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Notícias Maristas

201 anos do InstItuto 

admInIstração Geral celebra anIversárIo dos Irmãos marIstas

admInIstração Geral

Os conselheiros gerais estão chegando para assumir 
as suas novas funções. O Ir. Ken McDonald chegou da 
Austrália no dia 29 de dezembro. O Ir. Ben Consigli 
chega na próxima quinta-feira.

Os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, e Syl-
vain Ramandimbiarisoa, Conselheiro Geral, de 27 de 
dezembro a 4 de janeiro participaram do Capítulo da 

Província de Madagascar.

De 9 a 12 de janeiro acontece o Capítulo Provincial na 
Nigéria. Estarão presentes os Irmãos Ernesto Sánchez, 
Superior Geral, e Ken McDonald, Conselheiro Geral.

Entre os dias 7 e 12 de janeiro o Ir. Chris Wills, diretor do 
Secretariado Cmi, participa do Conselho do Projeto Fratelli.

No dia 2 de janeiro de 2017 o Insti-
tuto dos Irmãos Maristas completou 
201 anos de existência. Para recordar 
a fundação em La Valla, em 1817, o 
Conselho Geral organizou uma cele-
bração na Casa Geral de Roma.

Participaram da oração e do almoço 
festivo alguns irmãos do Conselho 

Geral, irmãos e leigos que trabalham 
na Administração Geral, alguns irmãos 
da Itália e membros da comunidade 
marista de Giuliano.

Os Irmãos Ernesto Sánchez, Superior 
Geral, e Carlos Huidobro, Secretar-
io Geral, animaram a celebração. O 
tema central foram as 5 chamadas do 

Capítulo Geral.

O Ir. Ernesto convidou a todos a ter 
confiança no futuro e a caminhar com 
coragem, tornando realidade o sonho 
de Marcelino. Pediu a cada marista 
para que refletisse o que quer fazer e 
ser durante este ano em que se cele-
bram 201 anos de Instituto.
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Foto oFIcIal do superIor Geral

A foto do Superior Geral estará disponível a par-

tir de fevereiro. Todo o Conselho se reunirá pela 

primeira vez no final do mês e então a foto será 

editada. Daremos notícia através desse Boletim. 

Durante esse tempo de espera, no nosso site é 

possível encontrar algumas fotos do Ir. Ernesto, no 

seguinte endereço: https://goo.gl/uXdj8v

JaneIro – FevereIro 2018

calendárIo do conselho Geral e dos dIretores dos secretarIados

27 de dezembro – 4 de janeiro: Capítulo Provincial de 
Madagascar – Ir. Luis Carlos Gutiérrez e Ir. Sylvain Raman-
dimbiarisoa.

2 de janeiro: Celebração dos 201 anos do Instituto.

7 – 12 de janeiro: Reunião do Conselho do Projeto Fratelli, 
no Líbano – Ir. Chris Wills.

9 – 12 de janeiro: Capítulo Provincial da Nigéria em Orlu – 
Ir. Ernesto Sánchez e Ir. Ken McDonald.

12 – 13 de janeiro: Encontro do Secretariado Irmãos Hoje 
com as equipes de Manziana e de El Escorial em El Escorial 
(Espanha) – Ir. Tony Leon e Ir. Óscar Martín.

15 – 19 de janeiro: Rede Marista de Solidariedade Inter-
nacional - 1ª Assembleia na Casa Geral: FMSI.

15 – 17 de janeiro: Assembleia dos Conselhos da Missão 
da Europa em Guardamar, Espanha – Ir. Beto Rojas

16 de janeiro: Conselho regular em Roma.

22 – 23 de janeiro: Conselho de Administração do BICE 
(Bureau International Catholique de l'Enfance) em Paris, 
Francia – Ir. Álvaro Sepúlveda (FMSI).

22 – 26 de janeiro: Sustentabilidade e formação em Cu-
ritiba, Brasil – Ir. Libardo.

24 – 27 de janeiro: Reunião de preparação para o Encon-
tro Internacional de Jovens Maristas em 2019, na Guate-
mala – Ir. Mark Omede e Ir. Beto Rojas.

25 – 27 de janeiro: Líderes de Educação da Província Medi-
terrânea em Guardamar (Espanha) – Ir. Luis Carlos Gutiérrez.

28 de janeiro – 3 de fevereiro: Encontro em Nemi, Itália, 
da comunidade do Conselho Geral para construir projeto 
de vida comunitária.

3 – 8 de fevereiro: Comissão de Missão para a África, em 
Nairóbi (Quênia) – Ir. Beto Rojas, Ir. Mark Omede, FMSI e 
CMI.

5 de fevereiro: Encontro de pessoas que trabalham com 
a solidariedade nos 4 ramos da Família Marista (SM, SM, 
SMSM, FMS) – Ir. Álvaro Sepúlveda (FMSI).

5 – 10 de fevereiro: Reunião anua da CSAC (Provinciais da 
África) em Nairóbi, Quênia – Ir. Óscar Martín.

7 – 8 de fevereiro: Comissão de Irmãos Hoje da Europa em 
Lisboa, Portugal – Ir. Tony Leon.

12 – 27 de fevereiro: Primeira Sessão Plenária do Consel-
ho Geral – Casa Geral.

15 – 16 de fevereiro: Congresso Marista Internacional de 
Educação em Guadalajara (México) – Ir. Álvaro Sepúlveda 
(FMSI).

19 – 23 de fevereiro: Reunião do Conselho Geral com os 
Secretariados e escritórios da Administração Geral, na 
Casa Geral.

28 de fevereiro – 2 de março: Reunião da Equipe de di-
reção da FMSI, Casa Geral - Ir. Libardo e Marzia Ventimiglia. 
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Em dezembro houve algumas 
primeiras profissões no Instituto. 
Em Medellín, Colombia, professou 
o Ir. Alexnnys José Flores. Em Ma-
tola, Angola, com a participação 
do Ir. Óscar Matín, Conselheiro 
Geral, professaram 7 noviços.

PriMeiras Profissões

notícIas em breve

Morte de voluNtário 
Marista

No dia de natal, o jovem austral-
iano Patrick Rodgers faleceu de 
repente em Camboja, onde esta-
va como voluntário marista, tra-
balhando com os Irmãos em Pailin. 
O funeral foi realizado no dia 4 de 
janeiro, na Austrália. Os familiares 
sublinharam como o seu voluntar-
iado na missão marista contribuiu 
à sua realização e, como agradec-
imento, pediram aos participantes 
uma doação para o projeto maris-
ta em Pailin.

La Conferencia Marista Española, 
Religiôn Digital, Mensajeros de la 
Paz e Ediciones Khaf lançam, na 
terça feira, em Madrid, o libro “Um 
Nuevo Comienzo”, escrito pelo Ir. 
Emili Turú e José Manuel Vidal. 

A Província dos Estados Unidos 
está organizando uma assembleia 
com leigos maristas, que visa criar 
um espaço para explorar questões 
inerentes à vida dos leigos e traçar 
caminhos para o futuro do carisma 
no país. A assembleia será realiza-
da em Long Branch, de 18 a 20 de 
julho próximo. 

livro do ir. eMili

estados uNidos

advocacIa colaboratIva de líderes escolares      
e comunItárIos

semInárIo sobre a seGurança das crIanças

Trinta e cinco participantes vindos 
de 9 estabelecimentos escolares 
da Diocese de Marbel e Cinco Es-
colas Maristas (Marbel, Kidapawan, 
Cotabato, Espina e Lagao), junta-
mente com seus respectivos líderes 
da comunidade de Barangay, par-
ticiparam de um 
Seminário sobre 
Segurança das 
Crianças: Advo-
cacia colabora-
tiva dos líderes 
comunitários e 
escolares. O sem-
inário se realizou 
nos dias 16 a 17 
de novembro de 
2017, na cidade 
de General San-
tos, Filipinas.

O seminário teve 
como objetivo 
fortalecer a par-
ceria entre es-
colas e líderes 
c o m u n i t á r i o s 
na proteção das 
crianças. Espe-
cificamente, os 
módulos do sem-
inário abordaram 
o papel-chave 
e as funções do Conselho de Pro-
teção da Criança de Barangay. Ele 
também esclareceu os esforços co-
laborativos da escola e os líderes da 
comunidade em trabalhar em prol 
das crianças.

Naira Aratuc, do Departamento de 

Previdência Social e Desenvolvi-
mento compartilhou sobre Com-
preender as crianças e os fatores de 
risco no contexto filipino. Lourdes 
Gambala, vereadora de Barangay 
e Lucita Romaquin, um voluntário 
educador, deram testemunhos de 

seu envolvimento 
no Conselho de 
Barangay para a 
Proteção de Cri-
anças. O Ir. Crispin 
Betita abordou os 
tópicos Gerenci-
amento de casos 
e Diretrizes para 
programas de pre-
venção com para 
crianças em risco.

O Ir. Ted Fernan-
dez, presiden-
te do Comitê de 
Proteção e Dire-
itos da Criança 
da Província East 
Asia, expressou 
aos participantes 
suas esperanças 
para que se envol-
vam na proteção 
das crianças e 
ampliem sua per-
spectiva de atu-

ação nesse campo na escola e na 
comunidade.

Este Seminário é o terceiro de uma 
série financiados pela Misean Cara 
e, em parte, pela Colaboração para 
a missão internacional (Cmi) da Ale-
manha, através da FMSI.

Ao concluir nosso 
Capítulo Geral, nos 

comprometemos em ser 
proativos para garantir 
que o Instituto Marista, 

em todos os níveis, 
atenda aos mais altos 
padrões de proteção 

infantil, para que todos 
os nossos ambientes 

sejam seguros e 
acolhedores para 
crianças e jovens.

Os participantes do XXII 
Capítulo Geral -  20 de 

outubro de 2017

"

"



Notícias Maristas 506

49 de janeiro de 2018

mundo marIsta

Austrália:
Retiro em Adelaide

Chile:
Instituto O'Higgins Rancagua

Espanha:
Voluntarios Maristas Compostela

Madagascar: Leigos maristas doam presentes 
às crianças necessitadas em Antsirabe

Bangladeche: Seminário de professores 
na escola St. Marcellin, Moulvibazar

Filipinas MAPAC: seminário sobre os 
direitos das crianças

Cerca de 10 leigos se uniram à comunidade dos Irmãos 
de Petaling Jaya, na Malásia, para um encontro de orien-
tação e partilha da vida marista, no dia 30 de novembro 
de 2017. A dinâmica começou com cada participante le-
vantando questões e exprimindo sentimentos sobre a sua 
própria experiência vocacional. Alguns sublinharam a ne-
cessidade de mais oportunidade para conhecer os irmãos 
e sua missão e como viver a vocação marista no dia-a-dia 
do ministério da educação.
Seguiu então a partilha do que é o itinerário vocacional 

proposto pelo documento “Ser Leigo Marista”, com uma 
apresentação da vida e da missão do Instituto Marista. 
Agnes Reyes ajudou na apresentação e no processo de 
reflexão. Os irmãos John Chin, Joachim Heng, Anthony 
Cheng e Paul Saw auxiliaram com suas presenças.

Antes do encontro com os leigos, a comunidade de Pet-
aling Jaya, junto com o Ir. John Heng, de Sibu, realizou 
um encontro, no dia 29 de novembro, para ser informada 
sobre as últimas novidades do Secretariado dos Leigos, 
particularmente sobre o documento “Ser Leigo Marista” e 
o Projeto de Vida do Movimento Champagnat da Família 
Marista (MChFM).

A intenção da Província East Asia é fundar o MChFM em 
lugares onde ele ainda não existe.

Foi visto também o documento do Capítulo, com os Apelos.

Tendo em consideração a vitalidade experimentada entre 
os participantes desse encontro de leigos e irmãos, de-
cisões concretas estão sendo tomadas para que a vocação 
marista afunde suas raízes entre os leigos, em comunhão 
com os irmãos.

províncIa east asIa

encontro de Irmãos e leIGos em petalInG Jaya
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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

conectados contIGo, apaIxonados pela vIda

ano vocacIonal na províncIa do méxIco ocIdental

No dia 30 de dezembro de 2017, 
no final do retiro provincial dos 
Irmãos, a Província Marista do 
México Ocidental, através de uma 
celebração eucarística, inaugurou 
o Ano Vocacional de 2018. A in-
tenção da iniciativa é impulsionar e 
fortalecer o compromisso pela ani-
mação vocacional, nos maristas de 
Champagnat do México Ocidental, 
onde a reflexão, oração, testemun-
ho e ação levem à vivência plena 
da vocação a que somos chamados, 
dando a conhecer a Jesus e fazen-
do-o amar.

O Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez, 
enviou, através de um vídeo, uma 

mensagem aos maristas da Província, 
animando a vivência do ano voca-
cional (Texto em PDF).

O Ano Vocacional tem como lema 
“Conectados contigo, apaixonados 
pela vida”.

Durante este ano, os maristas da 
Província serão acompanhados por 
três símbolos:

Cruz, representando o compromisso 
de assumir a responsabilidade na An-
imação Vocacional;
Vela, que iluminará as orações e os 
momentos de interioridade das co-
munidades religiosas;
Cruz itinerante, que estará presente 
nas atividades das Comunidades 
Educativas Maristas da Província.

dando cor para marcha compostela

educar a espIrItualIdade nos movImentos JuvenIs

Mais de 150 jovens se despediram do ano 2017 com a Es-
cola Champagnat de Tempo Livre em três momentos de 
formação destinados à Federação MarCha de  Compostela 
da Espanha em Valladolid.

Cerca de uma centena de animadores e animadores 
dos Grupos MarCha de Compostela participaram dos 
cursos de novos animadores, educar a espiritualidade 
nos movimentos juvenis e coordenação do tempo livre. 
Outros 50 fizeram seu primeiro ano de animação, dis-
cutindo temas como o perfil do animador MarCha, ini-
ciação em programação e recursos práticos para ani-
mação de lazer.

Os destinatários dessas ações formativas foram jovens 
que lideram grupos juvenis ou jovens que são chamados 
a liderar grupos ou atividades provinciais com jovens nos 
próximos anos.

Educar à espiritualidade nos movimentos juvenis é uma 
das prioridades da Província neste momento. Nessas ações 
formativas, os participantes se aprofundam no desen-
volvimento espiritual através de todas as suas possíveis 
expressões.


