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Notícias Maristas

Ir. João Carlos do Prado

Novo suPerIor ProvINCIal  
da ProvíNCIa BrasIl CeNtro-sul 

admINIstração geral

O Ir. Tony Leon, diretor do Secretaria-
do Irmãos Hoje, na semana passada, 
visitou o Sri Lanka onde encontrou os 
noviços de Tudella, os irmãos e leigos 
do setor da Província South Asia.

De 22 a 26 maio, em Curitiba, acon-
tece o encontro do Conselho Interna-
cional de Assuntos Econômicos, com 
a participação do Ir. Libardo Garzón, 
ecônomo geral.

Nos dias 22 e 23 de maio, o Ir. Michael 
De Waas, CG, participou do Conse-
lho Provincial da South Asia, em Sri 
Lanka. No dia 26 participará do retiro 
com a equipe do Maris Stella College 
em Negombo.

Os Irmãos Carlos Alberto Rojas Carva-
jal e Mark Omede, do Secretariado da 
Missão, entre os dias 22 e 24 visitam 
os “Observatórios da Juventude”, em 
Porto Alegre e Curitiba.

De 24 a 26 de maio, o Ir. Emili Turú, 
SG, participa da Assembleia da União 
dos Superiores Gerais (USG) na Casa 
Geral dos Salesianos.

De 25 a 29 de maio acontece o en-
contro do Conselho Permanente, co-
mitês e subcomissões da Conferência 
Interamericana de Provinciais em 
Curitiba, Brasil. Da Administração Ge-
ral participam os Irmãos Carlos Alber-
to Rojas, Mark Omede, Hipólito Pérez, 
Chris Wills e Manel Mendoza.

De 26 a 29 de maio, o Ir. Emili parti-
cipa do encontro de jovens nos EUA.

Entre os dias 26 e 31 de maio o Ir. 
Josep Maria Soteras, CG, acompanha, 
em Curitiba, a revisão dos sistemas 
para o Capítulo Geral e das aplica-
ções para o Instituto.

Foi nomeado pelo Conselho Geral 
como próximo Superior Provincial 
da Província Marista Brasil Centro-
-Sul, no triênio 2018-2020, o Irmão 
João Carlos do Prado. 

Segundo o planejamento da Provín-
cia, o Ir. João Carlos assumirá sua 
nova missão no decorrer do Capítu-
lo Provincial que acontecerá entre 
os dias 5 a 8 de dezembro de 2017, 
em Curitiba.

“Agradeço ao Ir. João Carlos sua 
abertura e disponibilidade para ser-
vir o Instituto como provincial. 

Meu sincero agradecimento tam-
bém ao Ir. Joaquim Sperandio, que 
durante esses últimos seis anos vem 

dando o melhor de si mesmo para a 
animação e o governo da Província”, 
diz Emili Turú, Superior Geral. 

O Ir João Carlos do Prado, Nasceu 
aos 15 de janeiro de 1971, na ci-
dade de Jaborá, no Estado de Santa 
Catarina (SC), no Brasil. Pertence à 
Província Marista do Brasil Centro-
-Sul.

É bacharel em Ciências Religiosas e 
também é licenciado em Letras Por-
tuguês. Mestre em Educação, pela 
Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, da cidade de Curitiba, com 
o tema “A pedagogia encharcada de 
amor de Paulo Freire na prática do-
cente”.
Dedicou-se a aulas de Ensino Reli-

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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gioso e à coordenação do Serviço de Orientação Reli-
giosa, nos anos de 1995 e 1996, no Colégio Marista Frei 
Rogério, em Joaçaba, SC. 

No período de 1997 a 2002 dedicou-se à coordenação 
do Centro Marista de Formação Frei Rogério, um centro 
de animação vocacional e de juventude, nessa mesma 
cidade.

No período de 2003 a 2008 coordenou o Setor de 
Pastoral da Província Marista do Brasil Centro-Sul. Foi 

membro do Conselho Provincial no período de 2002 a 
2008. 
Coordenou a Área da Missão da União Marista do Brasil 
(UMBRASIL), entidade que congrega todas as Províncias 
e Distrito Marista da Amazônia, em Brasília, no período 
de 2006 a 2008.

Em 2009 assumiu a função de Secretário Executivo da 
UMBRASIL. Participou da Comissão Preparatória do XXI 
Capítulo Geral e foi diretor do Secretariado da Missão 
(Roma 2010-2017).

ForMação perMaNeNte “seNderos”

curso da FMsi sobre os direitos da iNFâNcia

Nos dias 22 e 23 de maio aconte-
ce o curso “a nossa missão marista 
como defensores dos direitos da 
infância”, promovido pela FMSI, no 
Centro de Espiritualidade Marista 
de San Lorenzo del Escorial, perto 
de Madri, realizado por Álvaro Se-
púlveda, coordenador dos direitos 
da infância da Fundação. 

O objetivo do curso é sensibilizar 
sobre o tema dos direitos da infân-
cia como parte fundamental da mis-
são marista.

O curso, que prevê também um mo-
mento de partilha das experiências 
pessoais sobre o tema, está focado 
nos direitos humanos dos menores, 
na perspectiva histórica do seu de-
senvolvimento, no quadro da histó-
ria da missão marista, no contexto 
mundial atual, com referência parti-
cular aos Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável.

Será dada atenção particular às re-
comendações que o Conselho das 
Nações Unidas para os Direitos Hu-
manos endereçou aos Estados para 
que completassem as obrigações 

internacionais em relação aos direi-
tos da infância. 

Os participantes são 10 irmãos ma-
ristas que estão frequentando o 
curso de renovação espiritual “Sen-
deros”, no quadro do programa de 
formação permanente do Instituto 
Marista para os seus membros. 

Os participantes de várias nacio-
nalidades, de língua espanhola e 

Os maristas no Líbano continuam ajudando os refugia-
dos sírios, particularmente através do Projeto Fratelli, 
em Rmeileh.

portuguesa, vivem atualmente sua 
missão no Brasil, Equador, El Sal-
vador, Espanha, México, Paraguai e 
Romênia. 
Será papel deles monitorar o com-
portamento desses países e dar 
uma contribuição, como Instituto 
Marista, para que sempre mais se-
jam respeitados os direitos da in-
fância, em uma lógica de coorde-
nação entre as áreas de missão do 
Instituto e a FMSI.

testeMuNhos da tragédia Na síria: 

os Maristas coNtiNuaM apoiaNdo os sírios No LíbaNo

Um grupo de jovens sírios esteve, durante a celebra-
ção da Páscoa, em Rmeileh, junto com um grupo de es-
tudantes universitários libaneses e os coordenadores 

http://www.fmsi-onlus.org/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
https://www.facebook.com/FratelliLibano/
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Mais de 11 mil pessoas participa-
ram das manifestações esportivas 
“200 anos em marcha”, realizadas 
em vários colégios da Província 
Mediterránea, na Espanha, organi-
zadas para a celebração do Bicen-
tenário Marista.

MiLhares eM Marcha

NotíCIas Breves

rep. deM. do coNgo

No dia primeiro de maio, toda a 
equipe do Rwabuye Vocational 
Training Centre, junto com as fes-
tividades do dia do trabalhador, 
participou de um seminário sobre 
a Espiritualidade Marista.

Os maristas de Bogotá realizaram, 
no dia 13 de maio, a segunda eta-
pa proposta pela comissão prepa-
ratória, “encontros de imersão”, 
visitando pessoas que estão nas 
periferias da cidade, em situação 
de dificuldades.

processo pré-capituLar

No final de abril, a Província Cruz 
del Sur reuniu, em Luján, 65 pes-
soas dos 30 centros educativos 
para o Encontro Provincial de So-
lidariedade.

soLidariedade Marista

CaleNdárIo marIsta

24 maio: translado oficial da Casa ge-
ral para Roma (1961) 
25 maio: morre em Saint-Paul-trois-
-Château o Ir. Leônidas, 7.º Superior 
geral (1975); Congresso dos teólogos 
para as virtudes heróicas do Ir. Alfano 
Vaser (1990)
29 maio: beatificação de Marcelino 
Champagnat pelo papa Pio XII (1955)
30 maio: fundação em Roma da União 
Mundial dos antigos Alunos (1955) 

do Projeto Fratelli. Os testemunhos 
dos sírios revelam uma coragem 
sem limite.

“Como um dançarino profissional, 
ofereceram-me emprego em Beiru-
te. Mas ainda estou em Alepo, tra-
balhando com as crianças. Eu acre-
dito que Deus quer que esteja lá, 
ajudando outros a superar traumas 
com a dança. A dança é uma lingua-
gem que não precisa ser traduzida”, 
afirmou Hikmat durante sua estadia 
no Líbano.

“Sempre fui um cristão tradicional, 
que ia à missa e rezava, mas percebi 
que isso não basta. Preciso mostrar 
às pessoas que Jesus está vivo. E 
estou tentando mostrar isso com a 
música e a dança”, acrescentou o 
jovem de 25 anos.

Uma moça, Khatoun, de Rafqa, con-
tou como ISIS perseguiu sua ami-
ga por não usar o véu muçulmano. 
Quando eles foram à sua casa para 
pegá-la, seu pai disse que queria fa-
lar em privado com ela, para se des-
pedir. Levou ela para um quarto e a 
matou, antes que fosse assassinada 
pelos terroristas. Os testemunhos 

dos jovens estão em inglês e espa-
nhol. 

Pode ouvir também a entrevista do 
Ir. José María Ferre, de Beirute, que 
acompanhou os jovens sírios em vi-
sita ao Líbano. 

Para ajudar aos Maristas Azuis de 
Alepo, entre em contato com a FMSI.

Eu acredito que Deus quer 

que esteja lá, ajudando ou-

tros a superar traumas 
com a dança. A dança 

é uma linguagem que não 

precisa ser traduzida

"

"

http://www.champagnat.org/shared/bau/Voices_from_Aleppo.pdf
http://www.champagnat.org/401.php?a=6&id=4382
http://www.champagnat.org/401.php?a=6&id=4382
http://www.cope.es/noticias/mediodia-cope/que-guerra-saber-vas-volver-casa-daras-los-buenos-dias-familia_70755
http://www.cope.es/noticias/mediodia-cope/que-guerra-saber-vas-volver-casa-daras-los-buenos-dias-familia_70755
http://www.fmsi-onlus.org/
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muNdo marIsta

Espanha: Voluntários que vão trabalhar em 
Honduras, Moçambique e Zâmbia no verão

Argentina: Villa Marista 
de Mar del Plata

Brasil: Pastoral Juvenil Marista 
em Maceió

Sri Lanka: Noviciado 
de Tudella

Síria: Seminário  
no centro de formação, M.I.T.

França: Rosey, lugar do nascimento de 
São Marcelino Champagnat 20/05/1789

les troIs vIolettes, moNtréal, desBIeNs aNd Château-rICher

retIros ProvINCIaIs de 2017

Por ocasião da celebração dos 200 anos da fundação do 
Instituto, a Província do Canadá convidou o Ir. Hipólito 
Pérez, diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje, para 
pregar os seus momentos de retiro anual. Foram progra-
mados quatro encontros, em quatro diferentes cidades, 

para acolher maristas de todas as idades e condições. O 
tema proposto foi “O Ano La Valla”, sublinhando a inte-
rioridade. 
O Ir. Hipólito apresentou de maneira brilhante o tema, 
recapitulando ao mesmo tempo os três anos de prepa-
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ração que conduziram ao momento atual de um “novo 
começo”.

A primeira comunidade a receber um grupo para o retiro 
foi a Residência “Les Trois Violettes”.
O segundo grupo, que contou com irmãos e leigos, se 

reuniu na casa dos jesuítas da Villa St-Martin, Montréal.
O terceiro grupo, com participantes da região do Lago St-
-Jean, se reuniu no Juvénat de Desbiens.

Finalmente, a quarta etapa aconteceu na residência 
"Mont Champagnat” de Château-Richer.

províNcia Marista MediterrâNea 

3ª asseMbLeia das FraterNidades do MoviMeNto chaMpagNat

Nos dias 29 e 30 de abril de 2017, 
reuniram-se em Málaga, Espanha, 95 
pessoas, das quais 22 crianças e jo-
vens, das 23 Fraternidades do MChFM 
da Espanha e da Itália. Não foi possí-
vel contar com a presença das Frater-
nidades do Líbano e da Síria.

A assembleia começou com algumas 
propostas da Equipe de Animação. 

A motivação destas propostas foi to-
mada das palavras do Papa Francisco 
e do Ir. Emili: necessidade de que a 
assembleia nos ajude a sair de nós 
mesmos para estarmos mais presen-
tes como comunidade eclesial e con-
vite a todos os Maristas de Champag-
nat a um novo começo a afrontar os 
desafios com esperança; confiança 
e esperança como Maria viveu, e a 
quem, desde o início, foi pedido para 
que conduzisse a assembleia.

As fraternidades maristas da Pro-
víncia Ibérica e os leigos Escolápios 
partilharam suas experiências. Os 
testemunhos dos dois grupos foram 
significativos para a assembleia.

Foi apresentado, para um primeiro 
contato, o rascunho do Projeto de 
Vida em Fraternidade do MChFM, do-
cumento redigido durante cinco anos 
por uma comissão internacional, que 
recolheu várias pesquisas feitas jun-
tos às fraternidades de todo o mundo, 
nas Províncias maristas onde o MCh-
FM está presente.

No segundo dia da assembleia o Ir. 
Juan Carlos Fuertes (Provincial) tor-
nou a questionar sobre a disposi-
ção para um novo começo, para uma 
“nova época para o carisma marista”. 
Seguiu o Ir. Ventura apresentando aos 
Leigos o Secretariado dos Leigos na 
Província e como as Fraternidades do 
MChFM estão inseridas, como comu-
nidades leigas adultas, dentro da es-
trutura provincial.

Surgiu na assembleia uma nova estru-
tura de animação do MChFM, compos-
ta por quatro pessoas, representando 
cada uma das regiões da Província.

A assembleia terminou com a cele-
bração da Eucaristia na bela capela 
do Seminário de Málaga. 
Nela as crianças partilharam seu tra-
balho destes dias concretizado numa 
encenação. 

Sobre o altar foi colocado o que o 
grupo viveu: ambiente de família, a 
utopia, os testemunhos, a esperança, 
a nova equipe e a nova estrutura de 
animação...

Convite a todos os ma-

ristas de Champagnat 

a um novo começo, a 

afrontar os desafios 
com esperança, como 

fez Maria, a quem, desde 

o início, foi confiada a 

condução da assembleia.

"

"
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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

uM graNde espírito seM barreiras cuLturais

grupos de ForMação perMaNeNte se eNcoNtraM Nos Lugares Maristas

De 2 a 12 de maio, os dois grupos de 
formação permanente, de Manziana 
(Midlife) e de El Escorial (Senderos) fi-
zeram peregrinação aos lugares maris-
tas, na França. Os cursos começaram em 
março e terminam dia 26 de maio. Em 
Manziana, se reuniram irmão de língua 
inglesa e em El Escorial de língua portu-
guesa e espanhola. Em Manziana, 14 ir-
mãos participam do programa, além dos 
Irmãos Dennis Cooper e Teófilo Minga, 
encarregados da formação. 

Em El Escorial, participam 10 Irmãos, 
acompanhados pelos Irmãos António 
Leal e Antonio Peralta. Vieram do Bra-
sil, Colômbia, Equador, Espanha, México, 
Paraguai e Porto Rico. Abaixo partilha-
mos alguns testemunhos dos partici-
pantes, nas suas próprias línguas, sobre 
a experiência vivida durante os 10 dias 
na França.

experiêNcia de vida eM coMuNidade Marista 

eNcoNtro vocacioNaL eM geNeraL saNtos

A equipe de pastoral vocacional das Filipinas organizou um 
encontro com jovens chamado “experiência de vida em co-
munidade marista”, que se realizou em General Santos, de 28 

de abril a primeiro de maio. O objetivo do encontro foi criar 
consciência da vocação marista e permitir conhecer de perto 
o modo de vida do religioso irmão.

Participaram 20 pessoas originárias de Cotabato  City, Ge-
neral Santos City, Colégio Notre Dame de Kidapawan e da 
Universidade Notre Dame de Marbel. Oito jovens são profis-
sionais de vários setores, dez frequentam o ensino médio e 
dois a universidade. Os participantes tiveram experiências de 
oração comunitária, trabalho coletivo de limpeza da casa, mo-
mentos de recreação, visita às comunidades maristas e visita 
à Universidade Notre Dame.

As reflexões oferecidas foram em torno aos temas da vida re-
ligiosa e comunitária, vida marista, maristas no mundo e São 
Marcelino e seu carisma. A equipe de pastoral vocacional é 
formada pelos irmãos Albert Munoz, Romy Porras, John Emil 
Alada, Cian Marco Tabuada e Sra. Ivy Yecyec.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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