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Notícias Maristas

administração geral

• Os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, 
Vigário Geral, e Ben Consigli, Con-
selheiro Geral, participam do III Ca-
pítulo da Província da Austrália, em 
Mittagong, de 23 a 26 de setembro.
• Os Irmãos Rich Carey e Álvaro Se-
púlveda, da FMSI, participam em Ge-
nebra, de 24 a 30 de setembro, dos 

eventos do “Dia da Discussão Geral” 
(28 de setembro), nas Nações Unidas, 
que nesse ano tem como tema “Pro-
teger e Fortalecer as Crianças como 
Defensores dos Direitos Humanos”.
• Os Irmãos Ernesto Sánchez, Supe-
rior Geral, Sylvain Ramandimbiarisoa 
e Óscar Martín, Conselheiros Gerais, 

participarão, de 28 a 30 de setem-
bro, do Capítulo Provincial de Cruz 
del Sur, que realizar-se-á no Uruguai.
• Durante essa semana o Ir. Josep 
Maria Soteras, Conselheiro Geral, se 
encontra em Nova Iorque trabalhan-
do com a Comissão de redação da 
Regra de Vida dos Irmãos Maristas.

O Conselho Ge-
ral dedicou a 
semana, de 9 a 
14 de setembro, 
para promover 
dias de plane-
jamento com os 
secretariados da 
Administração 
Geral e outros 
departamentos. 
A semana come-
çou com a apre-
sentação do 
novo organogra-
ma da animação 
do Instituto e os 
outros dias foram dedicados ao planeja-
mento da atuação do Plano Estratégico.

O Plano Estratégico da Administração 
Geral para a Animação, Liderança e Go-
verno dos Maristas de Champagnat é o 
documento preparado pelo Conselho 
Geral, com a ajuda das Unidades Ad-
ministrativas e dos secretariados, que 
orientará o serviço do Governo Geral 
até 2025. O seu conteúdo é articulado 
em três grandes programas, que recordam os apelos do 
Capítulo Geral: Caminhemos (missão: caminhar, deslocar-

-se, educar, crescer...), como família 
(vida marista: identidade, comunida-
de, vocação, espiritualidade), global 
(redes e corpo global: relações, cone-
xões, pontes, corresponsabilidades).

Dentro dessas 3 áreas foram criados 
19 projetos, cada um com diversas 
iniciativas que serão atuadas pelo 
Superior Geral e seu Conselho, pe-

los secretariados 
e departamentos 
da Administração 
Geral.

O Plano estraté-
gico é destinado 
à Administração 
Geral. Ele mostra, 
como destacou 
o Ir. Ben Consigli, 
“como gostaría-
mos de ir adiante 
durante os próxi-
mos 7 anos como 
A d m i n i s t r a ç ã o 
Geral”. Não é des-
tinado ao governo 

e à animação das Províncias, embora possa servir de ajuda 
para as Unidades Administrativas.

liderança profética e servidora ao serviço da família global

planejamento do conselho geral com os secretariados    
da administração geral

http://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
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https://twitter.com/fms_champagnat
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A semana serviu como opor-
tunidade para que cada secre-
tariado começasse a organizar 
as iniciativas dos projetos que 
protagonizará.

Além desse aspecto prático, 
os Irmãos Ben Consigli, Óscar 
Martín e Luis Carlos Gutiérrez, 
que coordenaram a semana, 
propuseram reflexões que su-
blinharam que tipo de anima-
ção o Conselho propõe para o 
Instituto, caracterizada princi-
palmente por dois elementos: 
sinergia e liderança.

Sinergia
O Vigário Geral, Ir Luis Carlos Gutiér-
rez, destacou a importância da siner-
gia no trabalho de liderança do Insti-
tuto. Recordou que “a palavra chave 
da sinergia é ‘nós’”. E descreveu assim 
as atitudes fundamentais necessárias 
como líderes: “entendemos nosso 
papel, abraçamos a colaboração, nos 
empenhamos para que o projeto fun-
cione, nos comprometemos com a 
própria equipe, so-
mos flexíveis para 
eventualmente fazer 
adaptações durante 
o processo, somos 
otimistas em relação 
aos projetos que ani-
maremos e atuamos 
nossas metas com 
ações concretas”. Pa-
lavras chaves ligadas 
à sinergia e que de-
vem estar presentes 
na animação do ins-
tituto são claridade, 
empoderamento e 
compromisso.

Liderança servidora
Outro elemento su-
blinhado e incorporado no 
Plano estratégico é a lide-
rança. Os irmãos Óscar y 
Luis Carlos levaram o grupo 
a pensar sobre qual tipo de 
liderança necessária para 
atuar os apelos do Capí-
tulo Geral. Recordando as 
reflexões que se tem feito 
nos últimos anos dentro do 
Instituto e sublinhando a ín-
dole mariana do carisma de 

Champagnat, pede-se a 
todos uma liderança pro-
fética e servidora. O Ir. 
Óscar convidou a todos 
a se caracterizarem por 
“atitudes e ações de ser-
viço, do jeito de Maria”. 
E o Ir. Luis Carlos pediu 
que, como lideranças do 
Instituto, todos possam 
“passar do ser um dire-
tor a ser um líder”. Que 
cada um assuma “uma 

liderança profética 
e servidora, que 
acompanha com 
proximidade a vida 
e a missão”, pros-
seguiu o Vigário 
Geral.

O Ir. Ernesto Sá-
nchez, Superior 
Geral, concluiu di-
zendo que “somos 
abençoados, como 
Maristas, porque 
temos o dom da li-
derança de Maria”. 
E recordou que to-
dos devem seguir 
“o estilo mariano: 
nas relações, com 

transparência, sendo discretos e 
humildes”.

Próximos passos
Os secretariados e departamen-
tos da Administração Geral estão, 
nesse momento, desenvolvendo 
as iniciativas inerentes aos proje-
tos do Plano Estratégico, que serão 

concluídas até outubro.

Nos próximos meses o 
Departamento de Comu-
nicações providenciará a 
publicação do Plano Es-
tratégico desenvolvido 
pelo Conselho Geral, que 
será enviado a todas as 
Unidades Administrativas.

Finalmente, de 4 a 15 de 
março de 2019, o Plano 
Estratégico será apresen-
tado a todos os provin-
ciais, que se encontrarão, 
em Roma, com o Conselho 
Geral.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4894
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4894
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notícias breves

Filipinas

No dia 15 de setembro, em Gene-
ral Santos City, o Cardeal Orlando 
Quevedo presidiu a missa do jubi-
leu de vida religiosa marista dos 
Irmãos Robert R. McGovern (75 
anos) e Wenceslao P. Calimpon, 
Wenceslao L. Paterno e Manuel P. 
UIuan (50 anos).

selo do Bicentenário

No dia 18, no Liceo Salvadoreño, 
realizou-se a apresentação do 
Selo comemorativo do Bicentená-
rio Marista lançado pelo correio 
de El Salvador. No ano passado, 
também o Vaticano lançou um 
selo celebrando os 200 anos.

siracusa

A comunidade Lavalla200> na Itália 
conta agora com 5 membros, de-
pois da chegada de Rosa Schiaffino, 
da Espanha. A comunidade também 
receberá, nos próximos dias, a visita 
dos Provinciais da Mediterránea (Ir. 
Juan Carlos Fuertes Marí) e de Com-
postela (Tomás Briongos Rica).

estados unidos

Um grupo de leigos maristas de 
Chicago, incluindo estudantes, 
familiares de estudantes e empre-
gados das instituições maristas, 
reuniu-se para um encontro de 
oração e confraternização. O gru-
po falou sobre o “convite” lança-
do pela Província para promover o 
crescimento e a organização orgâ-
nica dos maristas leigos.

A FMSI divulgou uma publicação re-
sumindo uma ampla consulta a 1.700 
crianças e jovens de 5 a 17 anos, de 
13 países, que contribuirão para um 
grande debate das Nações Unidas em 
28 de setembro de 2018 em Genebra, 
na Suíça.
Seu objetivo é dar às crianças mais di-
reitos para defender seus próprios di-
reitos humanos e ter voz na política e 
na sociedade civil.
A consulta de 50 páginas elaborada 
pela UMBRASIL se intitula  EMPODE-
RAR A QUEM NÃO TEM VOZ em vista 
do Dia de Debate Geral 2018 que tem 
como tema “Proteger e dar autonomia 
às crianças como defensoras dos direi-
tos humanos”, disponível em English | 
Español | Português
As crianças consultadas são da Austrá-
lia, Filipinas, Espanha, Portugal, Cana-
dá, México, Colômbia, Brasil, Argentina, 
Paraguai, Chile, Estados Unidos e Ma-
dagascar.
Quatorze maristas participarão do Dia 
de Debate Geral da ONU, no final deste 
mês, incluindo o irmão Álvaro Sepúlve-
da, Cassandra Schumacher e Rick Ca-
rey, da FMSI, além de nove professores 

e diretores do Brasil e dois do Chile.
Três deles são jovens da família ma-
rista: Camila Álvarez Cortés, 17 anos, 
de La Serena, Chile, Gabriel Genivaldo 
dos Santos, 16 anos, de Curitiba, Brasil, 
e Pedro Cezarino Gouvea, 11 anos, de 
São Paulo, Brasil.
Camila e Gabriel serão os dois únicos 
Maristas que terão a palavra durante o 
evento.
Para este acontecimento, também fo-
ram publicados vídeos do Brasil, Portu-
gal e México com entrevistas de várias 
crianças e adolescentes da família ma-
rista.
Para obter mais informações sobre 
como a consulta foi realizada clique 
aqui e para obter mais informações 
sobre o Dia de Debate Geral de 2018, 
clique aqui .
Para ler a consulta, disponível somente 
em inglês, clique aqui.
A FMSI é uma fundação criada pelo Ins-
tituto dos Irmãos Maristas para promo-
ver e cuidar dos direitos das crianças. A 
FMSI realiza a sua missão por meio de 
atividades de advocacy e de lobbying 
e com projetos em países nos quais os 
Irmãos Maristas estão presentes.

consulta a quase 2.000 crianças e jovens

dia de debate geral das nações unidas 2018 
sobre a proteção e os direitos das crianças

http://www.champagnat.org/shared/bau/DGD2018_MaristGeneralReport_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DGD2018_MaristGeneralReport_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DGD2018_MaristGeneralReport_PT.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4891
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mundo marista

Diretores e coordenadores dos Centros 
Maristas do México Central

Guatemala
Centro Moises Cisneros Cisneros

Portugal: Prov. Compostela
IV Assembleia de Missão

Austrália
Capítulo provincial - Mittagong

Síria: Instituto Marista de Formação (MIT) 
com os Maristas Azuis - Aleppo

Espanha
Maristas Montserrat Lleida

em torno da mesma mesa

encontro com os leigos de bilene, moçambique

Dia 13 de setembro foi um dia diferente na Escola Marista do 
Bilene. Foi um dia dedicado à reflexão, com alguns alunos, 
professores e antigos alunos com o objetivo de tornar mais 
visível a presença dos Leigos maristas em Moçambique.

A um passado de grande presença e visibilidade marista 
em Moçambique, com grandes obras como os Colégios 
Marista de Maputo e Beira, seguiu-se, devido à guerra ci-
vil neste país, uma diminuição dessa presença. Mas a cha-
ma marista neste país nunca se apagou. Mesmo durante 
a guerra, com algumas obras muito humildes, a presença 
marista continuou. E agora há inclusive um grupo de an-

tigos alunos bem organizados, que promovem atividades 
sociais, como a ajuda a crianças órfãs e abandonadas. Eles, 
porém, querem mais do que isso; buscam uma dimensão e 
uma presença marista mais visível dentro do trabalho so-
cial que fazem. 

O dia de encontro, orientado pelo Ir. Teófilo Minga, foi fo-
cado no livro Em torno da mesma mesa, olhando especial-
mente as três dimensões mencionadas no número 34: a 
missão, a vida partilhada e a espiritualidade.

O estudo individual e no grupo consistiu em saber como 
articular estas três dimensões na situação atual de Mo-
çambique.

Todos os participantes querem que a missão que realizam 
seja feito com o selo marista. Um dos participantes expri-
miu-se assim:

“Queremos continuar a fazer o nosso trabalho de ajuda a 
essas crianças desamparadas, pensando em Champagnat 
e no seu modo de atuar e também nas palavras do último 
Capitulo geral, que falou em ir ao encontro dos mas ne-
cessitados. Estamos no bom caminho, mas precisamos de 
uma presença marista mais forte e mais regular”.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4895
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23/09/2018: John Murray Wilson
Província Pacific - Nova Zelândia, Auckland
21/09/2018: Juan Antonio Serrano López 
Província Norandina - Venezuela, Caracas
21/09/2018: Pierre Nussbaumer
Província l'Hermitage - França, Saint Genis-Laval
14/09/2018: Pedro Martínez Morán
Província Santa María de los Andes - Peru, Lima
09/09/2018: José de Jesús García Magaña
Província México Occidental - México, Zapopan, Jalisco
05/09/2018: José Mateo Torres Ballesteros
Província Compostela - Espanha, Tui
01/09/2018: Aldoíno Cagliari
Província Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre
18/08/2018: Joaquim Martins Duque
Província Compostela - Portugal, Carcavelos
18/08/2018: Avelino Jiménez Martínez
Província Santa María de los Andes - Chile, Santiago
16/08/2018: Félix García García
Província Mediterránea - Espanha, Benalmádena
06/08/2018: Santino Amici
Província Mediterránea - Itália, Carmagnola, Torino
06/08/2018: Mark Murphy
Província Australia - Austrália, Eastwood
01/08/2018: Marcel Bossuyt
Província Europe Centre-Ouest - Bélgica, Genval 
28/07/2018: Jose Luis Gorría Gardé
Província LHermitage - Espanha, Mataró
28/07/2018: Charles John Aquilina
Província Australia - Austrália, Campbelltown
19/07/2018: Jesús Recalde San Martín
Província Ibérica - Espanha, Valencia
19/07/2018: André Bois
Província LHermitage - França, Saint Genis-Laval

13/07/2018: Manuel Hernández Gómez
Província México Occidental - Ciudad Gúzman, Jalisco
10/07/2018: Severiano Quevedo Rojo
Província América Central - Espanha, Burgos
28/06/2018: Francisco Ferreira Torcato
Província Compostela - Portugal, Lisboa
27/06/2018: Antonio Bratina
Província Cruz del Sur - Argentina, Luján
26/06/2018: Joseph-Gabriel Samuel
Província LHermitage - França, Saint Genis-Laval
24/06/2018: Rosendo Pacheco Peña
Província México Occidental - México, Zapopán, Jalisco
19/06/2018: Pierre Lassablière
Província L.Hermitage - França, Saint Genis-Laval
26/05/2018: Luis Escuchuri Lacarra
Província Mediterránea - Espanha, Cartagena
26/05/2018: William Lambert
Província United States of America -  Lawrence
23/05/2018: Thomas Mulhern
Província Europe Centre-Ouest - Irlanda, Athlone
22/05/2018: Jean-François Terrier
Província LHermitage - França, Saint-Genis-Laval
19/05/2018: Augustine Ojukwu
Província Nigeria - Nigéria, Uturu
18/05/2018: Víctor Díez Mediavilla
Província Mediterránea - Espanha, Madrid
18/05/2018: Rufino Martín Merino
Província Santa María de los Andes - Chile, Sótero Sanz
15/05/2018: Iván Buenfil Guillermo
Província México Occidental - México, Guadalajara
12/05/2018: Alberto Castrillo Tablado
Província América Central - Guatemala, Guatemala
08/05/2018: Nelso Crestani
Província Brasil Centro-Sul - Brasil, Curitiba

Últimos irmãos falecidos

Um Irmão de Mindelheim (Alemanha), da Província 
Europa Centro-Oeste, publicou um livro sobre vá-
rios aspectos da história marista na Alemanha.
O Ir. Augustin, 75 anos, é o autor de “De l’Hermitage 
até a Alemanha: estudos sobre a história dos Irmãos 
Maristas”, um livro com capítulos breves, de 136 pá-
ginas.
O texto, original em alemão, foi traduzido ao espa-
nhol e ao inglês. Foram enviadas cópias da versão 
em inglês às províncias, para serem distribuídas nas 
comunidades.
O livro pode ser lido aqui, em PDF:  
 Inglês | Español | Alemão

de l’hermitage até a alemanha: estudos sobre a história dos irmãos maristas

ir. augustin hendlmeier

http://www.champagnat.org/shared/bau/HermitagetoGermany_English.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/HermitagetoGermany_Spanish.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/HermitagetoGermany_German.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4890
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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

De 6 a 9 de setembro realizou-se o Encontro Nacional de Li-
deranças do Movimento Champagnat da Família Marista, em 
Curitiba (Brasil) para fortalecer a identidade e a caminhada do 
MChFM no Brasil à luz dos documentos ‘Projeto de Vida em Fra-
ternidade’ e ‘Ser Marista Leigo’.
Participaram 65 líderes Leigos e Irmãos assessores das frater-
nidades, membros da equipe de coordenação provincial do 
MChFM e membros da Comissão de Vida Consagrada e Laical 
da UMBRASIL.
O evento contou com a assessoria de Marilza Schuina, que tra-
balhou no Documento 105 da CNBB e explicou sua importância 
para a vocação laical.
June Alisson Westarb Cruz facilitou o entendimento e a visão 
das realidades provinciais pela análise da tabela SWOT do pla-
nejamento estratégico. Edison Oliveira e João Luiz Gonçalves 
também colaboraram com a apresentação, destacando elemen-
tos essenciais dos documentos ‘Projeto de Vida em Fraternida-
de’ e ‘Ser Marista Leigo’.
A dinâmica do encontro impulsionou a interação integral e con-
tínua dos participantes que colocaram diversos questionamen-
tos sobre os processos formativos  de  liderança  no MChFM.
O evento também proporcionou momentos de convivência e 
de experiências para fortalecer as relações entre Irmãos e Lei-
gos: a celebração do Ano do Laicato, em sintonia com a Igreja de 

Brasil; a identificação de influência dos documentos do Institu-
to e da Igreja para a vitalidade do Movimento, além da sincronia 
com o contexto do Brasil Marista.
Sonia Vidal, assessora de Vida Consagrada e Laical da UMBRA-
SIL, disse que o encontro mostrou o compromisso da UMBRASIL 
em fortalecer a liderança no Movimento Champagnat no Brasil, 
ao criar espaços para partilha, reflexão e formação conjunta en-
tre Irmãos e Leigos.
Este foi o terceiro Encontro Nacional de Lideranças do Movi-
mento Champagnat da Família Marista, seguindo o primeiro 
em fevereiro de 2010, em Brazlândia, DF, e o segundo, maio de 
2014, em Ribeirão das Neves, MG.

irmãos e leigos das fraternidades do brasil

encontro nacional de lideranças do mchfm

O Ir. Ángel Medina começou sua fun-
ção como Diretor Adjunto do Secreta-
riado Irmãos Hoje no dia primeiro de 
setembro, função que desempenhará 
juntamente com a de formador das 
comunidades do Projeto Lavalla200>.
“Estou presente em duas realidades 
próximas, mas diferente. É, portanto, 
um desafio dar a atenção necessária a 
cada uma das áreas”, disse o Ir. Ángel. 
“É uma oportunidade para aprender. 
Existe uma disponibilidade que vai 
além das áreas específicas. Assumir 
esses dois papeis é uma pequena ex-
pressão do caminhar juntos como fa-
mília global e ser pontes”.
Natural da Espanha e membro da 

Província Cruz del Sur, o Ir. Ángel foi 
o diretor dos cursos de formação per-
manente para Irmãos de línguas por-
tuguesa e espanhola, em El Escorial, 
até 2016.
Em seguida, assumiu, junto com o Ir. 
Jeff Crowe, a função de formador das 
comunidades do Projeto Lavalla200>.
Agora começa seu trabalho ao lado do 
Ir. Tony Leon, no Secretariado Irmãos 
Hoje, onde se ocupará especifica-
mente da coordenação da equipe de 
formação permanente.
O Ir. Ángel substituiu o Ir. Hipólito Pé-
rez, que ocupou essa posição até as-
sumir o cargo de Provincial da Améri-
ca Central, no final de 2017.

novo diretor adjunto do secretariado irmãos hoje

ir. Ángel medina
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