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Notícias Maristas

AdministrAção GerAl

• O Ir. Libardo Garzón, ecônomo 
geral, participa do encontro para 
a formação de pessoas envolvidas 
na área econômica da África, Ásia e 
Oceania, em General Santos (Filipi-
nas), de 6 a 8 de agosto.

• De 8 a 12 de agosto, em El Esco-

rial, o Ir. Tony Leon, diretor do Se-
cretariado Irmãos Hoje, encontra a 
Rede de Comunidades Maristas da 
Europa.

• De 13 a 17 de agosto acontece o 
Capítulo Distrital de África do Oeste, 
em Accra (Gana), com a participação 

do Ir. Ken McDonald, Conselheiro 
Geral.
• Os Irmãos Mark Omede e Carlos 
Alberto Rojas, do Secretariado da 
Missão, participarão da reunião da 
Comissão da Missão da África, que 
se realiza em Abuja (Nigéria), entre 
os dias 16 e 20 de agosto.

De 17 a 27 de julho, reuniu-se na 
Casa Geral a Comissão de Redação 
da Regra de Vida, nomeada pelo 
Conselho Geral. É formada pelos 
Irmãos Aureliano García Manzanal 
(Mediterránea), Carlos Saúl Corzo 
Uribe (Norandina), Josep Maria So-
teras (Conselho Geral) e Seán Sam-
mon (United States).

A comissão tem como objetivo dar 
forma e unidade a um documento já 
aprovado em sua estrutura e conteú-
do pelo Capítulo Geral e que foi tra-
balhado, antes do Capítulo, pela co-
missão de revisão das constituições.

Segundo as palavras do Ir. Aureliano, 
o objetivo da comissão é conseguir 
oferecer um texto “capaz de inspirar, 
um texto que faça vibrar com o que 
somos”.

Um dos textos que tem orientado 
e inspirado a comissão de redação é a resposta de 
Rute à sua sogra, Noemi, quando ela lhe diz para 
voltar ao seu povo. Prometendo-lhe fidelidade, 
Rute diz à sogra: “Aonde você for, eu também irei. 
Onde você viver, eu também viverei. Seu povo será 
o meu povo, e seu Deus será o meu Deus” (Rute 
1,16). Essa passagem relembra a tarefa fundamen-
tal da vida marista que é o seguimento de Jesus e 

sublinha o sentido de comunidade, que transparece 
no “tu” e no “eu”.

Processo histórico
A comissão de revisão das Constituições apresentou ao 
Capítulo Geral a proposta de ter dois textos que repre-
sentassem de maneira concreta o carisma marista para a 
vocação específica do Irmão. O Capítulo, no dia 5 de ou-

‘Aonde você for, eu tAmbém irei. onde você viver, eu tAmbém viverei’

encontro dA comissão de redAção dA reGrA de vidA dos irmãos mAristAs

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4841
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A reunião das atuais equipes de for-
mação permanente - Irmãos Antonio 
Peralta, Joaquim Sperandio, Teófilo 
Minga – junto com o Secretariado Ir-
mãos Hoje e os conselheiros de liga-
ção, realizada de 17 a 20 de julho, foi 
um sinal claro de que é o alvorecer de 
uma nova época para Formação Per-
manente Marista.

Juntamente com os novos conselhei-
ros de ligação, os irmãos Óscar Martin 
e João Carlos do Prado, fomos apre-
sentados ao novo diretor de Manzia-
na, o Ir. Joe Walton, e o novo membro 
do Secretariado dos Irmãos Hoje, Ir. 
Ángel Medina.

O grupo estudou as prioridades in-
dicadas pelos provinciais, através de 

uma sondagem, sobre a futura forma-
ção permanente, bem como os docu-
mentos do XXII Capítulo Geral, tais 
como:

Promover e nutrir a vida marista em 
toda a sua diversidade, realizando 
nossa profunda esperança de atuar 
como um corpo global (do Apelo 1)
Reformemos nossos processos de 
formação inicial e permanente, e ofe-
reçamos em nível de Instituto ou de 
unidade administrativa novos itinerá-
rios para cuidar de nossa vocação de 
irmãos: acompanhamento, atenção à 
situação e etapa vital de cada irmão 
(dos Princípios e Sugestões: Em nossa 
vocação de irmãos)
O grupo trabalhou com ideias criati-
vas que continham princípios que co-

locavam em destaque nós mesmos e 
os apelos a ser criativos para respon-
der às necessidades emergentes da 
formação permanente como maristas 
hoje.

Um programa de três anos foi con-
cebido e agora aguarda consulta ao 
Secretariado dos Leigos, bem como 
a confirmação final do conselho geral 
durante as sessões plenárias de se-
tembro.

Existem três tipos de programas:

Etapas da vida do Irmão (Horizontes, 
Meia Vida, Limiar, 3ª Idade)
• Missão (Animadores Vocacionais, 
Formadores, Animadores Comunitá-
rios)
• Temas (necessidades emergentes 
tais como espiritualidade)
• Algumas das sugestões incluem for-
mar uma equipe global de formação 
contínua e uma comunidade que or-
ganizará mais programas intercultu-
rais, em inglês e espanhol.

Considerando as exigências das re-
giões, alguns programas mais curtos 
serão realizados regionalmente para 
permitir a maior acessibilidade de ir-
mãos e leigos maristas.

Após a confirmação em setembro, o 
programa detalhado será publicado 
para auxiliar cada provincial no pla-
nejamento da formação permanente 
de seus irmãos e leigos maristas.

A formAção permAnente do ‘proGrAmA de formAção permAnente mAristA’ 
formAdores de mAnziAnA e el escoriAl se reúnem em romA

tubro de 2017, aprovou a proposta, oferecendo ao Ins-
tituto dois textos, Constituições e Regra de Vida, além 
dos Estatutos, vinculados às Constituições.

A Regra de Vida foi aprovada globalmente no último 
dia do Capítulo, como documento capitular, deixando 
ao Conselho Geral a tarefa de elaborar a redação final, 
ajudados pelas sugestões dos capitulares, podendo ser 
auxiliado por uma comissão de redação final.

Natureza e estrutura da Regra de Vida
Enquanto as Constituições representam um documento 
mais estático, que define o estado de vida religiosa dos 
Irmãos dentro da Igreja, a Regra de Vida dos Irmãos Ma-
ristas é um documento flexível, capaz de adaptar-se aos 

tempos, com uma linguagem menos formal ou canônica.

A Regra de Vida dos Irmãos Maristas é dividida em três 
capítulos: o primeiro fala da vocação do irmão, o segun-
do da fraternidade e o terceiro da missão.

Próximos passos
Como já dito, o documento foi aprovado pelo XXII Capí-
tulo Geral como estrutura e conteúdo, e a equipe está 
simplesmente melhorando a sua redação. A comissão 
precisa ainda de um tempo para chegar ao texto final, 
que será definido no próximo encontro.

Em seguida se procederá à fase de publicação, que será 
feita junto com as novas Constituições.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4845
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notíciAs breves

Cruz del Sur

27 educadores de Rosario, Luján, 
Macnab, La Inmaculada, Santa 
María e Morón participaram do 
seminário “Caminhos de Interio-
ridade”, em Luján, de 16 a 18 de 
julho. O encontro foi ocasião para 
aprofundar uma espiritualidade 
significativa para a vida.

diStrito do PaCífiCo

De 29 de junho a primeiro de ju-
lho, o Ir. Luke Fong e Sheena Pen-
jueli orientaram um programa de 
formação para os educadores Ma-
ristas de Champagnat de Fiji.

MelanéSia

Em Vanuatu, o Grupo Champag-
nat, no mês de julho, fez visitas a 
doentes e pessoas anciãs na co-
munidade de Saint Michel Village. 
O grupo, formado por estudantes, 
formadores e Irmãos, continuará 
suas atividades durante todo o 
ano de 2018.

fMSi e Venezuela

Continua a campanha de solida-
riedade promovida pelos Maris-
tas da Província Norandina para 
ajudar na difícil situação vivida 
pela população do país. É pos-
sível ajudar também através da 
FMSI, que ativou a campanha “um 
dólar por uma merenda”, visando 
ajudar na alimentação das crian-
ças. Visite esse link para saber 
mais: http://www.champagnat.
org/400.php?a=6&n=4753

Juniorado de Valladolid

Recentemente houve o encontro 
anual de ex-irmãos e companhei-
ros maristas que estudaram no 
Juniorado Hispano Americano de 
Valladolid. Na década de 70, ter-
minada essa etapa formativa, fo-
ram enviados para o Chile e Peru, 
onde concluíram o magistério e 
depois se dedicaram às escolas 
maristas de ambos os países. A 
amizade entre eles é tão grande 
que, há 39 anos, se reúnem anu-
almente no período de verão.

Depois do encerramento da Assem-
bleia da Província México Ocidental, 
que iniciou no dia 23 de julho, acon-
teceu o Capítulo, nos dias 27 e 28, em 
Guadalajara.

O Capítulo teve a participação de 69 
Irmãos, incluindo os Irmãos Ernesto 
Sánchez, João Carlos do Prado, dois 
sacerdotes e cinco leigos.

Durante os dois dias, o Capítulo as-
sumiu as conclusões da Assembleia, 
deu posse ao Ir. Miguel Ángel Santos 
Villareal como provincial para um se-
gundo triênio e elegeu o Conselho.

O Ir. Miguel Ángel apresentou o re-
latório do triênio em que dirigiu a 
animação e o governo da Província, 
estruturado segundo as três áreas de 
vocação e vida marista, missão edu-
cativa marista e animação e governo.

Das contribuições dos participantes, 
destaca-se a insistência de prosseguir 
aprofundando o acompanhamento, a 
vida e a missão marista no Haiti, a pro-
fissionalização na seleção dos diretores, 
o cuidado em relação à dignidade das 
pessoas nos processos administrativos, 
a atenção para o legado do patrimônio 
marista que será deixado para o futuro 
e a administração dos bens da Província.

Os participantes também insistiram 
na importância de ter um perfil mais 
claro de Irmão, incluindo a necessi-
dade de contar com Irmãos íntegros, 
dialogantes, fraternos, conhecedores 
dos diversos contextos provinciais e 
com uma sólida espiritualidade.

Durante o Capítulo, o Superior Geral 
convidou os Irmãos a construir um fu-
turo com novos sonhos e esperanças, 
sublinhando a importância de que, no 
novo começo, é preciso que todos es-
tejam envolvidos.

O Conselho Provincial eleito no dia 
28 é formado pelos Irmãos Jesús Her-
nández, Luis Enrique Rodríguez, Víc-
tor Preciado, Luis Roberto González, 
Agustín Acevedo e Melesio Tiscareño.

Depois da eleição o Capítulo recebeu 
e ratificou o documento de trabalho 
da Assembleia Provincial, que con-
tém as prioridades de trabalho para o 
novo Conselho.

O Irmão José Sánchez Bravo, Provin-
cial do México Central e coordenador 
da Região Arco Norte, convidou os Ir-
mãos do México Ocidental a continu-
ar trabalhando para a paz, a justiça e 
a dignidade da criação.

XiX cApítulo provinciAl do méXico ocidentAl

um só corAção e um mesmo espírito

http://Recently there was the annual meeting of former Marist Brothers and Companions who studied at the Hispano-American Juniorate of the Marist Brothers of Valladolid. In the decade of the 70, finished that formative stage, they were sent to Chile and Peru, where they concluded the magisterium and soon they were dedicated to the Marist schools of both countries. The friendship between them is so great that they meet annually in summer for 39 years.
http://Recently there was the annual meeting of former Marist Brothers and Companions who studied at the Hispano-American Juniorate of the Marist Brothers of Valladolid. In the decade of the 70, finished that formative stage, they were sent to Chile and Peru, where they concluded the magisterium and soon they were dedicated to the Marist schools of both countries. The friendship between them is so great that they meet annually in summer for 39 years.
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4840
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mundo mAristA

México: Irmãos João Carlos do Prado e 
Ernesto Sánchez visitam Guadalajara

Papua-Nova Guiné
Port Moresby

Brasil: Reunião da equipe de Champagnat 
Cemadipe - Aparecida de Goiânia

Argentina
assembleia da missão de Cruz del Sur

Líbano: Diretor do Cmi, Ir. Valdícer Fachi,
no Projeto Fratelli - Rmeileh

Peru: Comunidade marista de Sullana y 
voluntarios de SED

AprofundAndo os chAmAdAs do XXii cApítulo GerAl

irmãos e leiGos pArticipAm de seu 3º retiro dA provínciA mAristA brAsil 
centro-sul

Entre os dias 13 e 19 de julho, no Recanto Champagnat, 
em Florianópolis, 26 Irmãos e 18 leigas e leigos se reuni-
ram para o Retiro Anual.
Ir. José María Ferre, da Província Mediterrânea, conduziu 
o grupo ao silêncio e à reflexão, aprofundando os Apelos 
do XXII Capítulo Geral e relacionando-os às Diretrizes do 
Capítulo Provincial e aos documentos Ser marista leigo e 
Identidade e missão do Irmão religioso.
Além dos tempos pessoais e das celebrações, todos os 
dias antes de o sol se recolher, os participantes se reu-
niam em pequenas comunidades para conversar sobre as 
temáticas do dia e sobre tudo o mais que fraternidade ins-
pirasse.
Vários temas foram trabalhados como, por exemplo, Cami-
nhos de Espiritualidade, a Tradição Marista, Os Fundamen-
tos da Fraternidade Cristã e a Vida Partilhada.
Outro momento rico de partilha foi a conversa dos partici-
pantes com Diogo Galline e Juliana Maria Fontoura Galli-
ne, que fazem parte do Programa Lavalla200>, enviados à 
comunidade Atlantis, na África do Sul.
Essa foi a terceira vez em que os leigos participam do re-
tiro, e a atmosfera de serenidade, de comunhão, de reco-
nhecimento das diferentes maneiras de se viver a vocação 

marista mostra claramente o caminho já feito.
“O ambiente do retiro, os momentos com o Ir. Ferre e as 
propostas de deserto foram pensados de forma a nos pro-
porcionar um profunda reflexão espiritual e humana”, co-
menta Juanalis Meurer, leiga Marista.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4839
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contribuição Ao processo de plAnificAção estrAtéGicA

reunião do comité dA missão GerAl

No início de 2017 se reuniu por pri-
meira vez o Comité da Missão Marista 
que foi constituído para um período 
de dois anos. Desde então, o Comité 
Geral da Missão trabalha em várias 
iniciativas, tendo em consideração a 
missão global marista.

De 23 a 27 de julho, o Comité da Mis-
são se encontrou para sua terceira 
reunião formal. Estiveram presentes: 
Frank Malloy, Paulo Sirino, Ir. Gregorio 
Linacero, Ir. Marciano Guzmán, Ir. Ador 
Santiago e Mike Greeff.

Da Administração geral participaram 
Marzia Ventimiglia, Luca Olivari, Ir. Li-
bardo Garzón (ecônomo geral), Ir. Luis 
Carlos Gutiérriez (vigário geral) e Ir. 
Ben Consigli (conselheiro geral).

A reunião foi planejada e organizada 
pelo Secretariado da Missão, Irmãos 
Carlos Rojas (diretor) e Mark Omede 
(diretor adjunto). O Ir. Teófilo Minga 
foi o tradutor.

Os cinco dias da reunião foram inten-
sos e vários temas gerais foram abor-
dados. Em primeiro lugar, o conceito 
de serviços compartilhados; o que já 
existe, a análise posteriormente rea-
lizada e o que é possível realizar. Isso 
inclui uma análise do mercado global 
da educação.

A estratégia e a planificação estraté-
gica foram os enfoques seguintes. O 
debate continuou com a contribuição 
do Comité da Missão sobre o proces-
so de planificação estratégica. Em 
seguida, os Irmãos Luis Carlos e Ben 
Consigli apresentaram o plano estra-
tégico geral do Instituto.

Na quarta-feira, o Comité refletiu sobre 
diversas formas de estruturas jurídicas 
e o que poderá ser apropriado a nosso 
mundo marista em todos os níveis.

Finalmente, centrou-se sobre as re-
des e as questões estruturais à luz 

das discussões anteriores. Foi apre-
sentado um estudo sobre a criação 
de redes dentro do Instituto e uma 
proposta piloto para o lançamento de 
uma Rede Global de Escolas Maristas.

Na sexta-feira, o Ir. Luis Carlos diri-
giu a discussão sobre as expectativas 
desse Comité, seu trabalho, sua forma 
e seu apoio ao Conselho Geral.

O resultado dessa reunião será leva-
do à próxima sessão plenária do Con-
selho Geral. Isso indicará a forma de 
apoio que esta equipe pode oferecer 
ao Conselho Geral à medida que se-
guimos os Apelos do Capítulo.

O trabalho do Comité, conforme des-
crito acima, se entrelaçou com a ri-
queza das relações e interações de 
uma maneira mais informal.

No encerramento, um sentimento de 
todos que trabalharam tão intima-
mente juntos durante a semana foi 
que a sensação de um real impulso e 
progresso está aumentando à medida 
em que a equipe se desenvolve.

A diversidade, experiência e com-
prometimento da equipe do Comi-
té Geral da Missão é um forte apoio 
e recurso para a nova liderança do 
Instituto.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4844
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4844
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Setenta Irmãos e quarenta e quatro leigos se reuniram 
em Assembleia Provincial na Província México Ociden-
tal de 23 a 25 de julho, em Guadalajara (México), para 
dialogar sobre a missão marista no México e no Haiti.

Neste ano, a assembleia contou com a participação do 
Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez, do conselheiro Ir. 
João Carlos do Prado e de 44 leigos.

Segundo o Provincial, Ir. Miguel Ángel Santos Villarre-
al, “o Capítulo e a Assembleia são momentos preciosos 
que podem desvelar-nos um segredo ou mudar a atitu-
de, estando presentes e formando a comunidade pro-
vincial”.

No segundo dia, as mesas de diálogo facilitaram o en-
contro direto e permitiu aprofundar a partilha pessoal, 
que por sua vez possibilita a abertura de coração.

No dia 25 de julho, último da Assembleia, os participan-
tes concordaram que os temas tratados necessitam ser 
melhorados: pastoral vocacional para a vida religiosa, 
formação e vida partilhada entre leigos e Irmãos, for-
mação inicial e permanente dos Irmãos, renovação da 

evangelização e educação marista, missão nas obras so-
ciais e comunidades de missão, sistematização da mis-
são educativa, gestão e governo e animação provincial.

O dia terminou com uma missa, durante a qual oito Ir-
mãos jovens fizeram a renovação dos votos temporários.

O Ir. Miguel Ángel convidou os participantes a dedica-
rem-se a uma renovação da mente que permita discer-
nir a vontade de Deus.

Os Irmãos João Carlos e Ernesto Sánchez apresenta-
ram os apelos e os princípios do XXII Capítulo Geral 
realizado nos meses de setembro e outubro passados, 
em Rionegro (Colômbia), dando ênfase ao exercício de 
fazer surgir algo novo, com base na prática de deixar 
surgir o futuro emergente. O Ir. Ernesto deu ênfase à 
vocação de Irmão, afirmando que os apelos convidam 
a um maior profetismo que contagie as áreas vitais do 
Instituto.

Logo depois, nos dias 27 e 28, foi feito o XIX Capítulo 
Provincial durante o qual foram apresentados os traba-
lhos da Assembleia.

provínciA méXico occidentAl

AssembleiA provinciAl

o próXimo número de notíciAs mAristAs

será publicAdo no diA 22 de AGosto.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4838
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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

No dia 28 de julho, em Carrancas, o 
Ir. Fabrício Alves da Cruz, da Provín-
cia Brasil Centro-Norte, através da 
profissão dos votos perpétuos, con-
sagrou-se para sempre no segui-
mento do carisma de Champagnat.

A profissão foi realizada durante 
uma Missão vocacional, que envol-
veu 23 missionários. O Ir. Ataíde 
José de Lima, superior provincial, 
recebeu os votos do Ir. Fabrício, em 
nome do Superior Geral. O Ir. Fabrí-
cio é superior da comunidade da 
Maraponga, comunidade de forma-
ção, que acolhe postulantes da Pro-
víncia Brasil Centro-Norte e Brasil 
Sul-Amazônia.

O Ir. Fabrício começou sua trajetó-
ria de formação com os maristas 
há 10 anos. Depois de três anos no 
juniorato de Belo Horizonte, esteve 
na comunidade de Surubim e traba-
lhou na Escola Marista Sagrado Co-
ração, de Fortaleza, coordenando a 
Pastoral.

O Ir. Fabrício Alves diz que a moti-
vação para se tornar Irmão Marista 
partiu do desejo de ajudar outras 
pessoas. “Sempre tive vontade de 
ajudar os outros, mas não sabia 
como fazer, até o dia em que co-
nheci a Instituição, e vi que, por 
meio dela, poderia chegar aos mais 
necessitados”, declarou.

provínciA brAsil centro-norte

profissão perpétuA do ir. fAbrício Alves dA cruz

Visando implementar um serviço de ani-
mação que privilegie uma visão “das pe-
riferias para o centro”, o Ir. Ernesto Sán-
chez e seu Conselho tomaram a iniciativa 
de realizar uma visita de contato às co-
munidades do Distrito da Ásia, incluindo 
também Timor-Leste.
Todos os Irmãos do Conselho Geral esta-
rão envolvidos nessa visita de 3 a 17 de 
agosto, assim organizada: Ir. Josep Maria 
Soteras e Ir. Ken McDonald ao Camboja; 
Ir. Luis Carlos Gutiérrez e Ir. João Carlos 
do Prado ao Bangladesh e Talit (Índia); Ir. 
Óscar Martín e Ir. Ben Consigli à Tailândia 
e Timor-Leste; Ir. Sylvain Ramandimbiari-
soa e Ir. Ernesto Sánchez ao Vietnã.
Resta pendente a visita a um país do Dis-
trito, que será feita em outro momento.

conselho GerAl

visitA de contAto Ao distrito mAristA dA ásiA e A timor-leste
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