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Notícias Maristas

administração geral

• Durante essa semana o Conselho 
Geral encontra os Secretariados da 
Administração Geral para colocar em 
marcha o seu planejamento. 

• Dom Brian Mascord, da Diocese de 

Wollongong, na Austrália, se hospe-
dou na Casa Geral, antes de parti-
cipar de um encontro de formação 
com 144 bispos de todo mundo. É 
um amigo dos Maristas de Champag-
nat, tendo animado muitos encon-

tros maristas na Austrália.

• Na Quarta-feira o Conselho Geral 
celebra a Festa do Nome de Maria 
com os 4 ramos da Família Marista, 
na Casa Geral das Irmãs Maristas.

No dia 9 de setembro, o Conselho Geral 
apresentou o novo organograma da Ad-
ministração Geral, para o período 2018 a 
2025, a todos os Secretariados e serviços 
da Administração Geral.
O Ir. Ernesto Sánchez iniciou a apre-
sentação recordando as sete palavras 
que gostaria que caracterizassem este 
período de governo: unidade, sinergia, 
integração, direção, organização, lide-
rança e comunicação. Lembrou também 
que o Capítulo nos convida a construir 
uma família global, que envolve a todos, 
irmãos e leigos, e todos os níveis do Ins-
tituto, e pediu a colaboração mútua para 
tornar realidade as propostas do Capítu-
lo. O novo organograma da Administra-
ção geral é um instrumento importante 
para que o Governo Geral possa levar 
adiante a sua missão, conforme as Cons-
tituições e as recomendações do XXII 
Capítulo Geral.
A animação, liderança e governo do Insti-
tuto está organizada, fundamentalmente, 
em dois níveis: nível de governo e nível 
operacional. O nível de governo está for-
mado pelo Superior Geral e seu conselho que têm a fun-
ção de liderança e tomada de decisões, enquanto que no 
nível operacional o enfoque está na implantação e condu-
ção das iniciativas e processos da vida e missão marista 
sob a responsabilidade do Governo Geral.
O novo organograma é um instrumento do Governo Geral 
para apoiar o seu serviço à vida e à missão marista em 
todos os níveis do Instituto.

Três áreas
Entre os dois níveis existirá uma coordenação que bus-
cará garantir melhor integração e sinergia entre as Áreas 
de Vida Marista, Missão Marista e Serviços Institucionais 
Maristas e de estas com o Conselho, liderada pelo Vigário 
Geral, Ir. Luís Carlos Gutiérrez.

A área “Vida Marista” incluirá tudo o que se refere à iden-

caminhemos como Família global!

novo organograma da administração geral

http://www.champagnat.org
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=4884
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O Conselho da Oceania e o Colégio de 
Líderes da Oceania se reuniram pela 
primeira vez em uma videoconferên-
cia, no dia 13 de agosto, para continuar 
o desenvolvimento de várias iniciati-
vas que têm como objetivo responder 
aos Apelos do XXII Capítulo geral.

As iniciativas foram discutidas na reunião 
anterior que aconteceu em março, em 
Auckland, e que se pode ler neste link .

As iniciativas são: Lavalla200>, Edu-
cation Network (Rede Educativa), Pa-
cific Marist Schools Leaders Course 
- Part II (Curso de Líderes de Escolas 
Maristas do Pacífico - Parte II), Finan-

cial Administration Network (Rede de 
administração financeira), Encontro 
de Irmãos com menos de 50 anos, Pu-
blicações, Oceania Partnership Com-
mission (Comissão de Associação da 
Oceania), Marist Leaning Zone (MLZ - 
Zona de aprendizagem marista).

Após essa primeira videoconferência 
bem-sucedida, o Conselho da Ocea-
nia também decidiu realizar uma reu-
nião com essa tecnologia pelo menos 
uma vez por ano.

A região da Oceania é formada pela 
província da Austrália e dos distritos 
do Pacífico e da Melanésia.

Isso inclui 12 países: Austrália, 
Camboja, Timor Leste, Fiji, Kiriba-
ti, Nova Caledônia, Nova Zelândia, 
Papua Nova Guiné, Samoa, Samoa 
Americana, Ilhas Salomão e Va-
nuatu.

Os membros do Conselho que pude-
ram participar eram da Nova Zelândia 
(Auckland e Christchurch), Austrália 
(Sidney e Brisbane), Port Moresby (Pa-
pua Nova Guiné).

Por causa das dificuldades, que se 
tentará resolver para futuras reu-
niões, não foi possível estabelecer 
uma conexão com Suva (Fiji).

o conselho da oceania realiza reunião por meio de uma videoconFerência 
desenvolver 6 iniciativas para responder aos apelos do XXii capítulo geral

tidade e vocação dos Maristas de Champagnat e será com-
posta pelos “Secretariado Irmãos Hoje” e “Secretariado de 
Leigos”. Além disso, estará presente o Projeto LaValla200, 
do Departamento da Colaboração para a Missão Interna-
cional (Cmi). Os conteúdos desta área são: vocação maris-
ta, carisma, espiritualidade, formação, comunidades, etc.

A área “Missão Marista” compreende o “Secretariado de Edu-
cação e Evangelização” (novo nome do Secretariado da Mis-
são) e o novo “Secretariado da Solidariedade” dedicado aos 
projetos de solidariedade e obras de educação não-formal 
sob o qual estará o FMSI como protagonista no tema de direi-
tos das crianças e no levantamento de fundos para a solida-
riedade. O Departamento Cmi também estará presente nessa 
área com os projetos de voluntariado para a missão. Essa área 
abrange a educação, evangelização, Pastoral da Juventude, 
obras sociais, voluntariado, direitos das crianças, redes, etc.

A área “Serviços Institucionais Maristas” é formada pe-
los departamentos atualmente ligados à Secretaria Geral 
(arquivo, procurador, postulador) e pelo Economato Geral, 
com suas comissões, incluindo também a Casa Geral.

Existe, por fim, uma área de Serviços Partilhados, sob a 
coordenação do Economato Geral, que incluirá os serviços 
ligados à comunicação, traduções, instrumentos tecnoló-
gicos, recursos humanos, auditorias, etc.
Um elemento chave do novo organograma é coordenação 
dos vários processos e atividades de maneira a harmoni-
zar todas as ações do Governo Geral a serviço das Unida-
des Administrativas e Regiões. Para que as áreas não ca-
minhem isoladamente, o Conselho Geral está criando os 
Comitês de Áreas que assegurarão a coordenação e a bus-
car de sinergia e integração entre as várias equipes que 
formam cada uma das áreas. Será formada pelos diretores 
dos secretariados, pelos conselheiros links de cada setor e 
terá a função de coordenar as ações de cada área.

As várias comissões e comitês que atualmente existem, 
continuarão a contribuir em suas respectivas áreas.

Coordenação do Conselho Geral
O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, resumiu brevemente 
a coordenação geral desse organograma. O Ir. Luis Carlos 
Gutiérrez, Vigário Geral, será o encarregado da coordena-
ção das áreas, juntamente com outras pessoas definidas 
posteriormente. Os Irmãos Sylvain, João Carlos e Óscar se-
rão os enlaces para a Área Vida Marista, enquanto que os 
Irmãos Luis Carlos, Ben e Ken estarão com a área “Missão 
Marista”. Os Irmãos Josep Maria, Carlos Huidobro (Secretá-
rio Geral) e Libardo Garzón (Ecônomo Geral) coordenarão 
os “Serviços Institucionais Maristas”.

Objetivo do organograma
O Ir. João Carlos do Prado sublinhou que “essa estrutu-
ra não serve a si mesma, mas está a serviço do carisma 
marista, que é de estar junto aos jovens e crianças”. Ao 
mesmo tempo, lembrou que, sendo um instrumento para 
concretizar o Plano do Governo Geral, tem um carácter 
provisório: “não é uma estrutura definitiva; pode mudar 
em qualquer momento, pois, conforme as necessidades, 
deve ser adequada para melhor servir ao momento e às 
circunstâncias históricas e institucionais vividas. Por tanto, 
não se trata somente de uma mudança de estruturas, mas 
de uma nova maneira de fazer as coisas: um estilo mais 
corresponsável, com maior comunicação e colaboração”, 
destacou o Ir. João.
Por fim, o Ir. Óscar Martín Vicario lembrou que o atual mo-
mento da Vida do Instituto é marcado por palavras que co-
meçam com “co” (coordenação, colaboração...).  “Estamos 
usando a palavra 'co-criação': estamos cocriando uma coi-
sa nova juntos. A ideia de coordenação era um dos pontos 
que precisava ser mais desenvolvida e acreditamos que 
esta proposta estrutural seja a maneira de suprir essa ne-
cessidade."

http://www.champagnat.org/shared/bau/Executivesummary27Aug18.pdf
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notícias breves

Canadá

Os Irmãos Jean-Marc Béchard e 
Léon Raîche, da comunidade ma-
rista de Rawdon, no dia primeiro 
de setembro, celebraram 60 anos 
de vida marista, com uma come-
moração no Chalet Champagnat, 
promovida pela comunidade de 
Bellevue de Sherbrooke.

Voluntariado no Brasil

María de Fátima Almeida Aceve-
do, da Província Compostela, co-
meçou um voluntariado de um 
ano no Centro Educacional Ma-
rista Lúcia Mayvorne, em Floria-
nópolis, Brasil, que oferece edu-
cação para crianças e jovens. Essa 
iniciativa de voluntariado inter-
nacional é uma colaboração entre 
as duas Províncias, SED e Cmi. 

south asia

A Província celebrou, no Ma-
ris Stella College – Sri Lanka, as 
bodas de ouro de vida religiosa 
dos Irmãos Francis Anthony, Su-
nil Liyanage e Shanthi Liyanage. 
Os Irmãos Hadayat Meherdeen, 
Roshan Silva e Benedict Wije-
suriya celebrarm 25 anos de vida 
marista.

ConferênCia Marista  
espanhola

Dois anos depois do seu lança-
mento, a CME está atualizando o 
aplicativo MaristApp com novas 
opções no menu e acrescentan-
do a possibilidade de assistir a 
vídeos. Existem várias novidades 
que podem ajudar aos educado-
res na preparação das aulas e mo-
tivações diárias nas salas. Pode 
conhecer as novidades visitando 
esse site: http://www.maristapp.
com/

o conselho da oceania realiza reunião por meio de uma videoconFerência 
desenvolver 6 iniciativas para responder aos apelos do XXii capítulo geral

brasil: programa vida Feliz 
semana projeto de vida inspira educandos  
a reFletirem sobre as vocações em Florianópolis

O Centro Educacional Marista São 
José da Província Brasil Centro-Sul 
realizou, entre os dias 06 a 11 de 
agosto, a Semana Projeto de Vida, 
com educandos do Ensino Funda-
mental II e do Ensino Médio, en-
volvendo aproximadamente 450 
jovens e adolescentes. A progra-
mação aconteceu em parceria com 
a equipe do Programa Vida Feliz e 
procurou refletir a frase: “Qual o 
sentido da minha Vida?”. 

O Superior Geral Ir. Ernesto Sánchez 
enviou uma mensagem especial aos 
adolescentes e jovens das Unida-
des Educacionais de São José e Flo-
rianópolis. “Estes dias vocês estão 
refletindo o tema vocacional. Acre-
dito que é um tema fundamental, 
pois trata-se de um dos principais 
objetivos de nossa vida”, comenta 
Sánchez. O vídeo foi apresentado 
durante a abertura oficial. 

O Programa Vida Feliz, é um pro-
grama de formação mantido pelo 

Grupo Marista (Província Brasil 
Centro-Sul) e realizado em esco-
las públicas e privadas, para es-
timular a vivência da construção 
de projetos de vida e orientação 
vocacional, com ênfase a vida reli-
giosa Marista. Durante a semana, a 
equipe relembrou o legado de São 
Marcelino Champagnat e a história 
do Instituto dos Irmãos Maristas, 
através de oficinas e outras inter-
venções. O momento também foi 
espaço para dinâmicas, estimu-
lando a reflexão sobre os sonhos 
e atitudes que trazem um sentido 
maior para a vida.

O encontro no final da semana foi 
destinado aos jovens interessados 
em conhecer as vocações religiosas 
e outras formas e estilos de vida 
vocacionais. Um bate-papo com um 
Irmão Marista, Leigos, Leigas e Ir-
mãs Salvatorianas, possibilitou um 
aprofundamento nas histórias de 
vida daqueles que estão à frente 
das missões as quais escolheram.

Dois anos depois do seu lançamento, a CME está atualizando o aplicativo MaristApp com novas opções no menu e acrescentando a possibilidade de assistir a vídeos. Existem várias novidades que podem ajudar aos educadores na preparação das aulas e motivações diárias nas salas. Pode conhecer as novidades visitando esse site: http://www.maristapp.com/
Dois anos depois do seu lançamento, a CME está atualizando o aplicativo MaristApp com novas opções no menu e acrescentando a possibilidade de assistir a vídeos. Existem várias novidades que podem ajudar aos educadores na preparação das aulas e motivações diárias nas salas. Pode conhecer as novidades visitando esse site: http://www.maristapp.com/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4880


Notícias Maristas 541

412 de setembro de 2018

história ilustrada de notre-dame de l’hermitage 
um livro do irmão barry lamb conta a história da casa mãe do instituto

Os peregrinos que passam a noite em l’Hermitage reno-
vada encontram em seu quarto uma história ilustrada de 
l’Hermitage, 1824-2016, em inglês.

São 312 páginas contando a fascinante história do edi-
fício e a extraordinária variedade de personagens e per-
sonalidades que viveram, trabalharam e rezaram aí nos 
últimos 190 anos.

A história, não oficial, ricamente ilus-
trada é o trabalho de um entusiasta 
de história, o Irmão Barry Lamb, de 
Melbourne, Austrália, que realizou 
a pesquisa e a escreveu como um 
hobby.

Baseando-se em materiais coletados 
pelo historiador marista Irmão Owen 
Kavanagh, nos arquivos da Casa ge-
ral, em Roma, e com fotos reunidas 
pelo Irmão Giorgio Diamanti, da 
comunidade de L’Hermitage, e dos 
Anais detalhados de Hermitage, os 3 
capítulos do livro falam por meio de 
uma infinidade de citações e ilustra-
ções provenientes de uma variedade 
de fontes.

O índice guiará o leitor a tópicos de 
seu interesse: a construção de l’Her-
mitage; o Testamento espiritual do Padre Champagnat, 
sua morte e seu funeral; o “ataque” de 1830; a revolu-
ção de 1848; a guerra franco-prussiana; a expulsão dos 
Irmãos em 1903; as duas guerras mundiais; a beatifica-
ção em 1955 e a construção da abside na capela para 

o relicário; a história das enfermarias, do postulado, do 
noviciado, escolasticado e do juvenato; o gigantesco 
festival  de 1989;a canonização em 1999; a renovação 
de 2008-2010 e a história recente da Comunidade de 
Acolhida, de peregrinação, de retiros, de encontros, de 
festivais, etc.

Abrindo o livro ao acaso ou folhean-
do-o, o leitor será recompensado 
com vislumbres de todos os tipos 
de acontecimentos ou costumes do 
passado.

A impressão geral obtida pela leitura 
do livro é uma fonte de inspiração: a 
inspiração da coragem e fé do Padre 
Champagnat e dos primeiros Irmãos, 
e a fidelidade e o zelo de sucessivas 
gerações através dos tempos bons e 
das graves adversidades.

A tradução do texto inglês para as 
outras línguas é esperada e encora-
jada pelo autor/compilador.

Pequena quantidade de cópias foi 
financiada pela comunidade de Mel-
bourne, Heidelberg West, como pre-
sente a l’Hermitage no contexto de 
sua renovação.

O compilador espera que os leitores que ficarem em 
l’Hermitage tenham sua experiência de peregrinação 
enriquecida pela história daqueles que por aí passaram 
a quase 200 anos, lendo-a enquanto estão nessa Casa.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4881
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4881
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Várias escolas na Austrália iniciarão um novo programa 
da Pastoral Juvenil Marista (PJM) em 2019 para alunos do 
ensino fundamental e médio, além de outras escolas que 
serão convidadas a participar a partir de 2020.

"Nossa meta inicial para 2019 é a criação de um programa 
abrangente e flexível de pastoral para jovens que frequen-
tam as séries da 7ª até a 12ª, considerando também as 
escolas primárias, a 5ª e 6ª séries", disse o coordenador 
nacional da PJM, Ir. Greg McDonald.

A nova proposta nasceu a partir da revisão feita pela PJM 
do REMAR e outros programas existentes no país. O REMAR 
foi introduzido pela primeira vez na Austrália em 1991, 
16 anos após seu lançamento na Colômbia, em 1975. Até 
agora, tem sido o principal meio pelo qual a Pastoral Juve-
nil é promovida aos jovens maristas, mas apenas para as 
séries 10ª – 12ª do ensino médio, os últimos três anos do 
sistema escolar australiano.

O novo programa visa complementar o que é ensinado no 
currículo da educação religiosa. Maior ênfase será dada 
ao proporcionar um encontro autêntico com Jesus Cristo 

através da formação em liderança cristã, espiritualidade e 
carisma maristas, comunidade e identidade, oração e ado-
ração, justiça e solidariedade, conexão com a igreja paro-
quial e diocesana.

O programa da PJM terá dois momentos distintos: um para 
as séries 7ª – 9ª e outro para os estudantes da 10ª até a 
12ª séries. A segunda etapa conservará, como atualmente 
com o REMAR, um programa pensado em três fases, uma 
para cada ano.

Será também incluído nesse percurso a aplicação do do-
cumento da Conferência Episcopal Australiana “Ungido e 
Enviado), que trata da PJM, dos seus objetivos e áreas de 
enfoque.

Além desse documento, outros documentos chaves católi-
cos e documentos da Pastoral Juvenil Marista serão incor-
porados na pedagogia proposta. Para cada escola será ofe-
recida uma proposta específica, evitando o enfoque único.

Nesse link é possível ler a íntegra da carta do Ir. Greg, ex-
plicando detalhadamente as mudanças propostas. 

província da austrália

pastoral juvenil marista lança novo programa em 2019

http://www.champagnat.org/shared/bau/NewDevelopmentsMaristYouthMinistry.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4878
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mundo marista

Índia: Celebração do dia do professor na 
St. Marcellin High School in Mangamanuthu

Samoa
Escola primária marista em Mulivai

Colômbia: Noviciado Interprovincial
La Valla - Medellín

Canadá: 60 anos de vida marista dos Irmãos 
Jean-Marc Béchard e Léon Raîche

Casa Geral
Sessão plenária do Conselho Geral

Paraguai
Horqueta - Centro Mitãnguéra Rekove

De 31 de agosto a 2 de setembro, realizou-se o primeiro 
encontro da Comissão Provincial da Pastoral Juvenil Ma-
rista do México Central referente ao ano letivo de 2018 
- 2019.

"Foi um encontro com espírito de reunião e de proje-
ção; começando com a recuperação e reco-
nhecimento da passagem de Deus durante o 
ano letivo passado e olhando com fé para o 
ano escolar que estamos começando; abrindo 
o coração e o olhar para continuar avançando 
na Proposta da PJM ", afirmou Omar Iván Cha-
cón Meza, um dos membros da Comissão.

Durante o encontro, foram incluídas propos-
tas da Pastoral Juvenil Marista, incluindo “es-
paços de evangelização que provocam o en-
contro pessoal com Jesus e com outros e que 
propõem um projeto de vida, segundo o Rei-
no”.

Os 14 membros da Comissão são: os profes-
sores Manuel Villarreal Cabrera, Vivi Gómez 

Cornejo, Omar Iván Chacón Meza, Elisa Carrillo Tenente, 
Moisés Magaña, José Roberto Vázquez Garfias, Miguel 
Ángel Rodríguez Ruiz; o Ir. Hugo Émerson Jiménez e os 
jovens Denisse Salinas, Xavi Rojas, Karla Garcia Rios, 
Santiago Servin Quinones, Jorge L. Figueroa e Ana Lau 
Rubio. 

reunião da comissão provincial da pjm do méXico central

juventude marista: espírito criativo e transFormador

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4882
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No dia 19 de agosto, na cidade 
de Ibagué, realizou-se a primeira 
reunião da Região Central da Co-
lômbia. Essa área compreende a 
comunidade de Irmãos e o gru-
po de leigos Filhos da Boa Mãe 
de Villavicencio; a comunidade 
dos Irmãos de Ibagué e o grupo 
de leigos desta mesma cidade e 
as comunidades dos Irmãos da 
Casa Provincial e do Escolastica-
do, acompanhados pelo grupo de 
leigos Filhos de Maria e as frater-
nidades leigas dos pais da escola 
Champagnat e a fraternidade da 
Família de María, todos residentes 
em Bogotá.

Durante o encontro com irmãos e 
leigos, os grupos e fraternidades 
de leigos entregaram aos Irmãos 
o livro ‘Projeto de Vida em Frater-
nidade’ do Movimento Champagnat da Família Marista.

Este gesto vivido pelos maristas de Champagnat quis 

ser expressão de compromisso em acompanhar e cuidar 
das respectivas vocações, fazendo das comunidades 
e fraternidades uma casa de luz, lugares privilegiados 
para desenvolver e acompanhar a vocação marista.

colômbia: Familia carismática global, casa de luz      
encontro de irmãos e leigos em ibagué

Deu-nos o nome
de Maria
“Marcelino nos mostra como devemos 
formar comunidades de missão e viver 
nelas. O próprio nome que escolheu 
para o seu Instituto – Irmãozinhos 
de Maria – sintetiza os elementos 
fundamentais da identidade de sua 
comunidade: a virtude evangélica
da simplicidade, o apelo à fraternidade
e a contemplação da pessoa de Maria”

(Água da Rocha, 98)

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4876
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Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
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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

Biografia

“Nossa vida se parece com o curso de 
um rio, com o transcurso de um dia ou 
com a rotação da Terra. Do começo ao 
fim mudamos, sentimos, conhecemos, 
perdemos, amadurecemos... Meu caso 
é similar a tantos outros. Nasci, como 
muitos Irmãos Maristas, em Burgos, 
Espanha, uma terra fértil em voca-
ções. Dei meus primeiros passos nas 
vielas próximas à grande catedral gó-
tica. Muitos dias eu passava ao lado 
para ir ao Colégio do Círculo Católico, 
dirigido pelos Irmãos. Nas aulas ouvi 
falar pela primeira vez de Marcelino 
Champagnat, me enamorei do seu es-
tilo de vida e do seu empenho apos-
tólico.

Depois vieram os anos de formação: 
Venta de Banhos, Miraflores, Arévalo 
e Tui. Para fazer postulado, noviciado 
e escolasticado fui para outra cidade 
grande, bela, culta e cheia de história: 
Salamanca.

A messe é grande e são poucos os 
operários. Já era hora de começar a 
trabalhar, colocar o avental, sujar as 

mãos, beijar a terra e desempenhar 
uma função apostólica com a qual ha-
via sonhado. Muitos dos anos de mi-
nha vida foram entre as crianças, alu-
nos, Irmãos e comunidades. Dar aulas, 
educar, jogar, conviver e desfrutar fo-
ram os eixos fundamentais de muitos 
anos de felicidade e alegria. Assim fui 
feliz junto a muitos Irmãos Maristas 
com os quais vivi e partilhei tantos 
acontecimentos inesquecíveis.

As atividades pastorais e o cumpri-
mento da missão me levaram por di-
versos caminhos, desde as aulas com 
crianças e adolescentes, até as casas 
de formação com toda a sua varie-
dade. Passei muitos anos atendendo 
e formando juvenistas, postulantes e 
noviços. Nos últimos anos descobri a 
riqueza de trabalhar e conviver com 
os leigos. Partilhei minha vida marista, 
seus valores e desafios com um bom 
grupo de pessoas que querem viver a 
espiritualidade de Marcelino: o mais 
rico, o mais envolvente, foi a vida co-
munitária com eles.

Fui e sou uma pessoa ativa e inquieta. 
Também senti como meus os reitera-

dos convites que nos foram feitos de 
“sair”, “ampliar a tenda”, “ir depressa”. 
Sendo mais jovem, passei alguns anos 
em Zâmbia, vivendo outra experiên-
cia maravilhosa de comunidade e de 
pobreza, às vezes lutando pela sobre-
vivência, porém tendo bem claro o 
progresso e o desenvolvimento, co-
meçando pela educação das crianças 
e jovens. Aproveitava as férias para 
ajudar em diversos campos de traba-
lho, para estender mãos solidárias e 
maristas onde era necessário.

Mesmo ficando velho, - o rio da vida 
segue seu curso até chegar ao mar, 
que é morrer, - este rio faz uma volta 
inesperada e, de uma hora para outra, 
pedem-me mais um serviço diferente: 
ser o secretario pessoal do Superior 
Geral. Dito assim assusta, porém visto 
de perto, emociona. Veio-me à cabe-
ça: “Quem sou eu para que a mãe do 
meu Senhor…?” e pouco depois que 
“faça-se em mim…” Além do desafio, 
uma ocasião única de viver como bom 
Irmão Marista a serviço dos outros, fa-
zendo o bem com humildade e sim-
plicidade. As três violetas têm vida, 
florescem em cada um de nós!”

novo secretário pessoal do superior geral

ir. jesus alberto rodríguez delgado

No dia 1º de setembro o Ir. Jesus Alberto Rodríguez Delgado iniciou 
na sua nova função como secretário pessoal do Superior Geral, para 
um triênio.
Ele substituiuo Ir. Pau Fornells, que ocupou o cargo de 1º de setem-
bro de 2015 sob o mandato do Superior Geral anterior, Ir. Emili Turú, 
até 31 de agosto de 2018.
“Creio que o mais importante é viver numa comunidade internacional 
e em meu trabalho conhecer mais profundamente tudo o que se vive 
no Instituto e, sobretudo, o que tem a ver com a vida dos Irmãos e o 
governo do Instituto”, afirmou o Ir. Pau no dia 27 de agosto.
Os Irmãos Pau e Jesus amalgamaram a amizade quando o Ir. Pau tra-
balhava como diretor do Secretariado de Leigos, de 2006 a 2010. Na-
quela época, o Ir. Jesus trabalhava muito para o laicato marista quan-
do residia numa comunidade mista de Irmãos e Leigos em Salamanca.
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