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Notícias Maristas

AvAliAção do XXii CApítulo gerAl

o resultAdo dA AvAliAção do CApítulo está disponível

AdministrAção gerAl

Entre os dias 4 e 6 de março, Agnes 
Reyes, Codiretora do Secretariado 
dos Leigos acompanha os leigos ma-
ristas no Vietnã.

DE 7 a 14 de março, os Irmãos Jeff 
Crowe e Ángel Medina, formadores 
e acompanhadores dos participantes 
do Projeto LaValla200>, visitarão a 
comunidade Lavalla200> de Moines-
ti, na Romênia.                                                 

O resultado do questionário avalia-
tivo sobre o XXII Capítulo Geral, rea-
lizado em Rionegro (Colômbia), de 8 
de setembro a 20 de outubro, já está 
disponível.

Oitenta e oito dos 116 Irmãos e lei-
gos que participaram do Capítulo 
(79 capitulares, 16 convidados e 21 
da equipe de apoio) responderam o 
questionário, nos meses de novem-
bro e dezembro.

Os temas abordados no questionário 
foram o processo do Capítulo, o fato 
de ter sido feito fora de Roma, o lugar 
de realização (Casa de Encontros La 
Salle), os recursos usados e uma ava-
liação geral do Capítulo.

Os participantes qualificaram o Capí-
tulo com nota 4,5 sobre 5, sendo 1 a 
mais baixa e 5 a maior.

O local do encontro e o fato de ter 
sido feito fora de Roma foi muito va-
lorizado pelos participantes. Consta-
tou-se a insuficiência de tempo para 

De 7 a 10 de março, Marzia Ventimi-
glia, diretora da FMSI, visitará a Villa 
San José, na Argentina, e, em seguida, 
participará da reunião anual da FMSI 
Cono Sur. Depois visitará Curitiba, Bra-
sil, de 11 a 14 de março, onde tratará de 
estratégias de comunicação da FMSI. 
No domingo, 11 de março, o Ir. Luis 
Carlos Gutiérrez, vigário geral, viaja 
para Paris, na França, onde realizará 
um curso de francês, até 5 de maio.

os trabalhos sobre as Constituições e 
a Regra de Vida. O governo geral ale-
gra-se pela grande satisfação expres-
sada pelos participantes e pelo bom 
êxito do XXII Capítulo Geral realizado 
na Colômbia. Está seguro de que foi o 
movimento do Espírito que ajudou os 
Maristas de Champagnat a adentrar 

neste Novo Início do carisma marista. 
Para baixar o questionário completo, 
visite: https://goo.gl/Y5JM2F.

Está seguro de que foi o 

movimento do Espírito 

que ajudou os Maristas 

de Champagnat a aden-

trar neste Novo Início do 

carisma marista.

"

"

Foto dos participantes a meio do Capítulo em Rionegro, Colômbia
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CAlendário do Conselho gerAl e dos diretores dos seCretAriAdos 
mArço – Abril de 2018

22 de fevereiro – 1 de março: visita a 
Tabatinga, Amazônia (Brasil) - Irmãos 
Jeff Crowe e Ángel Medina, formadores 
e acompanhadores dos membros do 
Projeto Lavalla200>.
28 de fevereiro – 4 de março: Encontro 
dos 5 provinciais da Região Arco na Ci-
dade do México – Ir. Luis Carlos Gutiér-
rez, vigário geral.
28 de fevereiro – 2 de março: reunião 
do Conselho da FMSI em Roma – Márcia 
Ventimiglia, diretora, Libardo Garzón, 
Ecônomo Geral.
1 de março: Encontro do Conselho do 
Projeto Fratelli na casa geral: Ir. Óscar 
Martín Vicario, conselheiro geral, Chris 
Wills, diretor da Cmi, Ir. Valdícer Fachi 
(diretor da Cmi desde julho), Ir. Jorge 
Gallardo de Alba FSC, vigário geral e Ir. 
Rafael Matas FSC, conselheiro geral.
1 de março – 30 de abril: curso de es-
panhol em Santiago de Compostela, na 
Espanha - Ir Ken McDonald, Conselheiro 
Geral.
3 de março:  encontro das equipes de 
formação permanente de Manziana e 
de El Escorial em El Escorial, na Espa-
nha – Irmãos Óscar Martín Vicario, Con-
selheiro Geral, e Tony León, diretor do 
Secretariado Irmãos Hoje.
4 – 6 de março: Encontro dos Leigos no 
Vietnã: Agnes Reyes, co-diretora da Se-
cretarido para os Leigos.
7 – 14 de março: visita à comunidade 
de Moinesti, do projeto Lavalla200>, 
na Romênia: Irmãos Jeff Crowe e Ángel 
Medina, formadores e acompanhadores 
dos membros do Projeto.
7 – 10 de março: visita da FMSI à Villa 
San José, na Argentina e encontro anual 
da FMSI CONO SUR - Márcia Ventimiglia, 
diretora da FMSI.
11 – 14 de março: visita da FMSI a Curi-
tiba em vistas de estratégias de comu-
nicação - Márcia Ventimiglia, diretora .
11 de março – 5 de maio: curso de fran-
cês em Paris, na França – Ir. Luis Carlos 
Gutiérrez, vigário geral.
12 – 14 de março: seminário no progra-
ma de formação permanente em El Es-
corial, na Espanha – Ir. Ernesto Sánchez, 
superior geral.
12 – 25 de março: encontro em Gene-
bra, na Suíça, para a apresentação da 
Revisão Periódica Universal (RPU) da 
Argentina e Peru; preparação do deba-

te geral das Nações Unidas e da RPU do 
México; encontro com o comitê do Cen-
tro Católico Internacional de Genebra – 
Ir Álvaro Sepúlveda, FMSI.
12 de março – 12 de maio: curso de es-
panhol em Salamanca, Espanha: Ir. Ben 
Consigli, Conselheiro Geral.
19 – 23 de março: encontro em prepa-
ração do Sínodo dos Jovens – Ir. Beto 
Rojas, diretor do Secretariado da Mis-
são.
20 – 23 de março: encontro do Conse-
lho da Região América Sul – Ir. Beto Ro-
jas, diretor do Secretariado da Missão.
20 – 27 de março: visita aos membros 
do projeto Lavalla200> do Distrito da 
Asia, em Phnom Penh, Camboja:  Irmãos 
Jeff Crowe e Ángel Medina, formadores 
e acompanhadores dos membros do 
Projeto e Irmãos Chris Wills e Valdícer 
Fachi, do Secretariado Cmi.
22 – 25 de março: Capítulo Provincial 
dos Estados Unidos, em Nova Iorque – 
Irmãos Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
e João Carlos do Prado, Conselheiro Ge-
ral.
26 – 29 de março: visita à sede do Dis-
trito da Ásia, na Tailândia – Ir. Valdícer 
Fachi, Cmi.

2 de abril – 30 de maio: curso de in-
glês na Irlanda – Ir. Valdícer Fachi, Cmi.

6 – 9 de abril: presença nas primeiras 
profissões do Noviciado de Tudela, 
em Sri Lanka  – Irmãos Óscar Martín 
Vicario, Conselheiro Geral, e Tony 
León, diretor do Secretariado Irmãos 
Hoje.
9 – 13 de abril: Reunião da Comis-
são Laïque d'Asie à Singapour: Agnes 
Reyes, codirectrice du Secrétariat 
pour les laïcs.
9 – 17 de abril: encontro com líderes 
e com o Conselho do Distrito da Ásia, 
na Tailândia – Ir. Josep Maria Soteras, 
Conselheiro Geral.
10 – 12 de abril: encontro da Comis-
são Europeia de Missão, em Lyon, 
França – Ir. Beto Rojas, diretor do Se-
cretariado da Missão.
10 – 18 de abril: visita à comunidade 
Atlantis do Projeto Lavalla200>, em 
Capetown, África do Sul –  Irmãos Jeff 
Crowe e Ángel Medina, formadores 
e acompanhadores dos membros do 
Projeto.
15 – 17 de abril: encontro com líde-
res do Distrito da Ásia, na Tailândia 
– Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro 
Geral.
16 – 19 de abril: reunião do Conselho 
Internacional de Assuntos Econômi-
cos (CIAE), em Roma, Itália – Ir. Libardo 
Garzón, Ecônomo Geral.
17 – 21 de abril: encontro de forma-
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A província de Compostela or-
ganizou um curso de "Acompa-
nhadores da Alma", voltado para 
o desenvolvimento pessoal e a 
aprendizagem do acompanha-
mento pessoal. O curso é compos-
to por 20 módulos on-line e cinco 
reuniões presenciais e uma ses-
são de acompanhamento pessoal 
a cada 15 dias. De 22 a 25 de fe-
vereiro, ocorreu o primeiro encon-
tro presencial da segunda edição 
do curso, em Roxos.

coMpaNheiros da alMa

notíCiAs em breve

postulaNtado  
de lauMaNasa

No final de fevereiro, oito candi-
datos à vida religiosa marista co-
meçaram o curso de formação nas 
Ilhas Salomão. Sete jovens são do 
próprio país e um é de Bougain-
ville.

Úrsula Eyherabide, ex-estudante 
marista no Colégio de Luján, na 
Argentina, foi nomeada cônsul em 
Atlanta. Destacando a admiração 
pela formação que recebeu, disse: 
“creio que a vocação se aprende 
em casa e no Colégio”.

côNsul eM atlaNta

A equipe de Educação, da Região 
América Sul, se reuniu na últi-
ma semana de fevereiro (de 26 a 
28/02), em Brasília (DF), para ali-
nhar os processos e direcionar as 
ações do Grupo, além de revisar 
o Plano Estratégico para 2018, e 
programar as próximas reuniões e 
dinâmicas de trabalho. A equipe é 
composta por integrantes das Pro-
víncias Marista Brasil Centro-Nor-
te, Centro-Sul e Sul-Amazônia; 
Cruz del Sur e Santa Maria de los 
Andes.

aMérica sul

ção com o BICE Argentina e reunião 
da Rede Latino-Americana do BICE – 
Ir. Álvaro Sepúlveda, FMSI.
18 – 22 de abril: Comissão Interna-
cional Irmãos Hoje visita casas de 
formação da Província East Asia e do 
Distrito da Ásia – Irmãos Óscar Mar-
tín Vicario, Conselheiro Geral, e Tony 
León, diretor do Secretariado Irmãos 
Hoje.
23 – 27 de abril: reunião da Confe-

rência Europeia Marista, em Freising, 
Alemanha – Ir. João Carlos do Prado, 
Conselheiro Geral.
24 – 27 de abril: reunião do Bedford 
Fund, em Roma, Itália – Ir. Libardo Gar-
zón, Ecônomo Geral.
25 – 27 de abril: visita à Comunida-
de de l’Hermitage, na França – Irmãos 
Jeff Crowe e Ángel Medina, formado-
res e acompanhadores dos membros 
do Projeto.

Fmsi doA 60,000 dólAres 

A estudAntes no sudão do sul

No dia 24 de fevereiro, a Fundação 
Marista para a Solidariedade Interna-
cional Onlus Para o bem das crianças 
(FMSI) enviou 48 mil dólares ao Sudão 
do Sul como uma primeira parcela de 
uma soma maior que será usada para 
financiar a educação e alojamento de 
10 estudantes durante o ano no país.

A ONG marista da Administração Geral 
espera que a doação, cuja soma arre-
cadada até o momento provêm dos 
Maristas da Alemanha, chegue a 60 
mil dólares.

No passado dia 23 de fevereiro, a igre-
ja celebrou um dia de oração e jejum 
pela paz, especialmente no Sudão 
do Sul e na República Democrática 
do Congo, como havia pedido o Papa 

Francisco na oração do Angelus no dia 
4 de fevereiro .

O Sudão do Sul está sofrendo uma 
longa guerra civil e forte crise huma-
nitária.

Os Irmãos Maristas participam do Pro-
jeto Solidariedade com o Sudão do 
Sul, que conta com cinco comunida-
des no país africano, compostas por 
mais de 30 membros de 23 congrega-
ções religiosas. As comunidades estão 
em Riimenze, Wau, Yambio e Juba. O 
objetivo primordial do Projeto é a for-
mação de professores, enfermeiras, 
parteiras, agricultores e líderes co-
munitários. Atualmente se preocupa 
também d acolhida de pessoas deslo-
cadas en Riimenze.



Notícias Maristas 514

406 de março de 2018

mundo mAristA

Filipinas: Carmelitas Descalços  
visitam MAPAC, Marikina

Casa Geral: Reunião do Conselho  
de Projeto Fratelli

Espanha: Equipes de formação 
contínua de El Escorial e Manziana

Brasil: Pastoral da Juventude  
de Dourados

África do Sul: Formação de voluntários 
para o projeto Three2Six, Joanesburgo

Uruguai: Encontro de responsáveis  
de obras

“Algo novo é iniCiAdo”

enContro dA equipe européiA de irmãos hoje

Mais uma vez, se reuniu a equipe 
europeia “Irmãos Hoje” (Lisboa, 
7 e 8 de fevereiro de 2018). Mas 
desta vez foi diferente. Na verda-
de, sempre é diferente...

Desta vez, nos sentimos ilumi-
nados por uma nova luz que 
enquadra todos os nossos proje-
tos e desafios para os próximos 
anos. É a luz do XXII Capítulo Ge-
ral que, da Colômbia, nos chama 
a tornar-se o rosto e as mãos da 
misericórdia de Deus.

Nesta perspetiva, compartilha-
mos nossos sonhos e planeja-
mos, nossa tarefa de animação:

• Organizamos a terceira reu-
nião da Rede de Comunida-
des na Europa, que terá lugar 
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em El Escorial de 8 a 12 de agosto de 2018. Queremos 
apostar em comunidades verdadeiramente em rede, 
juntas para enriquecer a vida comunitária e a espiritu-
alidade marista, comprometida com uma missão que 
responde a novas chamadas e com uma organização 
e estrutura de animação que aproveite as sinergias.

• Compartilhamos a preparação dos retiros de verão das 
províncias e os abrimos à participação de outros. Este 
ano, t^m como tema a Regra da Vida e as chamadas 
do Capítulo.

• Revisamos nosso Folha de Caminho 2018-2021, e en-
quadramos todas as ações de nossa equipe de anima-
ção à luz das chamadas do Capítulo Geral.

• Compartilhamos as preocupações e problemas que 
surgem de nossa Administração Geral. O Irmão Tony 
Leon nos informa sobre a reunião do projeto "Tutti fra-

telli" sobre ser construtores de pontes, com a presen-
ça de 21 superiores gerais entre seus participantes.

• Compartilhamos os materiais que são gerados em 
cada província no processo de explicação e reflexão 
sobre o XXII Capítulo Geral.

E terminamos nosso encontro com a sensação de que algo 
novo começou e com a alegria da vida compartilhada. No-
vos desafios estão sempre à nossa espera: viver como uma 
família global nossa missão marista e ser pontes, luzes no 
caminho, mão estendida e amigo para crianças e jovens 
que estão nas margens do mundo. Que a Boa Mãe e Mar-
celino acompanhem sempre cada passo desta jornada.

___________

H. Aureliano García Manzanal
Coordenador do Grupo Irmãos Hoje de Europa

testemunhAs dA igrejA nA ArgéliA

A ConvivênCiA FrAternA e o respeito entre As religiões

O padre Jean Marie Lassausse, sa-
cerdote francês da Missão, que vi-
veu no mosteiro de Tibhirine duran-
te 15 anos, dando um testemunho 
de fé e proximidade das pessoas 
do lugar, seguindo as pegadas dos 
monges trapistas, está convencido 
de que a beatificação dos 19 már-
tires da Igreja na Argélia "é extra-
ordinária, pois as reconhece como 
pessoas absolutamente normais: 
homens e mulheres que, como 
muitos outros membros da Igreja, 
optaram em permanecer na Argélia 
apesar de saberem que arriscavam 
suas vidas."

Os primeiros a serem assassinados, 
no dia 8 de maio de 1994, na bi-
blioteca de Casbah, foram o maris-
ta Henri Vergès e a Ir. Paul Hélene 
de Saint Raymond, uma irmãzinha 
da Assunção. A estes protomártires 
seguiram os consagrados de várias 
congregações, e finalmente o domi-
nicano Pierre Claveri, bispo de Orán.

“A mensagem destes 19 homens e 
mulheres, religiosos, é clara”, acres-
centa o Padre Georgeon: “teremos 
que aprofundar o significado da 
presença da Igreja e demonstrar 
que a convivência fraterna e o res-
peito entre as religiões é possível”.

Portanto, na celebração dessa be-
atificação, queremos fomentar um 
grande sentido de pertença à Igreja 

da Argélia: uma Igreja enviada, pe-
quena, humilde, serva e cheia de 
amor. É isto que se pode afirmar de 
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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 provínCiA de Cruz del sur lAnçA um ApliCAtivo 

pArA dispositivos móveis

A beatificação é extraordiná-

ria, pois as reconhece como 

pessoas absolutamente 
normais: homens e mulheres 

que, como muitos outros mem-

bros da Igreja, optaram em 

permanecer na Argélia apesar 

de saberem que arriscavam 

suas vidas. 

"

"

cada um dos 19 mártires, mas também de muitos outros 
membros da Igreja que experimentaram isso e ainda es-
tão vivos. 

Suas vida e suas mortes são como um ícone de identi-
dade da Igreja na Argélia. 

Encarnaram até o fim a vocação de ser um sacramento 
da caridade de Cristo para todas as pessoas.

____________

Agios.Mar 15
Ir. Antonio Martínez Estaún, Postulador Geral

A província de Cruz del Sur lançou 
uma aplicação móvel sob o nome de 
«Cruz del Sur» Provincia Marista, no 
dia 19 de fevereiro.

O lançamento vem após um longo 
processo de reflexão e análise, em 
colaboração com a Agência Digital 
Imediativa e várias equipes na pro-
víncia, incluindo a equipe de comu-
nicação e difusão.

O aplicativo pode ser baixado do 
Google Play e em breve estará dispo-
nível na App Store (iPhone).

"Depois de vários anos, estávamos 
procurando uma maneira de chegar a 
mais pessoas, chegar especialmente 
a população jovem, oferecer dados 
e informações públicas a que todos 
possam ter acesso facilmente", disse 
Leonardo Fraga, diretor da Equipe de 
comunicação e divulgação marista 
da província de Cruz del Sur.
"Nós queríamos obter de um meio 
para dar informações que estivessem 

facilmente ao alcance de qualquer 
usuário que queira conhecer, ligar e 
estar conectado connosco, com tudo 
o que acontece e vibra na província 
marista de Cruz del Sur", acrescen-
tou.

O aplicativo possui informações e 
novidades sobre a Província, a loca-
lização das obras, eventos e informa-

ções da Casa de Edições Marista e da 
Fundação Marista, dois organismos 
muito importantes para a vida da 
província. Também tem uma seção 
para baixar os documentos mais im-
portantes da Província de Cruz del 
Sur.

Para baixar o aplicativo no Google 
Play, visite: https://goo.gl/uV4yBa .


