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Notícias Maristas

Conservando viva a herança do instituto

enContro anual da Comissão de Patrimônio

A Comissão de Patrimônio do Instituto realizou o seu en-
contro anual na Casa Geral durante os dias 5 a 9 de junho. 
Esses dias foram escolhidos para que os membros pudes-
sem participar da celebração do Bicentenário no dia 6 de 
junho.

Além do relatório das atividades de cada um dos membros 
da comissão, a primeira sessão foi dedicada aos últimos 
preparativos para o lançamento dos três volumes da His-
tória do Instituto, que aconteceu no dia 6 de junho, antes 
da celebração da missa do Bicentenário. Os dois autores, 
Irmãos André Lanfrey (volumes 1 e 2) e Michael Green (vo-
lume 3), são membros da comissão. 

Outro membro do grupo, Ir. Antonio Estaún, foi o editor 
dos três volumes. Eles apresentaram o trabalho realizado 
para uma grande plateia, na cerimônia de lançamento.

O Ir. Colin Chalmers, arquivista da Casa Geral, explicou 
para a Comissão sobre o projeto de reorganização que se 

está realizando no Arquivo Geral. Um dos aspectos des-
se projeto é a digitalização dos documentos históricos do 
Instituto. Os documentos digitalizados serão colocados no 
aplicativo “Archivum”. Poder ver os documentos originais 
online significará uma grande ajuda para a pesquisa do 
patrimônio espiritual do Instituto.

Visto que a atual comissão terminará seu mandato no pró-
ximo ano, restando somente um encontro, a maior parte 
da semana foi dedicada ao debate sobre como os mem-
bros desejam ver o desenvolvimento da comissão. 

Atualmente como parte do Secretariado Irmãos Hoje, a 
Comissão de Patrimônio poderia ser de grande ajuda aos 
programas de formação do Instituto tanto para irmãos 
quanto para leigos.

Os diretores do Secretariado Irmãos Hoje, Irmãos Tony 
Leon e Hipólito Pérez, participaram das sessões da Comis-
são e contribuíram para o debate.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4352
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4352
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Novo proviNcial de Madagascar

ir. Michel MaMiNiaiNa razafiMaNdiMby

O Conselho Geral nomeou o Ir. Michel Maminiaina Ra-
zafimandimby como novo provincial de Madagascar 
para um período de três anos. Começará o seu mandato 
no dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, 
durante a celebração do Capítulo Provincial.

“Agradeço ao Ir. Michel pela sua disponibilidade e aber-
tura em servir ao Instituto como Provincial”, disse o Ir. 
Emili Turú, Superior Geral, em carta dirigida aos irmãos 
da Província no dia 16 de maio.

“Agradecimentos sinceros também ao Ir. Sylvain Ra-
mandimbiarisoa, que durante os últimos quatro anos 
se dedicou intensamente à animação e ao governo da 
Província,” acrescentou.

Biografia do Ir. Michel

Nasceu em Antsirabe, Madagascar, em 30 de julho de 
1977. É o terceiro de uma família de cinco filhos. Fre-
quentou o Collège Saint Joseph em Antsirabe, uma es-
cola marista, e depois do colegial entrou no postulanta-
do de Ampahidrano, Fianarantsoa, em 1995.

Depois de dois anos de formação no Noviciado de Oba-
la, em Camarões, fez a primeira profissão em 26 de ju-
nho de 1998. 

Continuou, então, sua formação no Maristi Internacio-
nal Center (MIC), em Nairóbi, no Quênia, até 2002.

Tendo regressado a Madagascar, foi professor e orienta-
dor por três anos.

Fez a profissão perpétua no dia 15 de agosto de 2005, 
em Antsirabe. Viveu, em seguida, na comunidade maris-
ta de Laval, no Quebec, Canadá, até 2009, e depois em 
Willowdale. Fez um ano de imersão no IFHIM (Instituto 
de Formação Humana Integral de Montreal) de 2005 a 

2006, e obteve um mestrado em educação pela Univer-
sidade de Montreal, em 2009.

Tendo voltado para Madagascar, O Ir. Michel foi superior 
de comunidade, ecônomo, professor e diretor de esco-
la.

Atualmente é membro do Conselho Provincial e tem 
a função de Vice-Provincial. Desde 2012 é diretor do 
Collège Saint Joseph de Antsirabe. 

O Ir. Michel coordena a Comissão Africana de Missão e 
representa o continente africano no Projeto Novos Mo-
delos. Pertence também à equipe do Projeto de Susten-
tabilidade da Missão na África e Ásia.

reuNião aNual da fMsi coNo sur

assuMiNdo Novos desafios

Nos dias 8, 9 e 10 de junho realizou-se a reunião anual 
do escritório da FMSI Cono Sur em Santiago, Chile. 

Dela participaram os representantes dos países que 
formam as províncias Santa María de los Andes (Bolívia, 
Peru e Chile) e Cruz del Sur (Uruguai, Paraguai e Argen-
tina). 
Também estiveram presentes irmãos e leigos do Brasil e 
dois representantes da Rede Interamericana de Solida-

riedade Marista. Está em fase final a avaliação do plano 
operativo concordado para os primeiros quatro anos do 
Escritório Cono Sur (2013-2017) e a definição de novos 
desafios para continuar fortalecendo a defesa dos direi-
tos das crianças e dos adolescentes.

Como marco do bicentenário marista e às vésperas do 
XXII capítulo geral do Instituto dos Irmãos Maristas, que-
remos fortalecer o trabalho que o escritório da FMSI vem 
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fazendo durante os últimos anos, com realizações parti-
lhadas e com ações de denúncia e de incidência política, 
onde o objetivo fundamental é fazer ouvir a voz dos in-
visíveis e promover os direitos humanos.

A diretora da FMSI, Marzia Ventimiglia, e o coordenador 
dos direitos das crianças de FMSI, o Irmão Álvaro Sepúl-
veda, participaram, em nome do escritório da FMSI em 
Roma.

fMsi laNça Nova publicação

o relatório dá ateNção especial aos direitos das criaNças

A poucos dias da Global Conference on Children on the 
Move (Berlim, 12-13 de junho) a FMSI lançou a publica-
ção “Derechos sin fronteras. 

Iniciativas maristas de atención a personas migrantes y 
refugiadas”.

“Derechos sin fronteras” é uma compitalação de inicia-
tivas realizadas para mostrar uma visão panorâmica das 
experiências maristas e os principais desafios e oportu-
nidades no marco dos grandes movimentos de migran-
tes e refugiados, com foco na proteção dos direitos das 
crianças. 

Nesta publicação estão incluídas as experiências em 
distintos países nos vários continentes: Uruguai, México, 
Brasil, Austrália, África do Sul, Ruanda, Itália, Espanha, Lí-
bano e Tailândia.

O mundo está enfrentando nesse momento um nível de 
mobilidade humana sem precedentes. Mesmo que para 
a maioria dos migrantes esta seja uma experiência po-
sitiva e alcançam deslocar-se de um lugar a outro sem 

maiores incidentes, o número cada vez maior dos que 
são forçados a deixar seu lugar de origem alcança níveis 
históricos. 

As circunstâncias e condições dos deslocamentos muitas 
vezes colocam em risco suas vidas. Perante tal cenário, 
parece pertinente dar a conhecer as ações que a rede 

Reunião anual da FMSI Cono Sur: Representantes de Santa María de los Andes e Cruz del Sur; irmãos e leigos do Brasil, dois repre-
sentantes da Rede Interamericana de Solidariedade Marista, Marzia Ventimiglia e o Ir. Álvaro Sepúlveda da FMSI em Roma.

http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=2f7f2derechos_diag_espanhol_digital.pdf
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mundo marista

Conselhos gerais De La Salle  
e Irmãos Maristas

Ruanda: Profissão perpétua,  
Save TTC 

Filipinas: MAPAC, 
Marist Asia-Pacific Center

Itália: Istituto San Leone Magno, 
em Roma

Brasil: Encontro Nacional  
de Animadores Vocacionais em Brasília 

Estados Unidos: Assembleia provincial, 
em Poughkeepsie

marista faz em vários lugares do mundo para dar uma 
resposta às necessidades dos migrantes e refugiados, es-
pecialmente crianças e jovens, e garantir-lhes seus direi-
tos. Em espaços como a Global Conference on Children 
on the Move, onde a FMSI estará representada, é possível 
levar a experiência e a competência do Instituto Maris-
ta na educação de crianças e jovens migrantes tal como 
está  no conteúdo dessa publicação. A publicação foi rea-

lizada graças ao apoio da FTD Educação e da Assessoria 
de Comunicação Institucional da Província Marista Brasil 
Centro-Sul.  
• Baixar a publicação  “Derechos sin fronteras. Iniciativas 

maristas de atención a personas migrantes y refugiadas” 
em espanhol. 

• Baixar a publicação “Rights without borders. Marist ini-
tiatives for the care of Migrants and Refugees” em inglês.

MeMória de MarceliNo chaMpagNat

a faMília Marista da grécia celebra o biceNteNário do iNstituto 

No sábado, 10 de junho de 2017, foi 
celebrada a festa de São Marcelino 
no Colégio Léonin de Néa Smyrni.  
A celebração aconteceu no contexto 
do ano La Valla e do Bicentenário do 
Instituto. 

Guiadas por um espírito ecumênico, 
as duas comunidades de Irmãos, os 
membros, tanto católicos quanto or-
todoxos, das equipes técnica, educa-

tiva e administrativa das obras edu-
cativas e sociais marista da Grécia, os 
“Jovens Maristas em Ação”, os repre-
sentantes das associações de pais e 
alunos (627 pessoas) acolheram com 
alegria o superior geral, Ir. Emili Turú, 
que aceitou o convite para participar 
do evento junto com os irmãos Ga-
briel Villa Real, Vigário da Província 
de l’Hermitage, Michel Morel, conse-
lheiro provincial e o Padre Maximos, 

Secretário da Nunciatura Apostólica 
na Grécia. Todos deram honra à me-
mória de São Marcelino Champagnat.

No seu breve discurso, o Ir. Emili su-
blinhou, entre outros aspectos, que “a 
Grécia marista atual oferece unidade 
na diversidade, seguindo o modelo 
da Trinidade, cujo ícone se contempla 
nas paredes das unidades educativas 
que acabo de visitar”.

http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=2f7f2derechos_diag_espanhol_digital.pdf
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=2f7f2derechos_diag_espanhol_digital.pdf
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=40112derechos_diag_ingles_digital.pdf
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=40112derechos_diag_ingles_digital.pdf
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Posteriormente, a orquestra sinfôni-
ca Jovens de Atenas e o coral do Co-
légio Léonin de Néa Smyrni tocaram 
o “Oratório Champagnat”, composto 
por um ex-aluno do colégio, Sr. Ni-
colas Charikiopoulos, inspirado pelo 
testamento espiritual de Marcelino.

A celebração terminou com a proje-
ção de um vídeo sobre a missão ma-
rista no mundo de hoje. 

No final da tarde, durante um aperi-
tivo e em clima de amizade, os par-
ticipantes confirmaram que o novo 

começo no início do terceiro século 
do Instituto oferece nova esperança 
às crianças e jovens de todo o mundo.

______________
Nicolas Dessypris, professor de letras 
no Colégio Léonin de Néa Smyrni

A Grécia marista atual 

oferece unidade na 
diversidade, seguindo 

o modelo da Trinidade  
Ir. Emili Turú  
Superior Geral

"

"

províNcia east asia: sete irMãos professaM eM cotabato

No dia 22 de maio, a Província East Asia acolheu a primeira 
profissão de sete irmãos. 

A celebração foi realizada em Notre Dame of Cotabato, nas 
Filipinas, com a presença de vários religiosos, especial-
mente das Irmãs Maristas.

Os novos irmãos são: Gary B. Danlag (Cotabato), Jay-Jay 
E. Escuadro (Marbel), Abraham Kang Minwoo (Suwon, Co-
reia), Kevin Anthony S. Legara (Cotabato), Denzel Resi O. 
Nartatez (Cotabato) Roxan P. Paje (Marbel) e Romar Dave 
S. Rano (Marbel).
Durante o seu noviciado o mestre foi o Ir. Alfredo Herrera.

Os novos irmãos: Gary B. Danlag (Cotabato), Jay-Jay E. Escuadro (Marbel), Abraham Kang Minwoo (Suwon, Coreia), Kevin An-
thony S. Legara (Cotabato), Denzel Resi O. Nartatez (Cotabato) Roxan P. Paje (Marbel) e Romar Dave S. Rano (Marbel); 

 o mestre do noviciado, Ir. Alfredo Herrera, e os celebrantes da missa.
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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

esPanha: Cerimônia de vinCulação ao Carisma marista

No dia 10 de junho foi celebrada no Colégio Champagnat 
de Guadalajara, na Espanha, a cerimônia de vinculação ao 
carisma marista através da Província Ibérica de um novo 
grupo de leigos. Foi um ato significativo, durante o qual 
Carlos e María, Raúl e Silvia, Jesús e María, Marta e Pepe 
Nacho, Ángel, Carmina, Jorge, Carlos e Romualdo declara-
ram publicamente o próprio compromisso à vida marista.

Uma celebração muito bem feita marcou a trajetória na 
família marista dessas pessoas como professores, anima-
dores de grupos de jovens, membros das equipes da estru-
tura provincial... Foi uma festa de encontro, agradecimento 
e esperança, um grande dia partilhado com pessoas apai-
xonadas por Marcelino e seu sonho, dispostas a vivê-lo 
acordados como vinculados ao carisma marista.

Encontrei muitos que perderam tudo. Mas nunca perderam o sonho 
para seus filhos ou o desejo de um mundo melhor. Eles pedem pouco 

de nós, apenas o nosso apoio em seu momento de grande necessidade

António Guterres, Secretário Geral da ONU

"
"

dia MuNdial dos refugiados - 20 de juNho

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

