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AdministrAção GerAl

• Começou nessa semana a Sessão 
Plenária do Conselho Geral. Na segun-
da e terça-feira, os conselheiros parti-
lharam em comunidade suas expe-
riências estudando inglês, espanhol 
ou francês e também sua participação 
em alguns processos e atividades em 
diversos níveis do Instituto. Também 

começaram a planejar sua visita con-
junta ao Distrito da Ásia, que aconte-
cerá na primeira quinzena de agosto.
• No dia 5 de junho os Irmãos Chris 
Wills e Valdícer Fachi, do Secretaria-
do da Colaboração para a Missão In-
ternacional, participaram da reunião 
do Conselho do Projeto Fratelli, na 

Casa Geral dos Irmãos de La Salle.
• O Ir. Bem Consigli, Conselheiro Ge-
ral, recebeu, na Casa Geral, cerca de 
30 estudantes da Universidade do 
Texas (Austin).
• De 7 a 9 de junho acontece, em 
Nemi, a reunião dos conselhos dos 
4 ramos da Família Marista.

A festa de são Marcelino Champagnat, fundador do Insti-
tuto dos Irmãos Maristas, foi celebrada mundialmente no 
dia 6 de junho - inclusive na Casa Geral de Roma (Itália).
Cerca de 130 Irmãos, leigos, amigos, superiores dos qua-
tro ramos maristas e membros de outras congregações re-
ligiosas participaram de uma missa na capela central da 
Casa Geral, seguida pelo jantar.
A celebração eucarística foi presidida pelo Arcebispo, ex-
-aluno marista, Dom Jorge C. Patron Wong, atualmente se-
cretário do Vaticano para os Seminários da Congregação 
para o Clero, e concelebrada pelo Superior Geral dos Pa-
dres Maristas, Pe. John Larsen, e pelo Pe. Ottavio Laino, da 
Ordem dos Mínimos.
Em sua homilia, o arcebispo D. Jorge sublinhou: "a coisa 

mais importante que Marceli-
no nos ensinou foi tornar-nos 
como crianças (...) porque uma 
criança se deixa abraçar por 
Deus, ser amada por Ele."
"Porque quando se é amado 
por Deus, você pode amar os 
outros. Você não pode amar, 
se não se recebe, se não se 
acolhe, se não se aceita como leigo, como consagrado, 
como sacerdote”, acrescentou o Arcebispo. “Não estamos 
aqui porque somos melhores, mas porque somos amados, 
abundantemente, pelo amor misericordioso de Deus”.
D. Jorge Patrón falou sobre a importância de questionar-se 

FestA de são mArcelino chAmpAGnAt 
irmãos leiGos e outros reliGiosos celebrAm    
A FestA do FundAdor em romA

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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diariamente sobre o que aprendeu e 
sobre o que partilhou e viveu durante 
o dia.
Durante a oração dos fiéis, alguns lei-
gos e Irmãos formaram, como em um 
mosaico, uma imagem do rosto de 
São Marcelino, diante do altar.
No encerramento, o Ir. Ernesto Sá-
nchez, Superior Geral, agradeceu a 
todos pela participação e sublinhou 
a importância de "redescobrir o sen-
tido da fraternidade".
Ele também falou do Sínodo dos Bis-
pos - ao qual o Instituto foi convidado 
a participar do encontro preparatório 
realizado pelo Papa com os jovens - e 
que incidirá sobre os jovens: "Os jo-
vens, fé e discernimento vocacional”. 
O Sínodo acontecerár nos dias 3 a 28 
de outubro de 2018.
También abordó el Sínodo de los 
obispos – al cual el Instituto ha sido 
invitado a participar en el encuentro 
preparatorio al Sínodo que realizó el 
Papa con los jóvenes – que se centra-
rá en los jóvenes bajo el título ‘Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vo-
cacional’ y se celebrará del 3 al 28 de 
octubre.
"Meu desejo, ao celebrar este 06 de 
junho, é que descubramos os olhos 
atentos e o coração compassivo de 
São Marcelino (...) e o nosso com-
promisso concreto por aqueles que 
vivem nas periferias", concluiu  o Ir. 
Ernesto. "Que Nossa Senhora, a Boa 
Mãe, nos acompanhe nessa missão 
como fez com Marcelino".
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notíciAs breves

Filipinas

No dia 28 de maio os três irmãos 
comemoraram 200 anos de his-
tória, com o jubileu no Marian 
College: Ir. Wilfrid Harrison (70 
anos), Ir. Julian Harrison (70 anos) 
e Ir. Bonaventure (60 anos).

Brasil

CamBoja

maristas Europa

Os Irmãos Maristas realizaram o 
Seminário Anual de Discernimen-
to na cidade de General Santos 
para candidatos à vida religiosa. 
Treze jovens se reuniram para co-
nhecer melhor o mundo marista 
nas cidades de Marbel, Dadian-
gas, Cotabato e Lagao. O grupo de 
promoção vocacional é formado 
pelos Irmãos Albert Muñoz, Larry 
Sevilla e Jeffrey Guino.

Mais de 300 pessoas participaram 
das celebrações pelos 20 anos de 
presença marista na Ilha Grande 
dos Marinheiros, em Porto Alegre. 
Os maristas nessa localidade têm 
uma comunidade e um centro so-
cial e duas escolas.

Os maristas estão construindo um 
internato para crianças e jovens 
das áreas rurais. Ele se encontra 
próximo da escola secundária de 
Pailin e dará hospedagem para 
até 96 estudantes de famílias 
rurais pobres, que atualmente 
são excluídas da escola devido à 
distância do lugar onde vivem. A 
ONG Australian Marist Solidarity 
está trabalhando para arrecadar 
fundos para o projeto.

Os administradores das Provín-
cias maristas da Europa se reuni-
ram em Galsgow, na Escócia, para 
abordar questões inerentes à 
economia e gestão institucional.

AproFundAndo A vivênciA interculturAl em FrAternidAde

QuArtA semAnA de FormAção dos cAndidAtos   
Ao projeto lAvAllA200>

Viver em comunidade foi o tema 
central da quarta semana de forma-
ção para os candidatos do Projeto 
Lavalla200>, de 28 de maio a 3 de 
junho.
A Irmã Maria Salomé 
Madariaga (Chi-
le) e o padre 
Tim Norton 
(Austrália) 
propuse-
ram a to-
dos uma 
formação 
vivencial 
sobre a ri-
queza e os 
desafios da vi-
vência intercul-
tural. O objetivo de 
trabalhar essa temática 
deu-se por conta da importância que 
a dimensão comunitária intercultural 
tem no Programa.

Iniciou-se a formação apresentando 
o itinerário de imersão intercultural, 
o qual passa por seis etapas: negação 
– defesa – minimização – aceitação – 
adaptação – integração. Também fo-

ram exploradas distintas maneiras de 
se lidar com os conflitos, a depender 
dos perfis de cada pessoa, bem como 
conhecer as habilidades necessárias 

para uma assertiva vivência co-
munitária.

Concomitante à ex-
posição teórica, 

a Irmã Salomé 
conduziu di-
versas dinâ-
micas junto 
aos partici-
pantes, ora 
o r g a n i z a n -

do-os por fra-
ternidades, ora 

por vocações e 
gerações. Percebeu-

-se que a vivência co-
munitária é um dos pilares do 

Projeto Lavalla200>.
Finalizando a semana, os membros da 
Ásia e Oceania apresentaram a todos 
um pouco da cultura e da presença 
Marista em seus continentes. Como 
destaque, houve um grande jantar, na 
qual os participantes puderam provar 
os pratos asiáticos, valendo-se das 
próprias mãos.

irlanda

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4772
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compArtilhAndo A vidA no curso de FormAdores AtuAis

crônicA dA seGundA e terceirA semAnAs do curso em romA

nomeAção do superior do distrito dA ÁFricA do oeste

ir. cypriAn bAnkAkuu GAndeebo

Continuamos o curso para formadores atuais em Roma. 
Compartilho a experiência dessas duas últimas semanas 
(21 de maio a 2 de junho).
O padre Felix Mushobozi ajudou-nos a tomar consciência 
da importância de sermos responsáveis pelo cuidado da 
nossa casa comum. Nós habitamos esta terra e somos res-
ponsáveis por ela. Foram três dias de intensa partilha e 
aprofundamento em torno do documento Laudato Si'.
O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, também esteve pre-
sente no dia 21 de maio. Ele aprofundou conosco o que 
o XXII Capítulo Geral propôs: o caminho percorrido e o 
método usado para alcançar as 5 chamadas. Como forma-
dores, temos uma grande responsabilidade de conhecer, 
aprofundar, viver e convidar a concretizar os cinco apelos 

do Capítulo. Eles não devem ser algo estranho no proces-
so formativo.
Nos dias seguintes, refletimos com a juda do Ir. Graham 
Neist, da Austrália, que falou sobre a nova espiritualidade. 
Ajudou-nos a pensar em uma nova consciência que inclui 
vulnerabilidade, comunhão, conversão, respeito. A pre-
sença do Espírito é permanente. Ele nos deu ferramentas 
para contemplar a realidade de diferentes perspectivas, 
não nos limitando aos nossos olhos. Sentimo-nos desafia-
dos a uma nova espiritualidade do coração, compartilha-
da com os outros e em conexão com a criação. Ele nos 
convidou a ter práticas contemplativas da realidade para 
melhor compreendê-la.
De 31 de maio a 2 de junho, tivemos dois dias e meio com 
o Ir. Oscar Martín Vicario, Conselheiro Geral, refletindo so-
bre os três primeiros apelos do Capítulo, relendo nosso pa-
pel de instrutores atuais. Deus nos convida, neste tempo, 
a ser farol de esperança, em comunidade formativa, mãos 
e rosto da misericórdia de Deus para acolher os jovens e 
acompanhá-los na formação, construtores de pontes ins-
pirados pelo ícone do terceiro chamado do Capítulo.
Este tempo é para nós uma graça, cheia de riqueza comu-
nitária, compartilhando vida, espiritualidade, desafios e di-
ficuldades com os formadores de várias partes do mundo. 
É um desafio constante, como comunidade de formação, 
estar aberto, atento a ouvir os chamados de Deus, hoje.

O Ir. Cyprian Bankakuu foi nomeado novo Su-
perior do Distrito da África do Oeste no dia 8 
de maio para um primeiro triênio.
Começará seu mandato em agosto, durante o 
Capítulo do Distrito.
O anúncio do novo superior do Distrito foi 
dado pelo Ir. Juan Carlos Fuertes Marí, provin-
cial da Mediterrânea, Provincia da qual depen-
de o Distrito.
Na sua carta aos Irmãos da Província e do Dis-
trito, ele agradeceu ao Ir. Cyprian pela “sua ge-
nerosidade e disponibilidade por ter aceitado 
este serviço como Superior do Distrito”.
“Também agradeço a fraternidade, a capaci-
dade de liderança, a determinação e a proxi-
midade do Ir. Francis Lukong, que durante os 
últimos anos levou adiante esta missão no 
Distrito”, acrescentou falando do atual supe-
rior.
O Distrito da África do Oeste é formado por presenças ma-
ristas em Camarões, Chade, Costa do Marfim, Gana, Guiné 
Equatorial e Libéria. A casa do distrito está em Accra, Gana.

Ir. Cyprian Gandeebo
O irmão Cipriano nasceu em 
Gana e é o primogênito de oito 
filhos. Entrou no postulado em 
Orlu (Nigéria) e depois no novi-
ciado de Kumasi (Gana). Ele fez 
sua primeira profissão em 1997 
e foi para Nairóbi, onde fez a for-
mação no MIC.
Em 2000, retornou a Gana e foi 
nomeado tesoureiro da Escola 
Preparatória Marista. Em 2001, 
começou a trabalhar na Escola 
São Marcelino Champagnat. Nes-
se mesmo ano, foi encarregado 
da promoção das vocações. Em 
2007, foi formador no noviciado 
internacional marista de Kumasi. 

Em 2008, foi designado para o Centro Internacional Ma-
rista (MIC), em Nairobi (Quênia). Atualmente é diretor do 
Colégio Universitário Internacional Marista (MIUC), em 
Nairóbi.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4771
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4766
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FortAlecendo A missão e o cArismA de chAmpAGnAt

encontro de ecônomos e Assessores dA reGião AméricA-sul

“existe vidA ... e elA nos convocA”

AssembleiA dA provínciA cruz del sur

Entre os dias 19 e 22 de maio, 
Irmãos, assessores e represen-
tantes que atuam na União 
Marista do Brasil (Umbrasil) e 
nos Economatos das cinco Pro-
víncias, que compõem a Região 
América-Sul, estiveram reuni-
dos na Casa Marista da Juventu-
de (CAJU), em Porto Alegre (RS), 
com o objetivo de partilhar as 
boas práticas e formação entre 
os participantes, em sintonia 
com a proposta de fortalecer a 
identidade regional e a integra-
ção das unidades maristas do continente.
O encontro foi aberto pelo provincial, Ir. Inacio Etges, da 
Província Marista Brasil Sul-Amazônia, que trouxe uma fala 
com os apelos do XXII Capítulo Geral, e abriu o debate so-
bre como eles desafiam os Irmãos, Leigos e Leigas. Duran-
te este momento, foram abordados assuntos como o uso 
evangélico dos bens e a responsabilidade dos Economa-
tos, como guardiões do patrimônio e da missão marista. 
Na sequência, os participantes apresentaram as situações 
de dois dos projetos realizados pela Rede de Economatos: 
Economia de Escala e Sistema Domus.
Segundo o coordenador da Rede de Economatos da Região 

América-Sul, Ir. Renato Silva, o 
evento é muito importante para 
criar indicadores e ferramentas 
que podem ajudar na tomada 
de decisões. “Em cada encontro, 
criamos, preparamos e retoma-
mos o que vêm sendo projetado 
ao longo dos dois últimos anos. 
As reuniões buscam alcançar 
ganhos para toda a Região, no 
ponto de vista econômico, fi-
nanceiro e de missão”, explica 
o Ecônomo da Província Marista 
Brasil Centro-Norte.

Sobre a Região América-Sul
A iniciativa tem o objetivo integrar as Unidades Adminis-
trativas Maristas do continente, fortalecendo a missão e 
o carisma de Champagnat na região, com uma relação de 
sinergia no âmbito dos processos, estruturas e pessoas.
A Região América-Sul foi fundada, oficialmente, em março 
de 2016, durante uma assembleia em Florianópolis, que 
reuniu os Conselhos Provinciais das Províncias Maristas 
Brasil Centro-Norte, Centro-Sul, Sul-Amazônia, Cruz Del 
Sur (Argentina, Uruguai e Paraguai) e Santa Maria de Los 
Andes (Bolívia, Chile e Peru).

Cinquenta e dois Irmãos se reuniram 
para a Assembleia da Província Cruz 
del Sur, na Villa San José, em Luján 
(Argentina), em preparação para o VI 
Capítulo Provincial, que acontecerá 
de 28 a 30 de setembro, em Monte-
vidéu (Uruguai). Antes da Assembleia, 
realizada de 19 a 21 de abril, houve 
uma reunião de todas as equipes de 
governo, animação e administração 
da Província, em fevereiro. Em agosto, 
a caminhada da Província continuará 
com a Assembleia da Missão.
O lema da Assembleia foi “Existe vida 
... e ela nos convoca”, que se concen-
trou na gratidão a Deus, aos Irmãos e 
leigos maristas, que generosamente 
entregam suas vidas.Durante a Assem-
bleia, uma dinâmica especial ajudou a 
elencar os elementos vitais e propos-
tas mais importantes a serem realiza-
das, de acordo com a idade dos irmãos:
Para os irmãos temporários, foi des-

tacada a importância do 
acompanhamento e da 
formação integral dos 
Imãos (jovens - adultos) 
e para garantir a partici-
pação e representação 
nos espaços de decisão.
Para os Irmãos de 30 a 49 anos, o va-
lor de um novo estilo de comunidade 
e um novo estilo de liderança foi en-
fatizado.
Para os Irmãos de 50 a 59 anos, des-
tacou-se a importância de construir 
comunidades vitais e garantir a mu-
dança carismática e geracional dos 
leigos na gestão.
Os Irmãos de 60 a 69 anos sublinha-
ram a necessidade da busca pela sim-
plicidade das estruturas do governo 
provincial e o discernimento na for-
mação das comunidades, para acom-
panhar as pessoas em sua situação 
particular.

Os Irmãos de 70 a 79 anos enfatiza-
ram a vontade de tornar real o acom-
panhamento das comunidades e dar 
especial atenção ao cuidado dos 
Irmãos e leigos através da escuta, 
acompanhamento, respeito e forma-
ção.
Por fim, para os irmãos com mais de 
81 anos, foi destacada a importância 
do Conselho Provincial, assegurando 
e fortalecendo a missão de "tornar 
Jesus Cristo conhecido e amado" e o 
"ensino" do carisma marista em todos 
os trabalhos. Também revelou o valor 
de fornecer cuidados aos Irmãos, es-
pecialmente os jovens e os idosos.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4768
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4770
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comunidAdes internAcionAis pArA um novo começo

comunidAde lAvAllA 200> de moinesti

O Projeto Lavalla200> é uma propos-
ta do Conselho Geral para oferecer a 
Irmãos e Leigos uma experiência de 
viver juntos, em comunidades de dis-
tintas culturas, durante certo período. 
Uma delas está na Romênia, iniciada 
em outubro do ano passado. Um dos 
seus membros é o Ir. Mario Meuti que 
revela detalhes sobre a comunidade.
Quatro Maristas, mais um “presente”: 
é a comunidade Lavalla 200> de Moi-
nesti. Os quatro são Ir. Barsen Garcia do 
Peru, espanhol de nascimento, Ir. Ma-
rio Meuti da Itália, Francisco Decezaro 
e Nanci Prochnow do Brasil, casados a 
quatro anos. O quinto mem-
bro é o Ir. Antolin Santos, que 
vive na Romênia desde 2000 
e, por um ano, até junho, foi 
um “presente” para a comu-
nidade de Moinesti. Sem ele 
teria sido muito difícil mo-
ver-nos nas coisas práticas, 
estabelecer relações, comu-
nicar-nos, porque nenhum 
dos outros sabia o romeno.

Com um pouco de sorte, no 
início de setembro foi en-
contrada uma casa grande 
para alugar e a comunidade 
se preparou para se reunir em outu-
bro de 2017, pensando obviamente 
de estar completa. Em vez disso, para 
os dois brasileiros foi um longo tempo 
para obter o visto de permanência: a 
cada semana pediam um novo docu-
mento, depois as férias do Cônsul, o 
convite a se dirigirem à embaixada ro-
mena no Peru, que depois de 45 dias 
comunicou que não podia conceder 
o visto… Quase seis meses de espera, 
mas finalmente, no dia 24 de fevereiro 
de 2018, Francisco e Nanci chegaram.

O projeto dessa comunidade, no pri-
meiro ano, era muito simples: apren-
der a língua e explorar o território, de 
modo que no segundo ano pudesse 
vislumbrar a nova obra marista.
Quase sempre, a realidade se revela 
mais complexa: a ideia de aprender 
logo uma língua “fácil” foi abando-
nada depois de uma semana. E’ ver-
dade que se trata de língua neolatina 
e muitas palavras são semelhantes 

aos termos italianos, franceses, es-
panhóis e portugueses, mas a forte 
influência russa (até 1849 escrevia-
-se em cirílico), turca, húngara, alemã, 
polonesa… produziram uma mescla 
muito original e complexa, sobretudo 
no modo de organizar a frase, que não 
se alinha com nenhuma outra língua 
latina. Considerando também que ne-
nhum tem a memória que tinha aos 
20 anos, depois de meses de lições 
(duas horas por dia em uma escola de 
Moinesti) de estudo e de exercícios 
quotidianos, todos ainda dizem estar 
“em alto mar”.

Deram-se conta disso os Irmãos Jef-
frey Crowe e Angel Medina na visita de 
março e sugeriram à comunidade bus-
car possibilidades de praticar quoti-
dianamente a língua, coisa impossível 
de fazer em casa.

Então nos atrevemos a fazer contato 
com outras comunidades religiosas: 
com as Irmãos de Maria Menina, que 
em Faraoani, próximo a Bacau, dirigem 
uma casa-família e que se colocaram a 
disposição para acolher alguns de nós, 
ou melhor, contentes por ter uma figu-
ra masculina... Depois, numa viagem 
a Iasi (a segunda cidade da Romênia, 
distante de Moinesti três horas de 
carro) com a dupla intenção de apre-
sentar-nos ao bispo e de encontrar os 
Irmãos das Escolas Cristãs, que haviam 
nos convidado várias vezes.
Depois desse encontro veio a decisão: 
Barsen, Francisco e Nanci se transferi-
ram a Iasi, onde além da hospitalidade 
dos Irmãos Lassalistas, continuam o 

aprendizado da língua com uma nova 
professora, com muita experiência, 
que fala perfeitamente espanhol o 
que é de grande ajuda para a com-
preensão da dinâmica linguística. Em 
Iasi, além de praticar o romeno em 
casa, nos tempos livres podem fazer-
-se presentes em dois centros onde 
são desenvolvidas atividades com os 
jovens.

O Ir. Mario optou por viver na casa-fa-
mília das Irmãs de Faraoani e cada dia 
vai a Bacau para ter aulas de romeno, 
mas está se dando conta que os me-

lhores mestres são as crian-
ças, com as quais se senta 
à mesa, as acompanha à 
escola e as ajuda a fazer os 
deveres…
Esta experiência de “semi-
-imersão” continuará até a 
primeira semana de julho.
Semi-imersão, porque cada 
final de semana todos retor-
nam, para estaremos juntos, 
sobretudo para continuar os 
relacionamentos com o ter-
ritório e com as autoridades 
de Moinesti. Foi estabeleci-
do um ótimo relacionamen-

to com o Prefeito e com o pároco ca-
tólico local: foram eles que acolheram 
os Irmãos na primeira visita, em março 
de 2017 (Ir. Antolin e os Provinciais de 
Mediterrânea e de Ibérica) vindos com 
indicações precisas do bispo de Iasi.

Nos últimos fins de semana, a comuni-
dade teve diversos encontros com os 
responsáveis pelos Serviços Sociais do 
Município e, com a ajuda deles, vamos 
conhecendo a realidade de Moinesti, 
para além do que se vê à primeira vis-
ta… e iniciamos a imaginar como atuar 
no futuro próximo.
Não temos ainda elementos suficien-
tes para fazer uma escolha, mas espe-
ramos tê-los nas próximas semanas. 
Todos concordam que é tempo de es-
colher um bairro, no qual se vislumbra 
uma possibilidade de ação. Ali pensa-
mos estabelecer nossa casa em meio à 
comunidade, de modo a ser presença 
entre as pessoas, não apenas esporá-
dicos visitantes estrangeiros.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4767
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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

líderes mAristAs pArA umA novA evAnGelizAção

12º conGresso dA missão mAristA

O 12º Congresso da Missão 
Marista de 2018 foi realizado 
em Kidapawan, nas Filipinas, 
de 23 a 25 de maio de 2018. O 
tema do congresso foi “Líderes 
Maristas Renovados para uma 
Nova Evangelização”.
Pe. Hipólito P. Paracha, DCK, 
Vigário Geral da Diocese de 
Kidapawan presidiu a litur-
gia de abertura. Ir. Manuel de 
León, Diretor da escola, deu 
as boas-vindas aos 135 dele-
gados das escolas maristas e 
de outras frentes pastorais.
Os destaques na abertura foram as mensagens do Ir. Robert 
Teoh, Provincial de East Asia e a mensagem em vídeo de Ir. 
Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral. Os delegados foram 
desafiados a responder aos apelos do XXII Capítulo Geral.
O Congresso representou um espaço para refletir sobre as 
expressões e os apelos à evangelização como novos líde-
res maristas em missão. Os seminários deram aos delega-
dos oportunidades de compartilhar como suas escolas e 
pastorais têm respondido aos apelos do Capítulo Geral. 
As histórias sobre o desenvolvimento do processo de paz 
em Mindanao e a realidade da influência das novas tecno-
logias sobre os jovens representam um grande desafio e 
levam a repensar os programas curriculares existentes nas 
diferentes Escolas Maristas.

O congresso terminou com a declaração sublinhando o 
compromisso com o seguinte objetivo: ser Maristas de 
Champagnat, renovados líderes em missão, respondendo 
aos apelos da nova evangelização.
A oração de encerramento ecoou a esperança da imple-
mentação do compromisso durante os próximos dois anos, 
em vista do 13º Congresso, em 2020, a ser realizado na 
Universidade Notre Dame de Dadiangas na cidade de Ge-
neral Santos.
Fr. Dominador Santiago, Presidente da Comissão da Missão 
da Província, expressou sua gratidão a todos os delegados 
e à escola anfitriã. Ele ainda disse: "O princípio do líder ma-
rista é este: para liderar o povo, você precisa servir ao povo 
e, ao fazê-lo, mostrar-lhe o caminho a seguir".

vulcão de FoGo

mAristAs estão bem e se   
comprometem com A solidAriedAde

Depois da erupção do Vulcão de Fogo - cerca de 50 qui-
lômetros da capital da Guatemala -  no dia 3 de junho, a 
Província da América Central confirmou que as institui-
ções maristas estão fora de perigo.
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