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Notícias Maristas

Nomeações do CoNselho Geral: seCretariado dos leiGos, 
Cmi e equipe eCoNômiCa

admiNistração  
Geral

O Superior Geral, Emili Turú, an-
tes de chegar em Rionegro para 
o Capítulo Geral, passará alguns 
dias em Guatemala e no Novi-
ciado de Medellín.

De 20 a 31 de agosto o Ir. Víctor 
Preciado, Conselheiro Geral, vi-
sita a Província do México Cen-
tral.

O Ir. Libardo Garzón, ecônomo 
geral, participou do encontro do 
Conselho Internacional para As-
suntos Econômicos em El Esco-
rial, na Espanha, de 21 a 24 de 
agosto.

Na semana passada, o Ir. Manel 
Mendoza regressou a sua Pro-
víncia, l’Hermitage, e o Ir. Rick 
Carey, dos Estados Unidos che-
gou para assumir seu trabalho 
na FMSI.

A Mesa Provisória do XXII Capí-
tulo Geral se encontra a partir de 
31 de agosto até 6 de setembro, 
em Rionegro, na Colômbia. Entre 
os participantes estão o Ir. Joe 
McKee, vigário geral, e Ernesto 
Sánchez, Conselheiro Geral.

O Ir. Javier Espinosa, diretor do 
Secretariado dos Leigos, esteve 
em Gana na semana passada e 
em Camarões essa semana par-
ticipando de seminários com os 
leigos.

 O Conselho Geral, durante a sua últi-
ma sessão regular, dia 14 de agosto, 
fez várias nomeações, a maioria delas 
para um período de três anos.

O Ir. Valdícer Facchi, da Província Bra-
sil Sul-Amazônia, se transferirá, em fe-
vereiro, para a Casa Geral como novo 
membro da equipe da Cmi (Colabo-
ração para a Missão Internacional). A 
partir de primeiro de julho substituirá 
ao Ir. Chris Wills como diretor.

Raúl Amaya, da Província Santa María 
de los Andes, será o primeiro leigo in-
dicado como diretor do Secretariado 
de Leigos, substituindo ao Ir. Javier 
Espinosa, a partir de primeiro de ja-
neiro. Como agora, o secretariado 
contará com dois diretores adjuntos: 
Pep Buetas, da Província de l’Hermita-
ge, nomeado no ano passado para um 
segundo mandato, e Agnes Reyes, da 
Província East Asia, a partir de primei-
ro de janeiro. Para o Secretariado Am-

pliado de Leigos, o Conselho nomeou 
a João Luis Fedel Gonçalves (segundo 
triênio), da Província Brasil Centro-Sul 
e, como novos membros, Ir. Elias Odi-
naka Iwu, da Nigéria, Kate Fogarty, da 
Australia, e Ana Saborío, da Província 
da América Central.

Também foram feitas nomeações 
para a equipe da gestão econômica 
do Instituto:
O Ir. Roque Brugnara, da Província Bra-
sil Centro-Sul foi nomeado para mais 
um ano como responsável da conta-
bilidade da Administração Geral.
Os membros do Conselho Internacio-
nal de Assuntos Econômicos (CIAE) 
serão, a partir de primeiro de janeiro: 
Ir. Libardo Garzón (ecônomo geral, 
coordenador), Ir. Francesc Xavier Giné 
Arnella (l’Hermitage), Bernard Kenna 
(Austrália), Adrienne Egbers (África 
Austral), Ir. Jorge Gaio (Brasil Centro-
-Sul), Ir. Alfonso Fernández (Ibérica) e 
Ivo Cadaval (Brasil Sul-Amazônia).

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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rumo a um Novo Começo: Capitulares são portadores 
dos frutos do proCesso pré-Capitular

 Desde a criação da Comissão Prepa-
ratória do Capítulo Geral, em 2015, 
muito trabalho tem sido feito para 
preparar a Assembleia Capitular, que 
começa no dia 8 de setembro. De 
fato, o Capítulo Geral é o momento 
culminante de um processo que tem 
produzido muita reflexão e também 
documentos que são expressão da 
vitalidade do carisma marista, que 
marcha rumo a um novo começo.
 

Processo Pré-Capitular

Todos os Maristas de Champagnat, a 
partir da Carta de Convocação do Ir. 
Emili Turú, publicada em setembro 
de 2016, foram convidados a parti-
cipar do Processo Pré-Capitular, pro-
posto pela Comissão Preparatória. 
As três fases desse processo foram 
pensadas para fazer com que os 
capitulares pudessem ser represen-
tantes da vivência do carisma maris-
ta, captar o que aconteceu em sua 
unidade administrativa e transmitir 
essa riqueza de experiência para a 
assembleia do Capítulo.

Cada capitular, na Assembleia, será 
um mensageiro e transmitirá aos 
participantes a experiência vivida 
e as sugestões apresentadas pela 
própria Unidade Administrativa.
 

Relatório do Conselho Geral

Um instrumento importante para 
os capitulares e todos os Maristas 
de Champagnat é o Relatório do Ir. 
Superior Geral e seu Conselho para 
o XXII Capítulo Geral, que foi publi-
cado no início do ano como o núme-
ro 47 de FMS Mensagem. As ideias 
apresentadas neste documento re-
sultam da reflexão e do diálogo que 

o Conselho Geral empreendeu junto 
aos integrantes dos Secretariados e 
outras equipes que atuaram durante 
o seu mandato.

Os participantes do Capítulo rece-
beram também dois anexos a este 
documento: “Mandatos capitulares 
relacionados com finanças” e “Re-
latórios dos Serviços da Administra-
ção Geral (2019-2017)”.

províNCia europa CeNtro-oeste: uma poNte rumo ao futuro

Celebração do biCeNteNário do iNstituto em l’hermitaGe

 Cerca de 60 leigos e irmãos da Província Europa Cen-
tro-Oeste participaram da celebração do Bicentenário 
do Instituto em l’Hermitage, de 11 a 14 de agosto de 
2017.

O encontro da Província, marcado pelos temas da es-
piritualidade e da missão teve como lema « Rumo ao 
Futuro ».

O Ir. Tony Leon, animando a celebração de abertura, se 
inspirou na imagem do Rio Gier. Relembrou as diversas 

fundações que fizeram parte da história da Província, 
começando com a inauguração da comunidade de Lon-
dres, em 1853, a primeira fundação fora da França.

No sábado, 12 de agosto, o Ir. Don Bisson dos Esta-
dos Unidos, falou sobre a espiritualidade, baseando-
-se na psicologia de Jung, que proporcona uma visão 
profunta e estimulante para a espiritualidade marista, 
tocante para muitos participantes. Entre outras coisas, 
sublinhou que « não podemos ter um carisma marista 
que marginaliza as mulheres ». Lembrou as inúmeras 

http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=421
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=421
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=432
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=554
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=554
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=554
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Cinquenta estudantes dos colégios 
São Luís (Santa Cruz do Sul) Maris-
ta Pio XII (Novo Hamburgo) estão 
no Chile, de 26 de junho a 3 de se-
tembro, como intercâmbio cultural. 
Estão hospedados nas casas de es-
tudantes do Instituto Marista O’Hi-
ggins em Rancagua. Os estudantes 
chilenos haviam visitado o Brasil em 
maio.

Brasil sul-aMazôNia

NotíCias em breve

NoraNdiNa 

A fraternidade “Irmão Ángelo”, do 
MChFM, fundada por sete leigos 
maristas, celebrou 25 anos de vida 
no dia 15 de agosto, em Popayan, 
Colômbia. Cerca de 60 pessoas par-
ticiparam da missa, durante a qual 
os membros da fraternidade reno-
varam seu compromisso marista. 
Nos dias que precederam a celebra-
ção a Fraternidade fez uma novena 
a São Marcelino em preparação para 
o aniversário.

Concluiu-se, em 27 de agosto o se-
gundo retiro para Irmãos em Larde-
ro, na Espanha. Foi animado pelo Ir. 
José María Ferre e teve como núcleo 
das apresentações o conceito de 
fraternidade e do ser irmão marista. 
O retiro começou em 20 de agosto.

iBérica

mulheres que atualmente estão en-
volvidas na liderança do Instituto 
Marista.

No domingo, 13 de agosto, o grupo 
visitou La Valla, onde o Ir. Ben Con-
sigli, também dos Estados Unidos, 
convidou os participantes a refletir 
sobre a dimensão comunitária do 
carisma marista.

De tarde, o Ir. Steve Schlitte, diretor 
da Academia St. Michael em Nova 
Iorque, partilhou a própria expe-
riência de encontro com Deus atra-
vés da missão marista.

Pe. John Lumley, um sacerdote que 
frequentou os Padres maristas, ce-
lebou a missa em Rosey. Na homilia, 
disse que Maria e os valores maris-

tas estão no centro da identidade 
de todos os maristas.

O encontro foi uma oportunidade 
para as pessoas dos diferentes paí-
ses da Província se encontrarem e 
reforçar a amizade que tem sido 
criada durante outros encontros. 
Houve oportunidade para repouso 
e também um almoço festivo em 
um restaurante local.

O encontro foi também o ponto cul-
minante de uma série de encontros 
que aconteceram durante os últi-
mos anos, que têm ajudado a cons-
truir uma ponte para o futuro maris-
ta na Província, com a participação 
crescente de leigos e leigas.
____________
Ir. Brendan Geary, Provincial

províNCia da ásia do sul: sri laNka

um retiro Com um toque difereNte

 Os Irmãos Maristas da Província da Ásia do Sul tiveram o 
seu retiro anual de 13 a 19 de Agosto no Centro de Reti-
ros beneditino de Monte Fano em Ampitiya, Kandy, a 96 
km de Colombo, capital do Sri Lanka. Estavam presentes 
28 Irmãos do Sri Lanka e do Paquistão. Devido a circuns-
tâncias imprevistas os Irmãos da Índia não puderam estar 
presentes no retiro.

Os Irmãos ficaram felizes com a presença do Irmão Teó-
filo que veio de Roma, diretamente para animar o retiro. 
O tema do retiro foi a "IDENTIDADE E MISSÃO DO RELI-
GIOSO IRMÃO NA IGREJA". De fato o tema foi tomado do 

livro publicado pela Congregação dos Institutos de Vida 
Consagrada e das Sociedades de Vida Apostólica. E, à me-
dida que o retiro ia avançando, dia a dia, fomos capazes 
de aprofundar os grandes temas que aparecem no docu-
mento.

As apresentações visuais, as anedotas, o sentido de hu-
mor do facilitador, a sua experiência pessoal, o livreto 
que preparou para o retiro com passagens significativas 
do documento, tudo isso nos ajudou a entrar na alma do 
documento. Muitas canções escolhidas relacionadas com 
os respetivos temas mostraram-nos outros aspetos dos 
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moNdo marista

Austrália: Renovação de votos  
do Ir. James em Alice Springs

Casa Geral: um novo ícone grego repre-
sentando Montagne, La Valla e Fourvière

Nova Zelândia: Professores participam  
de uma conferência para leigos maristas

Brasil: reunião da equipe de  
comunicação da região América Sul

Nigéria: retiro anual no Centro  
de Formação Marista, Orlu

Chile: Encontro Nacional  
de Marcha

temas estudados. O conteúdo do documento ficou assim 
mais ao nosso alcance. O documento em questão foi en-
tregue a todos os Irmãos presentes no retiro. Mesmo as-
sim, sem a ajuda do facilitador teria sido mais difícil para 
nós entrar na dimensão teológica do documento e, con-
sequentemente, teria sido mais difícil descobrir com mais 
profundidade a identidade do Religioso Irmão.
A metodologia do facilitador foi sempre a mesma na abor-
dagem dos temas: em primeiro lugar ver o pano de fundo 

bíblico de cada tema; em segundo lugar, referência aos 
documentos maristas que falam do mesmo tema; e em 
terceiro lugar o estudo mais atento das passagens do do-
cumento relacionadas com o tema escolhido. Essa meto-
dologia ajudou-nos a conhecer o documento de um modo 
mais profundo e a interiorizar os pontos mais salientes da 
sua doutrina. Algumas canções e leituras adrede escolhi-
das mostraram-nos outros aspetos do tema estudado ou 
rezado, Os temas aprofundados foram os seguintes:
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• Primeiro dia:   Irmãos em comunhão com o Povo de Deus;
• Segundo dia:  O mistério de comunhão para a missão;
• Terceiro dia: O mistério: Fraternidade – o dom que rece-

bemos;
• Quarto dia:  Comunhão: Fraternidade -  o dom que par-

tilhamos;
• Quinto dia : A missão: Fraternidade  -  o dom que entre-

gamos;
• Sexto dia:  Quem é meu Irmão?

As orações da manhã e as orações marianas de cada dia 
ajudaram o grupo a permanecer atento e a viver no Es-
pírito de Deus. Os Irmãos apreciaram este retiro e todos 
esperamos que produza frutos no futuro tanto a nível de 
comunidades como a nível individual. Frutos em relação à 
vida comunitária, à vida de oração e à missão apostólica 
do Irmão. Devemos agradecer a Deus ainda o lindo tempo 
que tivemos durante todo o retiro neste mosteiro dos Be-
neditinos de São Silvestre em Kandy.  -Irmão Joseph Peiris

filipiNas: eNCoNtro de joveNs irmãos

irmãos professos temporários em atividades pastorais

Quinze jovens irmãos das Filipinas se 
reuniram para um encontro de Irmãos 
Professos Temporários no Centro Pro-
vincial de General Santos City.

Foi o primeiro de três encontros pre-
vistos para este e o próximo ano de 
Irmãos professos temporários em ati-
vidades pastorais. 
O encontro se realizou de 28 a 30 de 
julho.

Durante a reunião, o Ir. Albert Muñoz 
falou sobre sua experiência na anima-
ção vocacional. Recordou, ao mesmo 
tempo, aos jovens irmãos que têm a 
responsabilidade de promover uma 
cultura da vocação em suas comuni-
dades e atividades pastorais.

Cinco irmãos partilharam a experiên-
cia de preparação para a profissão 
perpétua e o curso de “aggiornamen-

to” frequentado durante dois meses 
em Fiji. O Ir. Ted Fernandez, encarre-
gado de acompanhar o grupo, condu-
ziu parte do encontro. 
O Ir. Robert Teoh, provincial da East 

Asia, falou sobre a celebração do bi-
centenário no Instituto, a importância 
da chamada a ser religioso irmão no 
mundo de hoje e ainda sobre seu tra-
balho como superior provincial.

províNCia brasil CeNtro-sul: irmãos, leiGos e leiGas partiCipam

da assembleia em preparação ao XXii Capítulo Geral

 Entre os dias 11 e 12 de agosto, Irmãos Leigos e Leigas 
Maristas que participaram das etapas de preparação ao 
Capítulo Geral estiveram reunidos no Memorial Marista, 
em Curitiba (PR), para recolher, confirmar, partilhar e ce-
lebrar todo o caminho percorrido em preparação ao im-
portante evento que acontece, em setembro, em Rionegro, 
Colômbia.

Os participantes da Assembleia, vindos de diferentes uni-
dades e comunidades da Província, foram divididos em 
grupos ao redor de mesas redondas, visando o diálogo, o 
debate, a proposição e a criação de consensos sobre te-
máticas prioritárias, emergentes e urgentes para a vida e 

missão do Instituto Marista. O evento contribuiu sobre-
maneira para gerar reflexão em torno das provocações do 
processo preparatório e indicar as principais proposições 
e prioridades da Província Marista Brasil Centro-Sul aos 
próximos oito anos do governo geral do Instituto Marista, 
assim consensuadas nos seguintes temas: 1) Espirituali-
dade e Mística; 2) Relações Fraternas e de Comunhão; 3) 
Identidade Marista; 4) Missão em Espaços de Fronteira; 5) 
Atenção aos sinais de um mundo plural; 6) Educação como 
meio de transformação social e 7) Estruturas eficazes a 
serviço das pessoas e da missão evangelizadora.
As reflexões sobre diferentes temáticas fez com que Ir-
mãos, Leigos e Leigas reafirmassem a identidade Marista, 
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Os irmãos do Setor Marista do Haiti, pentencente à Pro-
víncia do México Ocidental, realizaram, de 31 de julho a 3 
de agosto, uma assembleia com o objetivo de unir as di-
ferentes visões e fixar claramente as diretrizes educativas 
maristas no país.

O Ir. Alfredo Alba participou em nome do Conselho Pro-
vincial de México Ocidental. O grupo foi apoiado também 
pelo Centro de Serviços Maristas da Província, que man-
dou como facilitadores do encontro os professores Adela 
Delgadillo e Stephen Birtwistle.

Foram dias de trabalho intenso e de convivência fraterna 
para partilhar sobre os sonhos que o grupo tem em relação 
à missão na “Pérola do Caribe”, do novo Haiti que se alme-
ja ajudar a construir, tornando realidade um sonho.

Os participantes analisaram a realidade e a partir daí ten-
taram definir a identidade, missão e visão marista, assim 
apresentada:

Somos irmãos educadores, que oferecemos formação e 
evangelização às crianças, jovens e professores nas esco-
las e comunidades do Haiti, para que sejam transformado-
res de sua realidade.

assembleia do setor do haiti

formaNdo para traNsformar a realidade

Somos irmãos educadores, 

que oferecemos formação 

e evangelização às crian-

ças, jovens e professores 

nas escolas e comunidades 

do Haiti, para que sejam 

transformadores de sua 
realidade. 

"

"

o compromisso com o carisma e a perenidade da missão. 
“A Assembleia também reavivou nosso compromisso de 
aprofundar quem somos, o que queremos, para onde va-
mos e que vivemos para servir os outros”, diz Irmão João 
Carlos do Prado, Superior Provincial eleito para o mandato 
2018-2020.  Segundo ele, a diversidade, as especificida-
des e as contribuições trazidas na Assembleia serão muito 
importantes para o Capítulo Geral. 
“Tivemos muitos olhares e percepções sobre cada tema 
debatido. Todos os apontamentos são relevantes para o 
Instituto Marista”, comenta.

O final da Assembleia foi marcado pela celebração de en-
vio dos representantes da Província que estarão em Rio-
negro: Ir. Joaquim Sperandio, Ir. João Carlos do Prado e Ji-
mena Grignani, leiga convidada, além da Priscila Staniski 
e Laércio da Cruz Loureiro, que darão suporte informático 
durante o Capítulo Geral.

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

