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Ir. Ángel Diego García Otaola

Diretor do Secretariado da Solidariedade

O

Ir. Ernesto Sánchez, com seu Conselho, nomeou o Ir. Ángel Diego, da Província Mediterrânea, como primeiro Diretor do
Secretariado da Solidariedade.
A criação do Secretariado é uma resposta aos apelos e sugestões do XXII Capítulo geral. Em seu organograma, o Conselho
Geral está trabalhando em três áreas estratégicas na Administração geral: Serviços Partilhados, Vida Marista e Missão Marista. O
novo Secretariado de Solidariedade faz parte da Área de Missão Marista.
O Secretariado de Solidariedade terá como objetivo responder aos apelos do Capítulo geral e assumir a responsabilidade de animar as iniciativas da Administração Geral em matéria de direitos da criança, ecologia e educação solidária. Também continuará o
trabalho de estabelecer e fortalecer a Rede de Solidariedade. O novo Secretariado também trabalhará em colaboração com o CMI
e a FMSI.
O Ir. Ángel Diego, atualmente Formador da comunidade do pós-noviciado das Províncias Compostela e Mediterrânea de Madri,
assumirá suas responsabilidades a partir de setembro de 2019.
Para saber mais sobre ele, leia abaixo a sua autobiografia.
Ir. Ángel Diego
Nasci no dia 9 de janeiro de 1975, em Burgos, na
Espanha. Cresci em uma família de 4 (com meus
pais e minha irmã). Meus pais me incutiram a fé
desde criança e me encorajaram a viver os valores
cristãos.
Aos 11 anos entrei no juvenato de Guardamar, na
antiga Província de Levante. Naquela Província fiz
toda a minha formação. A presença e o afeto que vi
nos Irmãos me ajudaram a crescer e fortalecer minha
vocação religiosa Marista, junto com o apoio de minha família. Fiz os meus primeiros votos em Torrente
em 16 de julho de 1995.
Ao longo destes anos tive a oportunidade de trabalhar em diferentes campos. Nas escolas de Cullera,
Sanlúcar la Mayor, Badajoz e Chamberí. Também
trabalhei durante alguns anos em Torrente, num centro infantil.
Nos últimos anos fiz parte da comunidade de pós-noviciado das
Províncias de Compostela e Mediterrânea, em Madri, acompanhando

os irmãos na primeira etapa de formação do pós-noviciado.
Quanto aos meus estudos, tive o privilégio de poder estudar
Magistério, Psicologia e Ciências Religiosas.

administração geral
■ O Conselho Geral continua a Sessão Plenária. Depois da
“Semana Colaborativa” com os departamentos e secretariados da Administração Geral, durante esses dias se dedica a
refletir sobre o acompanhamento das regiões.
■ De 17 a 18 de junho, o Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI,

participou da reunião do Conselho de Administração do BICE,
em Paris.
■ No próximo Sábado e domingo, o Superior Geral e o
Conselho participam do encontro dos Conselhos Gerais das 4
ramas da Família Marista, em Manziana.
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Co-criando estratégias da presença marista

Conselho Geral encontra os diretores
dos Secretariados e Departamentos da
Administração Geral

C

omo é já tradição durante as sessões plenárias do Conselho Geral,
de 10 a 14 de junho, os diretores
dos Secretariados e dos Departamentos
da Administração Geral participaram de
sessões com os Conselho Geral, com o
objetivo de incrementar a colaboração na
implementação das iniciativas do Plano
Estratégico.
No último dia, o Ir. Ernesto Sánchez,
Superior geral, concluindo os trabalhos
relembrou um dos princípios que tem
orientado o trabalho da Administração
Geral: “precisamos criar sinergia”. E
insistiu: “se fazemos isso juntos, o resultado é muito melhor”. E convidou todos
a refletir sobre como cada ação que se
faz contribui para tornar realidade a visão que se assumiu, no
Plano Estratégico, para 2025:
Como maristas de Champagnat somos uma família global
carismática, vivemos uma espiritualidade integrada e
estamos apaixonadamente comprometidos com uma
missão inovadora sem fronteira, a serviço das crianças e
jovens, especialmente os mais vulneráveis e excluídos.
A dinâmica da semana consistiu em momentos de animação,
motivados pelo Ir. Luis Carlos, Vigário Geral, e principalmente
em encontros dos secretariados com os conselheiros links e
com as respectivas áreas, de vida marista e de missão marista.
O escopo básico desses dias de trabalho, conscientes da necessidade de colaboração entre as várias equipes, foi de tomar

consciência do propósito que se tem, formar equipe, avaliar o
caminho percorrido e delinear os passos para o futuro próximo.
Entre as perguntas que se procurou responder durante a semana, destacam-se as seguintes:
• Que avaliação fazem os beneficiários dos projetos e iniciativas realizadas durante esse último ano? Que indicadores
de impacto real se têm?
• Em relação às iniciativas dos projetos, qual é a SWOT e
qual é o nível de sua implementação nas áreas do Instituto?
• Como trabalhar em colaboração como área durante o
período 2019-2020?
• Que iniciativas podem ser co-criadas no futuro próximo?
A próxima “semana colaborativa” acontecerá de 9 a 13 de
setembro.

Holanda
No dia 8 de maio, o Ir. Emili Turú participou de um
encontro organizado pelo Leerhuis Westerhelling.
No contexto da Festa de Champagnat, os participantes refletiram com o Ex Superior Geral qual o
carisma marista e como são guiados por essa inspiração e especialmente como os maritas passam do
“pensar menos a amar mais”. Também refletiram
sobre como Maria é uma fonte de inspiração.
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notícias breves

Distrito

do

P acífico

No último dia 9, trinta Irmãos
se reuniram em Onslow para
celebrar a festa de Marcelino
Champagnat. A manhã começou
com a celebração do domingo de
Pentecostes, seguida de uma oração em que o Ir. David partilhou
notícias sobre os diversos eventos
que aconteceram no Distrito,
incluindo o retiro, os Jubileus, o
Capítulo, com a votação para os
delegados e para o futuro Superior do Distrito.

Tailândia: Receber apoio e inspiração				
para continuar a missão

Encontro de líderes maristas
de 8 países do distrito da Ásia

P ortugal
No contexto da celebração de São
Marcelino Champagnat e da festa
de Pentecostes, a comunidade
marista de Vouzela se reuniu para
enviar a três membros da MarCha
Vouzela. que durante nos próximos meses darão uma resposta
concreta ao convite a sair ao
encontro dos jovens e irmãos
noutras partes do mundo através
do voluntariado em Moçambique e
na Zâmbia.

E stados Unidos
O Conselho da Província se reuniu
em Nova Iorque e contou também
com a presença do Ir. Gerard
Bachand e do Sr. Alain Barrete,
da Província do Canadá. Entre
outras questões o Conselho tratou
do tema da implementação do
laicado marista na Província.

Brasil Sul-Amazônia
A Província, no mês passado,
realizou encontros regionais de
animadores da Pastoral Juvenil
Marista. A Identidade da PJM
foi o tema das formações com o
objetivo de reafirmar os princípios
e celebrar os 10 anos da PJM,
que estão sendo comemorados
em 2019. A província conta com
23 grupos de Jovens Maristas.

O

s líderes das onze comunidades
do Distrito Marista da Ásia realizaram seu encontro anual em
Bangkok, de 26 a 28 de maio.
Este encontro foi um tempo de partilha fraterna que permitiu aos irmãos
preservar o espírito marista do Distrito,
que atua em 8 países asiáticos: China,
Índia, Camboja, Vietnã, Bangladesh,
Tailândia, Filipinas e Sri Lanka.
O encontro permitu que os participantes compartilhassem suas experiências e recebessem apoio e inspiração
para continuar a missão. Alguns dos
pontos que foram partilhados durante estes dias foram baseados nas
contribuições recebidas no encontro
de provinciais realizado em Roma,
em março. Alguns aspectos do plano
estratégico da administração geral
foram partilhados entre os superiores
das comunidades.

Durante o encontro, os irmãos ficaram
contentes por ver que o compromisso
de ir à periferia correspondia a um dos
objetivos do plano estratégico da Administração geral, mas também quiseram
também, como região, se comprometeram a trabalhar nas periferias e unir
seus esforços aos de outros grupos
para dar voz àqueles que não a têm.
Outro aspecto importante foi o diálogo
baseado na reflexão sobre os processos seguidos pelos novos irmãos da
região, após o término de sua formação pós-noviciado.
A região tem pensado em como se
deve apoiá-los em diferentes circunstâncias das suas vidas. Finalmente, a
proximidade do III Capítulo do Distrito
(de 10 a 16 de agosto) fez com que os
participantes se debruçassem sobre a
preparação desse importante acontecimento na vida do jovem Distrito.
18 I JUNHO I 2019
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mundo marista

Espanha
Huelva

Filipinas: Irmãos Tabunga Etuati e Anitelea Fidow renovaram os seus votos perante a comunidade do MAPAC

Papua-Nova Guiné
Port Moresby

Venezuela
Maracaibo

Estados Unidos
Pastoral vocacional

Ilhas Salomão
St Marcellin Primary School em Vanga Point

25 anos vivendo em fraternidade

MCFM: Fraternidade Champagnat da cidade de Irapuato

N

o dia 1º de junho, 23 membros da Fraternidade
Champagnat da cidade de Irapuato, México, viveram
uma página "em torno da mesma mesa" com irmãos
e leigos maristas... Comemoraram e agradeceram a Deus,
com uma celebração eucarística, pelos 25 anos de vida em
fraternidade.
Nesta cerimônia se destacaram três aspectos importantes
que dão vigor e consistência à Fraternidade:
1) consciência de que pela graça do batismo se vive a
mesma vocação à santidade, Irmãos e Leigos, renovando as promessas batismais.
2) O Espírito Santo, que chamou a partilhar em fraternidade o carisma de Champagnat, ajuda os membros da
fraternidade com sua graça a viver fielmente, a espiritualidade e o carisma, como inspiração para seguir Jesus.
3) A presença amorosa da Boa Mãe fez experimentar,
de maneira real, aquele vínculo de união entre Irmãos
e Leigos, bebendo da mesma fonte e alimentando-se
com a mesma doutrina que permite aos fraternos
partilhar vida e missão.
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A celebração se concluiu com uma confraternização. Os
membros da Fraternidade agradecem ao Ir. José Sánchez Bravo, Provincial do México Central, por sua gentil e
fraterna presença, assim como a Pedro Chichilla, responsável pela comissão leiga da Província e pelos membros da
equipe do FORMARME, que enriqueceram a celebração com
sua amizade e companhia.
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Governo, gestão e animação da Província Marista Cruz del Sur

Encontro de diretores, representantes legais e
administradores de centros educativos

D

e 29 a 31 de
maio, realizou-se
no Colégio Champagnat de Buenos Aires,
Argentina, o encontro de
diretores, representantes
legais e administradores
de centros educativos
da Argentina, Uruguai e
Paraguai, com mais de
80 participantes.
Mais de oitenta participantes se reuniram
nesses dias com o
objetivo de partilhar as
reflexões e decisões que
foram realizadas nas
áreas de Governo, Gestão
e Animação da Província Marista Cruz
del Sur; dar a conhecer os princípios da
inovação educativa que hoje se promove
nos Centros Educativos e favorecer espaços de interioridade e celebração para
enriquecer o crescimento pessoal.

legais e administradores, participaram
do encontro o Ir. Provincial Raúl José
Schönfeld Hergenreder, o Ir. Vice-provincial Marcelo De Brito e outros membros
da equipe de animação provincial.

No primeiro dia do encontro, depois da
abertura do Ir. Raúl, foi apresentada a
nova estrutura da
Província. Posteriormente, foi
Maristas Espanha
dada a conhecer a
missão e o planeEstá disponível o
jamento da Equipe
número 22 da revista
de Centros Educa“Maristas Siglo XXI”,
tivos, bem como
publicação da
vários projetos
Conferencia Marista
promovidos pela
Espanhola. O tema
equipe de Animacentral dessa edição
ção de Educação e
é “Siria e Líbano: a
Inovação. À tarde,
esperança renasce
o trabalho foi dientre as ruínas”.
vidido em oficinas
Pode acessá-la usanresponsáveis pelas
do esse link: http://www.maristas.es/revista22/
equipes de Animação da Evangeli-

Além dos diretores, representantes

zação e Animação das Políticas Públicas
e Proteção dos Direitos da Criança, dos
Adolescente e dos Jovens.
O segundo dia foi orientado por Xavier
Aragay, diretor da Reimagine Education
Lab, de Barcelona, Espanha, que conta
com mais de 25 anos de experiência
em liderança e gestão da mudança e
inovação educacional em universidades
e redes escolares. O primeiro bloco do
dia foi dedicado a reimaginar a educação a partir da própria experiência e do
próprio carisma, colocando os estudantes no centro e imaginando o mundo em
que viverão amanhã. O desenvolvimento
foi pleno de atividades teórico-práticas
destinadas a analisar e reformular a
abordagem e articulação dos conteúdos
educativos.
No terceiro dia foi apresentada a nova
proposta da GRAM Editora para o desenvolvimento e implementação de textos
escolares e de evangelização nas obras
maristas.
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Distrito da África do Oeste

Os Irmãos Maristas celebram 50 anos				
de presença na Costa do Marfim

N

o dia 1º de junho, todos os caminhos conduzieam à
paróquia de St. Paul Gonfreville, em Bouaké, onde se
comemorou o 50º aniversário da chegada dos Irmãos
Maristas à Costa do Marfim. A celebração eucarística foi precedida de um desfile de estudantes, professores, sacerdotes,
religiosos, paroquianos e outros convidados presentes, acompanhado por um grupo que tocava hinos de alegria pelas
maravilhas que o Senhor fez através dos Irmãos Maristas.
Participaram da celebração o Ir. Juan Carlos (Provincial da
Mediterrânea), junto com uma delegação de seis irmãos da
Espanha, o Ir. Cyprian Gandeebo (Superior do Distrito da África do Oeste) e irmãos da Costa do Marfim, Gana e Camarões.
Em sua homilia, o Padre Maxim Kouakou, Vigário geral da
Arquidiocese de Bouaké, recordou a chegada dos primeiros
Irmãos Maristas (Cayetano Quintana, Javier Goñi, Antonio
Capel, Jesús Jarauta e Luis Minguillon) à Costa do Marfim; Agradeceu aos Irmãos por sua imensa contribuição à
educação dos jovens através de suas escolas, pela catequese
nas paróquias e sua participação ativa na pastoral vocacional
da Arquidiocese de Bouaké; encorajou também os Irmãos a

testemunharem sempre com grande
dedicação e entusiasmo os valores
evangélicos que professam.
Finalmente, convidou os Irmãos a trabalhar em outras regiões do país, porque
o sonho de São Marcelino era ter
Irmãos presentes em todas as dioceses
do mundo.
No final da missa, foi organizada uma
solene procissão com velas, levada por
50 estudantes até o altar, onde foram
acessas e colocadas, formando um
símbolo especial, projetado para a ocasião do aniversário. Toda a assembleia
recitou então a oração pelo jubileu,
agradecendo a Deus por tudo o que fez e pedindo que abençoe a missão marista no país.
A cerimônia litúrgica terminou com discursos dos irmãos
Cyprien (Superior do Distrito), Juan Carlos (Provincial da
Mediterrânea), Germain (representante do Superior do Distrito
na Costa do Marfim) e Komenan François (sacerdote da
paróquia). Todos agradeceram a Deus pelo trabalho que os
Irmãos Maristas realizaram e os convidaram a continuar trabalhando pela educação dos jovens e dos marginalizados. O
pároco testemunhou que, graças aos Irmãos, pôde tornar-se
sacerdote.
A celebração eucarística foi bem animada pelos alunos dos
centros educativos São Marcelino Champagnat de Bouaké e
Champagnat Korhogo.
A última parte da cerimônia aconteceu no Colégio São Marcelino Champagnat, onde todos participaram da mesa comum.
Rezemos para que a missão marista na Costa do Marfim continue a dar testemunho dos valores evangélicos e para que
haja mais vocações a serem difundidas em outras regiões do
país.

50 anos na Costa do Marfim: é só o começo!
Cinquenta anos se passaram desde que os primeiros maristas chegaram à Costa do Marfim. Cayetano Quintana, Javier
Goñi, Antonio Capel, Jesús Jarauta, Luis Minguillón... Muitos
mais vieram depois. Irmãos que consumiram suas sandálias nas estradas de terra vermelha que serpenteiam para
ligar cada aldeia nesta selva e, mais ao norte, traçam rotas
muito visíveis que atravessam a savana. Irmãos que deram
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suas vidas ao povo da Costa do Marfim, que o procuraram e
encontraram, que o ensinaram e com ele aprenderam, que
sonharam juntos sonhos cada noite mais deslumbrantes,
onde o sol da fraternidade fazia nascer o amanhecer de um
mundo novo, mais parecido com aquilo que Deus imaginava
no início dos tempos.
A celebração destes dias em Bouaké foi um memorial, uma
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Eucaristia partilhada, cheia de música
e danças, de alegria e de cores que só
em África são possíveis. Uma memória
viva de vidas entregues, capaz de mover
montanhas. Recordamos os nomes de
todos esses irmãos e brindamos em
memória de José Antonio Ruiz, Miguel
Angel Isla e muitos outros que já nos
deixaram. Agradecemos aos irmãos da
Costa do Marfim e do Distrito da África
Ocidental, centenas de leigos, homens e
mulheres que colocaram o melhor de si a
serviço da missão em Bouaké, Korhogo,
Toumodi e Dimbokro. E tivemos presentes
as crianças e os jovens do país que estudam em nossas escolas, os leprosos de
Chrétienkro que acompanhamos há muitos anos, as dioceses,
paróquias, sacerdotes, catequistas, educadores de escolas

católicas e estudantes com os quais
partilhamos tanto tempo. Recordamos
as associações, ONGs e voluntários
que sempre uniram suas vidas às nossas, a ONG Sed e a Província Marista
Mediterrânea.
50 anos para olhar para trás, sim,
mas também para tomar impulso e
entrar no futuro com audácia e criatividade. Porque os sonhos nunca são
suficientes... Agradecemos a Deus por
tanta vida. Somos uma grande família
que tem a sorte de viver na casa
da Boa Mãe. O sonho de Marcelino
enraizou-se nestas terras da África
Ocidental. Fazem agora 50 anos, e
isto só agora começou...!
Ir. Aureliano García Manzanal

Comunidade Lavalla200> de Holguín

Comunidade "Montagne" participa do Curso			
de Inculturação da realidade cubana

D

urante uma semana, no início de junho, os membros
da comunidade internacional de Holguín, do Projeto
Lavalla200>, participaram, em Havana, de um curso de
inculturação organizado pela Conferência de religiosos cubanos. O objetivo do curso foi fortalecer o processo de inserimento gradual no país e na Igreja local, assim como oferecer
meios para uma releitura da experiência vivida nos últimos
anos ou meses. Além dos palestrantes e da diretoria da Conferência dos
Religiosos, estiveram presentes 31
participantes de 21 nacionalidades
dos cinco continentes, representantes
de 22 carismas diferentes do Espírito
que colaboram com a missão da
Igreja em Cuba.
Os participantes encontraram um
espaço diverso e intercongregacional,
onde puderam refletir e dialogar sobre
a história de Cuba com as nuances
econômicas, políticas, culturais, religiosas, eclesiais e testemunhais, ecoando
e recordando os documentos e datas
relevantes, assim como as ameaças e
oportunidades que a vida consagrada e
a vida eclesial podem oferecer através
da ação evangelizadora.

O encontro coincide com o processo de discernimento que a
comunidade marista de Holguín, inaugurada no início deste
ano, está vivendo nesse momento histórico e sagrado. Nesta
perspectiva, podemos ler abaixo o depoimento dos quatro
membros da comunidade:
No champagnat.org você pode ler depoimentos de membros da
comunidade.
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Congresso Internacional do Escritório Internacional para a Educação Católica (OIEC)

Projetos e obras maristas mencionados		
como exemplos de boas práticas

O

Diretor do Secretariado de Educação e Evangelização, Irmão Carlos
Alberto Rojas, participou como
representante do Instituto no Congresso
Internacional do OIEC (Escritório Internacional de Educação Católica), realizado
de 5 a 8 de junho, na Fordham University (Nova York), sob o lema "Educar no
humanismo da fraternidade para construir
uma civilização do amor".
Durante o evento internacional, algumas
obras e projetos maristas foram mencionados como exemplos de boas práticas.
Entre eles, o Projeto Fratelli no Líbano
(uma iniciativa de duas Congregações
de Irmãos, Maristas e Lassalistas) foi

destacado como uma das experiências
mais inspiradoras do trabalho das escolas
católicas no mundo. A apresentação, feita
diante de 550 participantes no auditório
da Assembléia geral das Nações Unidas,
foi conduzida pelo irmão lassalista Habib
Zraibi.
A experiência marista "Visão Estratégica
Operacional" da Província do México
Central também foi também mencionada
como exemplo de um bom modelo de
gestão, unificado no mesmo projeto pastoral provincial. A iniciativa foi apresentada pelo Prof. Alfonso Ruíz.
O congresso também publicou o livro "As
Escolas Católicas do Mundo: Inovando e

Transformando seus Contextos. Educam
para o humanismo solidário para construir
uma civilização do amor”. Entre as 240
escolas católicas mais motivadoras, que
aparecem no texto, oito são maristas.
"Nos últimos quatro anos, os Irmãos
Maristas participaram do Comitê Executivo da OIEC e nos reelegeram para mais
quatro anos. A representação é institucional", expressou o Irmão Carlos Alberto ao
falar de sua participação no congresso.
O OIEC é uma associação não governamental católica de âmbito mundial, cujo
objetivo é participar na missão da Igreja
através da promoção de um projeto educativo de inspiração católica no mundo.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site		
http://www.champagnat.org
YouTube 		
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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