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Notícias Maristas

Lançamento oficiaL da mensagem do capituLo

superior geraL: ‘apresento-Lhes o documento do capítuLo’

administração geraL

No dia 25 de novembro, vários membros de congrega-
ções de Irmãos, membro do grupo “Tutti Fratelli”, se en-
contraram na casa geral dos Irmãos Lassalistas. Da Admi-
nistração Geral participaram cerca de 10 Irmãos, junto 
com os Irmãos Ernesto Sánchez (Superior Geral) e Luis 
Carlos Gutiérrez (Vigário Geral).

Nos dias 27 e 28 se reuniram o Ir. Javier Espinosa e Pep 
Buetas, diretores do Secretariado dos Leigos, em Roma. 
Quarta-feira, o Ir. Javier visita a comunidade de Lagny, na 
França e, em seguida, até dia 8 de dezembro, participa de 
um encontro sobre interioridade em Valladolid.

O Ir. Tony Leon, durante essa semana, em L’Hermitage, da 
Assembleia de Líderes da Pastoral da Juventude Marista.

Três membros da Fundação FMSI – Marzia Ventimiglia, 
Federica de Benedettis e Ir. Álvaro Sepúlveda – estão no 

Líbano e visitam o Projeto Fratelli, em Rmeileh, até sex-
ta-feira.

Durante essa semana os irmãos Joe McKee (Europe Cen-
tre-Ouest), Víctor Preciado (México Ocidental) e Antonio 
Ramalho (Brasil Centro-Norte), membros do passado Go-
verno Geral, retornaram para suas Províncias.

Nos dias 1 e 2 de dezembro, os Irmãos Carlos Alberto Ro-
jas e Mark Omede (diretores do Secretariado de Missão) 
participarão do VI Seminário de Educação promovido pe-
los superiores e superioras gerais, que se realiza na Casa 
Geral dos Irmãos Lassalistas.

De 1 a 5 de dezembro, os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, 
Vigário Geral, e Ben Consigli, Conselheiro Geral, partici-
parão do Capítulo Provincial de Santa María de los Andes 
em Santa Cruz, na Bolívia.

O novo governo geral lançou a Men-
sagem do XXII Capítulo Geral oficial-
mente no dia 24 de novembro na 
Casa Generalícia.

“Apresento-lhes o documento do 
Capítulo”, afirmou o Superior Geral, 
Ir. Ernesto Sánchez Barba, durante a 
missa celebrada na capela principal. 
“Queríamos que fosse este o momen-
to para divulgar este documento. Es-
tes são os apelos, as principais linhas 
de ação que queremos tomar”.

Durante a celebração eucarística, o 
Vigário Geral, Ir. Luis Carlos Gutiér-
rez, e dois conselheiros gerais, Ir. João 
Carlos do Prado e Ir. Óscar Martín Vi-
cario, entregaram aos membros da 
administração geral, pessoal da Casa 
e amigos do Instituto uma cópia da 

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg


Notícias Maristas 502

229 de novembro de 2017

Estes Irmãos levarão a 
luz aos outros Irmãos e às 

obras maristas do mundo. 

Ir. Antonio Sancamillo

"

"

mensagem do Capítulo impressa em 
Inglês, Espanhol, Francês e Português.

O evento também teve como objetivo 
celebrar o Capítulo com aqueles que 
não tiveram a ocasião de estar na Co-
lômbia.

No início da missa, os Irmãos Ernesto, 
Luis Carlos, João Carlos e Óscar, acen-
deram 8 velas, em seus nomes e em 
nome dos conselheiros ausentes. Os 
outros quatro conselheiros, Irmãos 
Benjamin Consigli, Josep Maria Sote-
ras, Sylvain Ramandimbiarisoa e Ken-
neth Charles McDonald, não puderam 
participar pois ainda não chegaram 
em Roma ou estão em férias.

Enquanto se acendiam as velas, o 
Superior da comunidade da Casa 
Generalícia, Ir. Antonio Sancamillo, 
anunciou os nomes dos oito conse-

lheiros eleitos recentemente e disse 
que “estes Irmãos levarão a luz aos 
outros Irmãos e às obras maristas do 
mundo”.

“As velas estão ao redor do círio pas-
cal, e foram nele acesas, símbolo de 
Jesus ressuscitado, fonte de nossa 
fé”, acrescentou.

No momento das oferendas, mem-
bros do pessoal e Irmãos levaram 
cinco pinturas do Ir. Anthony Leon, 
diretor do Secretariado Irmãos Hoje, 
que representam os cinco apelos do 
Capítulo.

Os participantes, entre os quais es-
tavam membros do Colégio S. Leão 
Magno e amigos do Instituto, partici-
param de um aperitivo na Sala Cham-
pagnat, e em seguida de um jantar na 
sala-restaurante do Hotel Villa EUR 

que funciona numa parte da Casa 
Generalícia. Para mais informações 
e para ler a Mensagem completa do 
XXII Capítulo Geral, clique aqui e para 
um vídeo do evento, clique aqui.

mensagem do XXii capítuLo geraL: caminhemos como famíLia gLobaL

Na sexta-feira, 24 de novembro, foi divulgada para todos 
os Maristas de Champagnat a Mensagem do XXII Capítulo 
Geral dos Irmãos Maristas, que se realizou em Rionegro, 
na Colômbia entre os dias 8 de setembro e 20 de outubro.

O núcleo da mensagem é o slogan: Caminhemos como Fa-
mília Global, desenvolvido em cinco apelos, que podem 
se expressar também como oração:

Transforma-nos, Jesus, e envia-nos
como uma família carismática global, 
farol de esperança neste mundo turbulento,            
para ser o rosto e as mãos de tua terna  misericórdia.      
Inspira nossa criatividade 
para sermos construtores de pontes, 
caminhar com as crianças 
e jovens marginalizados pela vida,
e responder com audácia às necessidades emergentes.

A mensagem é fruto de um exercício de discernimento 
dos capitulares, que buscaram responder a duas pergun-
tas fundamentais:

Quem deseja Deus que sejamos neste mundo emergente?
Que deseja Deus que façamos neste mundo emergente?

Os 5 apelos, respostas a essas interrogações, se aplicam 
depois em cinco áreas da vida e missão maristas: nossa 
vocação de Irmãos; nossa missão; as relações irmãos-lei-
gos, como Maristas de Champagnat; o governo; e o uso dos 
bens.

O site para divulgar a mensagem foi criado, com o apoio 
e cooperação da Província Brasil Centro-Sul: http://la-
valla200.champagnat.org/. Nesse espaço digital, além da 
mensagem, é possível baixar outros documentos do Capí-

https://goo.gl/JCBYyT
https://www.youtube.com/watch?v=oUnmM1q9uiA
http://lavalla200.champagnat.org/
http://lavalla200.champagnat.org/
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Durante o último final de semana, 
26 animadores da Província Ibéri-
ca se reuniram em Alcalá de Hena-
res para um seminário de oração 
preparado pela equipe de pasto-
ral juvenil. Sob o lema “Move-te 
rumo ao mundo”, os animadores 
viveram um dia de conscienti-
zação sobre as injustiças e as si-
tuações dos mais necessitados, 
buscando formas de atuar diante 
delas. Os participantes se tornarão 
arautos da formação recebida nos 
próprios colégios de suas cidades, 
promovendo assim a reflexão en-
torno das desigualdades sociais.

EspaNha

notícias em breve

Brasil 

Entre 11 e 12 de novembro acon-
teceu na Província Brasil Cen-
tro-Sul, no Centro Social Marista 
em Itapejara do Oeste, o Retiro 
Mística e Comunhão, organizado 
pelo Setor de Vida Consagrada e 
Laicato e animado pelo Coordena-
dor Provincial do MChFM, Dércio 
Berti. O objetivo do Retiro foi ce-
lebrar o Ano La Valla na dimensão 
da Mística e Comunhão, discernir 
o Itinerário da Vida Marista como 
Leigo e Irmão, e conviver com pes-
soas que vivem o Carisma Marista 
de diferentes maneiras. Reuniu 
representantes do Movimento 
Champagnat da Família Marista, 
do Laicato Jovem, dos Grupos Lai-
cais e quatro Irmãos Maristas.

Os irmãos Lecio Heckler e Pedri-
nho Tambosi estão promovendo 
a vocação marista no País. Atu-
almente estão em contato com 
cerca de 40 jovens que estão 
discernindo sobre uma eventual 
chamada a ser Irmão marista. Ao 
mesmo tempo, acompanham os 
4 noviços e 4 postulantes do país, 
principalmente suas famílias.

tiMor oriENtal

tulo. Aos poucos serão acrescentados 
recursos inerentes aos 5 apelos, que 
serão protagonistas na vida e missão 
dos Maristas de Champagnat durante 
os próximos 8 anos.
Convidamos as Unidades Adminis-
trativas a compartilhar recursos que 
eventualmente criarão para a imple-

mentação local dos apelos e que di-
vulgaremos através desse site. Duran-
te as próximas semanas as Províncias 
receberão, por correio, cópias impri-
midas da Mensagem. 
É possível também imprimir a mensa-
gem a partir dos arquivos disponíveis 
em https://goo.gl/JCBYyT .

espanha: convenção com a universidade 
gregoriana para a proteção da criança

centro universitário cardenaL cisneros

O Centro para a Proteção da Criança 
da Pontifícia Universidade Gregoria-
na de Roma é uma das referências 
católicas mais importantes na pre-
venção do abuso sexual e, em geral, 
na proteção das crianças no mundo.

No início de 2017, a FMSI assinou um 
acordo de cooperação com o Centro 
para transmitir o programa "Proteger: 
nosso compromisso" nas universida-
des e províncias maristas dos dife-
rentes continentes.

Os objetivos deste programa são: 
promover a proteção das crianças, 
incentivando a prevenção contra o 
abuso sexual e outros tipos de abuso, 
e aumentar a conscientização sobre a 
importância de criar ambientes sau-
dáveis   e seguros.

Desta forma, em 1 de outubro, o Cen-
tro Universitário Cardenal Cisneros 
de Alcalá de Henares (Espanha) ini-
ciou um curso para 97 professores, 
conselheiros e diretores maristas de 
Espanha, Portugal, Romênia, Grécia, 
França, Hungria e Líbano. O curso é 
desenvolvido em um modo semi-pre-

sencial. Eles seguem uma série de 
leituras e avaliações através de uma 
plataforma virtual e realizam sessões 
presenciais para aprofundar e discu-
tir os tópicos com especialistas no 
campo.

Entre os conteúdos do curso estão: 
bom tratamento, cultura e infância, 
fatores de risco e proteção contra 
abusos, sinais e indicadores em pes-
soas abusadas sexualmente, abuso 
intrafamiliar e suas conseqüências, 
entre outros temas.

É muito provável que o Centro Uni-
versitário Cardenal Cisneros seja se-
guido por outras organizações e uni-
versidades maristas como a PUC no 
Paraná (Brasil), a Universidade Mar-
celino Champagnat em Lima (Peru) 
e a Universidade Marista de Mérida 
(México). 

Esta é uma maneira muito concreta 
de pôr em prática o chamado que, 
mais uma vez, o XXII Capítulo Geral: 
"Comprometemo-nos firmemente na 
promoção e defesa dos direitos das 
crianças".

https://goo.gl/JCBYyT
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mundo marista

Madagascar: Inauguração da nova casa 
da comunidade Anatihazo

Itália: Conferencia Europeia 
Marista em Siracusa

Casa Geral: Reunião do Comitê 
Internacional da Missão Marista

Austrália: Pastoral da Juventude 
Marista de Adelaide

Síria: Estudantes concluem um curso de 
resolução de problemas, Aleppo

Filipinas: Maristas da Marikina participam 
de uma oficina de orientação no MAPAC

agios-mar 2
ir. antonio martínez estaún, postuLador geraL

“Agios-Mar” é uma iniciativa da 
Postulação Geral do Instituto para 
difundir notícias sobre as causas 
dos santos maristas. 

A postulação geral é um serviço da 
Administração Geral para colaborar 
com o Irmãos Superior Geral e o 
seu Conselho.

Para o trabalho na Postulação Ge-
ral, o Superior e seu Conselho no-
meiam um irmão Postulador Geral 
como “encarregado das causas de 
canonização e beatificação do Ins-
tituto. 

Ele prepara os documentos relati-
vos a ditas causas e organiza a di-
fusão de tudo o que possa levá-las 
à conclusão” (Constituições 137.7).
O Ir. Antonio Martínez Estaún co-

meçou o seu serviço como postu-
lador no dia primeiro de setembro 

de 2016, sendo nomeado para esse 
serviço por três anos.
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coordenadores maristas aLemães reúnem-se peLa primeira vez

escócia: mantendo vivo o carisma marista

Os coordenadores maristas de quatro escolas alemãs de 
Cham, Furth, Recklinghausen e Mindelheim reuniram-se 
pela primeira vez em Glasgow, Escócia, de 28 a 30 de ou-
tubro para discutir suas funções e planejar as tarefas e os 
objetivos para o próximo ano.

Os cinco coordenadores analisaram o trabalho em suas 
escolas (Maristenkolleg Mindelheim, Maristen Gymnasium 
Furth, Maristen Realschule Cham e Maristen Realschule 
Recklinghausen) para o próximo ano, buscaram formas de 
conectarem-se com as comunidades escolares, tipos de ati-
vidades maristas e formas para manterem-se conectados 
entre si.

Nos últimos anos, a propriedade das quatro escolas maris-
tas na Alemanha passou dos Irmãos para as dioceses, que 
concordaram em manter o carisma marista. 

Os diretores das escolas assistem as conferências promovi-
das pela Província e os professores participam da peregri-
nação anual a l’Hermitage (França). 

As escolas também mantiveram as atividades maristas du-
rante todo o ano, como o “Programa de Liderança Estudantil 

Marista” e o “Currículo Marista”, que cada escola segue nas 
aulas de Ensino Religioso. 
Os coordenadores, alguns dos quais são novos, inclusive 
Hans Staudner (Cham), Eva Alfranseder (Furth), Ulrike We-
ber (Recklinghausen), assim como Wolfgang Hacker e Chris-
tian Diepold (Mindelheim).

Cada coordenador apresentou aos demais um projeto já 
existente em sua escola para que possam se inspirar.

Os participantes também entenderam melhor seu papel 
como coordenadores e o papel de apoiar as equipes maris-
tas atualmente presentes em cada escola.

Concordaram em fazer um grande encontro das quatro es-
colas em torno da festa de Pentecostes, assim como reuni-
ões periódicas dos coordenadores dentro de Alemanha e 
uma melhor comunicação entre si.

Depois da reunião de três dias, fizeram uma breve visita ao 
centro de Glasgow, à sua necrópole e a Edimburgo.

A próxima reunião dos coordenadores está programada 
para o mês de novembro.

composteLa reúne uma centena de novos educadores

“você se sente parte de aLgo muito maior,  
que vai aLém da escoLa”

Partilhar durante um, dois ou três anos a experiência de 
educadores num centro marista da província de Com-
postela faze-te avançar no conhecimento da instituição  
marista e no sentido da educação que ela o que acon-
teceu com quase cem novos professores em Ponferrada 
(Leão).
O Centro Social Urogallo, administrado pelos Irmãos 
Maristas e Caritas, foi o lugar escolhido para esta reu-

nião que começou com um momento de oração. A partir 
daí, os participantes aprofundaram o que significa ser 
educador, mais ainda o que significa ser educador cris-
tão e educador marista. 

Conheceram também um pouco mais sobre a organiza-
ção da Província de Compostela. Também houve tempo 
para partilhar de um modo informal e desfrutar de um 
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desafiando nossas inércias usuais

rumo a um novo perfiL do secretariado de Leigos

belo dia de sol no bairro do Templo de Ponferrada.
Talvez o melhor resumo do dia seja a palavra de um dos 
participantes: 

"Foi uma alegria voltar mais uma vez a Ponferrada. Foi 
um dia de grande emoção. 

"Renovou energias e você se sente parte de algo muito 
maior, que vai além da escola. 

"Sinto-me orgulhosa de ser parte da família marista. 
Mais um ano, obrigado. 

"O fato de se levantar às 6h30 da manhã, depois de 
uma semana de trabalho, não custou muito ... é porque 
a viagem e a experiência valem a pena."

A Mensagem do último Capítulo 
fala de um desafio: "Somos desafia-
dos a abandonar nossa inércia habi-
tual, bem como nossos confortos e 
garantias, para poder responder ge-
nuinamente a novas necessidades". 

É neste espírito que devemos ler a 
nomeação, pelo Conselho Geral, de 
um leigo como novo Diretor do Se-
cretariado dos Leigos, bem como as 
notas para um novo formato na or-
ganização de tal Secretariado. Des-
de 2002, uma comissão de leigos 

foi nomeada a nível internacional; 
contudo era um irmão que orienta-
va e animava os processos leigos no 
Instituto. 

Após 15 anos, a partir de janeiro de 
2018, Raúl Amaya, leigo chileno, 
casado e com dois filhos assumirá 
essa responsabilidade. Pep Buetas 
e Agnes Reyes serão co-directores. 

O secretariado completo é: João 
Luis Fedel, Kate Fogarty, Ana Sabo-
río e o Ir. Elias Iwu. Um Conselheiro 

Geral também será parte da Secre-
tariado.

O passo dado significa que estamos 
mais maduros na caminhada dos 
leigos dentro do Instituto. 

Esta liderança leiga foi trabalhada 
durante esses anos; em torno da 
mesma mesa do Evangelho e do 
carisma juntos "somos memória 
profética da dignidade comum e da 
igualdade fundamental de todas as 
pessoas de Deus "(XXII CG, Chama-
da 3). 

É fruto de um processo que conti-
nua a buscar a comunhão, mas com 
um maior papel dos leigos. 

Este novo perfil dos membros do 
Secretariado implica um maior em-
penho nos processos leigos de suas 
províncias, algum tipo de partici-
pação pessoal em experiências co-
munitárias e uma disposição mais 
ampla para várias animações na 
Região. 

O Secretariado expandido quer ser 
um organismo de animação em vez 
de consulta ou reflexão.

A presença de um diretor leigo e 
o foco da animação dos membros 
do Secretariado, também estão re-
lacionados com a identidade leiga 
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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 presença de um diretor leigo e o foco 

da animação dos membros do Secreta-

riado, também estão relacionados com 

a identidade leiga global, ou como 

o último Capítulo expressou repetida-

mente, com o senso de uma família 
carismática. 

"

"

global, ou como o último Capítulo expressou repetida-
mente, com o senso de uma família carismática. 

Este conceito, já generalizado na Igreja. Assume agora 
a ideia de corpo global como maristas de Champagnat, 
isto é, de todos aqueles que escolheram seguir Jesus no 
estilo de Maria, seja com irmão religioso ou como leigo. 

O global não é confusão, nem assimilação, nem super-
posição, nem uniformidade, nem homogeneidade, nem 
igualdade... 

O global significa afinidade, unidade, comunhão, a mes-
ma raiz, parentesco espiritual, visibilidade comum...

Como Maristas de Champagnat, diz o Capítulo, "precisa-
mos de novas estruturas e processos que reconheçam e 
apoiem nossos diferentes caminhos vocacionais como 
maristas". 

O novo perfil para o Secretariado expressa o desejo de 
continuar promovendo a identidade leiga em comu-
nhão com os irmãos, que se manifesta em um modo se-
cular vivido na família, na própria profissão e no meio 
do mundo. 

A responsabilidade leiga que está sendo promovida no 
Instituto, agora com o novo Diretor, significa que cada 
grupo desta Família Carismática possui sua própria 
identidade, organização e caminho específico. 

Isto é o que a Mensagem Final do Segundo Seminário 
de Carisma e Leigos da Confederação Latino-America-
na de Religiosos CLAR (2017) lembrou: "Famílias caris-
máticas são grupos formados por instituições e grupos 
de crentes unidos pelo mesmo carisma fundador ou a 
mesma raiz carismática, mas com diferentes formas de 
vida e com diferentes ênfases do mesmo carisma, cujas 
diferentes vocações, serviços e modos de vida não se 
impõem nem se sobrepõem, mas se completam para o 
bem de todos e ao serviço da Reino ".

A nova estrutura da Secretariado dos Leigos desafia-nos 
a abandonar o conforto e a segurança em termos da 
inércia experimentada no relacionamento entre irmãos 
e leigos. 

O desafio é para todos. O Capítulo diz que, como ma-
ristas, todos estamos "totalmente comprometidos". 
Compromisso dos leigos em uma opção de vida pelos 

valores maristas e dentro de um corpo global, com sua 
própria identidade e como um grupo organizado. 

E compromisso dos irmãos para criar as condições para 
ajudar a trabalhar dessa maneira, onde a comunhão 
na família carismática marista é construída a partir da 
diversidade vocacional, das próprias identidades e de 
uma organização madura e sustentável.

Ir. Javier Espinosa

O ex-Secretariado dos Leigos Ampliado

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

