorando as diferenças e utilizando dinâmicas que 
favoreceram o intercâmbio, intuímos novos horizontes 
para o sonho de trazer à luz uma nova forma de identi-
dade marista nos alvores do Bicentenário. 
A casa de Roxos representou o contexto deste encontro 

que teve, como ingredientes fundamentais, para além 
do trabalho e da reflexão acima referidos, a simplicida-
de e o espírito de família, os tempos pessoais e comu-
nitários de silêncio e de consciência (Amanhecer e Hora 
00) e a riqueza da partilha.

Os participantes expressaram o desejo que a colabora-
ção entra as duas congregações, no futuro, seja frutífera.


