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NOTÍCIASMARISTAS

D
iante dos terríveis atentados 
sofridos no domingo de Páscoa, 
21 de abril de 2019, em várias 
Igrejas e hotéis do Sri 

Lanka, expresso a vocês, em 
nome do Instituto e do Con-
selho geral, nossa profunda 
tristeza, consternação e dor 
por esses atos de violência 
injustificáveis e desumanos, 
que condenamos veemen-
temente.
Juntamente com o Ir. 
Mervyn Perera, Superior 
provincial, e toda a Igreja 
do Sri Lanka, assim como 
todos os homens e mulhe-
res de boa vontade de 
qualquer credo ou ideo-
logia, expressamos nossa 
solidariedade. Lamentamos 
profundamente saber que 
três alunos e alguns pais e 
ex-alunos de nossas próprias 
escolas, Maris Stella Negombo 
e Maris Stella Thimbirigaskatuwa, 
perderam suas valiosas e insubsti-
tuíveis vidas. Apresentamos as nossas 
condolências e orações às suas famílias, 

bem como a todos os outros que morre-
ram ou foram feridos e a todo o povo do 
Sri Lanka.

Do mesmo modo, reafirmamos a nossa 
fé na busca de soluções pacíficas e no 
poder do amor como caminho cristão e 
única resposta fundamental para a cons-
trução da paz e da justiça duradouras.

Pedimos a todos os maristas do mun-
do, em suas diferentes redes, que 
se unam na oração, na proximidade 

e nos gestos de solidariedade, 
para o descanso eterno dos 

defuntos de nossa comuni-
dade marista e das outras 
vítimas inocentes; para a 
recuperação de todos os 
feridos; para o conforto 
de todas as suas famílias 
e amigos; e para a paz 
estável e permanente em 
seu querido país.

Com afeto,
Ir. Ernesto Sánchez,

Superior Geral,
e Conselho Geral

24 de abril de 2019

Aos maristas de Champagnat em Sri Lanka

Comunicado do Superior Geral e seu Conselho

■ De 28 de abril a 4 de maio, os Irmãos Ken McDonald e 
Óscar Martin Vicario, Conselheiros Gerais, visitam o Distrito 
da África do Oeste.
■ O Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral, encontrou-se com 
o Comitê Executivo do Bedford Fund, na Casa Geral, de 29 a 
30 de abril. De 2 a 3 de maio, na Casa Geral, ele se encontra 

com o Conselho dessa mesma entidade.
■ De 29 de abril a 3 de maio, o Ir. Carlos Alberto Rojas 
participa, em Guatemala, do encontro de líderes de educação 
e evangelização da Região Arco Norte.
■ Começou na terça feira e termina na quinta-feira a Confe-
rência Marista da Ásia, que se realiza no Sri Lanka.

PDF: English | Español | Français |  Português

administração geral

http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_PT.pdf
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De 12 a 14 de abril de 2019, 
quarenta e dois leigos de toda 
Filipinas participaram do primeiro 

Encontro Nacional Maristas de Cham-
pagnat, realizado no Centro de Missão e 
Espiritualidade Marista da Ásia, no lago 
Sebu. Para os participantes, o fim de 
semana de encontro foi uma experiência 
motivadora que lhes permitiu desco-
brir, enriquecer e valorizar a vida leiga 
marista.
O evento foi organizado pela Comissão 
Leiga do Setor das Filipinas da Província 
East Asia, com o objetivo de responder 
a um dos apelos do XXII Capítulo Geral, 
que convida a "Promover a cultura 
do encontro (Evangelii Gaudium, 220) 
através de programas e experiências 
significativas de encontro com Deus, 
consigo mesmo e com os demais, esta-
belecendo relações simples, onde todos 
somos valorizados e escutados".
O encontro foi uma oportunidade para 
estar em comunhão, aprender, partilhar 
e rezar. Os participantes refletiram juntos 
sobre temas como a comunicação, a 
comunhão, o enriquecimento da vida 
leiga marista e o aprofundamento da 
oração: uma experiência vivificante de 

Deus em nós.
Todos os presentes participaram da 
celebração do Domingo de Ramos, rea-
lizada na paróquia local, e sua presença 
simbolizou a vida leiga marista como um 
presente para a Igreja. No final da missa, 
os participantes plantaram vinte árvores 
frutíferas no terreno do Centro Marista 

de Missão e Espiritualidade da Ásia. 
O ato manifestou o compromisso dos 
leigos maristas de cuidar da nossa "casa 
comum".
O evento foi concluído com o desejo dos 
participantes de enriquecer e fomentar o 
dom de ser Maristas Leigos no quotidia-
no da vida.

O Ir. Moisés Cisneros nasceu em 12 
de agosto de 1945, em Quintana de 
Raneros, León, Espanha, no seio de 
uma família que soube inculcar em 
todos os seus filhos um profundo 
sentido da vida e da fé católica, 
herança já de tradição e de vivência 
familiar. Iniciou seu apostolado em El 
Salvador, na Escola Santo Afonso. A 
partir do Liceo Salvadoreño realizou 
uma bela projeção na comunidade de 
Atehuán. Foi fundador da comunidade 
de Chichicastenango. Quando 
era diretor da Escola Marista da 
Guatemala, foi assassinado em seu 
escritório, no dia 29 de abril de 1991.
Com sua morte violenta deixou uma 
lembrança de dedicação e entrega às 

pessoas simples de Ateos, Chichi e na 
zona 6, de atenta preocupação com 
os jovens Irmãos de sua comunidade, 
em seus 25 anos como apóstolo 
entre as crianças e jovens e sua 
fidelidade até a morte, confirmando 
o texto evangélico: Se o grão de 
trigo não cai na terra e morre, fica 
infecundo; porém se morre, dá muito 
fruto.”

Memória do Ir. Moisés Cisneros

Filipinas: Aprofundar a vida leiga marista

Encontro de Leigos Maristas

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5114
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Aconvite da Bridge 47, CIVICUS 
e apoiado pela Rede Marista de 
Solidariedade da Província Brasil 

Centro-Sul, o brasileiro Gabriel Genival-
do dos Santos, 17 anos, participou da 
Semana Internacional da Sociedade Civil 
– ICSW. O evento aconteceu do dia 6 a 
11 de abril, na Sérvia.

Gabriel participou da mesa de discussão 
sobre dados, tecnologia e estruturas 
globais ao lado de Michel Forst, relator 
especial da ONU sobre o status dos 
defensores de direitos humanos.

O tema da ICSW 2019 foi “O poder da 
união”, e reuniu cerca de 700 lideranças 
da sociedade civil para construir pontes e 
fortalecer processos diante dos principais 
desafios globais. A participação do jovem 
marista pode ser assistida em português 
a partir do tempo 1:18 no link
http://bit.ly/2Z1tS2V.

Em sua intervenção Gabriel indagou aos 
adultos representantes das organizações 
da sociedade civil sobre a linguagem 
usada na produção de dados sobre 
infâncias e juventudes, “Vocês estão aqui 
para construir pontes, percorrer ruas, su-
bir escadas, mas para onde vocês estão 
olhando? Que linguagem estão usando”, 
referindo-se às distâncias entre a ação 
das organizações e as periferias.

Também fez um apelo para que as 
organizações trabalhem de forma mais 
solidária e com os jovens, garantindo 
seu direito à participação. “Não é de 
tecnologia que precisamos para nos 
conectar e impactar. Nossos corpos 
encontram muitas outras maneiras 
para se expressar e conquistar a 
atenção que na verdade deveria ser 
um direito [...]. Nossos corpos e nossa 
arte gritam. Vocês conseguem ver?”, 
questionou.
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O Ir. César Rojas, Provincial de 
Norandina, foi eleito como presidente 
da Conferência de Religiosos do país. 
Ele toma o lugar da Irmã Gloria Liliana 
Franco Echeverri, da Companhia de 
Maria, na animação da vida religiosa 
colombiana.

■  livro sobre os superiores Gerais
A Provincia Brasil Centro-Sul, durante 
a Assembleia Provincial realizada no 
último final de semana, lançou o livro 
“Nossos Superiores Gerais - Biogra-
fias dos Superiores do Instituto dos 
Irmãos Maristas, de 1839 a 1993. É 
uma publicação do Memorial Marista, 
imprimida pela Editora Universitária 
Champagnat

■  Compostela
A Assembleia das Obras Sociais 
da Província reuniu, em Vouzela, a 
educadores para tomar consciência 
da solidariedade provincial e das 
prioridades para o próximo triênio e 
refletir sobre os direitos da Infância, 
a participação e protagonismo das 
crianças e jovens nas obras sociais.

 ■  malaui
Há algumas semanas, 28 profes-
sores, com dois irmãos acompa-
nhantes, se reuniram em Mtendere 
para aprofundar sua compreensão 
da vocação marista, liderados por 
Mike Greeff e Pam Paton-Mills. Os 
líderes analisaram também ideias 
práticas para iniciar os grupos de 
vida marista, respondendo aos apelos 
do Capítulo como uma forma de se 
engajar na vida marista.

Direitos humanos:
construir pontes e fortalecer processos

Jovem marista participa
da Semana Internacional
da Sociedade Civil, na Sérvia

http://bit.ly/2Z1tS2V
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5116
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Filipinas:
Ir. Ernesto em Davao, com postulantes

Sri Lanka
Noviciado Internacional de Tudella

Canadá
Retiro provincial em Mont Champagnat

Camboja
Encontro do Conselho do Distrito da Ásia

Alemanha: Capítulo da Província West Central 
Europe em Freising

Chile: Encontro de Antigos Alunos da Escola 
Marista de Villa Alemana

mundo marista

As pessoas são duas vezes mais propensas a considerar      
a vida religiosa se forem encorajadas por alguém

Vocação religiosa nos Estados Unidos

A Conferência Nacional da Vocação 
Religiosa e o Centro de pesquisa 
para a Pastoral dos Estados Uni-

dos publicaram um infográfico demons-
trando tendências recentes sobre os 
participantes da vida religiosa e recentes 
profissões religiosas nos Estados Unidos.
Alguns pontos chave que foram eviden-
ciados são:
• 440 pessoas entraram na vida reli-
giosa em 2018.  Este número é inferior 
ao de 2017, mas ainda superior ao de 
2015.
• 240 pessoas professaram votos 
religiosos em 2018, quase o dobro do 
número de 2015.
• Metade dos entrevistados considerou 
pela primeira vez a vida religiosa quando 
tinham 19 anos de idade ou menos.

• Metade dos entrevistados entrou na 
vida religiosa quando tinha 25 anos ou 
menos.
• As pessoas são duas vezes mais 
propensas a considerar a vida religiosa 
se encorajadas por outra pessoa e cinco 
vezes mais propensas se encorajadas 

por três ou mais pessoas.
Esta informação mostra que há muito 
que podemos fazer para encontrar e 
acolher aqueles que têm vocações para 
os Irmãos Maristas!
Informações detalhadas da pesquisa 
estão disponíveis nesse link.

Noviciado de Medellín

https://nrvc.net/publication/download/4570/vocationsstats_infographic_3-12-19.pdf?view=true
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5117
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Sustentabilidade da vida e missão marista na África e Ásia

Encontro reúne mais de 50     
pessoas com cargos de liderança na Nigéria

C   erca de 50 pessoas com funções 
de liderança participaram de um 
encontro sobre “Sustentabilidade 

da vida e missão Marista”, realizado na 
Nigéria, de 8 a 11 de abril. Este encontro 
faz parte de um projeto promovido pelas 
Unidades Administrativas da África e 
Ásia, através de um grupo de trabalho 
dedicado a fomentar a sustentabilidade 
econômica nessas regiões.

O objetivo do projeto é “oferecer as fer-
ramentas” – às Unidades Administrativas 
– que lhes permitam obter uma melhor 
visão do que têm, como estão gerindo-
-as e como poderiam geri-las melhor. “O 
que estamos fazendo é acompanhar os 
Conselhos provinciais para que possam 
caminhar sozinhos”, disse o Irmão Libar-
do Garzón Duque, Ecônomo geral, que 
está à frente dessa iniciativa, que conta 
também com a ajuda da Província Brasil 
Centro Sul, que oferece apoio técnico e 
assessoramento.

Ainda que o grupo de trabalho tenha 
começado a reunir-se desde 2011, mas 
somente em 2016 o projeto começou 

a ser desenvolvido com os primeiros 
encontros de trabalho nas Províncias de 
Pace e Madagascar, o Distrito da África 
Oeste e uma Província da Ásia. Naquele 
ano, foi realizado um encontro em Nairó-
bi, onde estiveram presentes participan-
tes de todas as províncias da África.

Em janeiro de 2018, o Irmão Libardo e o 
grupo de trabalho decidiram começar a 
trabalhar com outras duas províncias da 
África: a província da Nigéria, cujo en-
contro aconteceu no início de abril deste 
ano, e a província da África Austral, cujo 
encontro acontecerá no próximo mês de 
maio, em Malawi

No encontro ocorrido na Nigéria, que 
se realizou entre os dias 8 a 11 de abril 
passado, estiveram presentes o Supe-
rior Provincial, o Irmão Vicent Abadom, 
os membros do Conselho provincial, 
a comissão de assuntos econômicos, 
outros e Irmãos com cargo de liderança, 
totalizando cerca de 50 pessoas.

“A Nigéria iniciou uma trajetória de or-
ganização, já tem um plano estratégico 

desde 2014, que vai até 2020. O que 
fizemos foi revisar seu plano estratégi-
co, os avanços e, a partir daí, planejar 
a metodologia que foi proposta esses 
encontros”, explicou o Irmão Libardo, 
que esteve presente na abertura do 
encontro. O evento também contou 
com a participação de dois organiza-
dores do Brasil, June Cruz e Fernanda 
Arruda, ambos da Província Brasil 
Centro-Sul.

“E agora, no início do próximo ano, 
vamos ter uma reunião com a equipe 
geral, que conta com um representante 
de cada uma das Províncias que estão 
participando do processo, para redi-
mensionar um pouco e ver que passos 
seguir”, acrescentou o Irmão Libardo, 
referindo-se aos avanços alcançados.

A iniciativa sobre a “Sustentabilidade 
da vida e missão Marista” nasceu em 
2009, quando o Capítulo Geral pediu 
ao Conselho Geral para criar um grupo 
de trabalho, a fim de estudar e refletir 
sobre a sustentabilidade econômica das 
Províncias da África e algumas da Ásia.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5115
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5115
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“Vocês são todos irmãos”
Matt 23:8

1° de maio
Dia dos 
Religioso 
Irmãos

"Olá, irmão!" é uma saudação familiar que muitos de nós recebemos diariamente 
em nossas comunidades ou locais de trabalho, seja de alunos, colegas ou pais. 
Essa saudação assumiu um significado especial no dia 15 de março, na Nova 
Zelândia, quando Daoud Nabi, um avô muçulmano afegão de 71 anos, saudou 
o atirador terrorista que invadiu a Mesquita Al Noor em Christchurch. Daoud 
encontrou hostilidade e respondeu com hospitalidade, acolhendo um estranho 
como irmão em seu local de culto. Infelizmente, Daoud tornou-se a primeira das 
50 vítimas mortas pela loucura do terrorista.

O "Olá irmão!" é frequentemente visto como o reconhecimento de nossa particular e 
muitas vezes mal entendida identidade como homens religiosos na igreja e este título 
nos distingue do muito mais conhecido membro ordenado da igreja clerical: 'Padre'.

No dia 1º de maio, alguns lugares do mundo celebram o Dia dos Religiosos Ir-
mãos, um dia ligado à festa de São José Operário. Em alguns sites, como este 
http://tiny.cc/h58x5y, é possível encontrar recursos preparados para celebrar 
esse dia.

Há algumas semanas, 
estamos lançando 
semanalmente, nas 
redes sociais imagens 
que se relacionam com 
o tema "Ser Irmãos 
Hoje".  As imagens 
são de irmãos e de 

irmãos com 
outros maristas de 
Champagnat.  Cada 
uma dessas imagens 
é acompanhada 
por uma citação 
do documento do 
Vaticano 2015, "A 
identidade e a missão 
do irmão religioso na 
Igreja". Aqui pode ver 
as imagens usadas. 

Ainda há várias imagens a 
serem divulgadas durante 
as próximas 
semanas.

http://tiny.cc/h58x5y
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
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Novo Conselho Provincial   
de Europa Centro-Oeste:

Ronnie Mc
Michael Schmalzel
Robert Thunus  (Provincial)
Roberto Di Troia
Nicholas Smith

Novo Conselho Provincial
de East Asia:

Domingo Lee
Manuel de Leon
Allan de Castro
Andrew Chan
Dominador Santiago (Provincial)

Para celebrar esse dia, foi criado um vídeo com 
imagens recentes de irmãos de todas as regiões 
maristas. As imagens são acompanhadas pelo 
"Salve Regina" do Bicentenário do Instituto, com-
posto por Michael Herry e cantado por um coro 
internacional de irmãos.  O vídeo começa e termi-
na com a visão da nossa galáxia, o lugar onde os 
irmãos religiosos são constantemente chamados a 
atuar. Você pode assistir abaixo este vídeo.

https://youtu.be/V64LooFAxrE

Nesse dia dos Religiosos Irmãos podemos apren-
der com o exemplo de Daoud Nabi, o avô muçulmano que, encontrando hostilidade, respondeu com hospitalidade e saudou o 
estrangeiro como um irmão. Que possamos, como religiosos irmãos, a quem o Papa Francisco descreve como "peritos em comu-
nhão", sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro, dizendo "olá irmão, olá irmã."

Br Tony Leon, Secretariat of Brothers Today

https://youtu.be/V64LooFAxrE
https://youtu.be/V64LooFAxrE
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Nova Zelândia: Criando redes e fortalecendo a vida marista

Reunião do Conselho da Oceania

O   Conselho da Oceania reuniu-se 
em Auckland, Nova Zelândia, no 
dia 15 de abril de 2019, com o 

objetivo de analisar os projetos relacio-
nados com os apelos do XXII Capítulo 
geral e as iniciativas do Planejamento 
Estratégico da Administração geral.

Entre os participantes, estavam presen-
tes (da esquerda para a direita, na foto): 
Benedict Tooming, Jean-Marie Batick, 
Terence Costello, David McDonald, Dan 
Dungey, Sixtus Winduo, Peter Carroll, 
Tony d'Arbon, Frank Malloy, Kevin Wan-
den, Paul Kane.

A Região Oceania é formada pela 

Província da Austrália e pelos distritos da 
Melanésia e do Pacífico.

Durante o encontro foram abordadas 
quatro áreas de trabalho: Rede escolar, 
Rede juvenil, Formação de lideranças, 
Espiritualidade e Enriquecimento da vida 
marista.

Em relação ao tema Rede de Escolas, 
o objetivo é criar vínculos a partir das 
relações existentes entre os diferentes 
países e jurisdições educativas da Re-
gião. Esta iniciativa propõe a possibilida-
de de compartilhar recursos humanos na 
região, promovendo o voluntariado para 
professores na Melanésia e no Pacífi-

co. Também sonda a possibilidade de 
estabelecer duas novas redes de escolas 
maristas na Melanésia e no Pacífico. 
Ao mesmo tempo, procura fortalecer a 
união entre todas as redes da Oceania.

Em relação ao programa Rede da PJM, 
o Conselho espera criar uma Rede de 
Pastoral Juvenil Marista e desenvolver 
um plano regional de Pastoral Juvenil. 
Propõe também a realização de um 
Fórum da Juventude da Oceania em 
2020/2021.

A área de formação de líderes procura 
encorajar os maristas, apoiar sua forma-
ção pessoal e profissional e identificar 
futuros líderes. Também inclui progra-
mas de liderança nas Unidades Adminis-
trativas, tais como: Champagnat no Pací-
fico, Champagnat na Melanésia, Passos I 
e II, e Escolas Maristas na Austrália.

Em referência ao tema Espiritualidade 
e Cultivo da Vida Marista, o objetivo 
principal é desenvolver uma consciência 
de "Família Global", uma Rede global de 
Espiritualidade, dar continuidade ao ca-
risma do Padre Champagnat. Este proje-
to é promovido pela Equipe de Missão e 
Formação, Escolas Maristas da Austrália 
e programas de formação desenvolvidos 
no Pacífico e na Melanésia.

A próxima reunião do Conselho da Ocea-
nia está prevista para agosto, através de 
uma videoconferência.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5113

