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Notícias Maristas

XXII ChapItre général: rIoengro, ColombIe

Dia 26 - 3 de outubro - Eleição do Superior Geral 
e Vigário Geral do Instituto

Na terça-feira, 3 de outubro, foram eleitos os irmãos 
Ernesto Sánchez, da Província do México Occidental, 
como Superior Geral, e Luis Carlos Gutiérrez Blanco, da 
Província da América Central, como Vigário Geral.

À tarde, o Ir. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, Provincial da 
América Central, foi eleito Vigário Geral do Instituto. O 
processo foi muito parecido com a eleição do Superior 
Geral. O agradecimento por esse dia cheio de dom do 
Espírito começou com a eucaristia, celebrada pelo Frei 
Rodrigo Ortiz. Os noviços de Medellín se juntaram ao 
grupo e também a comunidade de San Domingo, da 
periferia da cidade. Para ler a notícia completa, visite 
https://goo.gl/eZMBms.

Dia 27 - 4. de outubro - Trabalhando 
os temas chave

Depois das eleições do Superior e do Vigário, os capitulares 
retomaram a reflexão sobre os temas chave, que orientarão 
o ser e o fazer do Instituto durante os próximos anos.

O resto do dia foi reservado para o trabalho em grupo. A 
tarefa do trabalho consistiu em finalizar os princípios, tendo 
presente as considerações feitas pelas mesas. 

Os grupos também começaram a elaborar as orientações 
que se passarão ao Instituto. Para ler a notícia completa, vi-
site https://goo.gl/WePJGd .

Dia 28 - 5 de outubro - Princípios e recomendações 
de ação no Novo La Valla

O capítulo está entrando em uma etapa de definição dos 
princípios e das recomendações de ação nesse início do ter-
ceiro centenário do Instituto. 

Os seis grupos continuaram trabalhando e apresentando os 
temas. 

Foi também aprovado que a Regra de Vida seja um texto se-
parado das Constituições. Para ler a notícia completa, visite: 
https://goo.gl/M6yEZj.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/eZMBms
https://goo.gl/WePJGd
https://goo.gl/M6yEZj
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Dia 30 - 7 de outubro - Aprovação do processo 
para a eleição do Conselho Geral

No sábado, os capitulares trabalharam pela manhã e apro-
varam o processo que levará à eleição de seis conselhei-
ros gerais, na próxima terça-feira. O grupo “Amadeus”, com 
sua presença, animou o dia em Rionegro.

Os trabalhos da manhã terminaram com a celebração da 
missa. Já na oração da manhã fora celebrada a festa de 
Nossa Senhora do Rosário. A missa foi outro momento es-
pecial para recordá-lo. Para ler a notícia completa, visite  
https://goo.gl/WdBczd.

Dia 31 - 9 de outubro - Capítulo geral abre os braços
 aos migrantes

Com um gesto simples de abrir os braços, os participan-
tes do Capítulo Geral dos Irmãos Maristas aderem à cam-
panha da Caritas Internationalis #ShareJourney e cari-
nhosamente dizem “bem-vindos” a migrantes e pessoas 
deslocadas.

A campanha foi aberta há alguns dias pelo Papa Fran-
cisco e busca contribuir na criação de uma cultura do 
encontro, procurando aumentar os espaços e oportuni-
dades para os migrantes e comunidades para que se co-
nheçam melhor uns aos outros.
Para ler a notícia completa, visite https://goo.gl/37C2Bj.

Dia 32 - 10 de outubro - Seguindo adiante

O dia foi marcado pelo início do processo de discerni-
mento para a eleição dos seis conselheiros gerais. 

Na parte da manhã foram trabalhadas as chamadas refe-
rentes às finanças e à missão.

O trabalho da assembleia começou após a oração da 
manhã, animada pelo Ir. John Hazelman, do Distrito do 
Pacífico. Foram retomados os trabalhos de apresentação 
das chamadas. Até sábado, 4 grupos haviam apresenta-
dos as conclusões dos trabalhos. Faltavam ainda dois gru-
pos: finanças e missões. Para ler a notícia completa, visite 
https://goo.gl/aZLR3u .

Dia 29 - 6 de outubro - Capítulo Geral
O dia foi todo dedicado ao trabalho sobre os princípios 
e orientações ligados às 5 áreas, que serão apresentados 
como propostas do Capítulo Geral ao Instituto para os pró-
ximos anos de atuação do Carisma Marista.
La rédaction définitive sera un travail supplémentaire, qui 
accordera une attention particulière au style, à la recher-
che de l'unité. Na parte da tarde, depois de uma hora de 
trabalho nos grupos, cada coordenador das equipes que 
trataram temas relativos à missão, ao governo e Irmãos-
-Leigos explicou à Assembleia as novidades nas propostas 
dos princípios e orientações. Para ler a notícia completa, 
visite https://goo.gl/AbRytw .

https://goo.gl/WdBczd
https://goo.gl/37C2Bj
https://goo.gl/aZLR3u
https://goo.gl/AbRytw
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novo SuperIor geral doS IrmãoS marIStaS

Ir. erneSto SánChez

O Capítulo dos Irmãos Maristas, que se realiza em Rione-
gro, na Colômbia, elegeu hoje pela manhã o Ir. Ernesto Sá-
nchez, da Província México Ocidental como XIV superior 
do Instituto.

O Ir. Ernesto, conselheiro geral desde 2009, substitui o Ir. 
Emili Turú, eleito em 2009. Será o Superior do Instituto 
durante os próximos 8 anos.

Ir. Ernesto Sánchez

Ernesto Sánchez, FMSO Irmão nasceu em Guadalajara, 
México, no dia 21 Fevereiro de 1961, e é o nono filho de 
uma família de dezesseis, constituída por seus pais Carlos 
e Juanis.

Aluno marista do pré-primário ao pré-vestibular, entrou no 
postulado aos 17 anos. Cursou a Escola Normal, no esco-
lasticado e depois, as licenciaturas em Ciências religiosas 
e Matemática.

Em Roma, completou a licenciatura em Pastoral vocacional 
e fez o mestrado nessa área. Participou do curso para for-
madores, em Lyon, França. Foi professor por quatro anos, 
no nível primário e três, no secundário, sendo ao mesmo 
tempo formador no juvenato. Durante cinco anos integrou 
a equipe provincial de pastoral vocacional e juvenil e le-
cionou no pré-vestibular.
Foi diretor do postulado, quatro anos, e em seguida foi cha-
mado à Administração geral, sendo, por 4 anos, secretário 
das Comissões de Vida religiosa e da Pastoral vocacional 
e, por dois anos, diretor do Secretariado das vocações.

No dia 23 de dezembro de 2008, assumiu como superior 
da Província do México Ocidental.Foi eleito conselheiro 
geral em 3 de outubro de 2009.

vIgárIo geral do InStItuto

ir. Luis carLos Gutiérrez BLaNco

O Capítulo dos Irmãos Maristas, que se realiza em Rione-
gro, na Colômbia, elegeu o Ir. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, 
da Província América Central, como Vigário Geral do Ins-
tituto.

O Ir. Luis Carlos, Provincial desde 2013, substitui o Ir. Joe 
McKee, eleito em 2009. Será o Vigário do Instituto durante 
os próximos 8 anos.

Ir. Luis Carlos

Nasceu em 1967, na Espanha. Fez os primeiros votos no 
Instituto em 1986, em Palencia, e logo em seguida se 
transferiu para Guatemala, tendo feito a profissão per-
pétua em 1992. Inicialmente trabalhou nos colégios de 
Guatemala, Costa Rica e Porto Rico. Mais tarde se tornou 
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mundo marISta

Espanha: Escola marista Nuestra Señora 
de Guadalupe- Navalmoral de la Mata

Estados Unidos: Martha Martínez chega 
à comunidade East Harlem, Nova York

Alemanha: Maristen 
Gymnasium Furth, Furth

Grécia: Lycée Léonin 
Néa Smyrni, Atenas

Brasil: Encontro de educação 
no Colégio Marista Patos de Minas

Filipinas: Reciclando 
no MAPAC

responsável provincial da educação e percorreu, assim, os 
seis países da Província.

Fez estudos universitários em Estudos Sociais e Lingua-
gem. 
É licenciado em teologia, mestre em administração e su-
pervisão educativa e conseguiu o doutorado em educação 
pela universidade de Porto Rico.

Foi professor em diferentes contextos e se destaca pela 
paixão pelo ensino, que vê como espaço de transforma-
ção, humanização e evangelização. Também esteve lide-

rando movimentos de jovens e a respeito dos leigos diz: 
“à minha volta sempre existiram pessoas especiais, leigos 
e leigas, membros de fraternidades, que me recordam com 
seu testemunho a riqueza do nosso carisma”.

Foi também membro da junta diretiva das conferências de 
religiosos da Costa Rica e da Guatemala.

Desde dezembro de 2013 é provincial, além de ser mem-
bro da Comissão de Missão e Subcomissão de Educação 
da Conferência Interamericana de Provinciais, da qual é 
coordenador do Conselho Permanente.

FIlIpInaS: um ComItê dedICado à proteção da InFânCIa 
a eduCação de proFeSSoreS e eStudanteS lídereS

A Comissão de Proteção da Infância da Província East 
Asia convocou o comitê diretivo nos dias 22 e 23 de 
setembro em Tulan, Filipinas, para melhorar a proteção 
infantil nas escolas e na comunidade, pela implemen-
tação de um projeto da organização caritativa irlandesa 
Misean Cara.

A intenção era de analisar até que ponto haviam al-
cançado os objetivos, as oficinas sobre “A proteção 
das crianças: desenvolver a capacidade dos docentes 

e dirigentes estudantis sobre os direitos das crianças e 
proteção da infância”.

As oficinas que faziam parte do projeto Misean Cara, 
formaram 60 professores e 60 líderes estudantis sobre 
os direitos e a proteção das crianças e prepararam-nos 
para seu papel na criação de um escritório de proteção 
infantil nas escolas locais.
Participaram 15 escolas do país, entre elas seis escolas 
maristas e nove escolas de Nossa Senhora, da diocese 
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de Marbel. Os participantes do co-
mitê diretivo são: Ma Fe Lucia L. Pal-
ma, Agnes S. Reyes, Jubert Mendoza 
e os Irmãos Ted Fernández, Crispin 
Betita e Albert Bolibol.

O Comitê está organizando agora 
uma oficina para o mês de novem-
bro, para o Barangay Child Protec-
tion Council (BCPC), o Conselho de 
Proteção das Crianças de Barangay, 
uma organização da comunidade 
com a qual as escolas colaboraram.

“Que estas iniciativas de desenvol-
vimento de capacidades que vamos 
fazer nas escolas e na comunidade 
levem a BCPC a ser receptiva e fun-
cional, bem como as escolas mais 
empenhadas no apoio das iniciati-
vas da comunidade local”, afirmou 
o Ir. Crispin. “Tudo para o maior bem 
das crianças que cuidamos.”
Enquanto isso, 30 líderes estudan-

tis e 15 conselheiros de orientação 
escolar reuniam-se a parte, num se-
minário sobre ‘Cuidado do compa-

nheiro: detecção de manifestações 
de abuso entre crianças e o que fa-
zer a respeito’.

FIjI: termInou a reConStrução de uma eSCola danIFICada 
pelo CIClone do ano paSSado

Uma escola primária em Suva, Fiji, ter-
minou a reparação do telhado neste 
mês depois dos danos causados pelo 
ciclone tropical Winston, na ilha, em 
fevereiro de 2016.

A Marist Brothers Primary School 
também está planejando melhorar a 
infraestrutura da escola, que inclui a 

concerto os problemas elétricos e de 
encanamentos causados pelo ciclo-
ne. Mesmo com os trabalhos anda-
mento, os alunos puderam continuar 
as aulas.

“O ciclone impactou os Irmãos de 
muitos modos. As escolas foram fe-
chadas por causa dos danos e as ca-

sas das famílias dos alunos também 
foram danificadas, algumas destruí-
das”, disse Ashley Bulgarelli, coorde-
nadora de projetos e associações da 
Australian Marist Solidarity.

“Necessitava-se um grande apoio e os 
Irmãos continuaram trabalhando em 
suas escolas do melhor modo possí-
vel para que a comunidade pudesse 
seguir adiante”, continuou dizendo. 
“Os Irmãos se organizaram para aju-
dar as pessoas da comunidade que 
foram mais afetadas”.

Os primeiros Irmãos Maristas chega-
ram em Fiji no ano 1888. Desde en-
tão, ensinam em Suva, Cawaci, Nailili-
li, Wairiki, Napuka e Savarekareka.

Em Suva, os Irmãos Maristas têm 
cinco instituições educativas: Marist 
Brothers High School, Marist Brothers 
Primary School, St. Marcellin Primary 
School, Champagnat Institute (escola 
profissional de necessidades espe-
ciais) e Marcellin’s Angels (jardim de 
infância).
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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

Quase um mês depois do terremoto 
de 8,2 graus na escala Richter, que 
ocorreu no dia 7 de setembro no sul 
do México e que deixou a obra maris-
ta de Ixtaltepec quase toda destruída, 
os superiores da Província México 
Central publicaram uma carta desti-
nada ao Instituto.

Nela o Provincial, Ir. José Sánchez Bra-
vo, e o vice Provincial, Ir. Javier F. Sal-
cedo Camerana, dizem que “a recons-
trução da casa marista de Ixtalpetec é 
algo que cabe exclusivamente a nós, 
Irmãos”.

“Cremos que não podemos nem de-
vemos usar os recursos que as pes-
soas de boa vontade, que confiam em 
nós, estão depositando para apoiar a 
reconstrução da escola ou das casas 
em Oaxaca” escreveram em uma carta 
publicada no dia 2 de outubro na ci-
dade do México.

Os Irmãos também aproveitaram para 
partilhar algumas aprendizagens des-

México: ‘a recoNstrução da casa 

de ixtaLtepec caBe excLusivaMeNte a Nós’
tes dias como: ser agradecidos; ter fé 
e esperança; sermos caritativos; unir 
forças e discernir.

Para ler a carta completa, façam um 
clique aqui.

Foi aberta uma conta especial para 
doações para reconstrução ou repa-
ração de escolas em Oaxaca; Seu pri-
meiro objetivo será estabelecer 20 
espaços provisórios, enquanto o "In-
ternado Guadalupano" e o "Assunção 
Ixtaltepec Bachillerato" são recons-
truídos. 

Nós o convidamos para participar 
desta iniciativa e solidariedade com 
quem mais precisa disso.

A FMSI também abriu uma conta ban-
cária para coletar doações para o tra-
balho marista na Ixtaltepec. 
Estas são as duas contas bancárias 
opcionais abaixo para doar, direta-
mente na província do México ou via 
FMSI.

Cremos que não podemos 

nem devemos usar os re-

cursos que as pessoas 
de boa vontade, que 

confiam em nós, estão 

depositando para apoiar 

a reconstrução da escola 

ou das casas em Oaxaca.

"

"
MEXICO
Título da causa: PATRONATO NACIO-
NAL DE ALFABETIZACION Y EXTEN-
SION EDUCATIVA A.C.
Conta bancária: CUENTA BANAMEX: 
5771432
Clank interbancário: 7011
Interbank clabe: 
00218071157714327
Código Swift para depósitos estran-
geiros: BNMXMXMM 

FMSI (Fundação Marista para a Soli-
dariedade Internacional Onlus Para 
o bem das crianças)
c / c bank n.100000125288
Banca Prossima
IBAN: 
IT70M0335901600100000125288
BIC: BCITITMX
Para as contrapartes estrangeiras que 
não pertencem à Área SEPA:
Código BIC: BCITITMM
Para crédito adicional ao BCITITMX
IBAN: 
IT70M0335901600100000125288
Título da causa: MESSIC EMERGENCY
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