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NOTÍCIASMARISTAS

■  De 13 a 15 de março, os últimos provinciais eleitos do Ins-
tituto se encontram na Casa Geral para abordar temas práticos 
da sua função.
■  No dia 15, o Ir. Álvaro se encontra com educadores das 
obras sociais maristas da Catalunha, em Rubí.
■  Nos dias 15 e 16, os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
geral, Ken McDonald e João Carlos do Prado, Conselheiros 
gerais se reúne, na Casa Geral, com o comitê organizador da 

Assembleia provincial do Canadá.
■  Desde o início de março, o Sr. Diugar Enrique Madera 
Buscarini calobora com a Administração Geral no escritório do 
Secretariado da Educação e Evangelização.
■  Durante as duas últimas semanas de fevereiro, Priscila 
Staniski e Juliano, do setor TI da Província Brasil Centro-Sul, 
estiveram na Casa Geral acompanhando o desenvolvimento dos 
aplicativos para a gestão dos dados do Instituto.

Na terça-feira terminou a reunião 
de Provinciais e Superiores de 
Distrito, realizada na Casa geral, 

de 4 a 12 de março, com o objetivo de 
fortalecer o sentido da Família Marista 
Global.
Sob o título “Chamados a viver uma 
liderança profética e serviçal em cor-

responsabilidade e interdependência”, 
o grande evento contou com a presen-
ça dos membros do Conselho geral, 
dos Irmãos Provinciais, dos Superiores 
de Distrito e de outros membros da 
Administração geral.
Durante os três primeiros dias do 
encontro, os Provinciais e Superiores 

refletiram sobre os progressos alcança-
dos há um ano e meio do XXII Capí-
tulo geral e, por sua vez, analisaram 
o processo do Plano Estratégico da 
Administração geral para a animação, 
liderança e governo. 
Durante o evento, foram discutidos e 
avaliados os projetos e iniciativas ma-

Entender melhor o que significa ser uma Família Global

O encontro dos Provinciais e Superiores
de Distrito termina na Casa geral

>>

administração geral
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A União Marista do Brasil (UMBRASIL) 
definiu, nesta sexta-feira (22), em sua 
15º Assembleia Geral Ordinária, o novo 

presidente do Conselho Superior e os novos 
membros da diretoria e do Conselho Fiscal da 
organização. O Ir. Antônio Benedito de Oliveira 
(Ir. Benê) foi eleito presidente do Conselho 
Superior da UMBRASIL. Já a diretoria da 
União Marista do Brasil será composta pelo Ir. 
Renato Augusto da Silva, diretor-presidente; 
Ir. Cézar Cavanus, diretor-tesoureiro; e o Ir. 
Oldimar Fachi, como diretor-secretário. O 
Conselho Fiscal será composto pelo Ir. José 
Augusto Júnior, presidente; Ir. Lino Alfonso 
Jungbluth, diretor-secretário; e o Ir. Lauro 
Francisco Hochscheidt, como conselheiro.

Com a presença de 18 representantes, divididos entre as 
Províncias do Brasil Marista e sob o tema “Lançar sementes do 
coração para fecundar a missão”, a abertura da 15ª Assem-
bleia Geral Ordinária da UMBRASIL contou com a acolhida 
do secretário- executivo, Natalino Guilherme de Souza, que 
convidou o grupo a assistir um vídeo com depoimentos de 
estudantes, colaboradores, leigos e leigas, que, com muita 
sensibilidade, contaram como “ser Marista” faz diferença em 
suas vidas.

Durante o evento houve apresentação do Pe. Paulo Rena-
to Campos, assessor político da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), que trouxe uma análise da conjuntura 
política atual. A Região América Sul também se fez presente no 

encontro, quando o Ir. Alberto Aparício, secretário-executivo da 
Região, apresentou os dados sobre a Região América Sul, bem 
como sua importância para o Instituto. Os projetos e ações de 
2018 também foram destacados durante a reunião.

Projetos para 2019 – além de dar continuidade aos projetos já 
em andamento, a UMBRASIL definiu novas propostas para este 
ano: redesenho do Ensino Médio, atualização das diretrizes 
da Pastoral Juvenil Marista, Projeto de Voluntariado do Brasil 
Marista, Escola Vocacional da Região América Sul, Fórum de 
Comunicadores do Brasil Marista, Fórum de Gestores de Edu-
cação do Brasil Marista e Manual de Orientações para Gestão 
das Comunidades Maristas.
Fonte: marista.edu.br

Lançar sementes do coração para fecundar a missão

UMBRASIL empossa nova diretoria

ristas, o tema “missão sem fronteiras” 
e o desenvolvimento das comunidades 
do projeto Lavalla200>. Do mesmo 
modo, foram abordados argumentos 
que visam fortalecer a Família Marista 
Global e a formação permanente dos 
Irmãos. O caminhar das Regiões foi 
também considerado de modo especial.
Nos dias 8 e 9 de março, foi realizado 
um workshop para abordar a crise de-
corrente de situações de abuso sexual. 
Seguindo o programa, o penúltimo dia 
do encontro tratou do tema “liderança 
profética e serviçal” e “liderança de 
equipe”. No último dia do encontro, 

houve uma troca de ideias sobre como 
criar sinergias e uma reflexão sobre o 
Sínodo sobre os jovens e as chaves do 
Instituto em relação aos jovens.
 “Vivemos alguns dias de encontro num 
clima de fraternidade. A diversidade 
cultural nos faz perceber melhor o que 
significa ser uma FAMÍLIA GLOBAL que 
sonha com um futuro promissor para 
o carisma e a missão maristas”, disse 
o Ir. Moisés Alonso Pérez, Provincial da 
Ibérica.
“Minha experiência neste encontro sig-
nificou uma nova imersão na visão do 
Capítulo Geral de 2017. A visão com-

partilhada pelo Superior Geral sobre o 
Plano Estratégico e seus conselheiros 
me agradaram e deram um novo 
impulso ao meu apostolado. E, através 
do intercâmbio entre os participantes, 
aprofundei a realidade do Corpo Glo-
bal”, mencionou o Ir. Théoneste Kalisa, 
Provincial da África Centro-Leste.
Durante os dias do encontro, os 
Provinciais e Superiores tiveram 
também um espaço de diálogo com o 
Superior geral ou com o Vigário geral, 
os Conselheiros links e os diretores 
dos secretariados e departamentos da 
Administração geral. 
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No dia 25 de fevereiro de 2019, numa cerimônia 
simples, sob a sombra das árvores, foi realizada 
oficialmente a entrega do terreno aos Irmãos 

Maristas de Baucau (Fundação Marista Timor Leste), 
para a futura construção de uma escola de ensino 
Básico e Médio para o Distrito de Lautém. 
A cerimônia contou com a presença do Bispo, Dom 
Basílio Nascimento, do Pe. Joaquim da Silva, páraco 
de Lautém, dos Irmãos Peter Corr (Presidente do Insti-
tuto Católico de Formação de Professores) em Baucau, 
IManoel Soares e João Batista Pereira, além de repre-
sentantes da localidade (Suco Malailada - Lautém), 
dos doadores do terreno e vários convidados. 
Depois de mais de dois anos de procura, conver-
sas com diversos chefes de sub-distritos e visitas a 
diferentes áreas do Distrito de Lautém, os Irmãos Maristas 
conseguiram encontrar e receber gratuitamente um grande ter-
reno, com 90 mil metros quadrados, para a construção de uma 
escola. Esta futura escola faz parte de um projeto missionário 
da Província da Austrália.
O terreno foi doado pelos senhores Fernando da Costa Cabral 
e Francisco Fernandes Xavier, homens simples e pobres, mas 
que desejam contribuir para o desenvolvimento da educação 
em seu Distrito. Em troca da doação eles desejam que os 

Maristas contribuam para melhorar a educação naquela região, 
oferecendo ensino de qualidade, formação humana e religiosa, 
acolhendo muitas crianças e jovens pobres, segundo o Carisma 
de São Marcelino Champagnat. 
Os doadores e representantes da comunidade presentes espe-
ram que a nova escola Marista seja um importante instrumento 
para o desenvolvimento humano e social para uma população 
extremamente carente de necessidades básicas, entre as 
quais, uma boa educação.

Timor Leste: Futura escola marista para população carente em Lautém

Doação de terreno para a missão marista

Sri Lanka: Ser leigo marista 

Irmãos e leigos partilham       
sobre a vocação marista

Um grupo de 30 irmãos e leigos maristas do Sri Lanka 
participou, de 15 a 17 de fevereiro, de um seminário 
sobre vocação laical, fraternidade e comunhão, dirigido 

pelo Ir. Réal Sauvageau e pelo leigo marista canadense Chris-
tian Boutin.

A maior parte dos temas de reflexão e das contribuições 
abordados no seminário foram baseados no documento “Ser 
leigo marista: orientações para acompanhar os processos 
vocacionais e propor itinerários formativos”, que é um texto de 
referência para todos os maristas de Champagnat, particular-
mente para animar e acompanhar a vocação marista leiga.

Durante o encontro, o Sr. Christian também falou de suas expe-
riências vividas para capacitar os leigos maristas a assumir as 
responsabilidades de sua vocação.

Depois de três dias de sessões, análises e discussões em 
grupo, os irmãos e leigos maristas chegaram à conclusão de 
que ambas as partes se complementam e partilham o mesmo 
carisma de São Marcelino Champagnat.
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A equipe coordenadora das Fraternidades do Movimento 
Champagnat da Família Marista do México realizou um 
encontro dos animadores das fraternidades em Guadala-

jara, nos dias 22 e 23 de fevereiro.
O grupo de cerca de 40 leigos e irmãos se reuniu no Centro 
La Valla para aprofundar o tema da vocação do marista leigo e 
como acompanhar o processo vocacional dentro do MChFM.
Ana Saborío Jenkins, membro do Secretariado Alargado dos 
Leigos, participou do encontro como animadora, coordenando 
parte desta experiência, propondo uma reflexão sobre a constru-
ção de caminhos de comunhão entre leigos e irmãos na vivência 
do carisma Marista. Dialogou-se sobre as características de uma 
comunidade cristã e se reconheceu a importante contribuição 
que as Fraternidades do MChFM, como comunidades de vida, 
dão à igreja, refletindo o seu rosto mariano.
A discussão também abordou o papel do leigo/a como animador 
da comunidade, criando consciência da responsabilidade como 
cristãos e como leigos maristas de viver o carisma a partir de 

um processo de discernimento vocacional, como é proposto 
pelo novo Projeto de Vida do Movimento Champagnat da Família 
Marista.
A experiência foi muito enriquecedora, tendo sido possível sentir 
a fraternidade, partilhar a alegria de ser maristas, animando uns 
aos outros a acolher os novos desafios que apresenta o futuro de 
comunhão.

Mexico: Aprofundando a vocação do marista leigo

Encontro de animadores de Fraternidades  
em Guadalajara

Timor Leste: Formatura no Instituto
Católico para Formação de Professores

Espanha: Colégio Marista
Nuestra Señora de la Fuencisla - Segovia

Honduras: Maristas de Comayagua, que trabalham 
em um centro para crianças em risco social

Índia: Jardim e escola primária marista - 
Viyalan Medu - Trichy

Casa Geral
Grupo de Vida Cristiana de Jaén, Espanha

Brasil: Educadores do Colégio Marista São 
Marcelino Champagnat - Novo Hamburgo - RS

mundo marista
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Estados Unidos: Casi 50 años de trayectoria al servicio de los estudiantes en la escuela

El H. Kevin Handibode fue homenajeado en Miami

E l H. Kevin Handibode, director de la escuela Marista 
Christopher Columbus en Miami (USA), fue homenajeado 
por un equipo profesional de Baloncesto, en honor a sus 

casi 50 años de trayectoria al servicio de los estudiantes de la 
Columbus y por sus 80 cumpleaños, el día 23 de febrero, en la 
XFINITY East Plaza.
El H. Kevin fue nombrado capitán honorario por el Equipo de 
baloncesto Miami Heat, durante el medio tiempo del juego 
contra los Detroit Pistons. 
Durante la Ceremonia, el H. Kevin agradeció a todos los 
presentes y habló sobre su vocación como educador marista: 
“Lo más importantes son nuestros estudiantes. Nuestra misión 
como hermano marista es hacer que Jesús sea conocido y 
amado, a través de la visión de la educación cristiana. Y eso 
es lo que intentamos hacer todos los días. Y no puedo agra-
decerles a todos lo suficiente por todas 
las cosas que han hecho. Y para mí es 
un verdadero honor estar en la escuela 
durante todos estos años”.
La Christopher Columbus celebrará 
sus 60 aniversario de fundación este 
mes de marzo y su misión abarca tres 
tradiciones: la búsqueda de la excelencia 
académica, el patrimonio de la educación 
católica y el espíritu misionero de los 

Hermanos Maristas y San Marcelino Champagnat.
La Escuela comenzó a funcionar en 1958, y en 1959 los Her-
manos Maristas asumieron la dirección del centro académico 
bajo la dirección del H. Benedict Henry. Poco a poco la escuela 
católica comenzó a ganar prestigio y hacerse famosa por su 
nivel educativo y religioso. En el 2008, por cuarta vez conse-
cutiva, fue seleccionada como una de las 50 mejores escuelas 
secundarias católicas en los Estados Unidos. Hoy en día, tiene 
alrededor de 1700 estudiantes.
El H. Kevin Handibode, que también se desempeñó como 
entrenador de baloncesto, confesó qué es lo más le gusta ade-
más de ser marista: “me encanta entrenar a los chicos, no solo 
mostrarles cómo jugar al baloncesto, sino también enseñarles 
la decepción, el respeto, el cuidado de los demás y la unión 
como equipo, como hermandad”.

A comunidade de Toluca, da Província do México Central, 
recebeu dois postulantes no dia 16 de fevereiro. Os 
novos candidatos à Vida Religiosa Marista pediram para 

viver a experiência da comunidade depois de terem completado 
com êxito seu processo de aspirantado. São eles Miguel Avilés 
Rodríguez e Nicolás Pedro Pinzón Martínez.
O Ir. Javier Peña, que será responsável por acompanhá-los 
durante esse processo de formação, expressou seu entusias-
mo dizendo: “Nós, os seis irmãos da comunidade de Toluca, 
estamos muito contentes com sua chegada, mas ao mesmo 
tempo temos certa apreensão, porque é uma nova experiência 
como comunidade de formação e estamos preparando com 
dedicação as aulas para os postulantes: História do Padre 
Champagnat, introdução ao Antigo Testamento, Catecismo da 
Igreja Católica, fundamentos da cristologia e propostas de habi-
lidade artística, canto e o violão. Além de assegurar-lhes seu 
acompanhamento pessoal a cada semana, acreditamos que a 

formação hoje deve se basear na relação e pelo bom exemplo 
e almejamos que nossas orações e espaços comunitários os 
formem na vida familiar.”

Província de México Central

Dois novos postulantes na comunidade de Toluca
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Nosso trabalho e diálogo foram 
inspirados nos Apelos do XXII 
Capítulo Geral, nas iniciativas 

que o Planejamento Estratégico da 
Administração Geral nos proporciona e 
nas orientações que nos foram dadas 
pelos animadores todas as manhãs. 
Avançamos no ajuste dos resultados que 
esperamos alcançar em cada objetivo, na 
organização do calen-
dário de ações e nas 
colaborações ou apoios 
que vamos estabelecer 
com outros secreta-
riados para uma maior 
sinergia.
Um dos destaques foi 
o grande trabalho que 
fizemos juntos durante 
toda a semana com o 
Secretariado Irmãos hoje 
(H. Tony H. Leon e Angel 
Medina), CMI (H. Jeff 
Crowe) e nossos links 
conselheiros (Irmãos Ós-
car, João e Sylvain) e que foi promovido 
pelo Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, 

e pelo Conselho Geral. São os primeiros 
passos da Área da Vida Marista.
A atmosfera foi muito agradável, a frater-

nidade, o diá-
logo partilhado 
e a  comunhão 
entre irmãos 
de leigos. A 
percepção que 
temos é que 
todos temos 
um profundo 
desejo de 
continuar 
neste caminho 
de encontro 
da vocação 
marista comum 
e fortalecer 

nossas vocações específicas, mas 
sempre projetando juntos um futuro de 

comunhão de leigos e irmãos.
Para continuar neste diálogo concordou, 
como uma área de vida marista, uma 
reunião de vários dias em julho 2019 
em que podemos aprofundar uma série 
de iniciativas e desafios que nos propu-
semos e em que também viveremos a 
fraternidade entre nós.
Estes dias foram um presente do Senhor, 
porque vivemos a igreja com um rosto 
mariano: simples, alegre, integrador, 
onde o pão da fraternidade é partilhado. 
Em nossos trabalhos e projetos, temos 
em nossos corações os irmãos e leigos 
de hoje e de amanhã, que dia a dia dão 
o melhor de seu esforço para continuar 
a missão de Marcelino: tornar Jesus 
conhecido e amado. Caminhamos juntos 
como Maristas de Champagnat acom-
panhados pelo Espírito, que nos anima e 
fortalece.

Casa Geral: Secretariado dos Leigos

Planejamento Estratégico da Vida Marista

A percepção que 
temos é que todos 
temos um profundo 
desejo de continuar 
neste caminho de 
encontro da vocação 
marista comum e 
fortalecer nossas 
vocações específicas,,

,,

O Secretariado dos Leigos, com-
posto por Raul Amaya (diretor), 
Pep Buetas e Anges Reyes (co-di-
retores), participou no trabalho da 
semana de colaboração entre o 
Conselho Geral e os secretariados 
e departamentos da Casa geral, de 
18 a 22 fevereiro. Raúl nos conta a 
experiência que viveu nesses dias.


