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Notícias Maristas

administração geral

A Conferência dos Superiores do 
Continente Africano (CSAC) realizou 
sua Assembleia geral anual de 2019 
em Nairóbi (Quênia), de 28 de janeiro 
a 2 de fevereiro, na comunidade do 
Centro Internacional Marista (MIC). 
Estiveram presentes no encontro os 
Superiores Maiores das 5 Unidades 
Administrativas da região da África e 
outros convidados.

Durante o encontro, os membros da 
CSAC discutiram sua identidade como 
Conferência Regional e sua missão, 
áreas onde podem colaborar e reali-
zar uma animação regional dinâmica. 
De acordo com a realidade vivida no 
Continente, os membros da CSAC es-
colheram áreas prioritárias onde gos-
tariam de focar a própria atividade: 
Equipe de missão, sustentabilidade e 
finanças, comissão de formação, área 
de vida comunitária e disposição de 
um modelo operativo de comunicação  
(ver esquema em inglês).

A reflexão ajudou a formular objetivos gerais para cada 
uma das prioridades, bem como uma distribuição dessas 
tarefas entre os membros da CSAC, a fim de propor uma 
programação para cada um dos temas.

Outro aspecto de grande importância foi o pós-noviciado, 
MIC, sobre o qual os membros da CSAC tiveram a opor-
tunidade de trocar ideias sobre temas tais  como a vida 
comunitária, a identidade desse centro de formação e os 

•  Durante essa segunda semana de plenária, o Conselho 
Geral refletiu sobre alguns temas (Solidaridade, FMSI, 
Casa Geral), se dedicou a algumas nomeações e con-
tinuou preparando o encontro com os provinciais, em 
março. A última parte da semana está reservada para um 
retiro: 3 dias em Nemi. 
•  Na segunda feira, reuniu-se, pela segunda vez, a co-
missão ad hoc sobre estruturas legais e canônicas para 
a Administração Geral, formada pelos Irmãos Luis Carlos 

Gutiérrez, Ben Consigli, Óscar Martín, Libardo Garzón, 
Carlos Alberto Rojas, Juan Miguel Anaya e Sr. Luca Olivari.
•  Na terça e quarta-feira, o Ir. Tony Leon, diretor do Se-
cretariado Irmãos Hoje, se reúne com a equipe de forma-
ção permanente e comunidade de Manziana.
•  O Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do Secretariado da 
Educação e Evangelização, participou da décima edição 
do “Café-Coloquio” do IEM da UPSA em Salamanca e 
Santiago.

missão, sustentabilidade, formação e vida comunitária

encontro da conferência dos superiores do continente africano

http://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/shared/bau/CSAC_Model2019.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5033
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programas de estudo que os jovens Irmãos estão seguin-
do no MIUC.

O encontro foi também uma ocasião para realizar encon-
tros formais e informais com os Irmãos da equipe de for-
mação, bem como com os escolásticos.

Um convidado especial do encontro foi o Irmão Tony 
Clark, da comunidade internacional de Atlantis, África do 
Sul, a comunidade do Programa Lavalla200> da região 
africana. O Ir. Tony agradeceu às Unidades Administra-
tivas do continente pelo interesse e contribuição eco-
nômica para o estabelecimento e funcionamento dessa 
comunidade, bem como pela possibilidade de partilhar 
com os membros da CSAC o processo de formação da co-
munidade - que ainda continua com a chegada de um ca-
sal brasileiro -, a pastoral que os maristas de Champagnat 
estão realizando nessa região do país, seus planos orça-

mentários para o futuro próximo, seus sucessos e áreas 
de desafio.

Os Superiores Maiores das 5 Unidades Administrativas da 
região da África são os Irmãos: Cipriano Gandeebo (Distri-
to da África Oeste), Vincent Abadom (Nigéria), Théoneste 
Kalisa (África Centro-Leste), Michel Mami (Madagascar) e 
Norbert Mwila (África Austral).

Entre os convidados estavam os Irmãos Albert Nzabonali-
ba (Superior do MIC); Óscar Martín e Ken McDonald, links 
entre a região africana e o Conselho geral; e Teodoro Gra-
geda, secretário da CSAC.

Os membros da CSAC terão sua próxima reunião em Roma, 
de 1º a 2 de março, aproveitando o fato de que todos esta-
rão presentes na Casa geral para participar da reunião dos 
Provinciais com o Conselho Geral.

Cinco novos irmãos entraram oficial-
mente no noviciado interprovincial 
de La Valla, em Medellín, Colômbia, 
no dia 2 de fevereiro.

Os novos noviços, junto com aqueles 
do segundo ano, foram recebidos pela 
equipe de formação, composta pelos 
Irmãos José Miguel Caballero (Pro-
víncia Norandina), mestre de noviços; 
Alejandro Herrera (Província da Amé-
rica Central), vice-mestre; e Enrique 
Ruiz (Província do México Central).

Os cinco irmãos do primeiro ano que 
chegaram ao noviciado para conti-
nuar sua formação marista são: Ke-
vin Andrés Quezada Rojas (Equador, 
Norandina), Ricardo Alfredo Mundo 
Dueñas (El Salvador, América Central), 
Cristhian Arley Sandoval Urrea e Her-
nán Darío Casanova Ortiz (Colômbia, 
Norandina) e Nikolas Charikiopoulos 
(Grécia, L´Hermitage).

O Noviciado Interprovincial La Valla 
de Medellín é mantido pelas Provín-
cias da América Central, México Cen-
tral, México Ocidental e Norandina. 
Nestes dois anos, porém, também 
participa a Província de L´Hermitage, 
com um noviço da Grécia.

Durante a celebração eucarística, os 
noviços receberam três símbolos da 

vida dos Irmãos Maristas: as Cons-
tituições, os apelos do XXII Capítulo 
Geral e a Cruz Marista.

Também estiveram presentes, na ce-
rimônia de acolhida, os Irmãos Cé-
sar Rojas (Provincial de Norandina), 
José Sánchez (Provincial do México 
Central), Hipólito Pérez (Provincial 
da América Central), Héctor Colala, 
(Norandina), Javier Peña (México Cen-

tral) e os membros da comunidade de 
Santo Domingo e o Frei Rodrigo Ortiz.

O segundo ano do noviciado de La 
Valla, em Medellín, é composto por 
outros cinco noviços: Oscar Israel 
Soubervielle, Jorge Edgar Almanza e 
Yarib Zain Daza (México Central), Os-
car Bolívar (Colômbia, Norandina) e 
Junior Vinicio Jaramillo (Equador, No-
randina).

noviciado interprovincial la valla 

cinco novos noviços em medellín

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5032
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Em fevereiro de 1823, como conta 
Jean-Baptiste Furet na Biografia, Mar-
celino Champagnat estava perecendo 
em uma tempestade de neve. Mas, ao 
invés de perder a esperança, rezou a 
oração “Lembrai-vos”, pedindo a in-
tercessão de Nossa Senhora.
O mundo marista recorda esse evento 
no dia 15 de fevereiro, quando se ce-
lebra a memória do “Lembrai-vos na 
neve”. Nesse dia recordamos o itine-
rário feito pelo Padre Champagnat e 
Ir. Estanislao, regressando a casa, de-
pois de ter visitado o Ir. João Batista, 
que estava doente.
Dando-se conta que era impossível 
continuar, visto também que tinham se 
perdido na neve, o Pe. Marcelino inter-
cede à Maria, rezando o “Lembrai-vos”.

lembrai-vos na neve 

fevereiro de 1823

Lembrai-vos

Lembrai-vos, 
ó puríssima Virgem Maria, 
que nunca se ouviu dizer 
que algum daqueles que tenham 
recorrido 
à vossa proteção, 
implorado o vosso socorro, 
fosse por vós desamparado.
Animado eu pois com igual 
confiança, 
a vós recorro como minha Mãe, 
ó Virgem entre todas singular, 
e de vós me valho. 
Gemendo sob 
o peso dos meus pecados 
me prostro a vossos pés. 
Não rejeiteis as minhas súplicas, 
ó Mãe do Filho de Deus 
Humanado, 
mas dignai-vos de as ouvir 
propícia 
e de alcançar-me o que vos rogo. 

Amém

Em fevereiro de 1823, um Irmão de Bourg-Argental achava-se gravemente 
enfermo. O Pe. Champagnat não quis deixar seu filho morrer sem vê-lo mais 
uma vez e dar-lhe bênção. O mau tempo e o chão recoberto de neve não 
impediram o Padre de sair a pé quando soube que o Irmão estava em perigo 
de vida. Depois de bençoá-lo e confortá-lo, tratou de volta para Lavalla. Os 
Irmãos tentaram dissuadi-lo, pois caíra muita neve e o vento soprava com 
inusitada violência. Consultando apenas a coragem, o Padre julgou que não 
devia ceder os rogos dos Irmãos e aos conselhos dos amigos. Logo se arre-
penderia, acompanhado pelo Ir. Estanislau, preferiu transpor as montanhas 
de Pilá. Tinha andado apenas duas horas. quando se perderam. Não achando 
mais nem sinal de estrada, viram-se forçados a caminhar sem direção, ou 
melhor, sob a direção de Deus. Um vento violentíssimo lhes jogava a neve no 
rosto, de modo que nem sabiam se estavam indo ou voltando. Vaguearam 
hora a fio, e o Irmão sentiu-se exausto. O Pe. Champagnat teve de tomá-lo 
pelo braço para conduzi-lo e não deixá-lo cair. Mas dali a pouco, até ele, 
vencido pelo rigor do frio e sufocado pela neve, sentiu-se desfalecer e teve de 
parar. Falou ao Irmão:
“Meu amigo, estamos perdidos, se Maria não nos socorrer. Recorramos a ela 
e supliquemos-lhe que nos salve a vida em perigo neste mato e no meio da 
neve”.
Isto dizendo, sentiu o Irmão escorregar-lhe da mão e cair desmaiado. Cheio 
de confiança, ajoelhou-se ao lado do Irmão, que parecia inanimado, e rezou 
o Lembrai-vos com sentido fervor.
Finda a prece, procurou erguer o companheiro e fazê-lo andar. Não tinham 
andado dez passos, quando vislumbraram, na escuridão da noite, uma luz 
bruxuleando a certa distância. Dirigiram-se para lá e deram com uma casa, 
onde pernoitaram. Ambos estavam enregelados pelo frio, sobretudo o Irmão, 
que demorou a recuperar inteiramente os sentidos.
Muitas vezes o Pe. Champagnat afirmou que, se o socorro não tivesse chega-
do naquele exato momento, ambos estariam perdidos. A Santíssima Virgem 
os salvara de morte certa.

Jean-Baptiste Furet  - Vida de São José Benito Marcelino Champagnat

"

"

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5024
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educação, prevenção do abuso sexual, resiliência e deficiência

a fundação marista encontrou-se com o bice

"Favorecer a articulação e o intercâm-
bio com redes externas e com outras 
instituições civis e eclesiais”: esta é 
uma das estratégias previstas pela 
Administração Geral para o período 
2017-2025. É neste contexto que a 
FMSI (Fundação Marista para a So-
lidariedade Internacional) continua 
trabalhando na sua articulação com 
o Escritório Internacional Católico da 
Criança (BICE).
A reunião do Conselho de Administra-
ção do BICE realizou-se em Paris, de 28 
a 30 de Janeiro. Um dos pontos mais 
significativos foi a definição do Plano 
Estratégico 2019-2022. Note-se que, 
para este período, as prioridades te-
máticas são: educação, prevenção do 
abuso sexual, resiliência e deficiência.
O BICE é composto por uma ampla 
rede de organizações católicas que 
trabalham especialmente na França, 
América Latina, Europa Oriental, Áfri-
ca francófona e Ásia.
A coordenação com o Instituto Ma-

rista, através da FMSI, favoreceu a 
consolidação de alianças nacionais 
entre organizações interessadas em 
promover os direitos da criança (Chi-
le, Argentina, Brasil, Guatemala). Além 
disso, o trabalho mútuo tem permiti-
do promover seminários sobre a resi-

liência para líderes de lugares como 
Líbano, Síria, Espanha, Haiti e agora 
também da África do Sul.
Esta é uma forma muito concreta de 
continuar a promover os direitos das 
crianças, em rede com outras institui-
ções através do mundo.

mundo marista

Sri Lanka
Noviciado Internacional Marista

Síria: O Ir. Juan Carlos Fuertes, Provincial da 
Mediterrânea, visita os Maristas azuis

Estados Unidos
Pastoral vocacional

Itália: Comunidade marista do San Leone 
Magno, Roma

México
Irapuato

Casa Geral: Jornada mundial da Vida
Consagrada: Maristas de Champagnat

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5031
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A equipe de facilitadores de forma-
ção para leigos maristas da Escola 
Marista Notre Dame de Cotabato, Fili-
pinas, Província da Ásia Leste, reuniu-
-se no dia 25 de janeiro para avaliar, 
atualizar e planejar seu programa de 
formação em preparação para o novo 
ano acadêmico.
A equipe de facilitadores é compos-
ta pela Dra. Angela Undar, pela Sra. 
Cheryl Biare e pelo Sr. Jano Dalumpi-
nes, que lideram a implementação da 
Formação para Leigos Maristas e con-
tram com o apoio e encorajamento 
dos Irmãos presentes na comunidade.
Durante a fase inicial da formação, 
iniciada em 2017, um dos participan-
tes comentou sobre a importância do 
programa: "Percebi que há um chama-
do dentro de nós e respondi ao cha-
mado que São Marcelino Champagnat 
nos confiou para cumprir, isto é, cum-
prir a missão como leigos maristas, 
educar e amar os jovens. Somos cha-
mados a praticar a presença de Deus 
em nosso dia-a-dia”.
Depois de avaliar os comentários 
expressos e, acima de tudo, a suges-
tão de continuar cada mês com uma 
sessão de formação, a Equipe de Fa-
cilitadores organizou uma série de 
contributos e processos adequados, 
uma vez por mês, com base nos dife-
rentes níveis das pessoas que traba-
lha na Instituição: o grupo de Admi-
nistradores teve as suas sessões com 

o Dr. Undar, o pessoal de nível médio 
com a Sra. Biare e o outros com o Sr. 
Dalumpines.
Convocada pelo Secretariado dos Lei-
gos da Província East Asia, a equipe, 
antes de assumir suas responsabili-
dades, participou de sessões de for-
mação para facilitadores leigos.
Como parte do desenvolvimento 
do programa, houve atividades de 
acompanhamento, intercâmbio de 
materiais didáticos, sugestões e pla-
nejamento conjunto sobre o proces-
so para assegurar o aprofundamento 

e a sustentabilidade na animação dos 
Leigos.
Para o novo ano acadêmico, a Equipe 
alinha seus temas formativos de ses-
são em sessão com os apelos do XXII 
Capítulo Geral. E espera que no novo 
ano escolar, 2019-2020, seja capaz 
de criar espaços de encontro que ofe-
reçam oportunidades de formação 
contínua a todos as pessoas envolvi-
das na instituição, com os valores que 
conformam a identidade distintiva 
dos Maristas de Champagnat.

filipinas, missão como leigos maristas

notre dame de cotabato se compromete com a formação marista

A partir de março o boletim será enviado com 
MailChimp, um dos sistemas mais populares para a gestão de mailing list e 
envio de material por e-mail. Será também MailChimp que gerenciará a lista 
de correios. 
A mudança no método de envio faz com que seja necessário renovar a sua 
inscrição para continuar recebendo Notícias Maristas. 

Inscreva-se agora mesmo na nova mailing list, clicando nesse endereço: https://
goo.gl/uHEAi7 
Veja aqui (http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5026) mais detalhes 
sobre essa mudança.

notícias maristas muda

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5027


Notícias Maristas 564

613 de fevereiro de 2019

Estimados Maristas Champagnat
Nossa caminhada começou na Gua-
temala, no dia 1º de dezembro do 
ano passado, participando do reti-
ro, animado pelo Ir. Emili Turú, com 
irmãos e leigos da América Central. 
Depois pudemos aprender algo so-
bre a presença marista na Guate-
mala e em El Salvador. Sentimo-nos 
acolhidos e em família por tantos 
detalhes fraternos. No dia 17 de 
dezembro, acompanhados pelo Ir-
mão Hipólito, Provincial da América 
Central, e pelo Irmão Jesus, da Co-
munidade de Cienfuegos, chegamos 
a Havana e partilhamos alguns dias 
com os Irmãos Héctor, Jesús e Che-
ma. Também tivemos um encontro 
intercomunitário com as duas comu-
nidades maristas de Cuba.
Dom Emilito nos acolheu e nos deu 
uma primeira aproximação da reali-
dade, convidando-nos a valorizar "o 
pouco a pouco, o pequeno, o anôni-
mo, o gradual, o escondido, de bai-
xo, com esperança". Iniciamos assim 
o processo de "achatamento": olhar, 
escutar, contemplar, aprender, apro-
ximar-se do povo, das realidades, da 
história e da cultura de Cuba. Fize-
mos contato com várias pessoas e 
organizações para aprender como se 
realiza a missão evangelizadora da 
Igreja.
No dia 24 de dezembro, viajamos a 
Cienfuegos para celebrar o Natal e o 
Ano Novo com os irmãos José Anto-
nio, Jesús e Teo. Durante alguns dias 
partilhamos com várias paróquias e 
comunidades (casa da missão). Fo-
mos surpreendidos pela alegria do 
povo em poder celebrar o Natal des-

te ano com maior liberdade e diver-
sidade de expressões: novena, festa 
de Natal, celebrações. Participamos 
do encontro de Natal dos agentes 
de pastoral da Diocese e pudemos 
dialogar com várias pessoas e famí-
lias. Foi muito significativo ouvir seu 
testemunho de fé no meio desta di-
fícil e dura realidade, assim como o 
afeto e apreço por todos os Irmãos 
que estiveram nesta comunidade. 
Durante esses dias partilhamos com 
os irmãos a oração, as refeições e 
momentos muito interessantes de 
reflexão e análise da realidade cuba-
na. Do ponto de vista mais simples: 
desde a compra de alimentos, trans-

portes, questões de saúde, Internet... 
até a história, a organização política, 
a educação e a realidade eclesial na-
cional.
No dia 4 de janeiro, depois de organi-
zar os documentos para a emissão da 
carteira de identidade, viajamos de 
Havana, com Dom Emilito, até Hol-
guín. Durante a viagem, ele explicou 
mais detalhadamente a situação e a 
organização da Diocese e os sonhos 
que tem para ela. Já em Holguín, a 
casa preparada com muito carinho, 
fruto do trabalho de muitas pessoas, 
nos esperava. O Ir. José Antonio via-
jou conosco. Ficou uma semana, dan-
do-nos apoio e acompanhamento, e 

comunidade montagne - lavalla200>

fundada nova comunidade marista em holguín, cuba

Os maristas retornam à cidade de Holguín, Cuba, depois 
de 60 anos de ausência. A Comunidade Internacional La-
valla200> foi apresentada publicamente na Catedral no 
dia 6 de janeiro por Dom Emilio Aranguren Echeverría, bis-
po da diocese de Holguín.
Como parte de sua missão, os membros da comunidade 
marista entraram em contato com a população local, reu-
niram-se várias vezes com comissões diocesanas, visita-
ram paróquias, favelas, organizações de assistência social 
e várias congregações religiosas.

Os membros da comunidade são: Ir. Jorge Gaio (Provín-
cia do Brasil Centro-Sul), Ir. Dionesio De Vera JR Acosta 
(Província East Asia), Silvia Margarita Pérez e Ricardo 
Antonio Miño Barreno (Província Santa María de los An-
des).
A comunidade internacional Lavalla200> de Holguín é 
agora a terceira presença marista em Cuba, depois das de 
Cienfuegos e Havana.
Abaixo segue o relatório detalhado enviado pelos mem-
bros da comunidade.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
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continua a fazê-lo à distância.
No dia 6 de janeiro, festa da Epifa-
nia do Senhor, fomos apresentados 
na Catedral a toda a comunidade, 
depois de sessenta anos de ausên-
cia dos maristas em Holguín. Nesta 
mesma celebração foram enviados 
os jovens que participarão da Jorna-
da Mundial da Juventude no Panamá 
e da abertura da celebração do 40º 
aniversário da Diocese. Também foi 
acolhida a imagem da Virgem Ima-
culada que es-
teve no colégio 
marista de Hol-
guín durante 
tantos anos e 
que agora, de-
pois de restau-
rada, estará na 
catedral. Diante 
desta bela ima-
gem cantamos 
com gratidão e 
confiança "Boa 
Mãe, eu estou 
aqui", por isso 
colocamos nos-
sas vidas em 
suas mãos. No 
final, alguns ex-
-alunos vieram 
nos cumpri-
mentar, sempre 
enfatizando as 
boas lembranças que tinham dos ir-
mãos.
Durante este mês nos encontramos 
várias vezes com o Dom Emilio, bispo 
da Diocese, visitamos as paróquias e 
comunidades da cidade, as favelas e 
várias organizações onde nossa mis-
são pode ser realizada; partilhamos 

com vários sacer-
dotes e diferentes 
congregações re-
ligiosas, também 
com os responsá-
veis das comissões 
diocesanas. En-
contramos muitas 
pessoas e famílias 
ligadas à Igreja, à 
cultura, à universi-
dade e a profissio-
nais de diferentes 

áreas. Sempre encontramos pessoas 
abertas e dispostas a colaborar. En-
tramos em contato com crianças, ado-
lescentes, jovens e idosos. Visitamos 
o Santuário de Nossa Senhora da Ca-
ridade de Cobre e a cidade de San-
tiago. Nos organizamos como comu-
nidade: oração, compra e preparação 

de alimentos, limpeza da casa, espa-
ços e momentos de reflexão pessoal 
e comunitária, assim como a aprendi-
zagem da língua para os irmãos Jong 
e Jorge.
Todas estas experiências e encontros 
permitiram aproximar-nos cada vez 
mais da realidade deste amado povo 
cubano com suas luzes e sombras, 
alegrias e tristezas, frustrações e es-
peranças. Tudo isso faz parte do nos-
so processo de discernimento que 
continuará na caminhada da nossa 
vida neste terreno sagrado.
Contamos com suas orações para 
que o Espírito de Jesus, a Boa Mãe e 
Champagnat continue a nos animar e 
inspirar a sermos cúmplices em sua 
missão.

Comunidad Montagne
Lavalla200> Holguín

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
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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

Os Irmãos, Miguel Angel Santos 
V. (Provincial), Jesus Hernández 
(Vice-provincial) e Luis Enrique 
Rodríguez (Superior do Setor), 
visitaram de 14 a 26 de janeiro 
o Setor Marista do Haiti, perten-
cente à Província do México Oci-
dental.

Chegados a Porto Príncipe, fo-
ram recebidos pelos Irmãos Jean 
Mance e Antonio Cavazos e leva-
dos ao escolasticado.

Como parte da programação, os 
três Irmãos Maristas visitaram 
o postulantado de Les Cayes, 
que conta com 10 postulantes. 
O Conselho Setorial organizou 
uma sessão de reflexão na qual 
participaram o Irmão Jesus e o 
Irmão Michelangelo e dialoga-
ram com os postulantes sobre 
diversos temas, entre os quais a 
difusão dos cinco apelos do Ca-
pítulo geral.

Posteriormente, os irmãos visi-
taram também a Comunidade 
de Jérémie, que conta com 13 noviços, sete do primeiro 
ano e seis do segundo, que farão sua primeira profissão 
no próximo mês de junho. Em seguida, se dirigiram para 
Dame Marie, cidade que conta com duas obras maristas: a 
escola "Notre-Dame de Fatima" e o Colégio "Notre-Dame 
de la Nativité".

Continuando a visita, os três Irmãos chegaram à comunida-
de de Latibolière, onde trabalha o Irmão Junel. Visitaram 
a escola secundária, onde também funciona o programa 
restavek para crianças "adotadas".

Falando dos colégios maristas do Haiti em geral e de Lati-
boliere em particular, o Ir. Miguel Angel observou que "faz 
maravilhas com um orçamento que não é suficiente para 

cobrir suas necessidades diárias, e é dirigido por um dire-
tor leigo, o senhor Demostene”

Durante sua parada no noviciado de Jeremie, o Ir. Wilguins 
mostrou aos visitantes a construção de outras obras maris-
tas: três edifícios que estão sendo nascendo em frente ao 
noviciado e cuja conclusão está prevista para abril próximo.

Depois de um caloroso encontro com os irmãos e noviços 
das comunidades haitianas com presença marista (Dame 
Marie, Jérémie e Latibolière), os três irmãos retornaram à 
Província do México Ocidental, no sábado, 26 de janeiro.

Veja aqui o relatório completo da viagem: español or fran-
çais.
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