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Notícias Maristas

aNuNciada a destiNação dos Novos MeMbros do Projeto LavaLLa200>

15 Novos MeMbros das coMuNidades iNterNacioNais  
Para uM Novo coMeço

AdministrAção GerAl

No sábado, 1º de julho, o segundo programa de for-
mação para participantes do projeto Novas Comuni-
dades Lavalla200> teve seu momento final de envio, 
na capela de N.Sra. de l’Hermitage, França. O Irmão 
Emili Turú, sup. geral, e os animadores do programa 
Irs. Jeff Crowe e Ángel Medina estiveram presentes.

O Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Lei-
gos, orientou uma oficina para Irmãos e Leigos em El 
Salvador, sábado passado. 

O Marist Youth Festival ‘Awaken’ terminou seu pro-
grama de três dias, em Sydney, Austrália, no dia 3 de 
julho. Contou com a participação do Ir. Tony Leon, di-
retor do Secretariado Irmãos hoje. 

Nos dias 3 e 4 de julho acontece em Roma a reunião 
do grupo de planejamento estratégico da FMSI, com 
Marzia Ventimiglia e Ir. Álvaro Sepúlveda, membros da 
Fundação. Nos dias 6 e 7 FMSI realizará o encontro do 
seu conselho de direção, na casa geral, com a presen-
ça dos Irs. Libardo Garzón, ecônomo geral e Michael 
De Waas, conselheiro geral e presidente da Fundação.

O Ir. Ernesto Sánchez, conselheiro geral, dirige em 
Rionegro, Colômbia, o retiro da Província Norandina, 
de 3 a 9 de julho. 

A partir da terça-feira 4 e até 10 de julho realiza-se 
um encontro da rede de espiritualidade no México, 
com a presença do Ir. Javier Espinosa. 

O superior geral, Ir. Emili Turú, anun-
ciou a destinação do grupo de 15 ir-
mãos e leigos que estão terminando a 
formação de dois meses do programa 
Lavalla 200>.

Esses Maristas, segundo grupo do 
Programa Lavalla200> Comunidades 
Internacionais para um Novo Come-
ço, chegarão ao lugar de missão em 
setembro.

Eles serão enviados na Capela de 
Nossa Senhora de Fourvière, em Lyon, 
na França, pelo superior geral e os Ir-
mãos Jeff Crowe e Ángel Medina, res-
ponsáveis pelo acompanhamento do 
grupo, no dia primeiro de julho, dois 
dias antes da conclusão do período 
de formação.

Na sua carta aos provinciais, superio-
res de distritos e seus conselhos, de 

17 de junho, o Ir. Emili escreveu su-
blinhando: “em nossos contatos com 
os participantes do programa La Valla 
200, ficamos impressionados com 
sua qualidade pessoal, sua generosi-

dade e disponibilidade, assim como 
sua visão particular de um projeto 
que espera contribuir para um novo 
começo do Instituto.”
“Esperamos que, com o esforço e a co-
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Ficamos impressionados com sua 

qualidade pessoal, sua genero-
sidade e disponibilidade, assim 

como sua visão particular de um 

projeto que espera contribuir para 

um novo começo do Instituto. Espe-

ramos que, com o esforço e a cola-

boração de todos, consigamos nos 

abrir aos movimentos do Espírito 

que faz novas todas as coisas. 

Ir Emili Turú, Superior geral

"

"

laboração de todos, consigamos nos abrir aos movimentos 
do Espírito que faz novas todas as coisas”, acrescentou.

Os participantes foram assim distribuídos:

• Atlantis (África do Sul): Ir. Tony Clark (Austrália), Ir. Pie-
tro Bettin (Mediterránea), María Bobillo (Compostela), 
Ir. Nnodu Onwutalu (Nigéria)

• Tabatinga (Brasil): Ir. Isidoro García (L’Hermitage), Julia-
na Kittel (Austrália), Ir. Paul Bhatti (South Asia)

• East Harlem (Estados Unidos): Ir. Jim Mc Knight (USA), 
Martha Eugenia Martínez (México Occidental)

• Romênia: Ir. Barsen García (Santa María de los Andes), 
Nanci Alexandra Prochnow e Francisco Decezaro (ca-
sal, Brasil Centro-Sul), Ir. Mario Meuti (Mediterránea)

• Distrito da Ásia: Ir. Ricardo Piña (México Central), 
Aldo Cesar Farias (Brasil Centro-Sul).

desPedida da sra. ioLaNda GaLLo

24 aNos a serviço do iNstituto

No dia 26 de junho, a Administração Geral fez uma festa 
de despedida para a Sra. Iolanda Gallo, que se aposen-
tou no dia 30 de junho, depois de 24 anos de trabalho 
no Instituto.

“Pensei que esse dia nunca chegaria, mas chegou”, dis-
se Iolanda, que trabalhou na portaria da Casa Geral des-
de 1993. 

“Dói meu coração deixar a vocês todos aqui”.

Durante suas palavras de agradecimento, ditas no pátio 
da Casa Geral diante dos membros da Administração 
Geral, o Ir. Emili Turú, superior geral, recordou que ela 
passou mais de um terço da sua vida no Instituto.

“Ela é uma pessoa que viu e ouviu tantas coisas e tam-
bém viu o tempo passar, começando com os meios de 
comunicação: correio, fax e e-mails”, disse o Ir. Emili.

“Será um novo começo para você, que esperamos seja 
alegre e bonito”, disse a Iolanda, que viverá em Marsel-
ha, na França, junto com sua irmã.

Iolanda, que provavelmente foi a primeira mulher entre 
os empregados que teve um trabalho visível na Casa 
Geral, encontrou quatro superiores gerais e também 
centenas de irmãos, leigos e visitantes.

Como presente, o Ir. Emili deu para Iolanda uma está-
tua da Boa Mãe, com a esperança que “a espiritualida-

de marista lhe acompanhe” e leu para ela uma bênção 
irlandesa.

“Possa a estrada surgir para encontrar a você. Possa o 
vento estar sempre atrás de você. Possa o sol aquecer 
sua face; a chuva cair suave sobre seus campos até nos 
encontrar novamente. Possa Deus lhe conduzir na pal-
ma da Sua mão”.
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GaNa: PriMeiras Profissões No Noviciado de KuMasi

Novos irMãos Na África do oeste e Na NiGéria

Nove noviços fizeram sua primeira 
profissão no dia 17 de junho, no 
noviciado internacional de Kumani, 
Gana. Sete são do Distrito da Áfri-
ca do Oeste e dois da Província da 
Nigéria.

Os votos foram recebidos pelo Ir. 
Joachim Ezetulugo, Provincial da 
Nigéria.

Vários sacerdotes, religiosos, fami-
liares e leigos participaram da cele-
bração.

ProvíNcia L’HerMitaGe

PriMeira Profissão do ir. tHaN-LaureNt Hua

24 de junho foi um dia de grande alegria em Notre Dame 
de l’Hermitage: o Ir. Than-Laurent Hua fez sua primeira 
profissão no Instituto dos Irmãos Maristas.

O Ir. Than-Laurent é francês, de origem vietnamita. Tem 45 
anos. Chegou na França sozinho, com 14 anos, e teve que 
superar muitas dificuldades. 

Depois de um longo processo de discernimento pessoal, 
escutou e acolheu o apelo do Senhor para se tornar “pe-
queno irmão de Maria”, depois de ter lido um artigo de 
uma revista vietnamita escrito pelo Ir. Bonaventure Tran 
Con Lao.
Reuniu-se, nesse dia, uma bonita assembleia, muito dife-
rente: uma de suas irmãs e uma sobrinha, amigos do Viet-

nã que vivem no norte da França, a comunidade do novi-
ciado de Sevilha junto com outros formadores, irmãos e 
leigos da Província que estavam fazendo retiro e também 
fieis da paróquia da qual faz parte l’Hermitage.

Foi uma celebração simples, mas alegre e cheia de símbo-
los, particularmente durante a procissão das ofertas. 

O Ir. Than-Laurent pediu a seus companheiros de novicia-
do de apresentar pedras da rocha de l'Hermitage e uma 
picareta: a construção da « Casa » desejada por Champag-
nat continua a ser construída espiritualmente no mundo, 
graças a jovens de diversos países que continuam respon-
dendo “sim” ao apelo do Senhor, do jeito de Maria.

Depois da missa, um almoço fraterno reuniu um bom nú-
mero dos participantes, durante o qual o Ir. Than-Laurent 
recordou sobriamente sua caminhada cheia de curvas.

Ir. Michel Morel
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mundo mAristA

Alemanha: Equipe da Colaboração para  
a Missão Internacional (Cmi Deutschland)

Brasil: Florianópolis - Centro  
Educacional Marista Lúcia Mayvorne

Tailândia: Centro Marista  
para Migrantes em Samut Sakhon

cuLtura vocacioNaL: uM Novo coMeço Para os Maristas de cHaMPaGNat

eNcoNtro NacioNaL reúNe aNiMadores vocacioNais

Portugal: Primeira profissão do Ir. José 
Luís Rangel Carvalho - Vouzela

França: ND de l’Hermitage : Grupo II 
Lavalla200 – envio em missão

Moçambique: Bicentenário  
do Instituto

Organizado pela equipe de Animação 
Vocacional da UMBRASIL, o Encontro 
Nacional de Animadores Vocacionais 
aconteceu entre os dias 13 e 17 de 
junho, em Brazlândia, e reuniu cerca 
de 45 animadores vocacionais, ges-
tores das três Províncias do Brasil Ma-
rista e a equipe encarregada da Vida 
Consagrada e Laicato da UMBRASIL.

O evento teve como objetivo a for-
mação, acompanhamento e plane-
jamento das atividades vocacionais 
para o Brasil Marista, além de propor 
um espaço de construção conjunta 
de novas possibilidades de acompa-
nhamento das vocações e partilha 
das iniciativas e experiências provin-
ciais.

O tema “Cultura Vocacional: um novo 
começo para os maristas de Cham-
pagnat” foi escolhido com base na 
reflexão sobre o cuidado com os ani-

madores (as) vocacionais, que acom-
panham e cuidam de jovens que es-
tão em processo de discernimento 
e construção do Projeto Pessoal de 
Vida.

Para o Coordenador da Área de Vida 
e Consagrada e Laicato da UMBRASIL, 

Ir. Luiz Adriano Ribeiro, o importante 
é cuidar de quem cuida “para entrar-
mos em sintonia com a proposta do 
Instituto Marista de termos uma cul-
tura vocacional, gerando itinerários 
para o acompanhamento vocacional 
e processo de discernimento das 
pessoas que nos procuram’’ afirmou.
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GuAtemAlA: Processos vocAcionAis

curso PArA AcomPAnhAntes

No mês de julho de 2016, aconteceu na Guatemala a pri-
meira parte do Curso Para Acompanhantes, cujos destina-
tários foram leigos e Irmãos das Províncias do Arco Norte 
e Cruz del Sur, como resposta ao convite feito a todas as 
Províncias do Instituto Marista, de iniciar processos voca-
cionais para leigos. Na primeira parte do curso foi ofereci-
da uma “Oficina de Crescimento Pessoal” com o objetivo 
de oferecer módulos de formação teóricos e práticos, a 
partir de um paradigma psicológico, histórico e espiritual. 

Durante os meses seguintes fez-se a experiência de apli-
car na vida diária por meio de fichas e acompanhamento 
pessoal.

O grupo fez novo encontro neste ano de 2017, de 15 a 
27 de junho, na Guatemala: 31 Maristas de Champagnat 
do Arco Norte e Cruz del Sur iniciaram a segunda etapa 
do Curso para Acompanhantes de Processos Vocacionais. 

Novamente, o curso foi animado pela equipe do Institu-
to Centro-americano de Espiritualidade (CEFAS), fundado 
pelo Pe. Carlos Cabarrús, SJ. 
Com o lema Acompanhar é amar, a proposta formativa 
deste ano está centrada nas técnicas e ferramentas para 
o acompanhamento.

Essa experiência de formação tem um viés de internacio-
nalidade, em sintonia com o processo atual no Instituto. Há 
participantes do Uruguai, El Salvador, México, Venezuela, 
Haiti, Guatemala, Colômbia, Porto Rico, Nicarágua, Equa-
dor, Argentina, Costa Rica e Espanha.

Em companhia do Diretor do Secretariado dos Leigos, Ir. 
Javier Espinosa e da comissão de Laicato da Província da 
América Central, imersos no espírito de La Valla, a expe-
riência tornou-se um sinal claro do “Novo Começo” como 
Maristas de Champagnat, abertos às surpresas do Espírito.

AGendA do conselho GerAl e dos diretores de secretAriAdos

Julho A setembro de 2017

31 de junho a 3 de julho: Festival da Juventude Marista 
'AWAKEN' em Sydney, Austrália: Ir Tony Leon, diretor da 
Secretaria dos Irmãos Hoje.
1 de julho: Segundo programa de formação para os par-
ticipantes de Lavalla200> (Comunidades Internacionais 
para um Novo Começo). Os participantes recebem o envio 
em Notre Dame de l’Hermitage, França, do Superior Ge-

ral, Ir. Emili Turú. Acompanham-nos seus formadores, os 
Irmãos Jeffrey Crowe e Ángel Medina. 
1 de julho: Oficina em El Salvador com o Ir. Javier Espino-
sa, diretor do Secretariado para os Leigos.
3 e 4 de julho: Reunião do Grupo de Planejamento estra-
tégico de FMSI em Roma: Marzia Ventimiglia, e Ir. Álvaro 
Sepúlveda da FMSI. 
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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

3 a 9 de julho: Retiro para os Irmãos da Província Norandi-
na em Rionegro, Colômbia, acompanhados pelo Ir. Ernesto 
Sánchez do Conselho Geral.
4 a 10 de julho: Encontro da rede de espiritualidade no 
México: Ir. Javier Espinosa.
6 a 7 de julho: Reunião da Comissão da FMSI na Casa Ge-
neralícia: Irmãos José Libardo Garzón Duque, ecônomo ge-
ral e Michael De Waas, conselheiro geral.
7 a 13 de julho: Curso de acompanhamento para discerni-
mento na Casa Geral: o Ir. Tony Leon, diretor da Secretaria 
dos Irmãos Hoje.
9 a 15 de julho: Assembleia e Capítulo do Distrito de Mela-
nésia, em Port Moresby, Papua Nova Guiné: Irmãos Michael 
De Waas, conselheiro geral.
10 a 28 de julho: Reunião da Comissão de Revisão das 
Constituições para confeccionar o terceiro rascunho: Ir. Jo-
sep María Soteras, conselheiro geral.
11 de julho: Oficina nas províncias do México e Canadá; no 
México Ir. Javier Espinosa.
17 de julho: Chegada de Federica Debenedittis em Roma: 
nova coordenadora da FMSI para a arrecadação e novos 
projetos.
22 a 29 de julho: Encontro africano marista de formação 
inicial (para os formadores e responsáveis da pastoral vo-
cacional) em Nairóbi, Kênia: Irmãos Anthony Leon e Hipóli-
to Pérez, do Secretariado Irmãos Hoje e Ir. Ernesto Sánchez, 
conselheiro geral.
24 a 29 de julho: Visita ao Noviciado internacional de Tu-
della, Sri Lanka: Ir. Michael De Waas, conselheiro geral.
25 a 31 de julho: Visita ao Projeto Three2Six e Lavalla200> 

Atlantis, na África do Sul: Ir. Christopher John Wills, diretor 
da CMI.
31 de julho a 3 de agosto: Encontro da Conferência dos 
Superiores do Continente africano (CSAC) em Nairóbi, Kê-
nia: Ir. Antonio Carlos Ramalho, conselheiro geral.

7 a 11 de agosto:  Encontro de Irmãos jovens em l’Hermita-
ge, França: Ir. Antonio Carlos Ramalho, conselheiro geral, e 
Ir. Anthony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje.
11 a 14 de agosto: Celebração do bicentenário na Provín-
cia West Central Europe, em l’Hermitage, França: Ir. Antonio 
Carlos Ramalho e Ir. Anthony Leon, diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje.
19 a 31 de agosto: Oficinas em Gana e Camarões: Ir. Javier 
Espinosa.
20 de agosto: Chegada em Roma do Ir. Rick Carrey, novo 
responsável da FMSI para a Defesa dos Direitos das Crian-
ças.
20 a 31 de agosto: Visita a Província do México Central: Ir. 
Víctor Preciado, conselheiro geral. 
21 a 24 de agosto: Conselho Internacional de Assuntos 
Econômicos, em El Escorial, Espanha: Ir. José Libardo Gar-
zón Duque.
30 de agosto a 7 de setembro: Encontro do Comitê Pro-
visional do XXII Capítulo Geral em Rionegro (Medellín), 
Colômbia: Irmãos Joseph McKee, Vigário Geral e Ernesto 
Sánchez, conselheiro geral.
8 de setembro a 20 de outubro: XXII Capítulo Geral, em 
Rionegro, Colômbia: Consejo Geral, Ir. Emili Turú, Superior 
Geral e Irmãos Anthony Leon e Hipólito Pérez.
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