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Notícias Maristas

O Superior Geral do Instituto Marista, Ir. Ernesto Sánchez, 
envia a todos os maristas de Champagnat uma vídeo-men-
sagem, disponível também em PDF, há pouco mais de um 
ano do Capítulo.
Gravada nas 4 línguas do Instituto (English | Español | 
Français | Português), a mensagem está disponível nas re-
des sociais (youtube e facebook). É possível também bai-
xar o texto PDF(English | Español | Français | Português).

• No segunda-feira passada, o Ir. Car-
los Huidobro, Secretário Geral, junto 
com o Conselho Geral, organizou a 
celebração do Natal com os Irmãos e 
colaboradores da Administração Ge-
ral. O Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
Geral, deu o “Feliz Natal” em nome 
de todo o Conselho Geral.
• Até quarta-feira, dia 19, os conse-
lheiros gerais  Sylvain Ramandimbia-
risoa e Óscar Martín visitaram a Pro-

víncia Brasil Centro-Norte.
• De 26 a 29 de dezembro aconte-
ce o Capítulo Provincial de Ibérica, 
em Lardero, com a participação eos 
Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
Geral e Ben Consigli, Conselheiro 
Geral.
• Os Irmãos Ernesto Sánchez, Supe-
rior Geral, e João Carlos do Prado, 
Conselheiro Geral, participarão do 
capítulo de Compostela, em Vallado-

lid, de 26 a 30 de dezembro.
• Nos dias 26 e 27 de dezembro, o 
Ir. Óscar Martín, Conselheiro Geral, 
anima o Retiro provincial de México 
Occidental en Guadalajara.
• De 2 a 5 de janeiro se realiza o Ca-
pítulo da Província Mediterránea, em 
Guardamar, do qual participarão os 
Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
Geral, e os conselheiros gerais Ben 
Consigli e João Carlos do Prado.

administração geral

no presépio, encontramos a inocência, a simplicidade, a ternura e, 
mesmo a fragilidade de um deus que toca os corações mais insensíveis.

s. marcelino champagnat

Colegio Santa Maria Toledo

um ano depois do capítulo geral, partilhando com o instituto

mensagem do ir. ernesto sánchez, superior geral
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   agradecimento especial aos tradutores

Neste último número do ano, gostaríamos de expressar um sincero agradecimento às várias pessoas que aju-
dam na tradução das notícias. Só graças a elas podemos publicar cada dia notícias da vida e missão maristas nas 
4 línguas do Instituto e, assim, criar comunhão, contribuindo na formação de uma família global. Agradecemos 
ao Ir. Douglas Welsh, Ir. Jeff Crowe e Irmã Mary Bercharmans (inglês); Ir. Pau Fornells e Ir. Jesús Alberto Rodríguez 
Delgado - Chuchi (espanhol); Ir. Gilles Hogue e Ir. Jean-Pierre Cotnoir (francês); Heloisa Afonso de Almeida Sou-
sa, Ir. Teófilo Minga e Ir. Roque Brugnara (português). 
Além deles, vários outros Irmãos e professionais prestam serviço como tradutores para outros textos mais cum-
pridos, que saem em publicações ou nas mensagens do Superior Geral e estão sob a coordenação de Marta 
Graupera.
Obrigado por esse serviço e dedicação. Que Deus lhes bendiga!
Se você também quiser fazer parte desse grupo, como voluntário, pode nos contatar através desse endereço: 
comunica@fms.it

O Conselho Geral, depois de estudar os resultados da con-
sulta realizada na Província, nomeou o Ir. Robert Thunus, 
Provincial da Europa Centro-Oeste para um primeiro man-
dato de três anos.
O Irmão Robert iniciará seu serviço durante a celebração 
do próximo Capítulo Provincial, que ocorrerá de 23 a 26 
de abril de 2019.

O Ir. Ernesto, em sua carta à província, datada de 27 de 
novembro, agradeceu ao irmão Brendan Geary pelo seu 
serviço como provincial durante os últimos 9 anos: "Tenho 
testemunhado pessoalmente, primeiro como Conselheiro 
Geral e, agora, como Superior Geral, a sua entrega genero-
sa e a criatividade que teve para acompanhar as diversas 
realidades dos cinco países da Província, trabalhando em 
equipe, com os membros do Conselho Provincial. "

Ir. Robert Thunus
Nasci em 1960, dentro de uma família pertencente à clas-
se trabalhadora, em Waimes, no leste da Bélgica. Tenho 
uma irmã e três irmãos, um dos quais morreu com 13 anos 
de idade. Eu sou o mais novo da família, junto com meu 
irmão gêmeo, que é professor em uma escola marista.
Meu primeiro encontro com os maristas aconteceu quando 
eu estava fazendo meus estudos de mecânica no Instituto 
de Nossa Senhora de Malmedy. Durante o postulantado, 
fiz um curso de estudos religiosos em Charleroi. Mais tar-
de, entrei para o noviciado internacional de língua fran-
cesa na Suíça. Fiz meus primeiros votos em 1983 e minha 
profissão perpétua em 1988.
Nos meus anos como professor, ensinei religião aos jo-
vens, fui encarregado da pastoral vocacional, ensinei tam-
bém no internato, fui catequista na paróquia e envolvi-me 
na formação das vocações maristas.
Depois de alguns anos neste apostolado, fiz um curso 
complementar de formação pastoral e catequética na Lu-
men Vitae em Bruxelas. Mais tarde passei algum tempo na 
Itália no movimento dos focolarinos.
De 2003 a 2006 fiz parte de um projeto internacional, 
iniciado pela nossa nova província, em Dublin, na Irlanda, 
trabalhando no acompanhamento de jovens adultos. Fui 
membro do Conselho Provincial de 2006 a 2012. Durante 
9 anos, fui o coordenador comunitário e diretor do Centro 
de Boas-vindas Le Bua, em Habay, enquanto fazia parte da 
equipe da Missão da Europa.
Durante um ano sabático, tive o privilégio de participar 
do último Capítulo Geral que aconteceu na Colômbia e de 
seguir um curso de treinamento no Canadá. Antes de ser 
nomeado provincial, acabara de ser designado para Bruxe-
las, para ajudar os irmãos belgas em questões econômicas 
e administrativas.
No início desta etapa que se abre diante de mim, sinto-me 
grato aos irmãos da minha província, pela confiança que 
depositaram em mim. Coloco nas mãos de Deus e de Maria 
a minha nova missão de animação da Província.

ir. robert thunus

novo provincial da europa centro-oeste

mailto:comunica%40fms.it?subject=
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notícias breves

Profissão no Peru

No dia 12 de dezembro, o Ir. Gui-
llermo Rivera Atoche celebrou sua 
primeira profissão no Instituto 
Marista no Colégio Santa Rosa de 
Sullana, nas mãos do Irmão Satur-
nino Alonso, Superior da Província 
de Santa María de los Andes.

Colômbia

O governo concedeu à Província 
Norandina duas escolas públicas 
em concessão por 12 anos, com 
possibilidade de renovação. Estas 
escolas são destinadas aos estra-
tos sociais mais baixos (0, 1, 2 e 
3) da sociedade colombiana, que 
pode chegar ao estrato 6. Esses 
dois novos centros estão locali-
zados na periferia sul de Bogotá, 
onde os maristas já têm duas ou-
tras escolas em concessão, além 
das de Popayán e Villavicencio.

bélgiCa

A prefeita de Genval visitou a co-
munidade dos Irmãos, que par-
tilharam com ela a vida marista 
pelo mundo. Ficou entusiasmada 
com a presença marista nas peri-
ferias, especialmente com a ativi-
dade dos Maristas Azuis de Alepo.

méxiCo Central

No dia 15 de dezembro, Nicolás 
Chablé Ríos e Mario Alberto Gar-
cía Ríos, que terminaram recente-
mente o Noviciado em Medellín, 
celebraram a primeira profissão 
no Instituto Marista na Casa Pro-
vincial “Quinta Soledad”.

reunião anual do grupo “tutti fratelli”

ir. ernesto sánchez apresenta sua experiência 
no sínodo sobre a juventude

ir. zubair Yaqub

profissão perpétua no paquistão

Sábado 24 de novembro, foi realiza-
da na Casa dos Irmãos de La Salle, a 
reunião anual "Tutti Fratelli" que reú-
ne membros das Congregações de 
Irmãos, com a presença de cerca de 
setenta participantes de dezesseis 
congregações (entre os quais dez Ir-
mãos Maristas).

O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
foi solicitado a compartilhar com o 
grupo algumas de suas experiências 
do Sínodo sobre "jovens, fé e discer-
nimento vocacional". O Irmão Ernesto 
falou sobre sua experiência vivida, 
apresentou o Documento final do Sí-
nodo em pinceladas largas e fez algu-
mas considerações.

Em seguida, os organizadores pro-
puseram uma dinâmica por grupos 
linguísticos, em diálogo com jovens 

italianos. A ideia era viver uma dinâ-
mica semelhante à realizada durante 
o Sínodo, durante o qual participaram 
36 jovens em todos os momentos.

A reunião terminou com uma oração 
na capela, que tem uma decoração 
especial, dado que este ano é a co-
memoração dos trezentos anos da 
morte de São João Batista de La Salle.

O grupo organizador é formado por 
irmãos de oito Institutos, entre eles 
os irmãos Tony Leon e Ángel Medina. 
Este grupo reúne-se várias vezes por 
ano para refletir sobre temas comuns 
aos nossos Institutos Religiosos de 
Irmãos. De fato, no próximo ano, em 
setembro, será realizado um progra-
ma de capacitação de animadores co-
munitários com participantes de cada 
um desses Institutos de Irmãos.

O Ir. Zubair Yaqub fez a Profissão Perpétua no Instituto no dia 8 de dezembro 
em Sargodha, Paquistão, na paróquia de San Francisco Javier.
O Irmão Sunil Liyanage foi o delegado do Irmão Provincial de South Asia. O 
celebrante principal foi o Pe. Nasir William, diretor da Comissão Diocesana de 
Comunicação Social.
Todos os irmãos maristas de Sargodha e Peshawar, juntamente com paroquia-
nos, padres, freiras, pais, parentes e professores estavam entre os participantes 
para comemorar esta feliz ocasião.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4976
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4975
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mundo marista

Estados Unidos
Comunidade marista de Bayonne

Brasil
Mendes: Capítulo Brasil Centro-Norte

Brasil: Ação de graças pela beatificação 
do Ir. Henri, em Curitiba

Colômbia: Novos Irmãos da Província 
Norandina - Medellín

Austrália
Lavalla200> Mount Druitt

Guatemala
Retiro Província Marista de América Central

A comunidade se reuniu no dia 23 de setembro de 2018: 
oito noviços do segundo ano, que regressavam de suas 
experiências comunitárias em quatro distintos lugares: 
Byimana, Rwabuye, Mururu y Nyangezi; 13 postulantes ad-
mitidos no primeiro ano do noviciado; e os dois formado-
res que receberam os noviços.
A comunidade atualmente é formada, portanto, por 21 

noviços de seis países: República da Áfri-
ca Central (1), República Democrática do 
Congo (8), Quênia (2), Madagascar (3), Tan-
zânia (1), Ruanda (6) e 2 formadores, um 
do Madagascar e outro de Ruanda.
Depois dos primeiros dias de adaptação, a 
comunidade se dedicou a elaborar o Plano 
de Vida Comunitária. O processo foi con-
cluído com uma peregrinação ao santuá-
rio mariano de Kitebo, dia 18 de outubro, 
para oferecer à Virgem Maria o ano de for-
mação.
No dia 24 de novembro, os noviços do pri-
meiro ano entraram oficialmente no novi-
ciado. Foi uma celebração simples e muito 
marista. O Ir. Provincial de PACE, Theoneste 

Kalisa, esteve presente e também o representante das co-
munidades maristas de Ruanda, gesto que tornou a celebra-
ção significativa para todos.
Existe a certeza de que a presença de Maria e Champag-
nat na comunidade do noviciado faz com que os noviços 
sejam levados a fazer com “queDeus seja o primeiro con-
vidado do nosso coração”.

“que deus seja o primeiro convidado do nosso coração”

comunidade do noviciado de save, ruanda

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4979
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Cinco jovens terminaram seu Noviciado in-
terprovincial da Região América Sul, em Co-
chabamba, na Bolívia, e estão fazendo a pri-
meira profissão religiosa no Instituto em suas 
diferentes Províncias.

o Ir. Rai Costa (Brasil Sul-Amazônia) fez sua 
profissão no dia 7 de dezembro. O Ir. Clebio 
Pereira e Danilson Maia (Brasil Centro-Norte) 
fizeram sua profissão no dia 9 de dezembro. 
Ir. Guillermo Rivera (Santa Maria dos Andes, 
Peru) fez sua profissão no dia 12 de dezem-
bro. Pablo Rifarachi (Cruz del Sur, Argentina) 
fará sua profissão no dia 11 de janeiro.

Durante o próximo mês de janeiro, vários países com pre-
sença marista serão avaliados na Revisão Periódica Uni-
versal. As províncias de Santa María de los Andes, Cruz del 
Sur e o Distrito da Melanésia decidiram participar do pro-
cesso para informar sobre a situação das crianças no Chile, 
Uruguai e Vanuatu, respectivamente.
Juntamente com organizações nacionais e internacionais, 
como BICE, Edmund Rice International e Franciscans Inter-
national, relatórios focados nos seguintes tópicos foram 

preparados:
• Uruguai: justiça juvenil, moradia de-
cente, deserção escolar e violência con-
tra crianças.
• Chile: crianças institucionalizadas, in-
clusão escolar de crianças com necessi-
dades educacionais especiais, violência 
contra crianças e direito à participação.
• Vanuatu: crianças com deficiência e 
efeitos das mudanças climáticas.
Uma das etapas mais importantes de 
todo o processo é a incidência para que 
nossas recomendações sejam aceitas 
pelos Estados e, posteriormente, sejam 
apresentadas ao país examinado. Para 
este fim, Georg Raczynski (Chile) e Mau-
ricio Fuentes (Uruguai) viajaram para 
Genebra. Infelizmente, não foi possível 
para Andrew Litanga viajar de Papua 
Nova Guiné para apresentar o relatório 
sobre Vanuatu.
Tanto Mauricio como Georg foram con-
vidados a expor em um evento impor-
tante: a pré-sessão organizada pela UPR 

Info. Durante esse encontro, organizações da sociedade ci-
vil apresentam seus relatórios a diplomatas de diferentes 
países em Genebra.
Além disso, tiveram a oportunidade de se reunir com orga-
nizações internacionais e com as Missões Permanentes do 
Chile, Alemanha, Dinamarca, França, Eslovênia e Irlanda.
Os maristas da Itália, Bolívia, Madagascar e El Salvador já 
estão trabalhando para preparar os relatórios que apre-
sentarão à ONU em março de 2019.

a situação das crianças no chile, uruguai e vanuatu

maristas de uruguai e chile apresentam relatórios na suíça

bolívia: noviciado interprovincial da região américa sul

cinco novos irmãos maristas

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4969
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4979
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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

cinco comunidades religiosas intercongregacionais

solidariedade com sudão do sul

A iniciativa conhecida como Soli-
dariedade com Sudão do Sul inspi-
rou-se no Congresso da Vida Consa-
grada em 2014: Paixão por Cristo, 
paixão pela humanidade. A União 
dos Superiores e das Superioras 
Gerais atendeu ao apelo da Confe-
rência dos Bispos de Sudão do Sul 
para responder às necessidades das 
pessoas, após décadas de guerra, 
em áreas críticas como a formação 
de professores, a formação de en-
fermeiros e obstetras, agricultura e 
iniciativas pastorais.

Desde 2008 cinco comunidades 
religiosas intercongregacionais se 
estabeleceram em Sudão do Sul para essa missão. Hoje 
lá estão 30 sacerdotes, religiosos e leigos provenientes 
de 18 países e 19 diferentes congregações. Desses, dois 
são Irmãos Maristas: Christian Ndubisi Mbam e Longinus 
Uchechukwu Dimgba, ambos nigerianos.

Nesse ano de 2018 comemoramos 10 anos de solidarie-
dade com as pessoas e a Igreja de Sudão do Sul. A celebra-
ção aconteceu por ocasião da Assembleia da Solidarieda-
de com o Sudão Sul, realizada no dia 28 de novembro, na 
Casa Geral dos Irmãos Lassalistas. 

A Assembleia foi marcada pelas boas 
vindas proferidas pelo Pe. Paulo Smyth, 
Presidente, que também fez uma sínte-
se da história, presença e missão de So-
lidariedade com Sudão do Sul, seguida 
por um momento de oração. Também 
foi apresentada e aprovada a prestação 
de contas do ano 2018 bem como o or-
çamento para 2019.

Na sequência os participantes da Assembleia conheceram 
de forma detalhada as 4 principais áreas de atuação de-
senvolvidas em Sudão do Sul: educação, saúde, agricul-
tura sustentável e programa pastoral. O dia foi finalizado 
com uma animada Celebração Eucarística, seguida de jan-
tar festivo alusivo aos 10 anos de fundação. 

As necessidades das pessoas em Sudão do Sul são 
muitas. Na maior parte do país há problema de segu-
rança, mais da metade da população passa fome, o 
serviço social está reduzido ao mínimo dispensável, a 
economia está em baixa e marcada por forte corrupção. 
A paz tão desejada não é sinônimo de apenas cessar 
fogo e entregar as armas. Paz é um sistema de justiça, 
uma adequada aplicação das leis e redução da corrup-
ção. O país precisa estar unificado e produtivo. Nesse 
sentido, nesses 10 anos de história contribui-se com o 

pais pela formação de enfermeiros e 
obstetras; pela formação de agentes 
de pastoral potencializando melhor 
atendimento social como cura dos 
traumas deixados pela guerra; pela  
formação dos agricultores para uma 
economia solidária; formação de 
professores provindos de todas as 
regiões do pais.

O esforço conjunto e o trabalho co-
laborativo entre as congregações e 

leigos, em parceria com a Igreja local, está fazendo a dife-
rença em Sudão do Sul. Há, porém,  muito para ser feito. O 
maior desafio para o momento é a presença de um núme-
ro maior de pessoas disponíveis a dedicar um tempo de 
suas vidas para essa realidade. Esse apelo é para toda as 
congregações.

o próximo número de 
notícias maristas será 
publicado no dia 3 de 
janeiro. desejamos a 

todos um santo natal

e um feliz 2019. 
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