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administración general

• No dia primeiro de outubro começou, 
em Curitiba, um curso de formação 
para ecônomos de língua portuguesa e 
espanhola. Os Irmãos Óscar Martín Vi-
cario, Conselheiro Geral, e Libardo Gar-
zón, ecônomo Geral participam durante 
os primeiros dias.
• Os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigá-
rio Geral, Ken McDonald  H. Ben Con-

sigli, Conselheiros Gerais, e Tony León, 
diretor do Secretariado Irmãos Hoje 
participam da Assembleia da Associa-
tion St. Marcellin Champagnat em Ade-
laide, Austrália, que se realiza de 2 a 4 
de outubro.
• No dia 3 de outubro começa o Sínodo 
dos Bispos no Vaticano sobre os jovens. 
O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, 

participa como um dos representantes 
dos religiosos.
• Nos dias 5 e 6 de outubro, em Minde-
lheim, os Irmãos João Carlos do Prado, 
Conselheiro Geral, e Valdícer Fachi, di-
retor do Departamento Cmi, participam 
da celebração do aniversário da funda-
ção da Colaboração para a missão inter-
nacional na Alemanha. 

Focar. Centrar. Sonhar. Estas foram as três etapas da IV As-
sembleia de Missão da Província de Compostela, realizada 
de 20 a 22 de setembro em Lisboa (Portugal). Mais de cem 
pessoas participaram deste encontro com o objetivo de 
analisar a situação atual e colocar desafios para o futuro à 
luz dos apelos do Capítulo Geral.

"Não se trata de fazer 
mais coisas, mas des-
cobrir como fazê-las de 
uma maneira diferen-
te." Com estas palavras, 
enquadradas no lema 
deste ano: Mudança!, o 
Irmão Tomás Briongos, 
Provincial de Compos-
tela, inaugurou a As-
sembleia mostrando 
uma vocação para o fu-
turo, porque "nós sem-
pre temos que ser mais 
pais do nosso futuro 
do que filhos de nosso 
passado".

Os participantes da as-
sembleia se concentra-
ram na realidade da Província, do Instituto e, de maneira 
especial, olharam para as crianças e jovens que ouviram 
através da carta escrita por eles durante a recente Assem-
bleia Jovem, onde pediram, entre outras coisas que seja 
dada " uma nuance cristã explícita". O padre Nuno Amador 

completou esta visão dos jovens que, em sua opinião, "são 
grandes buscadores de sentido e tudo o que se harmoniza 
com a busca de valorizar as suas vidas, chama a sua aten-
ção e motiva o seu compromisso".

Com ese olhar voltado para as crianças e jovens, o Irmão 
João Carlos do Prado, 
Conselheiro Geral, con-
vidou os participantes a 
ter uma presença "real, 
concreta, com tempo e 
por amor" entre eles, 
porque deve ser o amor 
que impulsiona o tra-
balho educativo. Nesse 
sentido, o Irmão Carlos 
Alberto Rojas, diretor 
do Secretariado da Edu-
cação e Evangelização 
do Instituto, apelou 
para que “se retome aa 
paixão de Marcelino" e 
para atender às neces-
sidades emergentes de 
nosso tempo.

Ambos insistiram na ne-
cessidade de construir pontes para o futuro com três linhas 
de ação: caminhar juntos; ser famílias de irmãos e leigos; e 
trabalhar em uma rede para ser global. Pontes e estradas 
que se materializaram na assembleia em uma série de de-
safios para a Província de Compostela.

Focar. centrar. sonhar

iV assembleia da missão de compostela
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No dia 22 de setembro, o Ir. Jader Luiz Henz da Província 
Brasil Sul-Amazônia fez a profissão perpétua no Instituto 
Marista. A celebração foi realizada na Comunidade Santa 
Teresa, que fica em sua cidade natal, Campina das Missões, 
no Rio Grande do Sul. 
A celebração contou com a presença do Provincial, Ir. Ina-
cio Etges, Irmãos e Leigos Maristas, Educadores do Colégio 
Marista São Francisco, Integrantes da Pastoral Juvenil Ma-
rista, familiares e a comunidade local.
Na semana que antecedeu os votos, Irmãos e Leigos Ma-
ristas, em conjunto com o Serviço de Animação Vocacio-
nal, visitaram escolas de Campina das Missões e dialoga-
ram com os estudantes sobre projeto de vida e vocações.
O Ir. Jader, nascido em 10 de agosto de 1989, iniciou 
sua formação marista em fevereiro de 2007. Em 2012, 
atuou no Serviço de Pastoral do Colégio Marista São 
Luís e graduou-se em Pedagogia pela Universidade de 
Santa Cruz do Sul.
No ano de 2016, foi enviado para a comunidade Marista 

do Rio Grande, atuando no Colégio Marista São Francisco 
como coordenador pedagógico e posteriormente como 
vice-diretor. Neste período também se dedicou à qualifi-
cação acadêmica cursando o mestrado de Educação em 
Ciências na Universidade Federal de Rio Grande.

maristas de mindelheim no Quênia

acampamento de Verão para crianças em orore

Um grupo de 11 maristas de Minde-
lheim (Alemanha), pela segunda vez, 
animou um acampamento de verão 
para 65 crianças em Orore (Kênia), de 
18 a 30 de agosto.
O grupo era formado por Jasmin Ni-
mar, da equipe CMI, Wolfgang Hacker, 
professor do Maristenkolleg, o Ir. Mi-
chael e oito jovens, cinco dos quais 
antigos voluntários do CMI de Minde-
lheim.
Orore é um povoado de pescadores 
no lago Victoria, no Kênia, onde havia 
uma comunidade de Irmãos que diri-
gia a escola primária Our-Lady-of-O-
rore e um internato.
Aproximadamente 65 crianças, a 
maioria alunos da escola, porém tam-
bém algumas crianças do povoado, 
puderam ficar no internato durante 
as férias em vez de ir para casa, e par-
ticipar do programa de acampamento 
de verão, onde puderam trabalhar em 
algo prático, fazer trabalhos artesa-
nais em sessões matutinas de duas 
horas e meia. Pela tarde puderam di-
vertir-se com novos jogos, realizando 
exercícios desafiadores em grupo ou 
competições esportivas como volei-
bol, futebol, handebol e até futebol 

americano, no gran-
de campo de espor-
tes. O programa foi 
planejado e exe-
cutado pela equi-
pe de Mindelheim. 
Quatro professores 
leigos da escola e 
os Irmãos ajudaram 
nas atividades.
O objetivo do acam-
pamento foi alcan-
çado: proporcionar 
ambiente seguro 
para os órfãos e as 
crianças que vivem 
em circunstâncias difíceis. Tiveram 
a oportunidade de “ser criança”, di-
vertir-se e viver momentos seguros e 
alegres. Não precisa muito para ale-
grar uma criança: às vezes é suficien-
te soprar bolas de sabão ou participar 
de jogos simples e divertidos, junto 
com jovens um pouco maiores.
Para que o acampamento de verão 
tenha um efeito duradouro, os vo-
luntários desejam organizar eventos 
e apresentação na Alemanha para 
informar as pessoas sobre as circuns-
tâncias em que vivem as crianças da 

escola marista de Orore e promover 
patrocínios escolares para elas, espe-
cialmente para as mais necessitadas.
A retribuição escolar, que cobre todos 
os gastos durante um ano letivo (edu-
cação, internato, refeições, unifor-
mes) é de €400,00 euros. Se alguém 
deseja mais informações ou se está 
disposto a fazer um patrocínio es-
colar pessoal, pode contatar Jasmin, 
pelo endereço eletrônico: jasmin.ni-
mar@maristen.org.
As respostas foram tão positivas que 
para o ano de 2020 já se prevê um 
terceiro acampamento de verão.

proVíncia brasil sul-amazônia

proFissão perpétua do ir. Jader luiz henz
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noVa comunidade marista em cuba

Visita do bispo de holguín à casa generalícia

No domingo, 23 de setembro, 
Dom Emilio Aranguren, bispo 
da diocese de Holguín, Cuba, 
visitou a Casa Generalícia. Na 
sua diocese será aberta a co-
munidade Lavalla200>, da 
região Arco Norte. Ela será for-
mada pelos Irmãos Jorge Gaio 
e Dionesio Acosta e pelo casal 
de leigos maristas, Ricardo 
Miño e Silvia Pérez.
Os Irmãos da Casa e os Irmãos 
que acompanham o programa 
“Amanhecer” junto com o Superior Ge-
ral, celebraram a Eucaristia com Dom 
Emilio e partilharam o almoço. O Ir. Jor-
ge Gaio, de passagem pela casa, repre-
sentou a comunidade Lavalla200>.
A todos impressionou a simplicidade 
de Mons. Emilio, assim como sua dedi-
cação à missão da Igreja e visão de fu-
turo. Durante a homilia abriu o coração: 
começou agradecendo aos Irmãos por 
tudo o que recebeu em sua formação 
quando aluno marista no nível primá-
rio, referindo-se aos valores religiosos 
e à formação acadêmica. Narrava que, 
num momento em que esteve na pri-
são, durante sua juventude, o sustenta-
ram e deram força a orações para Ma-
ria, com como “Bendita sea tu pureza” 
e outras que aprendeu com os Irmãos.

Dom Emilio é atualmente o presiden-
te da Conferência dos Bispos de Cuba 
e diz que, dos doze bispos atuais, três 
são ex-alunos maristas.
Ele exerceu um papel importante em 
relação ao retorno dos Irmãos para 
Cuba em 2001. Mencionou que atual-
mente há uma comunidade em Cien-
fuegos e outra em Havana e que justa-
mente faltava uma presença marista na 
diocese de Holguín. Mostrou-se muito 
contente e agradecido pela nova fun-
dação.
No final da celebração, o Ir. Ernesto Sá-
nchez, Superior Geral, agradeceu a D. 
Emilio por sua presença e pelo apoio 
com que brindou e continua dispen-
sando aos Irmãos Maristas naquele 
país. Entregou como recordação da sua 

visita uma imagem de N. S. de 
Guadalupe, bordada em tela. 
Depois do canto da Salve Regi-
na, Dom Emilio se aproximou e 
beijou com grande devoção a 
estátua da Boa Mãe, comentan-
do antes que se sentia emocio-
nado ao celebrar a Eucaristia no 
mesmo altar usado por S. Mar-
celino Champagnat e ao lado da 
estátua original da Boa Mãe que 
pertenceu a ele.
Durante o almoço, bem ao es-

pírito marista, não faltaram anedotas 
nem os “fioretti” maristas de quando 
era aluno ou foram contados em en-
contros de ex-alunos.
A ocasião foi uma oportunidade para 
conversar sobre alguns detalhes com 
relação à nova fundação. Colocou-se 
à disposição, mostrou-se muito aber-
to ao diálogo, à comunicação com os 
leigos e ofereceu recursos para que a 
nova comunidade tenha um período 
de discernimento para melhor contri-
buir com a missão da Igreja a partir do 
carisma marista.
Dom Emilio convidou os Maristas a 
atuar em rede, a serem um sinal ino-
vador do Reino de Deus e a oferecer à 
Igreja o rosto mariano, que é próprio da 
vocação marista.

mic - marist international center

44 irmãos Fazem sua proFissão temporária

Quarenta e quatro irmãos que moram no Marist International 
Center, em Nairóbi (Quênia) renovaram seus votos temporais 
em 26 de agosto.
Durante a missa, que foi presidida pelo Padre Joseph Kar-
bo, se comprometeram a viver como Irmãos Maristas por 
um ano mais.
Durante essa profissão, eles entraram no segundo, terceiro 
e quarto anos de consagração, assim como em seus anos de 
estudo e de formação.
Eles moram no Marist Internacional Center e estudam no Ma-
rist International University College (MIUC).
O Irmão Albert Nzabonaliba, superior do MIC, recebeu os vo-
tos em nome do superior geral Irmão Ernesto Sánchez.
Há 76 irmãos na comunidade do Centro conhecido como 
MIC.
Atualmente conta com 67 irmãos estudantes, que provêm de 
cinco unidades administrativas: do distrito da África Ociden-

tal e das províncias de Madagascar, África Austral, Nigéria e 
África Centro-leste.
São 22 irmãos estudando no primeiro ano, 17 no segundo, 
18 no terceiro e 10 no quarto ano.
O MIC agora tem nove formadores que acompanham os jo-
vens irmãos.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4900
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4897
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mundo marista

Brasil
Umariaçú - Lavalla200> Tabatinga

Síria: Seminário sobre resiliência
para os Maristas Azuis

Espanha
El Escorial - Horizontes 2018

Uruguai
Novo Conselho Provincial de Cruz del Sur

Índia
LaValla Evening study centre

Espanha: Colegio Ntra Sra de Guadalupe
 Navalmoral de la Mata

contemplatiVos na ação: itinerários na busca de deus

retiro de irmãos e leigos na proVíncia sul-amazônia

Entre os dias 9 e 15 de setembro 
realizou-se em Veranópolis, Brasil, 
um retiro para Irmãos e Leigos, com 
o tema “Contemplativos na Ação: Iti-
nerários na busca de Deus”. O retiro 
contou com a presença de 22 irmãos 
e 10 leigos, sendo assessorados pela 
coordenação de Vida Consagrada e 
Laicato, Ir. Genuino Benini, Gustavo 
Balbinot e Regina Biasibetti.

Inspirado nos programas de retiro da 
Rede Interamericana de Espirituali-
dade, foram vivenciados quatro itine-
rários de formação humana: busca e 
contemplação de Deus, em si, no ou-
tro e no mundo, na interioridade, na 
oração e, por fim, exercício de trans-
cendência e projeto de vida.

Dentre as vivências foram trabalha-

dos os apelos do XXII Capítulo Geral e 
a relação entre Irmãos e Leigos, como 
responsáveis pelo carisma marista 
em meio às realidades do mundo e 
local onde vivem e desempenham 
sua missão.

Houve momentos de oração e silên-
cio, partilhas de vida e vocação.

Na Província Sul Amazônia, os Reti-
ros de Irmãos e Leigos acontecem 
em três modalidades: Experiência de 
Deus (2 dias), Presença de Deus (2 
dias) e Aprofundamento (6 dias).

Nos últimos anos, o Instituto vem con-
vidando os maristas de Champagnat a 
realizarem experiências de formação 
conjunta e de vida partilhada: Irmãos, 
Leigos e Leigas. Respondendo a esse 
chamado, desde 2015, a Província 
Marista Brasil Sul-Amazônia vem rea-
lizando essa experiência.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4898
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1 – 26 de outubro: Programa em língua espanhola e por-
tuguesa para ecônomos, em Curitiba, Brasil. No início do 
programa estarão presentes: Ir. Libardo Garzón, Ecônomo 
Geral, Ir. Óscar Martín Vicario, Conselheiro Geral.

2 – 4 de outubro: Assembleia da Association St. Marcellin 
Champagnat em Adelaida, Austrália – Ir. Luis Carlos Gu-
tiérrez, Vigário Geral, Ir. Ken McDonald, Conselheiro Ge-
ral, Ir. Ben Consigli, Conselheiro Geral e Ir. Anthony León, 
Diretor do Secretariado Irmãos Hoje.

3 – 28 de outubro: Sínodo sobre Jovens, Fé e Discerni-
mento vocacional no Vaticano – Ir. Ernesto Sánchez, Su-
perior Geral.

5 – 6 de outubro: Celebração do aniversário da CMI em 
Mindelheim, Alemanha – Ir. João Carlos do Prado, Conse-
lheiro Geral, e Ir. Valdícer Fachi, Diretor da Cmi.

8 – 12 de outubro: Visita à missão marista em Giasnogor, 
Bangladesh – Federica de Benedittis e Mario Colucci, da 
FMSI.

8 – 12 de outubro: Exame Periódico Universal do México 
ante as Nações Unidas, em Genebra, Suíça – Ir. Álvaro Se-
púlveda, FMSI.

10 – 16 de outubro: Reunião do Secretariado Ampliado 
para os Leigos, na Cidade do México – Irmãos Sylvain Ra-
mandimbiarisoa, Conselheiro Geral, João Carlos do Prado, 
Conselheiro Geral, Raúl Amaya, Agnes Reyes e Pep Bue-
tas, diretor e subdiretores do Secretariado para os Leigos.

14 de outubro: Beatificação do Arcebispo Óscar Romero 
e do Papa Pablo VI, em Roma – Irmãos Ernesto Sánchez, 
Superior Geral, e Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral.

16 – 18 de outubro: Encontro de Faith Action for Children 
on the Move: Global Partners Forum, em Roma, com par-
ticipação da Unidade de Direitos das Crianças da FMSI, Ir. 
Richard Carrey, Ir. Álvaro Sepúlveda e Cassandra Schuma-
cher, da FMSI

16 – 17 de outubro: Visita de contato à Província México 
Ocidental – Irmãos Ken McDonald, Conselheiro Geral, e 
João Carlos do Prado, Conselheiro Geral. 

16 – 19 de outubro: Comitê Executivo de Bedford Fund 
em Nova York, USA. – Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral. 

18 – 21 de outubro: Capítulo da Província México Central, 
na Cidade do México – Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
Geral, Ken McDonald, Conselheiro Geral, e João Carlos do 
Prado, Conselheiro Geral.

19 – 22 de outubro: Retiro da Província East Asia nas Fili-
pinas – Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiro Geral.

23 – 24 de outubro: Fórum do Voluntariado do Brasil Ma-
rista, em Porto Alegre, Brasil – Ir. Valdícer Fachi, Diretor 
da Cmis.

25 – 27 de outubro: Oficina sobre Liderança Internacio-
nal, em Roma – Conselho Geral e Ir. Libardo Garzón, Ecô-
nomo Geral.

25 – 29 de outubro: Assembleia dos Leigos maristas do 
Peru, em Lima – Raúl Amaya, Diretor do Secretariado para 
os Leigos.

28 – 30 de outubro: Encontro do Conselho da FMSI, em 
Roma – Ir. Ken McDonald, , Conselheiro Geral e presiden-
te da FMSI, Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral, e Marzia 
Ventimiglia, diretora da FMSI.

29 – 31 de outubro: Reunião do Comitê de Comunicação 
– Ir. João Carlos do Prado, Conselheiro Geral, Ir. Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Conselheiro Geral, Luiz da Rosa, dire-
tor do Departamento de comunicação.

29 de outubro – 1º de novembro: Reunião do Conselho 
Diretor da Rede de Universidades em Lima, Peru - Irmãos 
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, Carlos Alberto Rojas 
Carvajal, Diretor do Secretariado de Educação e Evange-
lização.

outubro 2018

calendário do conselho geral e dos diretores de secretariados

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4902
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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

beato e mártir

ir. henri Vergès

Estamos às vésperas de significativo 
evento para nosso Instituto: dentro 
em breve o Irmão Henri Vergès vai ser 
entronizado no rol de nossos santos 
Irmãos. Não vai sozinho! Fará parte de 
uma plêiade de mártires, vítimas do 
fanatismo religioso dos anos 90, na 
Argélia.

Quando os colégios maristas foram 
nacionalizadas pelo Estado, o Ir-
mão Henri, que fora diretor de 
um deles (Escola São Boa-
ventura, em Argel), decidiu 
não voltar para a França, 
sua terra natal, optan-
do por permanecer no 
país, a fim de manter e 
aprofundar o frutífe-
ro diálogo ecumênico 
que mantinha com os 
líderes religiosos mu-
çulmanos. Uma vez 
que não pode renovar 
seu contrato de traba-
lho com o Ministério da 
Educação, a pedido do 
bispo, começou a traba-
lhar em uma biblioteca, 
que recebia os jovens es-
tudantes do quarteirão da 
Casbah. No atendimento co-
tidiano aos mais de mil jovens 
que frequentavam a biblioteca, 
Henri testemunhou o evangelho e 
o amor de Deus misericórdia, através 
de gestos concretos de afeto e de pa-
lavras de vida. Conhecemos a histó-
ria. Num certo domingo, 8 de maio de 
1994, foi assassinado no seu local de 
trabalho.

Durante o XVI Capítulo Geral de 
1976 pude conviver com o Irmão 

Henri, inclusive participando da 
mesma Comissão de Formação. Em-
bora missionário em Argel, represen-
tava no Capítulo, como eleito, uma 
das então Províncias francesas. Sua 

rica, pausada e reflexiva contribui-
ção girava quase sempre em torno da 
necessidade de nossos formandos 
serem alertados para a importância 
do diálogo inter-religioso e para o 
ecumenismo, dois temas presentes 

agora nos apelos à Família carismá-
tica Global.

Quem haveria de vaticinar que, anos 
depois esse pacífico e generoso Ir-
mão entregaria sua vida por amor a 
um povo que aprendeu a amar? Os 
santos vivos não usam auréolas, nem 
mesmo se distinguem por gestos es-

petaculares. O que os caracteriza é 
certamente a autenticidade de 

suas convicções e a coerência 
em suas opções. Ao longo 

de minha vida convivi com 
santos Irmãos, conheci ho-
mens e mulheres de Deus, 
cada um deles iluminan-
do a existência de quem 
privava de sua pre-
sença como genuínos 
faróis. Poderia citar o 
Irmão Basílio Rueda, o 
cardeal Eduardo Piro-
nio, a Dra. Zilda Arns, o 
gaúcho Irmão Firmino, 
missionário na África, 
São João Paulo II, de 

quem recebi a eucaristia 
no dia da canonização de 

São Marcelino, Dom Hél-
der Câmara e tantos outros, 

e tantas outras! Homens e 
mulheres extraordinários nas 

ações ordinárias da vida!

Por incrível cegueira deixamos para 
reconhecer os santos somente depois 
que nos deixaram! Será que neste 
momento não estamos acotovelando 
algum santo? “Ojo”! Louvemos e agra-
deçamos a Deus pelos santos que 
atuam ao nosso lado!

Ir. Claudino Falchetto

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4896

