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Notícias Maristas

AdministrAção GerAl

• O Conselho Geral continua a Ses-
são Plenária, que seguirá até 12 de 
julho. Depois da semana de intera-
ção com os secretariados, durante 
essa semana continua realizando as 
etapas sucessivas do planejamento. 
Além disso, o Conselho continua se-
guindo outros temas relativos à ani-
mação e governo do Instituto.
• O terceiro grupo de candidatos 
para programa Lavalla200> está 
concluindo sua formação em San 
Martino a Monte, na Itália. No pró-
ximo sábado viajam para a França, 

onde concluirão os três meses de 
formação. Em vistas da definição do 
eventual destino de cada um dos 
participantes, no sábado, dia 23, 
encontraram o Ir. Ernesto Sánchez, 
Luis Carlos Gutierrez e Óscar Martin. 
Também receberam a visita dos Ir-
mãos Chris Wills e Valdícer Fachi, do 
Secretariado da Colaboração para a 
missão internacional (Cmi).
• De 27 a 30 de junho acontece o 
encontro da Comissão de Prepara-
ção do Encontro Internacional dos 
Jovens Maristas, que será realizado 

em janeiro próximo, na Guatemala. 
Participam da reunião, os Irmãos 
Carlos Alberto Rojas Carvajal e Mark 
Omede, do Secretariado da Missão.
• O Ir. Tony Leon, diretor do Secre-
tariado Irmãos Hoje, até dia 30 está 
na França, acompanhando os Irmãos 
formadores que participam do curso 
de nove semanas, que começou na 
Casa Geral em 15 de maio. Desde 
quinta-feira passada se encontram 
em Notre Dame de l’Hermitage. Os 
17 formadores terminam o curso no 
dia 12 de julho.

A reunião anual da Comissão do Patri-
mônio Espiritual Marista foi realizada 
na Casa Generalícia de 11 a 15 de ju-
nho. Essa foi a última reunião da atual 
comissão, cujo mandato terminará no 
final de junho. Os objetivos e o con-
teúdo da reunião estiveram voltados 
para esta situação particular.

Num primeiro momento, dedicou-se 

um tempo bastante longo para par-
tilhar os trabalhos realizados pelos 
membros da comissão durante o úl-
timo ano, em relação ao patrimônio 
espiritual.

Do mesmo modo houve um tempo 
dedicado à reflexão sobre os Cader-
nos Maristas: aprofundamento do 
Caderno 36, recentemente publica-

do, e preparação do Caderno 37. A 
maior parte do tempo foi dedicada à 
redação do relatório solicitado pelo 
Conselho Geral: uma avaliação das 
atividades, os trabalhos realizados, 
o funcionamento da Comissão nos 
últimos seis anos e una reflexão 
para o futuro  com desafios, pergun-
tas, pontos de atenção sobre o tema 
do patrimônio espiritual, em geral, 
e em relação à Comissão. Tudo isso 
com o objetivo de ajudar o Conse-
lho Geral no direcionamento e nas 
decisões que deverão tomar nos 
próximos anos.

Aproveitou-se a ocasião para várias 
reuniões e intercâmbios com os Ir-
mãos João Carlos do Prado e Óscar 
Martín, novos conselheiros encar-
regados do Patrimônio Espiritual; e 
com o Ir. Anthony Leon, diretor do 
Secretariado Irmãos Hoje, encarre-
gado de acompanhar a Comissão. 
Igualmente, com o Grupo de Forma-
dores participantes de uma sessão 
de formação na Casa Generalícia, de 
oito semanas. A formação e o patri-
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mônio espiritual do Instituto estão 
muito ligados.

A presença dos membros do novo 
Conselho Geral e do Conselho ante-

rior, assim como do Grupo de Forma-
dores, deram a esta reunião um cará-
ter de universalidade excepcional. O 
Patrimônio Espiritual é também vida 
fraterna partilhada. Esta foi simbo-

lizada, de certo modo, por um breve 
encontro com o Ir. Ernesto Sánchez, 
Superior Geral, que agradeceu os 
membros da Comissão por todo o tra-
balho realizado a serviço do Instituto.

De 12 a 16 de junho, um se-
minário de formação intercon-
gregacional foi realizado em 
Durban (África do Sul) sobre 
gerenciamento de projetos e 
captação de recursos para re-
ligiosos do sul e do leste da 
África. A segunda parte deste 
workshop acontecerá de 11 a 
15 de setembro.

Trinta e cinco participantes 
compareceram, incluindo 30 
irmãs religiosas e os irmãos 
maristas Rick Carey, da FMSI, e 
Frank L. Mwambucha, da pro-
víncia da África Austral.

Sob o título 'Ciclo participativo de 
gerenciamento de projetos orienta-

do para o impacto', o seminário teve 
como objetivo ensinar aos membros 
de diferentes congregações na África 

as habilidades para escrever 
propostas de projetos, geren-
ciamento de projetos, plane-
jamento, relatórios e captação 
de recursos.

Os facilitadores lembraram 
aos participantes a importân-
cia de considerar o ensino 
social católico para alcançar a 
opção preferencial pelos po-
bres através dos projetos que 
eles implementarão.

"A participação dos membros 
foi maravilhosa e o aprendi-
zado foi fácil. O seminário foi 

muito bom e vale a pena patrocinar 
outros no futuro”, disse o Ir. Frank La-
ckwell.

ÁfricA do sul: Projetos PArticiPAtivos

seminÁrio interconGreGAcionAl sobre cAPtAção de recursos e Gestão de Projetos

O Irmão Leopold Charland, da pro-
víncia do Canadá, recebeu o prêmio 
"Tributo ao Voluntário do Québec", 
depois de ter sido selecionado entre 
vários candidatos indicados por 25 
organizações voluntárias em Saint-
-Jean-sur-Richelieu.

O irmão Léopold recebeu em abril um 
reconhecimento oficial que destaca 
sua grande dedicação e participação 
na organização 'La Porte Ouverte' 
(Porta aberta).

É uma organização comunitária com 
três frentes de trabalho: alfabetiza-
ção de adultos, auxílio aos imigrantes 
e promoção da língua francesa para 
recém-chegados e o público em geral.

O ‘Centre du Livre’, criado em 1994, 

é parte integrante da orga-
nização. O irmão Léopold 
Charland é muito ativo e 
é o responsável pelo for-
necimento e gestão da bi-
blioteca.

No ano passado, ele re-
cebeu outra homenagem 
por seu trabalho na mes-
ma organização. Naquele 
momento, um certificado 
honorário foi dado a ele, 
assim como a 20 outros voluntários 
da região pelo deputado provincial 
do condado de Saint-Jean, Dave Tur-
cotte (veja na foto).

O irmão Léopold também tem muito 
orgulho pelo reconhecimento con-
cedido pela organização sem fins lu-

crativos Héma-Québec por suas 200 
doações de sangue.

Léopold é um irmão aposentado, mas 
também é um grande voluntário e, 
como São Marcelino Champagnat, 
está profundamente consciente da 
missão junto aos pobres.

cAnAdÁ: ir. léoPold chArlAnd

Prêmio "tributo Ao voluntÁrio do Québec" A um irmão mAristA
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notíciAs breves

AméricA Sul

conferênciA mAriStA
eSpAnholA

O último número da revista da CME, 
Maristas Siglo XXI, número 18, traz 
um artigo importante sobre a prote-
ção das crianças, com o título: “Prote-
ção da infância: somos parte da solu-
ção”. O artigo trata da nova proposta 
formativa desenvolvida pelo Centro 
Universitário Cardeal Cisneros, em 
colaboração com o Centro para a 
Proteção da Criança da Pontifícia 
Universidade Gregoriana de Roma.

filipinAS

Será realizada, entre os dias 3 e 6 
de julho, em Porto Alegre, Brasil, a 
Assembleia da Região América Sul, 
que tem como objetivo alinhar as 
questões relacionadas aos proces-
sos de integração e fortalecimen-
to das Unidades Administrativas 
Maristas, além de definir as estra-
tégias para as próximas etapas de 
consolidação da Região.

A Universidade Notre Dame de Da-
diangas inaugurou um novo cam-
pus para engenharia e tecnologia, 
no dia 19 de junho, em Cotabato. 
A celebração para a abertura do 
novo Glamang College of Enginee-
ring and Technology contou com 
a presença do presidente da Uni-
versidade, Ir. Paterno Corpus, do 
superior da Província East Asia, Ir. 
Robert Teoh, do vice provincial, Ir. 
Lindley Sionosa, de outros Irmãos, 
de representantes das autoridades 
locais e alunos.

mic

O Marist International University 
College, em colaboração com o Marist 
International Centre de Nairobi, Quê-
nia, celebrou a festa de São Marcelino 
Champagnat, que teve como slogan 
“respondendo com veemência às 
necessidades emergentes do mundo 
de hoje”. A celebração da festa come-
çou com a celebração eucarística e foi 
animada pelo Ir. Christian Gisamonyo.

itÁliA: lAvAllA200> | semAnA 6

A sextA semAnA de formAção em cAmAldoli 
contou com o temA dA interculturAlidAde

Durante a sexta semana 
de formação (11-16 de ju-
nho), os participantes do 
programa La Valla 200> 
tiveram a oportunidade 
de refletir profundamente 
sobre o tema da intercul-
turalidade. O Pe. Sebastian 
Michael (Índia), sacerdote 
da Sociedade do Verbo 
Divino, abordou o tema de 
maneira abrangente com 
todo o conhecimento que acumulou 
com seus estudos acadêmicos sobre 
Cultura e Missão.

O módulo teve início com a diferen-
ciação entre os animais e os homens. 
Estes produzem e estão imersos em 
uma cultura, ou seja, em um ambien-
te complexo que inclui conhecimen-
to, crenças, arte, moral, costumes e 
outras capacidades do ser humano 
como membro de uma sociedade. Os 
participantes também puderam ter 
contato com diversas definições de 
cultura.

Para o Pe. Michael, ela é o caminho 
que uma comunidade percorre para 
suprir suas necessidades básicas, so-
cialização e significados. Verificou-se 
que a cultura é dinamizada confor-
me as relações sociais, econômicas, 
políticas e religiosas de determinada 
comunidade. De acordo com ele, toda 
cultura tem uma alma com aspectos 
positivos e outros a serem melho-
rados. Isto implica que uma cultura 
pode e deve aprender com a outra.

Um dos pontos abordados no módulo 
é que cada pessoa olha o mundo com 
as lentes da sua cultura. Neste con-
texto, na construção de comunidades 
interculturais, alguns perfis de perso-
nalidade podem aparecer. São eles: os 
destruidores – que consideram a sua 
cultura a predominante e se posicio-
nam de modo a rechaçar as demais; 
os equalizadores – que valorizam a 
sua cultura respeitando as demais 
e, por fim, os criadores – que conse-
guem encontrar valor na sua cultura 

de origem, mas tem o dom de apro-
veitar o que há de melhor nas demais 
culturas para dar respostas criativas 
às necessidades emergentes.

Por fim, o último tópico abordado pelo 
módulo foi a missão cristã e a cultura. 
De acordo com o Pe. Michael, a missão 
cristã envolve o encontro com múlti-
plas realidades. Para ele, aqueles que 
dedicam sua vida a proclamação do 
Evangelho trazem consigo o seu ba-
ckground e, ao longo de sua forma-
ção, encontrarão diferentes visões 
culturais de uma mesma expressão 
religiosa. Efetivamente, no seu traba-
lho com a missão, muitas vezes terão 
que entrar em contato com outras re-
ligiões. Neste contexto, verifica-se a 
necessidade de se estar aberto; nun-
ca esquecendo quem é Jesus Cristo e 
as necessidades para a construção do 
Seu reino.

A semana terminou com um dia de 
interiorização para que os partici-
pantes pudessem incorporar todo o 
conhecimento adquirido na formação 
e também para que pudessem redigir 
uma carta ao Superior Geral com o 
resultado do seu discernimento até o 
momento. Estas impressões poderão 
auxiliar o Ir. Ernesto Sánchez e o Con-
selho Geral no envio dos participan-
tes aos locais de Missão.

Por fim, os membros receberam a vi-
sita do Ir. Valdícer Fachi; novo diretor 
do Secretariado Colaboração para a 
missão internacional (Cmi) e do Luiz 
da Rosa, diretor de Comunicação do 
Instituto Marista.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4793
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mundo mAristA

Austrália
Marist Centre Sydney

Gana: primeiras profissões
no noviciado de Kumasi

Síria: Maristas azuis ajudam refugiados 
perto de Tell Rifaat

Casa Geral: reunião do conselho geral
com os secretariados - Roma

El Salvador: Irmãos e leigos do Grupo 
Fourvière - San Salvador

Bélgica: Genval - Communidade dos irmãos 
idosos celebra festa de São Marcelino

O departamento regional de Educação da Região Lácio, um 
escritório do Ministério da Educação da Itália, inscreveu a 
FMSI como organização que pode oferecer experiência de 
trabalho para estudantes da região de Roma.
A acreditação foi oficializada no dia 15 de junho, com a 
publicação do projeto no site do escritório.

Até o momento, seis escolas secundárias fizeram o pedido 
de intercâmbio.
O acordo entre os dois órgãos foi assinado no dia 19 de 
março.
Na Itália, alunos da escola secundária devem realizar uma 
experiência de 200 horas no mundo do trabalho.

fmsi oferece exPeriênciA ProfissionAl A estudAntes itAliAnos

O presidente da União 
dos Superiores Gerais 
(USG), Fr. Mauro Jöhri 
(Superior Geral da Or-
dem dos Franciscanos 
Menores Capuchi-
nhos), comunicou, dia 
19 de junho, a nomea-
ção do Ir. Emili Turú 
como novo secretário 
geral da USG.

“Estamos felizes em colaborar como Instituto, através do 
Ir. Emili, nesta importante organização inter-congregacio-

nal, que reúne as congregações religiosas masculinas do 
mundo”, disse o Ir. Ernesto Sánchez, superior geral dos Ir-
mãos Maristas.

Na sua carta de nomeação, o Fr. Mauro menciona a ativa e 
enriquecedora participação do Ir. Emili Turú, nos últimos 
anos, como superior geral dos Irmãos Maristas, na USG.

O Ir. Emili começará este serviço em Roma, na Itália, no 
escritório da USG, em março de 2019, e formará parte da 
comunidade marista de San Leone Magno.

O atual secretário geral é o comboniano David Kinnear 
Glenday, ex-superior geral, que está no cargo desde 2009.

novo secretÁrio GerAl dA união dos suPeriores GerAis

ir. emili turú
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Dezessete formadores de 12 países, que trabalham em 14 
países, estão participando de um curso de nove semanas, 
de 15 de maio a 12 de julho. O irmão Gilbert Zenda, forma-
dor no Malaui, descreve, no texto abaixo, as atividades das 
últimas duas semanas, de 4 a 16 de junho.
Nosso curso de formação aqui em Roma chegou à sexta 
semana e o Senhor tem sido tão bom para nós. Continua-
mos experimentando um frescor saudável à medida que o 
programa progride.
A quinta semana começou com uma apresentação sobre 
afetividade, orientada pelo Ir. Seán Sammon, Ex Superior 
Geral. Ele nos conduziu através de muitos aspectos da afe-
tividade e sublinhou como a intimidade conosco mesmos 
e com os outros pode aumentar nos-
sa intimidade com Deus. Em todos 
os níveis do nosso desenvolvimento 
humano, experimentamos de dife-
rentes maneiras a afetividade e essa 
consciência é uma ótima ferramen-
ta para se viver uma vida saudável 
e consagrada. Enquanto tratava os 
problemas ligados à meia-idade, o 
Ir. Seán nos fez superar a lacuna in-
tergeracional e fez o grupo se sentir 
em casa. No que diz respeito à nos-
sa vida, Jesus é a única razão lógica 
para nossa consagração e compro-
misso.
Durante a quinta semana do progra-
ma, os preparativos para a festa de São Marcelino (6 de 
junho) também estavam em andamento. A missa foi ce-
lebrada pela tarde pelo arcebispo Jorge C. Patron Wong, 
atualmente secretário do Vaticano para os Seminários, 
da Congregação para o Clero.Um servidor de Deus mui-
to caloroso e amigo dos irmãos. Leigos colaboradores da 
Administração Geral e suas famílias, membros da Família 
Marista e convidados participaram da celebração. O Ir. Er-
nesto Sánchez, Superior Geral, dirigiu-se aos participantes, 
enfatizando os apelos do XXII Capítulo Geral e como eles 
vão moldar a direção da Congregação. Todos os presen-
tes foram convidados para a janta, que foi partilhada como 
uma família.
Em 9 de junho, o grupo realizou uma excursão guiada em 
Viterbo (cidade dos papas). Foi interessante descobrir que 
os toscanos foram os inventores dos arcos arquitetônicos, 
elemento que caracteriza o itinerário do curso, que mais 

tarde foram popularizados pelos romanos. Viterbo é consi-
derada como “cidade dos papas” porque eles se mudaram 
para ali, de 1257 e 1281; Papa Clemente IV está enterrado 
na Catedral. Foi no palácio papal ao lado da Catedral que 
o termo conclave foi cunhado. Havia muito para ver e na 
hora do almoço compartilhamos o vinho e pão. Porque os 
laços estão se fortalecendo, esse foi o passeio mais agra-
dável que tivemos.
Irmã Mariola Lopez RSCJ trabalhou com o grupo durante 
três dias na sexta semana, enfatizando a importância do 
cuidado pessoal do formador. Sua tarefa foi a de encora-
jar os formadores a cuidarem de seus próprios corações, 
a fim de poderem se dedicar aos que estão sob seus cui-

dados. Ela dividiu os estágios de 
desenvolvimento humano nas es-
tações naturais: primavera, verão, 
outono e inverno, apontando as 
características relacionadas a cada 
estação. Como estudiosa da Bíblia, 
ela sempre apoiou sua argumenta-
ção nas escrituras e isso foi muito 
fascinante. Suas palestras foram 
sabiamente animadas com técnicas 
de respiração e dança, como instru-
mentos para encontrar o eu interior. 
"Jesus é a razão do nosso amor um 
pelo outro", foi sua mensagem de 
despedida.
Os dois últimos dias da semana fo-

ram animados pelo Dr. Jesús Sepúlveda Muñoz, que nos 
acompanhou em questões de saúde física. Ele nos deu al-
guns conselhos e sua abordagem foi muito amigável e com 
os pés por terra. Fomos encorajados a fazer tudo o que 
podemos para nos manter saudáveis, respeitando a nos-
sa idade e meio ambiente. Ele fez uso de estatísticas para 
transmitir a mensagem e percebemos que o código postal 
é mais importante para a saúde do que o código genéti-
co. Nosso ambiente molda nossa saúde e instalações que 
existem onde vivemos. Tenho certeza que muitas decisões 
pessoais foram tomadas em relação aos seus conselhos.
O grupo expressou sua gratidão a todos os apresentadores 
de diferentes maneiras. Uma coisa que claramente marca 
o nosso percurso é que as sessões tiveram um efeito trans-
formador no grupo. Cada semana molda o grupo de ma-
neira evidente, pois as pessoas refletem sobre as apresen-
tações em andamento e compartilham nas fraternidades.

ProGrAmA PArA formAdores

AtividAdes de 4 A 16 de junho
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