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Notícias Maristas

Irmãos ErnEsto sánchEz E EmIlI turú são rEcEbIdos no VatIcano

Encontro com o cardEal João braz dE aVIz

admInIstração GEral

Os Irmãos Eugène Kabanguka e Emili Turú regressaram 
às suas províncias. O Ir. Eugène estará alguns dias em 
Ruanda e em seguida irá para Curitiba, onde continuará 
sua recuperação. O Ir. Emili, a partir do início do próximo 
ano, seguirá um semestre sabático em Texas, nos Esta-
dos Unidos.

Realizou-se na Casa Geral um seminário sobre “Investi-
gação Apreciativa” organizado pelo SEDOS entre os dias 
10 e 11 de novembro. Entre os participantes estavam os 
irmãos Ernesto Sánchez, Superior General, Óscar Martín 

Vicario, Conselheiro Geral, Emili Turú, Ex-Superior Geral, 
Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Leigos, Li-
bardo Garzón, ecônomo geral.

O Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, par-
ticipou, no último final de semana, de um encontro com 
a equipe Irmãos Hoje da Europa, em Lyon, na França.

O Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Leigos, 
no dia 17 participa do encontro das Famílias Carismáti-
cas, na Casa Geral dos Irmãos Lassalistas.

Na terça-feira, 7 de novembro, os ir-
mãos Emili Turú e Ernesto Sánchez 
se encontraram no Vaticano com o 
Cardeal João Braz de Aviz, Prefeito 
da Congregação para os Institutos 
de Vida Consagrada e Sociedades de 
Vida Apostólica.

O intuito da visita era de apresen-
tar o novo Superior Geral, o irmão 
Ernesto Sánchez e, ao mesmo tem-
po, entrar em contato com os vários 
escritórios do Vaticano relacionados 
com vida consagrada, para os quais 
normalmente se apresentam os te-
mas do Instituto.

No diálogo com o Cardeal, que os 
acolheu fraternalmente, falaram 
sobre o recente Capítulo Geral rea-
lizado na Colômbia e seus apelos e 
orientações para o futuro.

O cardeal João, que presidiu a cele-
bração do Bicentenário em 6 de ju-
nho na casa geral, voltou a mostrar 
sua gratidão e simpatia pelo Institu-

to Marista, expressando seu apreço 
pela caminhada que os Irmãos e lei-
gos fizeram nos últimos anos.

Ele também expressou sua preocu-
pação com o número de homens e 
mulheres religiosos que solicitam o 

indulto de exclaustração, encorajan-
do os Irmãos a continuar colocando 
energia e cuidados no acompanha-
mento vocacional das jovens gera-
ções e na formação permanente. Ele 
também sublinhou sua admiração e 
apoio à vocação como religiosos ir-
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Entre as possíveis utili-

zações que se pode fazer 

está a possibilidade de 

narrar nos grupos, fra-

ternidades, comunidades, 

reuniões e assembleias 

as histórias, anedotas, 
fioretti da vida marista 

que nos traz essa obra. O 

que você vê? O que ela ti 

diz? O que nos ensina? Que 

semelhança existe com a 

nossa vida? 

Ir. Antonio Estaún

"

"

mãos, encorajando-lhes a continuar aprofundando o ser 
irmãos e a viver e testemunhar radicalmente a consagra-
ção no mundo de hoje.

No final, os Irmãos Emili e Ernesto deram-lhe como pre-
sente o livro “Irmãos”, com fotografias publicadas na 
ocasião do Bicentenário. E também agradeceram o cum-
primento no vídeo enviado pelo Cardeal aos participan-
tes do XXII Capítulo Geral, que foi mostrado no dia 8 de 
setembro.

Por volta do meio-dia, em coincidência com o horário do 
“Angelus”, os Irmãos foram convidados a participar da 
oração com todo o pessoal daquele Dicastério. Naquele 
momento, o Cardeal apresentou os dois Irmãos à equipe, 
uma ocasião que lhes permitiu cumprimentar os chefes 

dos diferentes escritórios, dentre eles os subsecretários 
Padre Sebastián Paciolla e Irmã Nicla Spezzati e vários 
outros oficiais; e, em um momento separado, eles tam-
bém tiveram a oportunidade de cumprimentar o Secre-
tário da Congregação, Dom José Rodríguez Carballo. 

Muitos deles reconheceram facilmente o Irmão Emili 
Turú, que no ano passado foi convidado a animar um dia 
de retiro e encontro com toda essa equipe.

Na mesma oportunidade, os irmãos Emili e Ernesto apro-
veitaram para visitar também o escritório da União dos 
Superiores Gerais (USG), que está localizado perto do 
Vaticano e cumprimentar os secretários permanentes. A 
presença do Ir. Emili nessa instituição durante os últimos 
anos foi muito apreciada e valorizada.

o lIVro “Irmãos” nas mãos da comunIdadE

Quarto VolumE da hIstórIa do InstItuto?

O livro “Irmãos” é um presente do 
Instituto para os Irmãos Maristas em 
ocasião do Bicentenário da funda-
ção do Instituto. 

Apresentado ao Instituto durante o 
Capítulo Geral, está chegando nes-
ses dias nas comunidades maristas. 

Foi realizada pelo Secretariado Ir-
mãos Hoje, editado em um só volu-
me em quatro idiomas pelas edito-

ras maristasEdelvives, Gram Editora 
e FTD Educação. 

É um livro fotográfico, com fotos do 
fotógrafo profissional Conor Ashlei-
gh, ex estudante marista da Austrá-
lia.

O Ir. Antonio Estaún, postulador ge-
ral e membro da comunidade da 
Casa Geral, partilha conosco a sua 
reflexão sobre o livro. 
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A Província realizou em Brasília, 
entre os dias 3 e 5 de novembro, 
uma reunião com os Irmãos for-
madores que atuam nas casas 
do pré-Postulado, Postulado, 
Noviciado e Juniorato. Foi um 
encontro de atualização e for-
mação contínua para o desem-
penho da função.

Brasil ceNtro-Norte

notícIas brEVEs

iBérica

Nos dias 18 e 19 de novembro 
acontecerá um encontro de for-
mação para irmãos e leigos em 
Lardero, na Espanha. Com o tema 
“eclesiologia de comunhão”, o 
encontro será animado pelo Ir. 
Antonio Botana, lassalista, que 
tem trabalhado o tema na sua 
congregação e no Vaticano. Os 
participantes refletirão sobre o 
Instituto como uma família ca-
rismática dentro da Igreja, des-
cobrinho e expressando juntos 
uma comunidade ou um “rosto” 
de família que contribui de ma-
neira específica para o mundo e 
a Igreja.

A faculdade marista de Pou-
ghkeepsie, em Nova Iorque, ofe-
rece bolsas de estudo para es-
tudantes e escolas maristas do 
mundo. A bolsa de 5.000 dólares 
será destinada anualmente para 
estudantes durante 4 anos, se o 
estudante fizer o tempo comple-
to de estudos, com ao menos 12 
créditos por semestre, manten-
do um bom nível nos estudos. 
A bolsa se dá em acréscimo a 
qualquer outra bolsa baseada 
no mérito de até 15.000 dólares 
por ano que os estudantes rece-
bem.

estados UNidos

Para obter mais informações sobre 
os recursos utilizados durante a ce-
lebração na Casa Geral, clique aqui: 
https://goo.gl/x3DF11 .

Um livro atrai a minha atenção pelo 
título, contextualiza seus conteúdos 
mediante o índice e informa sobre 
o por que e sobre o como de sua 
realização através da apresentação. 
A partir desses elementos deduzo 
a sua utilidade e decido se lê-lo in-
teiro ou em parte e se aplicá-lo na 
minha vida prática.

Normalmente o título é a última coi-
sa a ser decidida na realização de 
um livro e, às vezes, é fruto de uma 
grande discussão ou de um proces-
so de discernimento.

No caso desse livro, a escolha foi fei-
ta graças ao impacto que deixou na 
vida do Instituto a experiência ecle-
sial vivida junto com outras institui-
ções leigas de irmãos consagrados e 
depois da publicação do documen-
to do Vaticano “A identidade e mis-
são do religioso irmão na Igreja”, de 
onde é tomada a estrutura do con-
teúdo do livro, distribuído em três 
tópicos: espiritualidade, comunida-
de e missão. Nesse sentido, o título 
desse livro se baseia na comunhão 
eclesial. O conteúdo transmitido 
através das imagens não se referem 
somente à vida do Irmão Marista. Al-
gumas fotos falam claramente do Ir-
mão Marista incardinado na comuni-
dade eclesial e em estreita relação 
com os leigos. Se a experiência que 

conta o livro fosse somente maris-
ta, creio que o título mais adequado 
seria “Irmãozinhos”.

Depois de ler a apresentação do li-
vro feita pelo Ir. Emili Turú como su-
perior geral, esse livro poder-se-ia 
considerar como o quarto volume 
da História do Instituto, elaborada e 
publicada para comemorar o segun-
do centenário da fundação.

A obra se apresenta como “um olhar 
sobrea a vida marista”, com hori-
zontes abertos ao mundo inteiro. O 
autor, Conor Ashleigh, ex estudante 
em um colégio marista da Austrália, 
fascinado pelo mundo da fotogra-
fia e do cinema, visitou 19 países, 
quando teve oportunidade de ser 
voluntário fora de seu país. Nessas 
andanças, conheceu irmãos ma-
ristas procedentes de 40 países e 
capturou momentos de suas vidas 
através de fotografias. Porém o au-
tor nos oferece a obra como uma 
“história visual que exprime a vida 
e a missão dos Irmãos de todo o 
mundo”, como uma “meditação vi-
sual tanto para irmãos quanto para 
leigos” feita como um “testamento 
visual”, oferecido por um leigo ao 
Instituto neste segundo centenário 
da sua fundação.

Este livro é a história do Instituto 
contada não através do protagonis-
mo dos dirigentes e das estruturas 
de governo, animação e gestão, 
como prevalece nos três volumes 
da História, recentemente publica-

https://goo.gl/x3DF11
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mundo marIsta

Líbano: Maristas azuis de Aleppo 
visitam Rmeileh

Camboja: Oficinas 
de saúde, Pailin

Sri Lanka: Pastoral Juvenil 
Marista, Negombo

Espanha: Curso para a missão dos líderes 
maristas na Europa, Alcalá de Henares

Tanzânia: Marist Boys Secondary School 
visita a empresa de bebidas Sayona, Mwanza

notícIas marIstas: númEro 500

Em 2008, no dia do aniversário do nascimen-
to de Marcelino Champagnat, foi publicado o 
primeiro número do boletim Notícias Maristas. 
Hoje, 14 de novembro de 2017, publicamos o 
número 500.

Com uma frequência semanal, o boletim é en-
viado por e-mail a mais de 6 mil inscritos na 
mailing list. 

Os destinatários recebem o boletim nas 4 lín-
guas usadas pela Administração Geral:  inglês 
(1551 inscrições), espanhol (3011 inscrições), 

dos, mas pelos protagonistas da espiritualidade, a co-
munidade e a missão maristas, em seu dia a dia, como 
mostra a primeira imagem que abre a obra: anônimos, 
em caminho, sem uniformes, livres de bagagem, todavia 
juntos pelos caminhos do bairro.

Recomenda-se que o livro permaneça ativo na vida e 
ação dos Irmãos como uma fonte de inspiração “da vida 

marista nesse novo século”, que os Irmãos Maristas aca-
bam de inaugurar. Entre as possíveis utilizações que se 
pode fazer está a possibilidade de narrar nos grupos, 
fraternidades, comunidades, reuniões e assembleias as 
histórias, anedotas, fioretti da vida marista que nos traz 
essa obra. O que você vê? O que ela ti diz? O que nos 
ensina? Que semelhança existe com a nossa vida?

Ir. Antonio Estaún 
Postulador geral

francês (592 inscrições) e português (884 
inscrições).

Em 2008, Notícias Maristas foi criado para 
substituir “Últimas Notícias” e “Boletim Ma-
rista”, o primeiro destinado aos irmãos e o 
segundo aos leigos. 

A participação crescente dos leigos no caris-
ma, na vida e missão maristas motivou essa 
mudança, com um veículo que alcança tan-
tos consagrados quanto leigos, transmitindo 
o vigor do sonho de Champagnat.

Casa Geral: Seminário sobre 
o método “appreciative inquiry” (SEDOS)
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noVos ProVIncIaIs da amérIca cEntral E brasIl cEntro-sul

os Irmãos hIPólIto PérEz GómEz E bEnê olIVEIra

O Conselho Geral nomeou o Ir. Hipólito Pérez Gómez 
novo Superior da Província da América Central no dia 9 
de novembro. 

Substituirá ao Ir. Luis Carlos Gutiérrez, eleito Vigário Ge-
ral no último Capítulo Geral. O Ir. Hipólito começa seu 
mandato durante o próximo Capítulo Provincial, que se 
realizará em Guatemala, de 9 a 14 de dezembro.

O Ir. Hipólito Pérez nasceu em 1965, em Dueñas (Palen-
cia), na Espanha. 

Começou seu percurso no Instituto no seminário de Mi-
randa de Ebro. 

Depois do noviciado em Venta de Baños, fez a primeira 
profissão em 1984. 

No mesmo ano partiu para a América Central. Realizou 
seus estudos teológicos e profissionais na Guatemala.

Trabalhou nos diferentes países da Província, como 
educador, animador de pastoral, formador e também na 
área de acompanhamento da vida dos Irmãos.

De 2004 até 2007 foi formador e mestre de noviços no 
Noviciado Interprovincial de Medellín. Foi também pro-
vincial da América Central entre os anos 2008 e 2013. 

Em seguida, em 2015, foi nomeado diretor adjunto do 
Secretariado Irmãos Hoje, na Administração Geral.

O Conselho Geral nomeou ao Ir. Antonio Benedito de Olivei-
ra como novo superior da Província Brasil Centro-Sul. Subs-
tituirá, a partir de 6 de dezembro, ao Ir. Joaquim Sperandio.

Irmão Benê Oliveira nasceu no dia 08 de abril de 1.964 
em Ituverava, São Paulo. Seus pais Vanda e Petronilho de 
Oliveira e seus 04 irmãos, residem em Brodowski, SP. O Ir. 
Benê é graduado em Ciências Religiosas (PUCPR); em Edu-
cação-Pedagogia (Universidade Federal do Amazonas – 
Manaus, AM e Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR); 
Pós-Graduação em Metodologia da Ciência (CIES / Curitiba, 
PR) e em Psicologia Social (PUCSP) e em Teologia (PUCPR).

Além do entranhado amor ao magistério (professor de lín-
gua portuguesa, literatura, ensino religioso, catequese), foi 
formador (pré-postulado), pastoralista, diretor de colégios 
(Pio XII, Santista, Glória e Arquidiocesano), diretor do Setor 
de Educação e de Pastoral (superintendente educacional) 
das unidades escolares maristas, atuando na formação 
continuada de educadores e pastoralistas, liderança de 
equipes de reflexão, de planejamento e de ação dos co-
légios e unidades sociais maristas da Província (PR, SC, SP 
e DF). Na PUCPR, atuou na diretoria de relações internas 
(Pró-Reitoria Comunitária). Atualmente, exerce atividade 
na PMBCS como vice-provincial; Diretor do Setor de Vida 
Consagrada e Laicato (SVCL) e do Memorial Marista, pes-
quisador do PHEM, diretor do CMMC. Há 16 anos integra 
o Conselho Provincial, os Conselhos de Administração da 
PMBCS e da Editora FTD. Participou e ainda atua em outros 
Conselhos, Comitês, Grupos de Trabalho, Comissões da 
PMBCS, da Umbrasil, da América Marista (EAM).
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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

duas ProfIssõEs PErPétuas E um JubIlEu dE Prata

Irmãos JosEPh daka, daVy mbasEla E PatrIck bwalya

Dois Irmãos fizeram seus votos perpétuos em Zâmbia, no 
dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores, e 
outro Irmão celebrou jubileu de prata como Irmão Marista.

Os Irmãos Joseph Daka e Davy Mbasela fizeram a profissão 
perpétua durante uma missa celebrada pelo bispo da dio-
cese de Kabwe, Clement Mulenga, salesiano de São João 

Bosco. Também durante a Eucaristia, o Ir. Patrick Bwalya 
celebrou seu 25º aniversário como Irmão Marista com a 
presença de seus parentes que lhe deram um certificado 
de bênção papal.
Entre os participantes estavam o vice provincial da África 
Austral, o Ir. Ebel Muteveri, e um conselheiro provincial de 
Zâmbia, o Ir. Patrick Kasaba Bushilya.

santos marIstas: Postulação GEral

“Agios”, em grego, significa “santo”. Com o logotipo 
“Agios-Mar” abrimos hoje um espaço no nosso site que 
visa informar sobre os santos maristas. Vamos concen-
trar nossa atenção especialmente nas atividades da 

Postulação Geral e da Congregação para a Causa dos 
Santos. Ambas as instituições mantêm uma estreita re-
lação. Pretendemos sublinhar a dimensão eclesial que 
as une.

Será uma informação sintética, breve e pontual.

Nosso desejo é criar uma relação com os leigos e irmãos 
maristas, com as fraternidades, comunidades, grupos de 
solidariedade, de voluntariado e de jovens do Instituto, 
para que participem do que acontece em Roma em re-
lação às causas dos santos, especialmente dos santos 
maristas.

As notícias aparecerão no site do Instituto, no boletim 
Notícias Maristas e também nas redes sociais que o de-
partamento de comunicações usa para difundir as no-
tícias. 

Ir. Antonio Martínez Estaún 
Postulador Geral

O Irmão Patrick Bwalya comemora seu 
jubileu de prata como um Irmão Marista

O Ir. Davy Mbasela faz 
sua profissão perpétua

O Ir. Joseph Daka faz 
sua profissão perpétua
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