
Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma499

www.champagnat.org

Ano X - Número 499 | 07 de novembro de 2017

Notícias Maristas

Presença Marista na Índia : Várias escolas, Projetos 
ajudaM as crianças ‘intocáVeis’ a sair da Pobreza

adMinistração 
geral

O novo conselho geral com-
pleto chegará na Casa Geral 
somente em janeiro. Os Irmãos 
Ernesto Sánchez, superior ge-
ral, e Josep Maria Soteras, con-
selheiro geral, chegaram já na 
semana passada. Também o 
Irmão Óscar Vigario já chegou 
e passa algumas semanas em 
Roma.

Os irmãos membros do antigo 
governo geral retornaram para 
a Casa Geral e preparam sua 
despedida. O Ir. Michael De 
Waas foi o primeiro a regressar 
à sua Província; viverá na cida-
de de Haldeanduwana, no Sri 
Lanka.

O Ir. Javier Espinosa, diretor do 
Secretariado dos Leigos, até 
dia 9 de novembro, encontra, 
no Chile, líderes dos leigos das 
Américas.

No início de novembro, o Ir. Li-
bardo Garzón, ecônomo geral, 
participou do encontro do Be-
dford Fund no Canadá.

Nos dias 10 e 11 de novem-
bro acontece na Casa Geral 
um seminário sobre o método 
“appreciative inquiry”, organi-
zado pelo SEDOS. Participarão 
vários irmãos maristas.

Desde a chegada na Índia, em 1974, 
os Irmãos Maristas implantaram vá-
rias escolas e projetos para ajudar as 
crianças “intocáveis” a romper o ci-
clo da pobreza.

Dirigem três escolas no país, locali-
zadas no Estado de Tamil Nadu, no 
sul: uma escola primária e secundá-
ria em P. Udayapatti, uma escola se-
cundária em Mangamanuthu, e uma 
pré-escola e escola primária em Vi-
zhalanmedu.

Desde 2003, os Irmãos dirigem tam-
bém uma organização sem fins lucra-
tivos chamada Marcellin Trust para 
amparar o trabalho social e humani-
tário no país que, desde então, de-
senvolveu dois projetos principais: 
Operation Rainbow e Lavalla Eve-
ning Study Centers.

Operation Rainbow (Operação Arco 
Iris), criada em 203, oferece cuida-
do e apoio às crianças contaminadas 
pelo vírus causador da AIDS ou SIDA.

Na última década, os Irmãos lidera-
ram outros projetos para proporcio-
nar trabalho para as mulheres rurais 
e para os pais contaminados pelo 
vírus causador da AIDS ou SIDA, edu-
cação informática básica para crian-
ças e ajuda para as pessoas atingidas 
pelo terremoto e tsunami de 2004.

Em 2016, estabeleceram La Valla 
Evening Study Centres (Centros de 
estudos noturnos La Valla), que ofe-
rece apoio a 380 crianças depois das 
aulas em 12 locais nos distritos de 
Karur e Tiruchirappalli. Ali trabalham 
14 professores e três Irmãos.
Há 16 Irmãos na Índia: três em Man-
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A alegria e gratidão dos 

irmãos pela sua presença 

era muito evidente. 

"

"

gamanuthu, cinco em P. Udayapatti, cinco em Tiruchira-
palli (comunidade de Trichy) e três em Trichy (Viyalan 
Medu).

As três escolas e o Fomento Marcelino pertencem à pro-
víncia South Asia. Eles receberam apoio da família ma-
rista em nível local e internacional, assim como da Aus-
tralian Marist Solidarity, FMSI, Misean Cara, SCIAF, India 
Village Project e várias agências internacionais.

O distrito da Ásia também está presente na Índia e tem 
uma comunidade na aldeia de Talit.
 
Sobre as escolas

Marist Primary School e Marist Higher Secondary School 
em P. Udayapatti

A escola primária, que é administrada pelos Irmãos des-
de 1988, tem dois Irmãos e cinco professores leigos que 

educam 300 crianças. A maioria dos estudantes são hin-
duístas, enquanto os demais são muçulmanos ou cristãos.

A escola secundária tem três Irmãos e 35 professores lei-
gos que educam 900 crianças. Proporciona educação se-
cundária para crianças de várias aldeias.

St Marcellin Higher Secondary School em Mangamanuthu

A escola é dirigida por três Irmãos e 25 professores, que 
educam 750 crianças. No nível social, estas crianças são 
conhecidas como ‘dalits’, que significa ‘intocáveis’.

Vizhalanmedu Nursery and Primary School

Dois Irmãos educam 150 crianças rurais pobres, também 
‘dalits’, com o objetivo de ajudá-las a romper o ciclo da 
pobreza. A escola foi iniciada em 2015 com forte apoio 
de doadores e do St Patrick’s College en Dundas, da Aus-
trália.

irMãos idosos do México ocidental

Visita do ir. ernesto sánchez à casa chaMPagnat

No dia 27 de outubro a comunida-
de de Irmãos idosos da Província do 
México Ocidental recebeu a visita do 
superior geral, Ir. Ernesto Sánchez, em 
Guadalajara.

A alegria e gratidão dos irmãos pela 
sua presença era muito evidente. De-
pois de cumprimentar cada um, pas-
sando para a capela, disse umas pa-
lavras de agradecimento aos irmãos 
pela entrega e fidelidade.
Falou também da experiência vivida 

por ocasião de sua eleição. Confiou à 
oração da comunidade a missão rece-
bida, assim como havia feito a comu-
nidade durante todo o Capítulo.

O encontro se concluiu com uma ora-
ção mariana, encomendando ao Ir. Er-
nesto e seu conselho a condução do 
Instituto.
Em seguida foi tirada a foto do grupo 
e todos partilharam o almoço.   
                            Ir. Esteban González 

Animador Comunitário
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Desde 1939, quando foi fun-
dada a comunidade de Kutama, 
no Zimbábue, o Canadá enviou 
128 irmãos como missionários 
nos países que formam a Pro-
víncia África Austral. Além dis-
so, nos últimos anos, os Irmãos 
do Canadá estabeleceram um 
fundo cujos juros fornecem 
uma parte substancial da ren-
da anual da Província.

caNadá 
e áfrica austral

notÍcias eM breVe

ZâMbia

O Colégio Zomba Catholic Se-
condary School, festejou o seu 
75º aniversário no final de ou-
tubro. É um colégio diocesano 
cuidado pelos Irmãos. O even-
to contou com a participação 
do Provincial, Ir. Norbert Mwila, 
e com uma mensagem do Ir. 
Dostie, do Canadá, que duran-
te 20 anos foi o diretor do  co-
légio. Atualmente o diretor é o 
Ir. Francis Jumbe.

A Polícia Regional da Cidade 
de General Santos deu aos 
Irmãos Maristas um prêmio 
por proporcionar aos jovens 
em risco habilidades para po-
tencializar suas capacidades 
e criar consciência sobrea a 
necessidade da participação 
da comunidade. Os Irmãos re-
ceberam o prêmio ‘1st Pro 12 
Good governance, quality and 
productivity awards (2017)’ 
por seus programas “Crianças 
em Risco” (Children At Risk - 
CAR) e Crianças em conflito 
com a lei (Children in Conflict 
with the Law - CICL).

filipiNas

áfrica do sul: noVa Página web exPlica 
a história do colégio sagrado coração

Uma mãe de aluno que deu assistên-
cia ao Colégio Sagrado Coração até 
seu recente regresso ao Reino Unido, 
criou uma página web para mostrar a 
história dos Irmãos no Colégio de Joa-
nesburgo:https://goo.gl/F3mJeG .

Caroline Kamana criou a página ‘Ca-
minhando pelo Colégio Sagrado Cora-
ção’ (Footsteps through Sacred Heart 
College) para obtenção de seu grau 
de mestrado em História da Arte na 
Universidade de Witwaterstrand, em 
Joanesburgo, África do Sul.

O trabalho é parte da sua tese intitula-
da ‘Caminhando pelo Colégio Sagrado 
Coração: Fazendo emergir a herança 
do arquivo através de um percurso e 
do mapeamento’ (Footsteps through 
Sacred Heart College: Surfacing Ar-
chival Heritage through Walking and 
Mapping).

“A família Marista e o Colégio Sagra-
do Coração deixaram nossa família 
profundamente comovida e seremos 
eternamente agradecidos pelo tempo 
que passamos com eles”, disse Caro-
line ao escritório de comunicações 
da Casa Generalícia no dia 29 de ou-
tubro. “Voltamos ao Reino Unido faz 
pouco mais de dois meses e sinto 
muita falta da comunidade”.
O objetivo do seu trabalho foi dar a 
conhecer informações contidas nos 

"
Esse modelo poderia ser 
repetido para qualquer 

uma das escolas maristas 

do país ou até em nível 
mais amplo.

Caroline Kamana

Criadora de 'Footsteps through 
Sacred Heart College'

arquivos, bem como mostrar 
as características arquitetônicas exis-
tentes ao redor da escola, que contém 
parte da história da comunidade.

Por meio de um “percurso a pé” vir-
tual, Caroline quis criar consciência 
sobre o legado educativo dos Irmãos 
Maristas no Colégio Sagrado Coração.
Na conclusão de seu trabalho, Caroline 
afirma que o percurso, que inclui 40 pa-
radas, “oferece uma forma de oferecer 
espaços para voltar a examinar o patri-

"

https://goo.gl/F3mJeG
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Mondo Marista

Filipinas: Irmãos da Fraternidade LaValla 
e o superior do MAPAC, Buntong

Samoa: Escola "Marist Brothers 
Primary School", em Mulivai

Brasil: Reunião da equipe de formação 
da Província Marista Brasil Centro-Norte

El Salvador: 
Fraternidad Ecos

Brasil: Quadro 'Memória Mártires da 
Espanha' - Ir. Rafael Ferreira Júnior

Equador: Ex-alunos maristas 
de Catacocha

mônio partilhado nos lugares específicos da comunidade”. A 
informação foi obtida nos arquivos do Colégio, bem como nos 
demais arquivos da cidade de Joanesburgo: Catholic History 

Bureau, Museum Africa e Johannesburg Heritage Foundation. 
“Esse modelo poderia ser repetido para qualquer uma das es-
colas maristas do país ou até em nível mais amplo”, advertiu.

agenda do conselho geral e dos diretores de secretariados

noVeMbro – dezeMbro de 2017
31 de outubro – 3 de novembro: Bedford Fund,  Canadá – 
Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral

1 – 9 de novembro: Encontro em Santiago, Chile com os 
três membros das Américas que participam no Secretaria-
do para os Leigos em nível internacional - Ir. Javier Espino-
sa, diretor do Secretariado para os Leigos.

4 de novembro: Encontro da comissão preparatória para 
o Seminário sobre Educação Católica, na Casa Geral das 
Irmãs Escolápias, Roma – Ir. Mark Omede, diretor adjunto 
do Secretariado de Missão.

10 – 11 de novembro: Oficina “Appreciative Inquiry” em 
Roma – Ir. Ernesto Sánchez - Superior geral, Ir. Óscar Martín 
- conselheiro geral, Ir. Emili Turú - antigo Superior geral, Ir. 
Javier Espinosa, Ir. Libardo Garzón - Ecônomo Geral, e Ir. 

Carlos Alberto Rojas - diretor do Secretariado de Missão.
11 – 12 de novembro: Reunião da equipe europeia de Ir-
mãos Hoje, em Lyon, França – Ir. Anthony Leon, diretor do 
Secretariado Irmãos Hoje.

17 – 18 de novembro: Encontro de famílias carismáticas, 
em Roma – Ir. Javier Espinosa.

20 de novembro: Conferência “Children on the move: di-
ritti senza Confini” na Câmara dos Deputados italiana, em 
Roma – Ir. Ernesto Sánchez Sup.Geral, Ir. Óscar Martín Vi-
cario, Ir. João Carlos do Prado, conselheiros gerais, Marzia 
Ventimiglia, diretora da FMSI, e os diretores do Secreta-
riado de Missão, Ir. Carlos Alberto Rojas e Ir. Mark Omede.

20 – 24 de novembro: Reunião do Comitê Internacional 
da Missão Marista na Casa Generalícia: Ir. Luis Carlos Gu-
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tiérrez, Vigário Geral, Ir. Carlos Alberto 
Rojas e Ir. Mark Omede.

24 de novembro: Eucaristia e jantar 
de ação de graças pelo Capítulo Geral 
na Casa Generalícia: Irmãos Ernesto 
Sánchez, Luis Carlos Gutiérrez, Óscar 
Martín, João Carlos do Prado e outros 
membros da Administração Geral.

21 – 23 de novembro: Conferência 
Europeia Marista em Siracusa (Itália) 
– Ir. João Carlos do Prado, Conselheiro 
Geral.

22 – 28 de novembro: Retiro em El 
Salvador para Irmãos e Leigos da Pro-
víncia América Central – Ir. Hipólito 
Pérez, Secretariado Irmãos Hoje.

23 de novembro: Encontro com SED 
sobre ‘Direitos da Infância e Coope-
ração ao Desenvolvimento’ em Madri 
– Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI.

24 – 26 de novembro: Encontro ‘Pro-
jeto Terra de Todos’ com o Escritório 
Internacional Católico para a Infância 
(BICE) e seminário ‘Taller Tutores de 
Resiliencia’, em Granada (Espanha) – 
Álvaro Sepúlveda

25 de novembro: Encontro “Tutti Fra-
telli” na Casa geral dos Irmãos de La 
Salle: Irmãos Ernesto Sánchez, Luis 
Carlos Gutiérrez, Óscar Martín, João 
Carlos do Prado, Javier Espinosa, 
Anthony León (Secretariado Irmãos 
Hoje) e outros Irmãos da Administra-
ção Geral.

27 – 28 de novembro: Reunião do di-
retor e diretor adjunto do Secretaria-
do para os Leigos em Roma – Ir. Javier 
Espinosa e Pep Buetas.

27 de novembro – 1 de dezembro: 
Assembleia de Líderes de Pastoral 
Juvenil em l’Hermitage (França) – Ir. 
Anthony León.

28 de novembro – 1 de dezembro: 
Visita da FMSI ao Projeto Fratelli no 
Líbano – Marzia Ventimiglia, Federica 
de Benedettis e Ir. Álvaro Sepúlveda.

29 de novembro – 8 de dezembro: 
Visita à Comunidade de Lagny (Fran-
ça) e encontro em Valladolid sobre 

um projeto de interioridade – Ir. Javier 
Espinosa.

1 – 2 de dezembro: VI Seminário de 
Educação – Comissão de Educação, 
União dos Superiores Gerais (USG) 
e União Internacional das Superio-
ras Gerais (UISG) na Casa Geral dos 
Irmãos de La Salle, em Roma: Irmãos 
Carlos Alberto Rojas e Mark Omede, 
diretores do Secretariado de Missão.

2 – 8 de dezembro: Retiro em Guate-
mala para Irmãos e Leigos da América 
Central –  Ir. Hipólito Pérez, Secreta-
riado Irmãos Hoje.

1 – 5 de dezembro: Capítulo Provin-
cial de Santa María de los Andes em 
Santa Cruz (Bolívia): Ir. Luis Carlos Gu-
tiérrez, Vigário Geral, e Ir. Benjamin 
Consigli, Conselheiro Geral.

2 – 5 de dezembro: Capítulo Provin-
cial da Província Norandina em Los 
Teques (Venezuela): Ir. Ernesto Sán-
chez, Superior Geral, e Ir. João Carlos 
do Prado, Conselheiro Geral.

6 – 11 de dezembro: Capítulo Pro-
vincial da Província Brasil Centro-Sul 
em Curitiba: Irmãos Ernesto Sánchez, 
Sup.Geral, João Carlos do Prado e Ós-
car Martín, Conselheiros Gerais.
9 – 14 de dezembro: Capítulo Provin-
cial da Província América Central na 

Cidade de Guatemala: Irs. Ernesto Sá-
nchez e Luis Carlos Gutiérrez.

15 – 17 de dezembro: Capítulo Pro-
vincial da Província do Canadá em 
Montreal: Ir. Ernesto Sánchez, Sup.
Geral e Ir. Josep Maria Soteras, Con-
selheiro Geral.

14 – 15 de dezembro: Assembleia 
Provincial da Província Brasil Sul-
-Amazônia em Porto Alegre: Ir. Óscar 
Martín, Conselheiro Geral.

14 – 17 de dezembro: Encontro de 
Planejamento estratégico para a Ásia 
em Manila (Filipinas): Ir. Carlos Alber-
to Rojas, diretor do Secretariado de 
Missão.

20 – 21 de dezembro: Seminário “Co-
municação em Tempos de Crise” com 
a Equipe Europeia de Missão em Bar-
celona (Espanha) – Ir. Carlos Alberto 
Rojas.

22 de dezembro: Cumprimentos de 
Natal na Casa Generalícia – Ir. Ernesto 
Sánchez, Superior Geral, e outros da 
Administração Geral.

27 de dezembro – 4 de janeiro: Ca-
pítulo Provincial de Madagascar em 
Antsirabe – Ir. Luis Carlos Gutiérrez, 
Vigário Geral, e Ir. Sylvain Ramandim-
biarisoa, Conselheiro Geral.
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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

A terceira edição do Retiro de Ir-
mãos e Leigos – experiência apro-
fundamento reuniu 36 participan-
tes para seis dias de partilha. 

O encontro da Província Brasil Sul-
-Amazônia ocorreu em Veranópolis 
entre 22 e 28 de outubro e teve 
como temática A Arte de Escavar 
Novos Poços. 

A iniciativa busca aprofundar e cul-
tivar o carisma e, especialmente, a 
espiritualidade marista. 

O tema foi inspirado em leituras ba-
seadas no texto bíblico de Gn 26,12-
33, onde Isaac, filho de Abraão, con-
segue a sobrevivência de seu povo 
e seus animais por meio da arte de 
escavar poços. 

As atividades foram conduzidas 
pelo Ir. Javier Espinosa, Diretor do 
Secretariado de Leigos do Instituto 
Marista, e contaram com momentos 
de oração, reflexão e celebração.

ProVÍncia brasil sul-aMazônia

irMãos e leigos cultiVaM a esPiritualidade eM retiro

Durante as motivações, Ir. Javier 
convidou os presentes a pensar 
como o tema do encontro se des-
dobra em diversas situações, como 
em experiências diárias, na missão 
marista, nas relações humanas, nas 
relações institucionais e na vocação 
de Irmãos e Leigos.

O Coordenador da Coordenação de 
Vida Consagrada e Laicato da Pro-
víncia, Ir. Genuino Benini, conta que 
essa relação foi muito presente do 
começo ao fim do retiro. 

“Da mesma forma que encontramos 
água mais pura e em maior volume 
conforme vamos escavando um 
poço, quanto mais profundamente 
buscarmos a Deus, mais o percebe-
mos em nossas vidas”, explica.

Outros pontos que permearam o 
evento foram a partilha de vida nas 
‘pequenas comunidades’, o cultivo 
do silêncio e o exercício de contem-
plação.

"
Da mesma forma que 

encontramos água mais 

pura e em maior volume 

conforme vamos es-
cavando um poço, quan-

to mais profundamente 

buscarmos a Deus, mais 
o percebemos em 
nossas vidas.

Ir Genuino Benini 

Coordenação de Vida Consagrada  
e Laicato, Brasil Sul-Amazônia

"
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