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NOTÍCIASMARISTAS

■  De 1 a 4 de abril, o Ir. João Carlos do Prado, Conselheiro 
Geral, participa da reunião da Conferência Européia Marista 
em Alcalá de Henares, na Espanha.
■  De 1 a 6 de abril, participam da VIII Assembléia da Rede 
Marista Internacional de Instituições de Ensino Superior, 
realizada na Universidade Marcelino Champagnat, em Lima, 
Peru, os Irmãos: Ernesto Sánchez, Superior Geral; Luis Carlos 
Gutiérrez, Vigário Geral; Carlos Alberto Rojas e Mark Omede, 
diretor da Secretaria de Educação e Evangelização; Valdícer 

Fachi, Diretor do Departamento de Cmi, Richard Carey, Diretor 
Geral da FMSI-Onlus.
■  Os irmãos Ken McDonald e Óscar Martín Vicario, Conse-
lheiros Gerais, visitam a Província de Madagascar de 2 a 8 
de abril.
■  De 8 a 15 de abril, os irmãos Valdícer Fachi, Diretor do 
Departamento de Cmi e H. Jeffrey Crow, responsáveis pelo 
projeto Lavalla200>, visitarão a comunidade de Holguín, 
em Cuba.

29 de março – 4 de abril: visita à co-
munidade de Port Moresby, Pápua Nova 
Guinea – Ir. Ben Consigli e Ir. Josep 
Maria Soteras, Conselheiros Gerais.
30 de março – 9 de abril: visita à Ni-
géria e seminário sobre sustentabilidade 
– Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral.
31 de março – 2 de abril: visita à Pro-
víncia África Austral – Ir. Óscar Martín e 
Ir. Ken McDonald, Conselheiros Gerais.
01 – 03 de abril: visita à Comunidade 
L’Hermitage - Ir. Ángel Medina e Ir. 
Jeffrey Crowe.
01 – 04 de abril: encontro da Confe-
rência Europeia Marista em Alcalá de 
Henares – Ir. João Carlos do Prado, 
Conselheiro Geral.
01 – 06 de abril: Assembleia Geral da 
Rede Marista Internacional de Institui-
ções de Educação Superior em Lima, 
Peru – Ir. Ernesto Sánchez, Superior 
Geral; Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
Geral; Ir. Carlos Alberto Rojas e Ir. Mark 
Omede, diretores do Secretariado da 
Educação e Evangelização; Ir. Valdícer 
Fachi, Diretor do Departamento Cmi, 

Ir. Richard Carey, 
Diretorda FMSI-
-Onlus.
02 – 08 de abril: 
visita à Província 
de Madagascar – 
Ir. Ken McDonald 
e Ir. Óscar Martín 
Vigário, Conselhei-
ros Gerais.
08 – 15 de abril: 
visita à comunidadeLavalla200> de 
Holguín Cuba - Ir. Valdícer Fachie Ir. 
Jeffrey Crowe.
10 a 12 de abril: encontro com equipes 
de trabalho da Região da América do 
Sul no Brasil - Ir. Carlos Rojas Mendes.
11 – 13 de abril: programa sobre a 
liderança, em Roma – Conselho Geral.
18 – 21 de abril: celebração da 
Semana Santa com os jovens maristas – 
Giugliano, Itália – Ir. Tony Leon, Diretor 
do secretariado Irmãos Hoje.
23 – 26 de abril: capítulo da Provín-
cia West Central Europe em Freising, 
Alemanha – Ir. Luis Carlos Gutiérrez, 

Vigário Geral; Ir. Ben Consigli e Ir. João 
Carlos do Prato, Conselheiros Gerais.
23 – 28 de abril: capítulo da 
Província East Asia, nas Filipinas: Ir. 
Ernesto Sánchez, Superior Geral, e Ir. 
Sylvain Ramandimbiarisoa, Conse-
lheiro Geral.
27 de abril – 4 de maio: visita à Pro-
víncia de l’Hermitage – Ir. Ben Consigli 
e Ir. João Carlos do Prado, Conselheiros 
Gerais.
28 de abril – 4 de maio: visita ao Dis-
trito África do Oeste – Ir. Ken McDonald 
e Ir. Óscar Martín Vigário, Conselheiros 
Gerais.
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29 – 30 de abril: encontro do comité 
executivo do Bedford Fund na Casa 
General – Ir. Libardo Garzón, Ecônomo 
Geral.
29 de abril - 3 de maio: Encontro dos 
líderes da educação e evangelização 
Região Arco Norte na Cidade da Gua-
temala, Guatemala - Brasil - Ir. Carlos 
Rojas Mendes.
30 de abril – 2 de maio: Conferência 
Marista da Ásia (Sri Lanka) – Agnes 
Reyes, Codirectora Secretariado de 
Laicos.
02 – 03 de maio: encontro do Consejo 
de administración del Bedford Fund 
na Casa General – Ir. Libardo Garzón, 
Ecônomo Geral.
05 – 10 de maio: visita à Província de 
Compostela – Ir. Ben Consigli e Ir. João 
Carlos do Prato, Conselheiros Gerais
06 - 09 de maio: visita a SED – 
Espanha – Ir. Valdícer Fachi, diretor do 
departamento Cmi.
06 – 09 de maio: encontro do Comité 
Internacional de Assuntos Econômicos 
na Casa General – Ir. Libardo Garzón, 
Ecônomo Geral
06 - 10 de maio:  encontro da 
equipe "Ad Hoc" para o lançamento 
do Projeto da Rede Global de Escolas 
Maristas em Roma - Ir. Carlos Rojas e 
Ir. Mark Omede.
06 – 12 de maio: visita à Província da 
Nigéria – Ir. Ken McDonald e Ir. Óscar 
Martín Vigário, Conselheiros Gerais
07 – 10 de maio: encontro da equipe 
europeia Irmãos Hoje - Beirut – Líbano 
– Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje
11 – 14 de maio: articulação com o 
voluntariado nas Filipinas – Ir. Valdícer 
Fachi, diretor do Departamento Cmi.
11 – 17 de maio: visita à Província 
Ibérica – Ir. Ben Consigli e Ir. João 
Carlos do Prato, Conselheiros Gerais.
13 – 20 de maio: encontro com a 
equipe Pastoral Vocacional de México 
Ocidental - Guadalajara – México – 
Ir. Tony Leon, Diretor do secretariado 
Irmãos Hoje.
14 – 20 de maio: visita à Província de 

África Centro Este – Ir. Ken McDonald 
e Ir. Óscar Martín Vigário, Conselheiros 
Gerais
15 de maio: celebração dos 300 anos 
da morte de S. João Batista de La Salle – 
Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral
15 – 18 de maio: reunião da Comissão 
de Leigos da Ásia, na Malásia – Agnes 
Reyes, Co-diretora do Secretariado de 
Leigos
15 – 18 de maio: reunião das comis-
sões da Região Ásia, na Malásia – Ir. 
Valdícer Fachi, diretor do Departamento 
Cmi
17 de maio: reunião do Conselho do 
CIVCSVA – Ir. Ernesto Sánchez, Superior 
Geral
18 – 21 de maio: visita à Província 
Mediterránea – Ir. Ben Consigli e Ir. João 

Carlos do Prato, Conselheiros Gerais
19 – 21 de maio: curso para ecôno-
mos nas Filipinas – Ir. Libardo Garzón, 
Ecônomo Geral
20 de maio: reunião do Conselho da 
Uniao dos Superiores Gerais (USG) – Ir. 
Ernesto Sánchez, Superior Geral
22 – 24 de maio: assembleia da União 
dos Superiores Gerais (USG) – Ir. Ernesto 
Sánchez, Superior Geral
23 – 25 de maio: programa sobre lide-
rança em Roma – Conselho Geral
27 de maio: reunião do conselho do 
“Proyecto Fratelli” – Ir. Óscar Martín, 
Conselheiro Geral e Ir. Valdicer Fachi, 
Director do Cmi
28 de maio: encontro com o grupo de 
formação Senderos, em Manziana – Ir. 
Ernesto Sánchez, Superior Geral.

Os diretores maristas da Região América Sul reuniram-se no dia 21 de março 
no Colégio Marista Champagnat, em Porto Alegre (Brasil Sul-Amazônia), para 
abordar questões educativas e propostas pedagógicas.

Uma oportunidade para trocar ideias, compartilhar experiências e partilhar boas práti-
cas. Assim foi o Encontro da Equipe da Rede de Escolas da Região América Sul , com 
a visita de diretores maristas do Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Paraguai e Brasil .
Na tarde do dia 21 de março, acolhemos 12 colegas em nossa escola com o objetivo 
de apresentar nossos espaços e nossa proposta pedagógica. Nossa equipe diretiva 
compartilhou as metas do planejamento estratégico e os projetos realizados para  
alcançar os objetivos, com destaque para o Living English e a Educação Infantil.
Os diretores maristas conheceram ainda espaços da nossa escola, como salas de 
aula, laboratório de Robótica e Física, Ateliê da Educação Infantil, Capela e Living 
English.

Brasil: Uma oportunidade para trocar ideias    
e compartilhar experiências

Colégio recebe diretores da América Sul
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VIII Assembleia da Rede Marista Internacional       
de Educação Superior ocorre na próxima semana

Mais de 20 universidades maristas de todo   
o mundo se reúnem para dialogar    
sobre a atuação no ensino superior

Entre os dias 1º e 6 de abril, 
ocorre a VIII Assembleia da Rede 
Marista Internacional de Educação 

Superior, em Lima, no Peru. Com a 
temática Construindo pontes em um 
mundo fragmentado, o encontro tem 
como objetivo fortalecer as reflexões e 
o diálogo entre as diferentes atuações 
maristas do ensino superior nos cinco 
continentes. Ao longo da semana, a 
assembleia contará com a presença de 
representantes de mais de 20 universi-
dades maristas de todo o mundo.
Com quase 15 anos de implementa-
ção, o grupo da Rede Marista Interna-
cional de Educação Superior busca, 
desde 2004, criar conexões multidire-
cionais em comunicação interinstitu-
cional entre as universidades maristas. 
A partir da I Assembleia, que ocorreu 
em Curitiba (Brasil), as relações entre 
os representantes do grupo fundamen-
tam-se nos princípios de identidade, 
pertença, igualdade e participação.
Para o Ir. Carlos Alberto Rojas, Coorde-
nador do Secretariado de Educação e 
Evangelização do Instituto Marista, esse 

encontro será muito importante, pois, a 
partir dos diálogos realizados nele, será 
possível repensar os caminhos para 
seguir o legado de Champagnat. Para 
ele, os desafios enfrentados pela missão 
marista para responder às chamadas 
das crianças e jovens do mundo de 
hoje estão muito complexos. Por isso, é 
preciso reunir energias conjuntas entre 
todas as unidades maristas para atender 
a essas necessidades. “Precisamos dis-
ponibilizar toda nossa energia, capaci-
dade e recursos para responder a esses 
clamores”, avalia. “Nossas instituições 
de educação superior são convidadas 
a dar um passo em frente e liderar a 
busca por soluções para os obstáculos 
que enfrentamos”, finaliza.

Confira abaixo a lista das universidades 
participantes da Assembleia:
• Casa de Formação de Manziana
• Centro Universitario Cardenal Cisneros
• Centro Universitario do Este de Minas 
Gerais
• Fundación Macnab Bernal
• Instituto Católico de Formação de 
Professores
• Instituto Superior Marista
• Marist International University College
Marist Polytechnical
• Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná
• União Brasileira de Educação Católica
• Universidad  Notre Dame Of Dadiangas
• Universidad Catolica de Australia
• Universidade Católica de Brasília
• Universidad Marcelino Champagnat
• Universidad Marista CDMX
• Universidad Marista de  San Luis Potosi
• Universidad Marista de Guadalajara
• Universidad Marista de Merida
• Universidad Marista de Queretaro
• Universidad Marista Valladolid
• Universidad Notre Dame of Kidapawan 
(College)
• Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul
• Universidad Pontificia De Salamanca
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Paraguai: Encontro de responsáveis Locais - 
Mundo Juvenil Marista - Asunción

Bélgica: Província da Europa Centro Oeste em 
peregrinação a L'Hermitage

Filipinas
A comunidade MAPAC

África do Sul
Jantar da Juventude Marista - Joanesburgo

Bangladeche
Via Crúcis no Giasnogor - Escola St Marcellin

Madagascar: Celebração do Dia de São José na 
Instituição St Joseph Antsiranana

mundo marista

Em 17 de março de 2019, teve início a 3ª edição do 
Roteiro de Formação de Lideranças Maristas para a 
missão organizada pelo Conselho Missionário Europeu.

Dezessete pessoas das províncias maristas de Compostela, 
Hermitage, Ibérica e Mediterrânea chegaram à casa de 
L'Hermitage com grande entusiasmo e desejo de apren-
der, para passar uma semana vivendo juntos e conhecer 
a realidade internacional dos nossos trabalhos. Por alguns 
dias mergulhamos no modelo de líder que era Champagnat 
e seu modo de lidar com os problemas do dia-a-dia, como 
liderar a partir de si mesmo, escutar e buscar com genero-
sidade o bem do grupo, sempre a partir do exemplo.
Nos dias de hoje, sentimos Marcelino e seu projeto de vida 
mais perto do que nunca; graças ao acolhimento, carinho 
e envolvimento dos irmãos da comunidade com todo o 
grupo, para nos fazer sentir em casa, mudando o nosso 
olhar, ajudando-nos a encontrar em cada lugar algo mais 
profundo que nos ajude a conhecê-lo melhor. As apresen-

Formação de líderes maristas para a missão na Europa

>>
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A recente reunião da Comissão In-
ternacional Irmãos Hoje, realizada 
de 18 a 22 de março, na Casa 

Geral, teve uma agenda completa com 
variados temas e atividades, tais como:

Explorar as implicações dos planos 
estratégicos na formação inicial e per-
manente.
Visita à nova comunidade e à equipe 
internacional de formação permanente 
em Manziana.
Aprender sobre padrões profissionais e o 
código de conduta para formadores.
Revisão da prática em Formação inicial 
à luz da Nova Constituição.
Após três anos de mandato, esta foi 
a última reunião da comissão. Seus 
membros foram de grande ajuda para 
o Secretariado Irmãos Hoje na implementação do Colóquio 
Internacional de Formação Inicial em 2015, o plano para o 

Curso Internacional de Animadores Vocacionais (2016), a 
Organização do Colóquio Africano de Formação (2017).O 
Ir. Aureliano García foi convidado para esta comissão como 
novo representante da Europa após a eleição do Ir. Óscar 
Martin para o Conselho Geral. Os Irmãos Óscar Martin e 
João do Prado são os conselheiros de ligação desta comis-
são.

O Secretariado Irmãos Hoje é muito grato pela sabedoria per-
cebida em cada um dos irmãos, que representam as regiões 
do Instituto.No entanto, a maior dádiva foi a atitude simples 
e fraterna com a qual participaram das reuniões nos últimos 
3 anos. Suas contribuições foram muito significativas para o 
trabalho do Secretariado.

Agradecemos a estes irmãos que serviram com grande zelo 
ao Instituto: Ir. Vincent Abadom (Província da Nigéria - Áfri-
ca), Ir. Cyprian Gandeebo (Distrito da África Ocidental - re-
presentante do MIC), Ir. Luis Felipe González (Província do 
México Central - Arco Norte), Ir. Márcio Henrique Ferreira 
da Costa (Província Brasil Centro Norte - América do Sul), Ir. 
Óscar Martin (Província de Compostela - Europa), Ir. Peter 
Rodney (Província da Austrália - representante do MAPAC), 
Ir. Lindley Sionosa (Província da Ásia Oriental - Ásia), Ir. 
Sefo Une (Distrito do Pacífico-Oceania). Todos eles foramex-
celentes companheiros e formadores.

Comissão Internacional Irmãos Hoje 2019

Companheiros e formadores maravilhosos

Formação de líderes maristas para a missão na Europa
tações e trabalhos foram realizados durante toda a semana 
pela Sra. Ángela Sestrini e os irmãos Emili Turú, Diogène 
Musine e Benito Arbués, aprofundando sobre o líder que 
queremos ser.
Depois de visitar lugares como La Valla e Rosey, muitas 
questões surgem no meu interior: Quem sou eu? Quem 
eu quero ser? Qual minha vocação? Qual líder sou eu? O 
lugar é revelador, um passo em direção ao futuro, sem 
perder de vista o passado e estar plenamente consciente 
da realidade e da sociedade atual, algo fundamental para 
uma instituição que não perde de vista suas origens.
As seguintes semanas do curso, que terminará em Roma 
em outubro de 2020, estão focadas na melhoria da 
gestão, conhecer a organização em nível europeu e redes 
internacionais, tudo isso nos permite ter uma visão global 
do instituto hoje e continuar o sonho de Marcelino lideran-
do nossas equipes, sempre com a ajuda da Boa Mãe e do 
carisma marista.
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O futuro da província do Canadá

Primeira reunião da comissão preparatória  
da Assembleia Provincial

Devido ao número decrescente de 
irmãos, a província do Canadá 
enfrenta um grande desafio: as-

segurar que a missão possa continuar. 
A aposta é que os leigos maristas se 
comprometam a continuar com o caris-
ma de Champagnat. Portanto, é neste 
contexto e a serviço da continuidade da 
vida marista que uma Assembleia Pro-
vincial está programada para novembro 
próximo.

Como o processo envolve a Adminis-
tração Geral, a Região Arco Norte e a 
Província do Canadá, a comissão orga-
nizadora é composta pelos represen-
tantes da Administração Geral, os dois 
irmãos Conselheiros: João Carlos do 
Prado e Ken McDonald; representantes 
da Província do Canadá: o irmão Gérard 
Bachand, o irmão Félix Roldan e dois 
leigos, a senhora Patricia Deslauriers e 
o senhor Christian Boutin. Além disso, o 
processo é apoiado por uma facilitadora, 
a Sra. Silvia Gollini Daum; e também o 
vigário geral, Luis Carlos Gutiérrez Blan-
co, responsável pela regionalização.

O propósito do primeiro dia de trabalho 
foi determinar o objetivo da Assembleia. 
Além disso, era necessário definir o 
significado coletivo a ser dado à referida 
Assembleia.

Depois de um dia de discernimento, a 
comissão formulou as intenções nos 
seguintes termos: “Juntos, acreditamos 

em uma expressão renovada e vibran-
te do carisma marista. O objetivo do 
processo é mobilizar os atores atuais e 
futuros para que possam se compro-
meter com alegria a viver o carisma 
que se expressa em novas formas de 
fraternidade que fortaleçam os laços de 
confiança”.

O conteúdo do segundo dia concen-
trou-se nos aspectos organizacionais 
do processo como um todo, daqui até a 
próxima reunião da comissão, agendada 
para agosto de 2019.

Entre as ferramentas adotadas para 
apoiar a meta, concordou-se em privile-
giar um modo de consulta que permita 
alcançar o maior número de atores da 
vida marista em Quebec e na região. O 
desejo dessa consulta é que seja um 
vasto projeto de mobilização que permi-

ta encontrar novas ideias sobre o futuro 
da província.

Durante os dois dias de reuniões na 
Casa Geral, as conversas foram reforça-
das por um ambiente propício à reflexão 
profunda, sempre com vistas ao serviço 
da missão. A comissão trabalhou em um 
clima de fraternidade que naturalmente 
permitiu intercâmbios frutuosos.

Este é apenas o começo desse pro-
cesso. A comissão convida todos para 
garantir que essa importante iniciativa 
traga esperança para o Canadá e ao 
corpo global.

A proposta da Administração geral é 
ousada e cheia de reconhecimentos, 
e lhes agradecemos por acreditar em 
um futuro para todos os irmãos e leigos 
maristas.


