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Janeiro - março 2019
Calendário do Conselho Geral e dos Diretores da Administração Geral
2 - 5 de janeiro: Capítulo da Província Mediterrânea, em
Guardamar, Espanha - Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral; Ir. Ben Consigli e Ir. João Carlos, conselheiros gerais
4 - 8 de janeiro: Encontro regional dos Irmãos da Oceania
(menores de 50 anos) no noviciado de Lomeri, Fiji - Ir. Tony
Leon, diretor do secretariado Irmãos Hoje
7 - 11 de janeiro: encontro e retiro dos diretores dos colégios maristas do Setor Chile, Província Santa María de los
Andes - Raúl Amaya, Diretor do Secretariado dos Leigos
10 - 15 de janeiro: Reunião da Comissão Internacional e
Equipe de Animação do Encontro Internacional de Jovens
Maristas dos quatro ramos maristas da Guatemala - Ir. Beto
Rojas e Ir. Mark Omede, diretores do Secretariado para a
Educação e Evangelização; Ir. Tony León, diretor do Secretariado Irmãos Hoje.
14 - 15 de janeiro: assembléia dos Conselhos Europeus de
Missão em Les Avellanas, Espanha - Ir. Oscar Martín, Conselheiro Geral
15 de janeiro: início da nova comunidade e equipe de formação permanente em Manziana
15 – 20 de janeiro: Encontro Internacional de Jovens
Maristas dos 4 ramos da Família Marista em Guatemala - Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral; Ir. Luis Carlos
Gutiérrez, Vigário Geral; Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa e
Ir. Ben Consigli, Conselheiros Gerais; Ir. Beto Rojas e Ir.
Mark Omede, Diretores do Secretariado para a Educação
e Evangelização
16 - 22 de janeiro: visita regular do Conselho do "Projeto
Fratelli" à comunidade e ao trabalho no Líbano - Representantes de La Salle, Ir. Valdícer Fachi, diretor do Cmi, e Ir.
Óscar Martín, Conselheiro Geral

17 - 19 de janeiro: encontro dos ecônomos provinciais do
Arco Norte em Miami, Estados Unidos - Ir. Libardo Garzón,
Ecônomo Geral
28 de janeiro - 2 de fevereiro: encontro da Conferência
dos Provinciais da África, em Nairóbi, Quênia - Ir. Ken McDonald e Ir. Óscar Martín, Conselheiros gerais.
21 - 25 de janeiro: visita à Província do México Central - Ir.
Libardo Garzón, Ecônomo Geral
21 - 26 de janeiro: Sessão do Conselho dos Direitos Humanos em Genebra - H. Álvaro Sepúlveda, FMSI
27 - 30 de janeiro: Conselho de Administração do Secretariado Internacional Católico da Criança em Paris, França
- Ir. Álvaro Sepúlveda, FMSI

Administração Geral
• No dia primeiro de janeiro o Ir. Roque Brugnara regressou à Província Brasil Centro-Sul, depois de 4 anos de
serviço na Administração Geral, como tesoureiro da Casa
Geral.
• Até sábado, dia 5 de janeiro, o Ir. Luis Carlos Gutiérrez,
Vigário Geral, e os Irmãos Ben Consigli e João Carlos do
Prado, conselheiros gerais, participam do Capítulo da
Província Mediterránea, em Guardamar, Espanha.
• De 4 a 8 de janeiro se realiza um encontro regional dos
Irmãos da Oceania com menos de 50 anos no Noviciado
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de Lomeri, em Fiji, com a participação do Ir. Tony Leon,
diretor do Secretariado Irmãos Hoje.
• O Ir. Omar Peña Jacobo, da Província América Central,
desde dezembro faz parte da comunidade da Casa Geral.
A partir de fevereiro frequentará o curso de Pastoral Vocacional na Pontifícia Universidade Salesiana.
• No dia 2 de janeiro, com a presença do Superior Geral,
Irmãos e leigos da Administração Geral festegiaram os
202 anos do Instituto, com uma celebração eucarística
seguida pelo almoço festivo.
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28 de enero - 01 de febrero: encontro do Comitê da Missão na Casa Geral – Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral;
Ir. Ben Consigli, Conselheiro Geral; Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral; Ir. Beto Rojas e Ir. Mark Omede, diretores do
Secretariado de Educação e Evangelização
1 - 3 de fevereiro: programa de formação conjunta de Irmãos e Leigos da Província Ibérica, em Lardero, Espanha:
Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral
4 - 27 de fevereiro: Sessão plenária do Conselho Geral
5 e 11 de fevereiro: encontro sobre as estruturas jurídicas
e canônicas na Casa Geral - Equipe ad hoc
7 - 8 fevereiro: reunião da Comissão Europeia de Irmãos Hoje em Santiago de Compostela, Espanha - Ir.
Tony Leon e Ir. Ángel Medina, diretores do Secretariado
Irmãos Hoje
7 - 9 de fevereiro: Programa sobre Liderança Internacional
em Roma - Conselho Geral e Ecônomo Geral
13 -16 de fevereiro: retiro da comunidade do Conselho
geral em Nemi
18 de fevereiro: reunião do Conselho Executivo da União
dos Superiores Gerais - Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral
18 - 22 de fevereiro: encontro de integração entre o Conselho geral e os secretariados da Casa geral
21 - 24 fevereiro: encontro com o Papa Francisco sobre
a proteção das crianças no Vaticano - Ir. Ernesto Sánchez,
Superior Geral
25 - 28 fevereiro: Preparação da Revisão Periódica Universal da Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra - Ir. Álvaro Sepúlveda, FMSI
28 de fevereiro: encontro dos Provinciais do Arco Norte
na Casa geral: Ir. Ken McDonald e Ir. João Carlos do Prado,
Conselheiros gerais
28 de fevereiro: encontro dos Provinciais da Região América Sul na Casa geral: Ir. Sylvain Ramamdimbiarisoa e Óscar Martín, Conselheiros gerais
1 - 2 de março: Encontro de Provinciais da América na
Casa geral – Irmãos Óscar Martín, Sylvain Ramandimbiari-

soa, Ken McDonald e João Carlos do Prado, Conselheiros
gerais.
2 de março: reunião da comissão organizadora do encontro dos Conselhos gerais da Família Marista - Ir. Ben Consigli, Conselheiro geral
1 - 3 de março: encontro dos Provinciais da África na Casa
geral - Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral, Ken McDonald e Óscar Martín, Conselheiros gerais
4 - 12 de março: encontro dos Provinciais e Superiores
de Distritos do Instituto na Casa Geral com o Conselho
Geral
13 - 15 de março: encontro dos novos Provinciais e Superiores de Distrito na Casa geral com o Conselho geral
15 - 16 março: reunião da Comissão para a Assembléia da
Província do Canadá na Casa geral - Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral, e Irmãos Ken McDonald e João Carlos do
Prado, Conselheiros gerais
18 de março - 5 de abril: visita de contato com o Distrito
do Pacífico e o Distrito da Melanésia - Ir. Ben Consigli e Ir.
Josep Maria Soteras, Conselheiros gerais
18 - 20 março: reunião do Conselho da FMSI na Casa geral
- Ir. Ken McDonald, Conselheiro geral, Ir. Libardo Garzón,
Ecônomo geral, Ir. Rick Carey, Diretor da FMSI
18 - 22 março: reunião da Comissão Internacional dos Irmãos Hoje na Casa geral - Ir. Óscar Martín e Ir. João Carlos
do Prado, conselheiros gerais; Ir. Tony León e Ir. Ángel Medina, diretores do Secretariado Irmãos Hoje
21 de Março: Início do Programa de formação “Senderos”
em Manziana (todas as línguas) - Equipe de formação permanente
25 março - 3 abril: visita de contato à Província da África
Austral - Ir. Ken McDonald e Ir. Óscar Martín, Conselheiros
gerais
29 - 31 março: Comissão organizadora da VIII Assembléia
da Rede Marista Internacional de Instituições de Educação
Superior de Lima, Peru - Ir. Beto Rojas, diretor do Secretariado de Educação e Evangelização

Comunidade internacional, família global
Ir. Luis Carlos visita Notre-Dame de l’Hermitage
O Vigário Geral, Ir. Luis Carlos Gutiérrez, visitou a comunidade de Notre-Dame de l’Hermitage, na França, nos dias 4
e 5 de dezembro. Ao mesmo tempo, a equipe que acompanha a comunidade (Ir. Ángel Medina, Ir. Jeff Crowe e Sra.
Maite Ballaz) esteve presente e encontrou cada um dos
membros.
A presença do Ir. Luis Carlos permitiu analisar a questão da
composição da comunidade e as mudanças que acontecerão nos próximos meses. O Ir. Luis Carlos partilhou com a
comunidade o apelo que faz aos Irmãos Provinciais e outras iniciativas a serem estudadas.
Sua visita mostra o interesse da Administração Geral do
Instituto em relação à casa Notre-Dame de l’Hermitage
para que ela continue oferecendo um serviço de acolhida
aos peregrinos maristas de todo o mundo.
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Jovens líderes maristas a serviço: tecendo a vida, vivendo a vida
Filipinas: Festival Marista da Juventude 2018
• Somos chamados a desempenhar
o papel de LÍDERES NA MISSÃO DE
DEUS em nosso mundo de hoje. Somos RESPONSÁVEIS.
Em nossas realidades, buscamos o
sentido da vida e sua finalidade última.

Sob o tema "Jovens líderes maristas: tecendo a vida, vivendo a vida", jovens maristas de Champagnat de Filipinas se reuniram no Colégio Notre Dame de Kipadawan,
em Kidapawan City, de 29 de novembro a 1º de dezembro
de 2018, para celebrar o Festival da Juventude Marista
de 2018. Participaram 635 jovens dos diferentes lugares
onde há presença marista no país.
Os jovens se reuniram para rezar, refletir, discernir sua
vocação, promover a unidade e a solidariedade entre os
jovens maristas filipinos, promovendo a autonomia. Reuniram-se para responder aos cinco apelos do Capítulo geral, dando atenção às crianças e jovens que se encontram
à margem da vida e para viver os sonhos de Champagnat
neste terceiro centenário da vida marista.
Nós, os jovens maristas das Filipinas, afirmamos:
• Deus nos ama incondicionalmente. Nós somos os seus
amados.
• Estamos unidos como uma família global, no coração da
nossa diversidade. Fazemos parte do legado de Champagnat e somos chamados a continuar sua missão junto aos
mais desfavorecidos. Somos SELECIONADOS.

Estamos conscientes das realidades
sociais. Estamos entre aqueles que
estão à margem da vida, mas em diferentes circunstâncias e perspectivas,
também temos dificuldades, mas temos o poder de ser mãos e rosto de
terna misericórdia. Como tecelões de
vida, damos esperança e comprometemo-nos a viver os valores do Evangelho, fazendo da nossa vida a nossa
mensagem para o mundo:
Encontramos o verdadeiro sentido de nossa vida no discernimento de nossa vocação pessoal. Temos um propósito na vida.
Vivemos, como maristas, como agentes de mudança, traduzindo a missão em ações como a participação ativa em
atividades espirituais e socio-cívicas e compartilhando
nossos talentos para o bem dos outros.
Assumimos riscos e inspiramos outros jovens a se tornarem tecelões de vida e portadores de esperança.
Estamos empenhados em continuar a formar como Líderes ativos, receptivos e reativos, procurando responder às
necessidades emergentes, especialmente entre os que se
encontram à margem da vida. Vivemos nossos valores maristas tornando-nos instrumentos de mudança em nossa
família, na Igreja e em nossa sociedade.
Como maristas de Champagnat, hoje, estamos intensificando nossa relação com DEUS. Acompanhados por Maria,
nossa Boa Mãe, avançamos na realização do chamado e da
missão que Deus nos confia.
Com uma só voz, dizemos: "Não somos apenas uma gota
no oceano. Nós somos o oceano inteiro. E juntos, como
família global carismática, abrimo-nos para o futuro!”

Encontro Internacional de Jovens Maristas
Guatemala, 15 - 21 de janeiro de 2019
http://www.weavinglife2019.org/
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Mundo Marista

Ruanda: Novo Conselho da Província
Afrique Centre-Est

México: Profissão Perpétua do
Ir. Rubén Nava, México Occidental

Casa Geral
Celebração do aniversário do Instituto

Espanha
Novo Conselho Provincial de Compostela

Espanha
Novo Conselho da Província Ibérica

Filipinas
MAPAC (Marist Asia-Pacific Center)

Ação para o triênio: compromisso com os apelos do Capítulo Geral
Assembleia e Capítulo da Província Brasil Centro-Norte
O Capítulo da Província Brasil Centro-Norte definiu as prioridades que orientarão a Unidade Administrativa durante
os próximos três anos, de 2019 a 2021. A partir das reflexões dos grupos de trabalho da VI Assembleia Provincial,
realizada nos dias antes do Capítulo, os capitulares identificaram os seguintes temas de ação para o triênio: educação
evangelizadora; espiritualidade e fraternidade; solidariedade, cidadania, ecologia e governança corporativa.
"Essas prioridades expressam também o compromisso da
comunidade provincial com os apelos do XXII Capítulo geral, que nos pediu para sermos uma família global nesse
mundo emergente", disse o Ir. Ataíde José de Lima, que foi
renomeado Provincial.
Os capitulares também elegeram os quatro conselheiros
que, junto com o Ir. Ataíde, servirão à Província durante
os próximos três anos. Os Irmãos nomeados são: Antonio
Ramalho (também vice-provincial), Joílson Toledo, Maicon
Donizete e Natalino Guilherme de Souza. O Ir. José Augusto Júnior foi nomeado ecônomo e o Ir. Renato Augusto da
Silva foi nomeado vice-presidente do Conselho de Administração.
De 7 a 10 de dezembro, com a presença de Irmãos, leigos
e colaboradores, foi realizada a Assembleia Provincial. O
Capítulo começou dia 11 e terminou no dia 14. Ambos
os eventos aconteceram no Espaço Champagnat, em Men-

des, Rio de Janeiro.
Os Irmãos Óscar Martín Vicario e Sylvain Ramandimbiariasoa, conselheiros gerais, participaram das duas reuniões e
o Irmão Ernesto Sánchez, Superior Geral do Instituto, também esteve presente durante o Capítulo.
Os dois encontros marcaram também a celebração do 15º
aniversário da Província do Brasil Centro-Norte.
Outros detalhes sobre o Capítulo podem ser lidos no site
da Província.
3 de janeiro de 2019
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PACE - VI Capítulo Provincial
Ruanda: Província Afrique Centre-Est
De 11 a 14 de dezembro, a Província Afrique Centre-Est
(PACE) celebrou seu VI Capítulo provincial, onde o Ir.
Théoneste Kalisa assumiu o cargo como provincial por um
segundo mandato. Estiveram presentes 21 Capitulares
dos cinco países da Província: República Centro-Africana,
República Democrática do Congo, Ruanda, Quênia e Tanzânia. A assembleia contou também com a presença de
dois leigos maristas e dos irmãos Luis Carlos Gutiérrez,
Vigário Geral, e Ken McDonald, Conselheiro Geral, representando a Administração Geral do Instituto. Também estiveram presentes três Irmãos que faziam parte da equipe
de animação.
O Capítulo se realizou no Centre D'accueil Bonne Esperance na cidade de Kigali, Ruanda.
Sendo uma assembleia cujo objetivo é ajudar
na reflexão sobre as necessidades e prioridades para os próximos três anos de animação
da Província, os irmãos e leigos maristas tiveram em suas mãos o material necessário para
esse trabalho: a avaliação da administração
provincial passada, a visão de futuro (por parte do irmão Provincial), o relatório financeiro,
o resumo da pesquisa realizada na Província
pela Comissão preparatória do Capítulo e o
material rico em conteúdo, apresentado pelos irmãos da Administração geral.
O trabalho em pequenos grupos ajudou a
aprofundar a realidade em que nos encontramos.
Os capitulares escolheram, a partir do traba-

lho realizado, quatro prioridades para os próximos anos:
a) Identidade Marista e Perseverança
b) A missão marista através de uma educação de qualidade inspirada no Evangelho e nos valores maristas
c) Vocação marista de irmãos e leigos
d) Autonomia e responsabilidade financeira
Para cada uma das prioridades, os Irmãos estabeleceram
as linhas de ação mais importantes para ajudar ao Irmão
Provincial e seu Conselho em sua realização.
O Capítulo elegeu também os cinco conselheiros que
acompanharão o Irmão Provincial em sua obra: Crescent
Karerangabo, Masumbuko Mununguri, Venceslas Baindekeli, Patrick Nangale e Thomas Omari.

Juntos somos ponte e farol
Capítulo provincial de Brasil Sul-Amazônia
No início de dezembro de 2018, de 3
a 7, mais de 70 Irmãos, Leigos, Leigas
e jovens se reuniram em Veranópolis,
no Rio Grande do Sul para partilhar,
refletir e tomar decisões-chave, como
as eleições dos Conselhos Provincial e
das mantenedoras.
Foram definidas duas prioridades:
“Nossa vocação de Irmão” e “Missão”.
A primeira visa o fortalecimento da
identidade do Irmão à luz da Espiritualidade Apostólica e Mariana, sob a
perspectiva ecológica, em comunidades fraternas e revitalizadas. A segunda, contando com o Laicato Marista,
tem como objetivo o fortalecimento
da Identidade Católica e marista nos espaços de missão
como geradora de vida.
Durante o encontro, o Ir. Inacio Etges foi empossado e
conduzirá a Província durante um segundo mandato de
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3 anos. Foram também eleitos 5 conselheiros que acompanharão ao Ir. Inacio na liderança da Província até 2021:
Deivis Alexandre Fischer, Manuir José Mentges, Odilmar
José Civa Fachi, Onorino Moresco e Sandro André Bobrzyk.
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Mexico: Rumo ao futuro, abertos à novidade
Encontro das Redes Interamericanas de solidariedade e espiritualidade
Os membros das equipes animadoras das Redes Interamericanas de
Solidariedade e de Espiritualidade
se reuniram na Cidade do México,
de 28 a 30 de novembro.
O trabalho foi animado pelo Irmão
José Sánchez Bravo, Provincial de
México Central e coordenador da
Conferência Americana de Provinciais; Ir. Alberto Aparicio, Secretário Executivo da Região da América
do Sul; e pelo Ir. Gregorio Linacero,
Coordenador do Comitê Regional
Arco Norte. O Irmão Inácio Etges,
Coordenador Provincial da região
América Sul, não pôde estar presente.
O objetivo deste encontro foi relançar o trabalho dessas
duas redes, em comunhão com as linhas de ação do Governo Geral e das duas regiões da América.
Na carta enviada à região, os participantes do encontro assim escrevem:
"Sentimo-nos empenhados em promover as linhas de nosso XXII Capítulo Geral e do Irmão Superior Geral e seu Con-

selho, bem como as diretrizes promovidas por cada uma
de nossas regiões. Nesta reunião tivemos a oportunidade
de rever a caminhada de cada uma das redes durante os
últimos anos e, a partir daí, modelar o futuro, abrindo-nos
à novidade. Queremos colocar toda essa reflexão a serviço
das crianças, dos adolescentes e dos jovens do continente, em comunhão como Maristas de Champagnat, Irmãos e
Leigos/as."

Profissão perpétua no Instituto
Irmãos Mbang Abel Nkwain e Kone Bruno
No dia 15 de dezembro de 2018, os Irmãos Kone Bruno
(Costa do Marfim) e Mbang Abel Nkwain (Camarões) fizeram sua profissão perpétua na Paróquia Santo Antônio de
Pádua, em Korhogo, Costa do Marfim. O Vigário geral da
Arquidiocese de Korhogo, Pe. Charles Diarrasouba presidiu
a Celebração Eucarística.
O Superior do Distrito África do Oeste, Ir. Cyprian Gandeebo, recebeu os votos em nome do Superior Geral.
A ocasião foi testemunhada por muitos Irmãos Maristas
da Costa do Marfim, Gana e Camarões, assim como por sacerdotes da Arquidiocese. Havia também leigos, crianças
e jovens para apoiar os dois irmãos nesse alegre acontecimento.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
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
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