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■ No dia 27, os Irmãos Valdícer Fachi, diretor do Depar-
tamento Cmi, e Óscar Martín, Conselheiro Geral, parti-
ciparam da reunião do Conselho do Projeto Fratelli”, na 
Casa Geral dos lassalistas.
■ No dia 28, o Ir. Ernesto Sánchez passou o dia em Manzia-
na, com o grupo de Irmãos do programa de formação “Sende-
ros”, que começou dia 21 de março e termina no próximo 8 

de junho, com 18 Irmãos de 10 Unidades Administrativas.
■ Durante essa semana, o Conselho Geral realiza a visita à 
Comunidade de Irmãos da Administração Geral.
■ O Ir. Carlos Alberto Rojas, Diretor do Secretariado de Edu-
cação e Evangelização, viaja nesses dias a Nova Iorque, onde 
participará da Assembleia Geral e do Congresso Internacional 
da OIEC

administração geral

A mensagem do Irmão Ernesto Sánchez, Superior Geral, para a Festa de São Marcelino Champagnat, dia 6 de junho, pode ser 
baixada nesses links: English | Español | Français | Português | Italian
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Canadá: Preparemo-nos para o futuro

Assembleia geral anual da Associação Marista de Leigos

A 6ª Assembleia geral da Associação dos Leigos Maristas 
(AMDL) foi realizada no Canadá, no dia 13 de abril, sob 
o lema "Preparemo-nos para o futuro". O encontro, reali-

zado na casa provincial, contou com a presença de cerca de 
50 pessoas, entre irmãos e leigos maristas.
A abertura da assembleia, presidida pelo Sr. Jocelyn Boisvert, 
tesoureiro da AMDL, começou com um momento de oração.
Durante o encontro, os participantes analisaram os temas que 
dizem respeito ao trabalho da Associação Marista, trataram de 
assuntos relacionados com a Comissão de Animação Provincial 
(CAP), discutiram os projetos realizados e partilharam expe-
riências de trabalho e voluntariado. Foi o caso da Sra. Claude 
Boucher, que contou sobre seu trabalho voluntário no Vietnã, 
juntamente com sua filha, Eugenia Gamache.
A assembleia também recordou os preparativos para a assem-
bleia provincial que acontecerá em novembro e que tem como 
objetivo discernir a futura presença do carisma marista no 
Canadá.
Da mesma forma, os participantes falaram sobre o trabalho 
e as funções realizadas durante o ano, como a formação da 

equipe de coordenadores do acampamento marista por parte 
da CAP; as atividades entre a CAP e os jovens do Projeto Bou-
ffée d'oxygène (BO2) do Centro Comunitário SAJO (Serviço de 
Animação Juvenil de Outaouais).
Foram igualmente nomeados novos membros do Conselho de 
Administração da AMDL: Kayla Bertrand, Kathy Fortin, Jessica 
Bonneau (secrétaire da AMDL), Jacques Boudrias (administra-
dor), Jocelyn Boisvert, Patricia Deslauriers (vice-presidente), 
Jonathan Bock, François Giard (presidente), Jocelyn Magny, 
François Bélanger (délégué de Vallée Jeunesse) e Alain Barret-
te como novo coordenador da CAP.

Austrália: Maristas australianos ajudam refugiados

Encontros reuniram 119 Irmãos Maristas
119 irmãos se reuniram na Austrália 
para participar de 4 fóruns realizados 
durante o mês de maio: dia 6, em 
Adelaide; 11 de maio, em Mascot; 17 de 
maio, em Brisbane; e 20 de maio. em 
Melburne.
Os “fóruns” foram uma oportunidade de 
encontro, mas sobretudo de escu-
tar as experiências de vida de uma 
minoria em risco. Uma experiência 
como a de Najib Rassa, um jovem 
refugiado de 23 anos, que falou aos 
Irmãos sobre seus desafios, durante 
o encontro realizado em Mascote e 
Melbourne.
O problema atual de Najib é que o 
Departamento de Imigração austra-
liano quer devolvê-lo ao Afeganistão, 
onde ele provavelmente enfrentaria 
hostilidade e danos.
Najib era um dos menores desa-
companhados que ficaram sob os 

cuidados do programa “Marist180”, 
quando o governo oferecia, aos imigran-
tes, apoio financeiro para a acomodação 
e educação de jovens refugiados. Isso 
proporcionou estabilidade até que ele e 
outros completassem 18 anos. A partir 
desse momento, a situação de Najib, e 

de tantos como ele, é muito incerta no 
país.
Marist180 ofereceu uma ajuda para que 
pudesse iniciar os estudos universitários. 
Depois, também a Província passou a 
ajudar Najib e outros quatro jovens na 
mesma situação, por um período de 

dois anos, enquanto terminam seus 
estudos.
Contar a história de Najib aos Irmãos 
reunidos foi uma forma de se solidari-
zar com uma minoria em risco. E, ao 
mesmo tempo, responde ao chamado 
do Instituto para estar entre os jovens, 
especialmente os mais necessitados, 
e construir pontes de solidariedade 
entre os diferentes povos.
Na Austrália vivem 172 Irmãos e o 
carisma e a vida maristas estão pre-
sentes também graças ao testemunho 
de tantos leigos que servem à missão 
marista.
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México ocidental
20 jovens participaram da formação 
para candidatos ao voluntariado e no 
mês de junho conhecerão os locais 
onde realizarão os trabalhos durante 
o próximo ano acadêmico de 2019-
2020. Três deles farão voluntariado 
na África.

Brasil sul-aMazônia
A Província apresentou o projeto do 
novo Colégio Santo Antônio, que inau-
gura a presença marista na cidade 
de Sinop, no estado do Mato Grosso. 
Contará com 29 salas de aula e será 
construído em breve.

educação da interioridade
O curso de perito universitário 
em educação da interioridade em 
centros educativos é promovido 
pela Fundação Edelvives, com uma 
pós-graduação concedida pelo Centro 
Universitário Cardenal Cisneros. O 
curso é realizado de forma presencial 
e online. Começa em julho desse ano 
e termina em julho de 2020. Mais de-
talhes aqui: https://t.co/V4GRD9kTEM 

australia
Diretores adjuntos de todas as escolas 
maristas da Austrália se reuniram em 
Mittagong para sua conferência anual.

MchFM Paraguai
Inaugurou-se uma nova Fraternidade 
do Movimento Champagnat na Pro-
víncia Cruz del Sur, em Caaguazú.

Filipinas: Sustentabilidade da vida e missão maristas

Curso de formação para ecônomos

Desde 20 de maio, 20 participan-
tes, irmãos e leigos, estão seguin-
do um programa de formação, em 

língua inglesa, destinado a ecônomos 
e outras pessoas envolvidas na área 
da gestão econômicadas Unidades 
Administrativas. O curso, que terminará 
no próximo 8 de junho, se realiza no 
Business College da Universidade Notre 
Dame de Dadiangas, em General Santos 
City, Filipinas.
“É necessário ter políticas contretas, 
estruturas eficientes, gestão transpa-
rente e responsável em todos os níveis 
do Intituto” (“It is necessary to have 
concrete polices, efficient structures, 
transparent and responsible manage-
ment at all level of the Institute”), disse 
o Ir. Libardo Garzón, ecônomo Geral, 
presente na abertura do curso e respon-
sável de apresentar ao grupo uma visão 
geral sobre a gestão da economia em 
nível de Instituto.
Participam do encontro maristas da 
África, Oceania e da Ásia. Eles vêm das 
Províncias África Austral, PACE, Nigéria, 
Madagascar, East Asia e South Asia e 
dos Distritos West Africa e Ásia.

Participam também 4 irmãs: 3 Irmãs 
Missionárias Maristas e uma Irmã Ma-
rista, além de um leigo.
Além de ajudar os participantes com 
uma formação técnica, o curso busca 
promover um entendimento comum 
sobre o modo de gerir com responsabi-
lidade e transparência os bens de que 
se dispõe, nas Unidades Administrati-
vas, que estão a serviço do carisma e 
missão maristas.
O grupo estuda também o documento 
do Vaticano “Economia a Serviço do Ca-
risma e da Missão”, publicado em 2018 
pela Congregação para os Institutos de 
Vida Consagrada e as Sociedades de 
Vida Apostólica.
Promovido pelo Economato geral, visa 
formar os responsáveis da administra-
ção econômica para garantir a susten-
tabilidade da vida e missão maristas, 
graças a planos concretos de ação em 
todas as Unidades Administrativas, que 
se baseiam em princípios de transpa-
rência em todos os níveis.
Este é o segundo curso. O primeiro 
foi realizado em outubro de 2018, em 
português e espanhol.
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Espanha: Comunidade Intercongregacional de Bonanza 
com os Irmãos João e Ben, Conselheiros Gerais

Timor Leste
Ir. Mark Paul com alunos de Adelaide

Uruguai
San Luis, Pando

Brasil: MChFM: Fraternidade Mãe de Deus,
de Taguatinga (DF)

Irlanda: Ir. Luis Carlos, Vigario Geral, no Moyle 
Park College de Dublin

México
Colegio Morelos de Tepatitlán

mundo marista

C om o objetivo de promover o cuidado com o Lar comum 
na Província do México Central, 18 representantes das 
cidades do México, Toluca, Pachuca e Orizaba, reuni-

ram-se de 3 a 5 de maio nos espaços da Escola Marista de 
Miravalles, para discutir , aprender e compartilhar experiências 
de trabalho do Projeto Educação para o Bem-Estar Marista.
A iniciativa "Bem viver", promovida desde 2015 pela Província, 
baseia-se nos princípios da Permacultura - inspirada na eco-
logia e no ecossistema - e é praticada por educadores e leigos 
maristas, que estimulam as pessoas de suas comunidades 
educativas e de seu meio social para cuidar do meio ambiente 
e se unir a essa causa.
O quarto encontro teve o objetivo de 
conhecer e aprofundar os princípios 
da Permacultura, para conhecer o 
movimento da Transição, compartilhar 
o percurso de cada uma das obras 
maristas e visitar os espaços que 
promovem o Bem-viver.
Durante a reunião foram desenvolvidos 

tópicos de interesse relacionados à Permacultura. O primeiro 
tópico abordado foi a transversalidade dos princípios da Perma-
cultura nos conteúdos curriculares e na rede de transição, como 
um guia para continuar com as mudanças nos estilos de vida.
No segundo ponto, os processos e atividades para o Bem-viver 
foram analisados, através das experiências compartilhadas 
entre os participantes.
Como parte do trabalho prático, visitamos os centros de treina-
mento e educação ambiental em Miravalle: o Calmecac, a Bibliote-
ca, o refeitório comunitário, o fórum aberto e a Escola Miravalles.
Da mesma forma, visitamos Chinampayolo (Projeto de 

cooperativa de produção 
sustentável), com o objetivo 
de difundir e compartilhar 
a cultura lacustre, para 
estarmos mais conscientes 
sobre os cuidados com a 
cidade e, acima de tudo, 
respeitar a terra, a água, o 
ar e a vida.

Respeitar a terra, a água, o ar e a vida

Quarto encontro sobre o Bem-viver em México Central
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Programa de Preparação   
para a Profissão Perpétua
Este programa se realiza de 25 de maio a 20 de julho de 2019 no No-
viciado Lomeri, em Fiji. Participam 15 jovens Irmãos da Ásia, Europa e 
Oceania. Os participantes vêm de Bougainville, Coréia, Filipinas, Portu-
gal e Vietnã. Os irmãos facilitadores são da Austrália, Coréia e Filipinas.

O  seminário sobre a sustentabilidade da missão na Província 
África Austral foi realizado de 14 a 16 de maio de 2019, 
em Lilongwe, Malawi. Participaram do encontro Irmãos 

(26) e leigos (6). Vieram dos seis países que formam a Provín-
cia: Angola (4), Malawi (9), Moçambique (4), África do Sul (2), 
Zâmbia (4), Zimbábue (4), Administração provincial (2) e casas 
de formação (3).

No seu discurso de abertura, o Ir. Norbert Mwila, provincial, en-
corajou os participantes a identificar, com coragem, o que pode 
ajudar na sustentabilidade da Província.

O objetivo desta oficina foi de promover a autonomia econômica 
e a sustentabilidade da missão marista na Província africana, 
através de um planejamento de um plano estratégico e de 

pastoral eficazes, transparentes e participativos. Ele se concen-
trou no que se faz (nossa missão) como Província em relação à 
sustentabilidade e ajudou a avaliar o Plano Estratégico Provincial 
2016-2019.

Os facilitadores, Ir. José Augusto Jr. e Rony, apresentaram a 
metodologia. Os participantes produziram uma declaração de 
missão e declarações de visão. A análise SWOT foi feita a partir 
de uma matriz que apresenta o ideal a ser conseguido. Devido ao 
limite de tempo, outros temas ficaram pendentes para abordar 
todos os tópicos que fazem parte do conteúdo programático do 
projeto. 

Ir. Dias Gemusse e Fernando Baptista facilitaram a comunicação 
através das traduções simultâneas.

Promover a autonomia econômica e a sustentabilidade da Missão Marista

Seminário sobre a sustentabilidade    
na Província Marista da África Austral
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Casa Geral dos Irmãos Maristas

No dia 24 de maio, a sede do Governo do Instituto 
foi transferida oficialmente para Roma

No dia 24 de maio, celebramos a 
chegada oficial dos Irmãos à nova 
Casa geral.  Naquela data, em 

1961, o Superior Geral, Charles-Raphaël, 
expressou seu desejo de que "o espírito 
de La Valla reinasse sobre a casa do EUR 
- Roma - como reinou em Saint-Genis e 
Grugliasco”. E propôs este slogan: "A nova 
Casa Geral será uma casa de trabalho, 
um trabalho cheio de espírito mariano e 
sobrenatural" (Ir. Juan Jesús Moral Barrio, 
História da Casa Geral, 2011).

A história das Casas Gerais
Marcelino Champagnat fundou a con-
gregação dos Irmãos Maristas no dia 2 
de janeiro de 1817, em La Valla, hoje 
reconhecido como o berço do Instituto. La Valla foi o centro 
da congregação até 1825, quando Marcelino decidiu mudar a 
comunidade para Notre Dame de l'Hermitage, fazendo do local a 
Casa Mãe do Instituto.
Em 1858, quando o número de Irmãos aumentou e l'Hermitage 
era pequeno para todos, a Casa Geral foi transferida para Saint-
-Genis-Laval.
Em 1903, quando a situação na França se tornou adversa aos 
institutos religiosos, os Irmãos transferiram a casa de Saint-Ge-
nis-Laval para Grugliasco, perto de Turim, na Itália. Essa mudan-
ça durou apenas 36 anos, porque mais tarde a administração 
geral voltou a Saint-Genis.

Depois de um século de permanência nesse lugar, com o cres-
cimento das Províncias e Distritos, o Instituto teve que procurar 
uma casa muito maior para administrar todas as comunidades e 
suas obras.
Foi assim que, em fevereiro de 1958, de acordo com a decisão 
tomada na reunião de 31 de maio de 1957, o Conselho Geral 
concordou em adquirir um terreno em Roma, de 55.000 m2, 
localizado em uma área tranquila do EUR (Exposição Universal de 
Roma), por um preço de 500 milhões de liras.
Alguns meses depois, em 27 de outubro de 1958, o Presidente 
da República Italiana assinou o decreto autorizando aos Irmãos 
a compra o terreno. Em 30 de dezembro de 1958, o Cardeal 

Micara concedeu aos Irmãos a transferência da 
Casa geral de Saint-Genis-Laval para Roma.
No ano seguinte, em 18 de fevereiro de 1959, 
foi assinado o contrato definitivo de venda do 
imóvel.
Em 24 de maio de 1961, depois de vários me-
ses de muito trabalho e expectativa, os Irmãos 
chegaram oficialmente à nova Casa Geral. Nesse 
dia, o Irmão Vicente Lorenzo, alma da obra, 
apresentou a nova casa ao Superior e concedeu-
-lhe simbolicamente a chave. O Superior Geral, 
Ir. Charles-Raphaël, disse então: "Se a Divina 
Providência nos trouxe a Roma e nos preparou 
uma estadia tão agradável, não devemos es-
quecer a simplicidade e a rudeza de La Valla, a 
humildade e a rusticidade do vale de l'Hermitage 
e voltar constantemente ao seu espírito".
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Há um ano da abertura do centro “Marist Learning Zone”, 
em um dos subúrbios mais pobres de Sydney, um total de 
33 alunos foram beneficiados com o programa educativo. 

O centro é um projeto conjunto da comunidade internacional 
Lavalla200> de Mount Druitt, da equipe diocesana de educação 
de Parramatta, das Escolas Maristas da Austrália, apoiado pelas 
escolas frequentadas pelos alunos que vêm ao centro.
O principal apostolado da Comunidade é oferecer apoio escolar 

através do centro. O objetivo deste programa é reintegrar os alu-
nos que não frequentam ou abandonaram a escola no sistema 
educacional do país. Como parte de sua missão, a comunidade 
de Mount Druitt também estabeleceu laços com a comunidade 
aborígene local e outros grupos étnicos.
"Nossa equipe está atualmente desenvolvendo atividades de 
aprendizagem baseadas em projetos para melhorar a aprendiza-
gem e está fazendo também trabalho intensivo de alfabetização 
e matemática com alguns de nossos alunos. É um grande prazer 
ver mudanças tão significativas", diz o Irmão Lawrie sobre o 
progresso.
Como comunidade marista, o Centro “Marist Learning Zone” pro-
move em seu ambiente o espírito de família, a presença, o amor 
ao trabalho, a simplicidade e o seguimento do caminho de Maria.
O centro “Marist Learning Zone” foi inaugurado oficialmente em 
27 de julho de 2018 e, além da comunidade dos maristas, conta 
com dois colaboradores da diocese.
A comunidade de Mount Druitt é constituída por Argélia Her-
nández e Rodrigo Gris Castro, um casal do México; Ir. Jonnel 
Sisneros, das Filipinas; e Ir. Lawrie McCane, australiano.

D e 13 a 15 de maio, Irmãos e leigos 
da Província Marista Brasil Centro-
-Norte se reuniram em Brazlândia 

para participar do Fórum do Setor de 
Vida Consagrada e Laicato. Participaram 
35 pessoas, entre os membros das 
comissões do setor – Animação Vocacio-
nal, Laicato, Vida Consagrada, Patrimô-
nio e Espiritualidade, além de convidados 
das áreas do Escritório Central.

O evento teve por 
objetivo ser espaço de 
construção conjunta 
do planejamento 
da área, à luz dos 
documentos institu-
cionais, evidenciando 
o papel estratégico 
do setor, bem como 
criar sinergia com as 
demais áreas de vida 
e missão da Província. 

Também se buscou incentivar o trabalho 
de elaboração conjunta das comissões e 
a priorização dos projetos estratégicos.
Na programação do encontro, houve 
palestras, apresentações, momentos 
de acolhida e oração. O coordenador 
da área de Missão e Gestão, da União 
Marista do Brasil, Ricardo Mariz, fez 
uma radiografia cultural e social sobre 
a vida religiosa e laicato e, em seguida, 

Franki Kucher, assessor do Núcleo de 
Planejamento Estratégico, apresentou 
uma análise situacional da vida religiosa 
e do laicato da Província Marista Brasil 
Centro-Norte.
O vice-presidente das mantenedoras 
UBEE-UNBEC, Ir. Renato Augusto da 
Silva, fez uma apresentação das estru-
turas dos comitês da Instituição; o plano 
trienal (2016-2019) e a análise da área 
foram abordados pela equipe do setor; 
e o Ir. Rafael Ferreira Júnior, diretor 
do Centro de Estudos Maristas (CEM), 
apresentou uma reflexão sobre a utopia 
de Marcelino Champagnat e os horizon-
tes provinciais. O Ir. Márcio Henrique 
da Costa, diretor da área, apresentou o 
Plano Estratégico do Instituto.

Quer saber mais sobre o encontro? 
Acesse https://marista.edu.br/impren-
sa/?p=5838

Província Brasil Centro-Norte

Vida Consagrada e Laicato é tema de fórum marista

Austrália: Maristas de Champagnat promovem a volta à escola em Sydney

Lavalla200> Comunidade Internacional Mount Druitt
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Com o objetivo de discernir a 
futura presença do carisma ma-
rista no país, a Província Marista 

do Canadá, a Associação dos Leigos 
Maristas do Canadá e o Governo geral, 
com o apoio e a participação das 
Províncias da região do Arco Norte, 
convocaram uma Assembleia provin-
cial, que realizar-se-á de 15 a 17 de 
novembro, com o lema "No trabalho 
pela vida". Durante los próximos me-
ses, a intenção é a de reunir opiniões 
e ideias para o futuro da vida e da 
missão maristas para os próximos 
anos no Canadá.
"Acreditamos que somente através da 
vontade de trabalhar juntos podere-
mos construir um futuro e assegurar a 
continuidade do carisma de Marcelino 
em solo canadense. Sabemos que ‘se 
o Senhor não constrói a casa, em vão 
trabalham os construtores’ (Salmo 
126)”, diz a carta assinada pelo Ir. 
Gérard Bachand (Provincial 
do Canadá), Ir. Luis Carlos 
Gutiérrez (Vigário geral) e 
François Giard, Presidente 
da Associação Marista de 
Leigos (AMDL).
"Para os próximos meses, a 
atitude que tomaremos será 
de abertura, abertura à mu-
dança, abertura aos outros, 
abertura à colaboração... 
Convidamos-lhes a se co-
municarem conosco e a nos 
enviar os seus comentários 

através do nosso e-mail comments@
maristecanada.com", diz a carta.
Para ajudar na reflexão, foi lançado 
um processo em nível provincial, tam-
bém aberto à participação da Região 
Arco Norte:
Reconhecer a presença de Deus no 
caminho e toda a contribuição dos 
maristas no Canadá e no mundo.
1. Abandonar o que nos impede de 

ser e de fazer o que Deus quer.
2. Celebrar os frutos do trabalho rea-

lizado ao longo da história marista 
no Canadá.

3. Sonhar com o futuro, com espe-
rança e confiança.

O processo terá as seguintes fases:
1. Sensoriamento: maio a julho de 

2019: grupos de reflexão e en-
quete eletrônica.

2. Consolidação de dados: final de 
julho e agosto de 2019.

3. Preparação da Assembleia: se-
tembro e outubro

4. Assembleia regional dos Conse-
lhos provinciais do Arco Norte: 
21-25 de outubro de 2019, em 
New Jersey (USA).

5. Assembleia provincial sobre o 
futuro do carisma marista no 
Canadá: 15-17 de novembro de 
2019.

6. Discernimento e decisões sobre a 
visão e alguns temas sobre o futu-
ro do carisma marista no Canadá.

7. Início da implementação da Visão 
do futuro do carisma marista no 
Canadá: março de 2020

8. Capítulo provincial do Canadá: 
junho de 2021.

O processo faz parte dos acordos da 
primeira reunião da Comissão Or-
ganizadora da próxima Assembleia 
Provincial, realizada em Roma, no mês 

de março, na qual partici-
param os Conselheiros de 
ligação com a Província, 
os Irmãos João Carlos do 
Prado e Ken McDonald e 
o Irmão Vigário geral, Luis 
Carlos Gutiérrez, junto com 
representantes da Provín-
cia: Ir. Gérard Bachand, Ir. 
Félix Roldan, Sra. Patricia 
Deslauriers e Sr. Christian 
Boutin. O processo está 
sendo apoiado pela Sra. 
Silvia Gollini Daum.

Trabalhando pela vida

Processo de discernimento sobre     
o futuro do carisma marista no Canadá


