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Notícias Maristas

AdministrAção GerAl

• Chega hoje, 28 de agosto, na Casa 
Geral o Ir. Jesús Alberto Rodríguez 
Delgado, da Província de Compostela. 
A partir de primeiro de setembro as-
sume o cargo de secretário pessoal do 
Superior Geral, substituindo o Ir. Pau 
Fornells.

• Entre os dias 29 de agosto e primeiro 
de setembro, o Ir. João Carlos do Prado, 
Conselheiro Geral, participa da Assem-

bleia da Missão da Província da Améri-
ca Central, na Guatemala.

• No dia 31 de agosto, o Ir. Ernesto 
Sánchez, Superior Geral, participa do 
encontro com os superiores gerais dos 
4 ramos da Família Marista, na Casa da 
Irmãs Missionárias Maristas.

• No dia primeiro de setembro começa 
o curso para Irmãos da terceira idade, 

na Casa Geral, com participantes de 
língua espanhola e portuguesa.

• O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Ge-
ral, no dia primeiro de setembro, na 
União dos Superiores Gerais, parti-
cipa de um encontro em preparação 
para o XV Sínodo dos Bispos, de 3 a 
28 de outubro, que terá como tema 
“Os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional”. 

O sétimo Capítulo do Dis-
trito da África do Oeste se 
realizou de 13 a 17 de agos-
to em Accra, Gana. Durante 
o encontro, o Ir. Cyprian 
Bankaku Gandeebo, novo 
superior do Distrito, tomou 
posse, substituindo ao Ir. 
Francis Yufenyuy Lukong.

O Distrito está ligado à Pro-
víncia Mediterrânea. Por 
isso, entre os participan-
tes estava o Ir. Juan Carlos 
Fuertes Marí, provincial 
de Mediterrânea. O Ir. Ken 
McDonald, conselheiro ge-
ral, também participou, em 
nome do Governo Geral.

Durante o Capítulo, foi eleito o novo Conselho do Dis-
trito, que ficou composto pelos seguintes Irmãos: Tata 
Oliver Tunka, Etienne Balma, Sebastian Erong Kanguri e 
Alfred Samedi.

Os participantes incluíam três membros de direito, 17 
Irmãos eleitos como delegados e 5 convidados, entre os 
quais havia um leigo.

“O Capítulo do Distrito foi uma verdadeira experiência 
de fraternidade. Representantes dos 5 países do Dis-
trito se reuniram e falaram com honestidade, entusias-
mo e esperança na caminhada dos próximos três anos”, 
disse o Ir Ken McDonald. “Os momentos de discussão e 
oração resultaram em um documento final que indica 
para o Distrito as direções fundamentais nas áreas da 
liderança, comunidade, missão e finanças a serem assu-
midas durante os próximos 3 anos”.

sétimo CApítulo do distrito dA ÁfriCA do oeste

VidA ComunitÁriA, liderAnçA, missão e finAnçAs

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=4863


Notícias Maristas 539

228 de agosto de 2018

O Comitê Laudato Si' da Província da 
Austrália publicou uma política 
para ajudar a cuidar do meio am-
biente, em resposta à Mensa-
gem do XXII Capítulo Geral.

Responder com audá-
cia às necessidades 
emergentes, o quinto 
Apelo de Mensagem, 
convida os maristas 
a “despertar em nós 
e à nossa volta uma 
consciência ecológi-
ca que nos compro-
meta como cuidado 
de nossa casa co-
mum”.

O documento Susten-
tabilidade ambiental – 
Laudato Si’ (Environmen-
tal sustainability – Laudato 
Si’ policy) da província foi ela-
borada com a ajuda das Irmãs do 
Bom Samaritano e dos Franciscanos, 
duas congregações que já atuaram 
em relação a esta questão.

O Capítulo lembra também que o Ins-
tituto deve implementar uma gover-
nança que dê “resposta às chamadas 
emergentes de crianças e jovens nas 
periferias, e fomente o cuidado de 
nossa casa comum.”

proVínCiA dA AustrÁliA respondendo Aos Apelos do CApítulo GerAl 
sustentAbilidAde AmbientAl – doCumento lAudAto si’

As prioridades para os três próximos anos, discutidas 
durante o Capítulo, estão ligadas, como disse o Ir. Ken, a 
finanças, vida comunitária, liderança e missão.

Ao discutir o tema das finanças, os capitulares enfati-
zam o objetivo de alcançarem 80% de autossuficiência 
dentro de três anos. Para obter isso, eles melhorarão as 
diretrizes financeiras, otimizarão o uso de seus recursos 
disponíveis e criarão novos, eliminando vazamentos e 
encorajando boa vontade por parte daqueles que ge-
renciam seus recursos.

Quanto à vida em comunidade, o Capítulo estabeleceu a 
meta de transformar as comunidades do Distrito em la-
res onde seja possível “encontrar Deus e fortalecer a fra-
ternidade intercultural”. Para isso, serão criados espaços 
para o crescimento espiritual e para a construção da vida 

fraterna. Os irmãos também estarão mais comprometidos 
em valorizar a diversidade cultural, colocando símbolos 
que refletem a diversidade em suas comunidades e mos-
trando disponibilidade para trabalhos em outros países.

Na liderança, o distrito tem o objetivo de conseguir “o 
autogoverno, desejando adotar um estilo de liderança 
participativa”. Espera melhorar sua comunicação e al-
cançar o status de 'Província' depois de avaliar a estru-
tura de governança, gestão e animação.

Quando o capítulo discutiu a missão, estabeleceu o ob-
jetivo de levar Jesus aos jovens, especialmente os mais 
necessitados. Para alcançá-lo, os participantes compro-
meteram-se a tornar as escolas mais seguras, a estabe-
lecer um plano pastoral para as escolas e a promover 
vocações.

Isso implica que faz parte da mis-
são do Instituto “criar uma cons-
ciência ecológica integral em todas 
nossas comunidades e nas diferen-
tes áreas da missão, e desenvolver 
políticas em todos os níveis do Ins-
tituto que fortaleçam nosso com-

promisso com o cuidado de nossa 
casa comum.”

Na carta enviada aos Irmãos 
da Província, de 31 de ju-

lho, o Ir. Peter Caroll, su-
perior provincial, pediu 
que “leiam o docu-
mento e considerem 
como cada um, indi-
vidualmente e em 
comunidade, pode 
responder a esses 
desafios”.

“Como todo plano, 
trata-se de um “tra-

balho em andamen-
to” e será adaptado às 

necessidades mutáveis 
e às novas convicções”, 

acrescentou.

Na sua carta, o Ir. Peter acres-
centou ainda uma das duas ora-

ções escritas pelo Papa Francisco 
na Encíclica Laudato Si’, “Oração pela 
nossa terra”, na qual o Pontífice pede 
“que protejamos o mundo e não o de-
predemos, para que semeemos bele-
za e não poluição nem destruição”.

Para ler o documento da Província da 
Austrália sobre a ecologia, em inglês, 
clique aqui .

http://www.champagnat.org/shared/bau/2018Environmental%20SustainabilityPolicy.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4860
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notíCiAs breVes

Brasil Centro-norte

religiosos nos Usa

Os superiores das congregações re-
ligiosas masculinas dos Estados Uni-
dos se reuniram no início do mês e 
discutiram sobre a relação dos jovens 
com a Igreja, principalmente o afasta-
mento muito evidente na juventude 
americana. O Ir. Seán Sammon, ex-
-superior geral, assessor do encontro 
disse que “eles estão procurando 
uma casa. E se perguntam se a Igreja 
pode ser essa casa. Eu penso que sim, 
mas creio que, às vezes, precisamos 
mudar o rosto da Igreja”.

sínodo soBre os jovens

A XV Assembleia Geral Ordinária do 
Sínodo dos Bispos será realizada 
de 3 a 28 de outubro e terá como 
tema a juventude. Em março passa-
do houve uma reunião pré-sinodal, 
com cerca de 300 jovens represen-
tando toda a Igreja. Apresentaram 
um documento em que exprimem 
seu ponto de vista sobre a realida-
de, as suas ideias, o seu sentir e as 
suas propostas. Ao lado desse docu-
mento, há também o Instrumentum 
Laboris, documento oficial de pre-
paração do Sínodo. Ambos os docu-
mentos podem ser baixados no site 
http://www.synod2018.va/ .

Com o lema “Tecendo redes, cons-
truindo pontes”, a Equipe europeia 
de Irmãos hoje convocou os repre-
sentantes da Rede de comunidades 
maristas na Europa, do dia 8 ao 12 de 
agosto, em El Escorial, com o objetivo 
de fazer um balanço da situação des-
de 2011 quando foi criada a Rede, e 
redigir o possível marco de uma nova 
rede de comuni-
dade inspirado 
nos apelos do XXII 
Capítulo Geral.

Foram convida-
dos representan-
tes das diversas 
comunidades que 
fazem parte da 
Rede, os irmãos 
provinciais, o se-
cretário do Irmãos 
Hoje do Instituto, 
membros do proje-
to Lavalla200> na 
Europa e do Projeto 
Fratelli. Estiveram 
presentes 17 ir-
mãos e três leigos.

Depois de um intenso trabalho e ven-
do que é algo apaixonante, valioso e 
viável para o futuro da presença ma-
rista na Europa, redigiram um proje-
to com os objetivos e o perfil dessas 

comunidades, os compromissos por 
partes das províncias e dos irmãos e 
leigos que as constituam, os critérios 
de vinculação, a relação com outras 
redes e a forma de serem acompa-
nhadas.

A presença dos três leigos e a sensi-
bilidade crescente em reconhecer a 

vocação do leigo 
marista, motivou 
o pedido de uma 
maior presença 
dos leigos nessa 
Rede de comuni-
dades.

Na celebração de 
envio, conectada 
com os cinco ape-
los do Capítulo, 
os participantes 
receberam um 
ícone de Cristo 
sem rosto, como 
um chamado para 
ser “rostos de 
Cristo”, e um farol 

que convidava a ser luz e esperança 
para o futuro marista na Europa.

A redação final do projeto será envia-
da pela Equipe europeia de Irmãos 
Hoje aos irmãos provinciais da Euro-
pa para darem procedimento.

teCendo redes, Construindo pontes

terCeiro enContro dA rede     
de ComunidAdes mAristAs nA europA

"Construir casas de 
luz como Maristas 
de Champagnat, 
envolvendo-nos com 
paixão na criação de 
um estilo de vida de 
família aberto a todos

(XXII Capítulo Geral)

"

De 27 a 31 de agosto encontram-se 
reunidos, em Brazlândia, Irmãos e ou-
tros gestores das unidades socioedu-
cativas e da administração provincial 
com o objetivo de debater temas, 
análises e assuntos sobre gestão, 
educação, evangelização, planeja-
mentos e novos cenários e estraté-
gias educacionais e pastorais.

animadores
jovens eUropeUs

De 3 a 9 de agosto um grupo de 
animadores juntou-se em Tui, Es-
paña, para participar no encontro 
interprovincial de pastoral juvenil 
marista, onde, além de animadores 
de toda Espanha, também partici-
param jovens de Portugal, Líbano, 
Itália e El Salvador. Foi uma oportu-
nidade para partilhar vida e conhe-
cer outras realidades.

http://www.synod2018.va/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4859
http://www.maristascompostela.org/pt-pt/noticias/encontro-de-animadores-0
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ViAtnã

Nós, Irmãos Sylvain Ramandimbia-
risoa e Ernesto Sánchez visitamos 
as comunidades maristas do Vietnã. 
Atualmente existem três comuni-
dades: uma em Hanoi, no norte do 
país, próximo da capital; outra em 
Tan Chau, no sul do país, próximo da 
fronteira com Camboja, composta por 
Irmãos e voluntários leigos; e a comu-
nidade de formação em Ho Chi Minh 
(Saigão), também no sul, que acolhe 
candidatos e aspirantes. Além dos 
sete Irmãos vindos de diversos países 
(do projeto Ad Gentes e, recentemen-
te, do Projeto Lavalla200>), contamos 
atualmente com sete Irmãos vietna-
mitas de votos temporários.
Durante a nossa visita, experimenta-
mos uma grande acolhida e encon-

desde As periferiAs Ao Centro

VisitA de ContAto Ao distrito mAristA dA ÁsiA e A timor-leste

tramos um excelente espírito de fa-
mília. Impressionou-nos o processo 
de busca e de entrega à missão, que 
tem características particulares nes-
se país. É notável o esforço realizado 
pelos Irmãos para suscitar e acompa-
nhar as vocações maristas. Em rela-
ção à população, impressionou-nos 
a simplicidade da gente, sua acolhida 
e respeito e também a maneira como 
se organizam.

No boletim de hoje reproduzimos as impressões das visitas dos Irmãos Ernesto Sánchez, Superior 
Geral, e Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiro Geral (Vietnã) e Ben Consigli e Óscar Martín, 
conselheiros gerais (Tailândia e Timor Leste).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4864
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4864
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4864
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O Conselho Geral, durante as primeiras semanas de 
agosto, realizou uma visita de contato nas comuni-
dades do Distrito da Ásia e no Timor Leste. Foi um 
gesto simbólico: na primeira visita conjunta como 
líderes do Instituto, o Superior Geral e seu Conselho 
quiseram sublinhar a visão que marcará os próximos 
anos de animação, “desde as periferias ao centro”.

tAilândiA e timor leste

Durante a recente visita à Tailândia e ao Timor Leste, nÓs, 
Irmãos Ben Consigli e Óscar Martín, tivemos a oportuni-
dade de refletir sobre um dos símbolos maristas melhor 
conhecido: as três violetas. Marcelino queria que todos os 
maristas se nutrissem de um tipo de discipulado cristão 
marcado pela humildade, simplicidade e modéstia. Nos-
sos Irmãos em Bangkok e em Baucau, Timor Leste, dão 
testemunho dessas atitudes diariamente, seja no Colégio 
para Professores e na Casa de Formação do Aspirantado 
de Baucau ou na Casa Distrital em Bangkok.
Eles se relacionam com os jovens e seus irmãos e irmãs da 
mesma maneira como se relacionam com Deus: com um 

profundo respeito, que vem de sua 
humildade; com franqueza, que vem 
de sua simplicidade; e com vontade 
de fazer com que aqueles com quem 
e para quem trabalham brilhem, o 
que vem de sua modéstia.
Essa é nossa experiência: a vida e 
missão maristas na Tailândia e no Ti-
mor Leste incorporam o quarto apelo 
do XXII Capítulo Geral: “caminhar com 
as crianças e jovens marginalizados 
pela vida”.
Saindo para encontrar jovens em seus 
lugares de necessidade, oferecendo 
guia e amor, nossos Irmãos partici-
pam no trabalho de espalhar a Boa 
Notícia com um coração aberto.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4861
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4861
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4861
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mundo mAristA

Peru
Celebrando Santa Rosa de Lima

Filipinas
Postulantes em Davao

Índia
Rainbow Project, Trichy

Brasil: Fraternidade do MChFM Jesus 
Maria José, Fazenda Rio Grande

Nova Zelândia
Pacific Rise, Auckland

Fiji
Novos noviços no noviciado de Lomeri

fAmíliA mAristA em el sAlVAdor

reunião interComunitÁriA dos irmãos e irmãs mAristAs

No dia 11 de agosto foi realiza-
da a reunião intercomunitário 
de Irmãos e Irmãs Maristas de El 
Salvador. Participaram mais de 
20 Irmãos e as duas Irmãs Ma-
ristas de Chapagnat. O ambiente 
do encontro foi familiar e refle-
xivo.

Os participantes leram juntos 
a Carta que os jovens maristas 
endereçaram ao XXII Capítulo 
Geral e se dedicaram a conhecer 
melhor a temática do próximo 
Sínodo dos Bispos sobre os jo-
vens, a fé e o discernimento vo-
cacional.

A reflexão proposta foi um con-
vite para manter os maristas 
próximos da juventude para 
acompanhá-la Cristã e fraternal-
mente.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4865
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QuAlQuer formA de Abuso é A Antítese de nossos VAlores mAristAs

CArtA do pApA ConVidA A iGrejA à “orAção e jejum”      
pArA pedir perdão pelos Abusos

Em carta dirigida ao Povo de Deus, 
o Papa Francisco reconhece, “com 
vergonha e arrependimento”, que 
“negligenciamos e abandonamos as 
crianças”, e convida aos católicos a 
realizar um “exercício penitencial 
de oração e jejum” para reparar “os 
horrores, os crimes e as feridas” que 
estão sendo reveladas.

Na carta, publicada no dia 20 de 
agosto, o Papa sublinha a necessi-
dade de ver o sofrimento vivido por 
muitos menores e que as institui-
ções assumam um compromisso que 
garanta a sua proteção: “Olhando 
para o passado, nunca será suficien-
te o que se faça para pedir perdão 
e procurar reparar o dano causado. 
Olhando para o futuro, nunca será 
demais tudo o que for feito para ge-
rar uma cultura capaz de evitar que 
essas situações não só não aconte-
çam, mas que não encontrem espa-
ços para serem ocultadas e perpe-
tuadas.”

Durante esses últimos anos o Instituto dos Irmãos Maris-
tas se sensibilizou de maneira significativa com as graves 
violações que sofrem as crianças e se impuseram bases 
para garantir que as obras maristas sejam lugares seguros 
para elas. Atualmente 100% das UA conta com uma pes-
soa que assume a função de Delegado de Proteção.

A partir de 2011, o Governo Geral tem protagonizado ações 
em vista da promoção de políticas institucionais que in-
cluem princípios fundamentais e normas para a proteção 
da infância. Além do protagonismo da FMSI junto às Na-
ções Unidas, dois seminários foram realizados, na Casa Ge-
ral, destinados a líderes de todo o Instituto: ‘Proteção das 
Crianças e dos Jovens’ (2012) e ‘Proteger as crianças - To-
mamos consciência, criamos um ambiente seguro’ (2016).

Etapa importante desse percurso foi o debate durante o 
último Capítulo Geral, em 2017, que fez uma Declaração 
às vítimas e aos sobreviventes de abuso, onde se sublinha 
que “qualquer forma de abuso é a antítese de nossos valo-
res maristas, ofusca o verdadeiro propósito de nosso Insti-
tuto e representa uma traição aos nobres ideais de nosso 
fundador, São Marcelino Champagnat”.

Mesmo considerando o caminho já realizado, o Instituto 
acredita ser necessário seguir avançando para que essa 
consciência chegue a todos os rincões do mundo maris-
ta; para que todos os adultos contem com ferramentas 
que lhes permitam prevenir e proteger as crianças pe-
rante qualquer tipo de abuso; e para que existam ações 
e mecanismos efetivos que resguardem a dignidade da 
infância.

Para levar adiante a formação de Irmãos e Leigos en-
volvidos na missão marista, o Instituto, através da FMSI, 
está promovendo a formação à distância oferecida pelo 
Centre for Child Protection da Pontifícia Universidade 
Gregoriana. Educadores da Europa já estão frequentan-
do o programa, oferecido através da Universidade de 
Alcalá de Henares. A partir de outubro próximo, a PUC 
do Paraná oferecerá o mesmo curso aos educadores 
brasileiros e, em breve, outras instituições maristas do 
Peru, México, Chile e Argentina concluirão o acordo com 
a Pontifícia Universidade Gregoriana e estarão aptas a 
formar outras pessoas envolvidas com a educação das 
crianças e jovens, sendo promotores da defesa de seus 
direitos.

"A existência de vítimas é uma lembrança 
permanente de que lhes falhamos como instituição. 
E se isso ocorreu no passado, não podemos falhar 
novamente, em nenhuma circunstância.

(XXII Capítulo Geral)

"Política de proteção das crianças e seus direitos no Instituto

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4862
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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

Com o lema “Há vida... e nos chama!”, 
foi realizada a Assembleia da Missão da 
Província Cruz del Sur, em Luján, nos 
dias 1º, 2 e 3 de agosto. O encontro 
contou com a participação de Irmãos, 
Leigos e professores da Argentina Uru-
guai e Paraguai.

Nesta ocasião, foram trabalhadas as 
diretrizes da Província de Cruz del Sur 
para os próximos três anos. A intensa 
atividade permitiu reconhecer as preo-
cupações dos professores e animado-
res em sintonia com as mudanças que a 
educação e a sociedade em geral estão 
passando. Destacou-se, entre os vários 
temas, a necessidade de aprofundar o 
trabalho de inclusão nas obras e a importância da ligação 
entre elas e a Província.

Com o objetivo de celebrar a vida da Província e fazer 
memória do que já foi vivido, os dias foram repletos de 
atividades que aprofundaram o crescimento como corpo 
e o sentido de pertença, com foco nos apelos do XXII Ca-
pítulo Geral e a caminhada rumo a um Novo La Valla.

Para motivar a reflexão, foram apresentadas a copartici-
pação da Província Cruz del Sur em dois importantes pro-
jetos em nível internacional: Programa SÍRIA e Mesa BICE 
Argentina. Também houve espaço para a apresentação da 

Comunidade Lavalla200> da região América Sul, em Ta-
batinga, Brasil.

A atividade deu especial atenção para a geração de no-
vas dinâmicas de integração, rever nossa vivência do Ser 
Marista Hoje, para observar e ler o contexto em que nos 
encontramos atualmente e analisar quais são as “conse-
quências” do ser Marista nos nossos dias.

O trabalho culminou com uma análise abrangente e a 
conclusão sobre qual deve ser a direção da Missão para 
os próximos anos. Assim, foi alcançada a representativi-
dade dos 3 países que compõem a Província Marista Cruz 
del Sur nos objetivos propostos para o novo triênio.

ArGentinA: “HÁ VidA… e elA nos CHAmA!”

AssembleiA de missão dA proVínCiA Cruz del sur

O lema das escolas maristas das qua-
tro províncias com presença marista 
na Espanha, elaborado em colabora-
ção com a Conferência Marista Espa-
nhola, para o ano acadêmico 2018-
2019 é “Põe-te a caminho”.

Cada ano, a CME coordena a elaboração 
de materiais didáticos e recursos em 

torno do lema, que serve como motiva-
ção durante o período acadêmico para 
as escolas das 4 Províncias: Mediterrá-
nea, Ibérica, Hermitage e Compostela.

Nesse link é possível ter acesso a todos 
os materiais colocados à disposição 
para a animação nos centros educativos: 
http://www.maristas.es/content/lema.

espAnHA: “põe-te A CAminHo”

lemA pArA o Ano ACAdêmiCo 2018 – 2019
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