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■ De 8 a 11, em Nairóbi, o Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Ge-
ral, participa do encontro com os ecônomos das 5 Unidades 
Administrativas da África.
■ Os Irmãos Óscar Martín e Ken McDonald, Conselheiros 
Gerais, participam do encontro da Conferência dos Superiores 
do Continente Africano (CSAC), que se realiza em Nairóbi, de 
8 a 11 de julho.
■ No dia 12, o Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez, partici-

pa da reunião do conselho da União dos Superiores Gerais, 
em Roma.
■ O Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, estará 
em Fiji, até 20 de julho, com os 15 Irmãos que se preparam 
para a Profissão Perpétua.
■ Durante esta semana, a comunidade de Irmãos da Admi-
nistração Geral vive uma semana de descanso em Lavarone, 
no norte da Itália.

Transformando o modelo educacional na África

Começa a segunda fase do Projeto New Horizons

O projeto educacional New 
Horizons inicia a sua segunda 
fase em 21 escolas e comu-

nidades no Malawi, Angola, Zâmbia, 
Zimbabué, África do Sul e Moçam-
bique, beneficiando 18.334 alunos, 
790 professores e 469 funcionários 
de escolas.
O projeto New Horizons nasceu em 
2015, promovido pela Comissão 
Africana de Missão, para responder 
ao apelo do Plano Estratégico da 
Administração Geral, que apela a 
estar "ao serviço das crianças e dos 
jovens, especialmente dos mais vulneráveis e excluídos".
O programa educativo também é promovido pela Conferência 
dos Superiores Maiores da África, FMSI, pelo Secretariado para 
a Educação e Evangelização do Instituto Marista e é apoiado 
por Misean Cara.
O projeto New Horizons iniciou sua primeira fase em abril de 
2016, com o objetivo de formar educadores maristas através 
da formação permanente em pedagogia, liderança educativa e 
gestão. Nesta segunda fase, a New Horizons pretende garantir 
a educação das crianças de uma forma equitativa e fazer das 
escolas um lugar onde os alunos tenham as mesmas oportuni-
dades, especialmente os alunos em risco de exclusão social e 
marginalização.
A reunião de lançamento da segunda fase dos Novos Horizon-
tes terá lugar de 23 a 28 de julho em Maputo, Moçambique, e 

espera-se que os seguintes objetivos sejam alcançados:
Aumentar o acesso à educação de qualidade para as crianças 
de famílias pobres e marginalizadas nas 21 escolas maristas 
dos 6 países envolvidos, com a participação de especialistas 
locais formados primeira etapa do projeto.
Fortalecer a capacidade das escolas maristas para que possam 
erradicar a violência e a discriminação contra as crianças no 
ambiente escolar e comunitário, através de uma abordagem 
baseada nos direitos da criança e de métodos de ensino inclu-
sivos que garantam o bem-estar das crianças.
Melhorar as capacidades dos líderes escolares e professores 
para que as escolas tenham padrões de qualidade e sustenta-
bilidade educacionais.
Reforçar o sistema de educação a nível institucional com base 
nas capacidades de proteção dos direitos da criança.

administração geral

https://fmsi.ngo/
https://www.miseancara.ie/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5209
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Voluntariado marista internacional

Janaíne, voluntária do Brasil em Baucau

Estou aqui desde janeiro e passei 
duas semanas na capital do país 
(Díli) para estudar a língua local, 

tétum, pois, apesar de português ser 
uma das duas línguas oficiais e estar 
no currículo escolar, poucas pessoas 
falam português. Depois disso, estive 
diariamente no ICFP, em Baucau, fazendo 
parte de todas as atividades da instituição 
e da vida da comunidade marista.

A atividade principal consistia em acom-
panhar as aulas de língua portuguesa 
nas turmas do 2o e 3o anos com suas 
respectivas professoras responsáveis 
e também as tutoras, auxiliando os 
estudantes na realização de atividades 
durante as aulas e na melhoria dos 
trabalhos que precisam entregar e são 
escritos em língua portuguesa, como 
por exemplo os 
planos de aula. 
Também ajudava a 
corrigir os exercí-
cios realizados e 
entregues em aula 
e inclusive lecionar 
alguns tópicos das 
matérias, além de 
constantemente 
ajudar na tradução 
e explicação das 
palavras em português e na busca por sinônimos, abrangen-
do não só o português do Brasil como o português de Portu-
gal, visto que este é o que as professoras locais dominam.

Ademais as atividades regulares como “professora”, surgiu a 
oportunidade de criar um grupo de PJM com os estudantes. 
O grupo teve seu primeiro encontro no dia 30 de março e 

a programação seguinte consistiu em conhecer a 
mística e os passos da PJM.

O meu trabalho voluntário em si talvez não seja a 
maior experiência que pessoalmente estou vivendo, 
mas conta sobretudo o contato com outras pessoas, 
outras realidades e culturas. O Timor Leste é uma 
grande nação multicultural, que traz consigo um 
passado muito dolorido, mas que anseia por um 
futuro melhor. Estar aqui é sinônimo de partilha; nós 
crescemos muito mais quando partilhamos - a vida, a 

mesa e o pão - e acredito que este aspecto é fundamental na 
experiência de ser uma voluntária marista internacional.

Janaíne Perini, da Província Brasil Sul-Amazônia, é voluntária marista internacional e esteve por seis meses em Timor Leste, ajudando 
como professora de português no Instituto Católico para Formação de Professores, em Baucau, Timor Leste. Esse país é independente 
desde 2002 e a missão marista, liderada pela Província da Austrália, cresce bastante nesta ilha do sudeste asiático.
O voluntariado marista internacional é um instrumento que ajuda a tornar realidade o apelo do Capítulo Geral, de construir uma 
família global. Na Administração Geral, o Departamento Cmi organiza, com a ajuda dos Coordenadores Provinciais de Voluntariado, 
a possibilidade de experiências desse tipo.
Abaixo transcrevemos um texto escrito há algumas semanas por Janaíne, contando a sua experiência no Timor Leste.

Já pensou, você, como Irmão, como leigo, jovem, estudan-
te, ex-estudante... em ser um voluntario marista? Escute 
sua voz interior e contacta o Departamento Cmi (Colabora-
ção para a Missão Internacional) - cmi@fms.it

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5208
http://www.champagnat.org/400.php?a=21
http://www.champagnat.org/400.php?a=21
http://www.champagnat.org/400.php?a=21
mailto:cmi%40fms.it?subject=
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A fraternidade no Colégio St Michel, 
em Santo, é muito ativa, com visitas 
aos doentes encontros de oração e 
arrecadação mensal de fundos para 
ajudar as realidades mais necessi-
tadas da zona. A comunidade conta 
com cerca de 100 membros, entre 
professores e estudantes.

MéxiCo
No dia 27 de junho, no colégio 
Champagnat de Potoichán, Guerrero, 
69 jovens indígenas, acompanhados 
por seus professores, familiares, ir-
mãos maristas e amigos, concluíram 
o ensino médio e estão se preparan-
do para a vida, para a universidade, 
para o trabalho ou para construir 
uma família.

Sri Lanka
No dia 28 de junho, realizou-se 
uma Exposição de Ciência no St. 
Joseph’s College, Nugegoda, com a 
participação de alunos da 8ª. e 9ª. 
séries. A exposição foi organizada 
pelos Professores de Ciências e 
pelos Professores das duas séries, 
sob a orientação do coordenador da 
área, professor Sarath Kumar.

eSpanha
Em Alcalá de Henares, um grupo 
de 18 Irmãos (incluindo um Irmão 
Lassalista) das Províncias de Com-
postela e Mediterrânea, de 1 a 5 de 
julho, fez uma experiência formativa 
em preparação para a celebração 
dos jubileus de Vida Religiosa.

uMbraSiL
Os Maristas de Champagnat do 
Brasil realizaram, no final do mês de 
junho, o Fórum de Solidariedade do 
Brasil Marista. O evento foi o início da 
construção do projeto de Rede de So-
lidariedade nacional, reforçando insti-
tucionalmente os laços de responsa-
bilidade recíproca na construção da 
paz e da justiça socioambiental.

Estades Unides: Ação de Graças em East Harlem

Cinco anos de presença junto à 
comunidade latina de Nova Iorque

No domingo, 30 de junho, cerca 
de 80 pessoas se reuniram na 
residência marista de East Harlem 

para celebrar e agradecer os cinco anos 
de presença marista nesse bairro. Foi 
um momento emocionante para os três 
atuais membros da comunidade, mem-
bros do projeto Lavalla200>: Martha 
Martinez (México), Juliana Kittel (Aus-
trália) e o Ir. James McKnight (Estados 
Unidos). 
A comunidade foi criada para prestar um 
serviço específico, nesta parte de Nova 
Iorque, a membros da comunidade latina, 
muitos dos quais sem documentos e, 
portanto, vivendo em situação precária.

Como é norma em tais ações pastorais 
pelo mundo afora, as atividades orga-
nizadas ajudam a entrar na vida das 
pessoas atendidas: uma crua realidade, 
complexa e comovente.

O foco da ação de graças foram as 
conquistas das mães e crianças que 
fizeram parte de algumas das ativida-
des da comunidade, especialmente nos 

últimos 2 anos: as crianças tendo aulas 
de violão com Martha, as mães do grupo 
de oração e aulas de Bíblia, aqueles que 
estiveram nos cursos de língua inglesa, 
coordenados pelo Ir. James, do projeto 
ComUnidad Juan Diego. Um tempo de 
gratidão, em família, e de lembrança.

Foi dado o devido reconhecimento aos 
diversos organismos que iniciaram e 
apoiaram a comunidade, especialmente 
à região do Arco Norte, à comunidade 
original dos Irmãos que ali viviam e à 
comunidade internacional Lavalla200>, 
a comunidade mista que existe desde o 
início de 2017.

O Ir. Pat McNamara, Provincial dos 
Estados Unidos, representou os líderes 
regionais e Jeff Crowe representou o 
Superior geral e os membros do projeto 
Lavalla200> que vivem em outros luga-
res do mundo.  Uma abundante refeição 
mexicana completou a celebração.

A comunidade de East Harlem encerrará 
suas atividades no final de julho.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5207
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México
Alunos da escola Maristas Irapuato

Brasil:  Grupo do Itinerário Vocacional da Província 
Marista Brasil Sul-Amazônia

África do Sul
St Joseph Marist College - Cidade do Cabo

Ir. Seán Sammon com os dois primeiros Irmãos 
do Viatnã

Espanha: Miraflores - encontro de vinculados 
maristas de Ibérica

Quênia
MIUC, Nairóbi

mundo marista

El Salvador: celebrar o que se vive e viver o que se celebra

Leigos da América Central

Cerca de quarenta leigos e leigas de 
El Salvador participaram de uma 
jornada de reflexão e oração, no dia 

16 de junho, cheia de motivação.
O encontro foi uma oportunidade para 
meditar sobre o caminho espiritual reali-
zado, experimentar a comunhão fraterna 
e fortalecer o caminho marista. O foco foi 
a espiritualidade das primeiras comu-
nidades cristãs, tendo o encontro sido 
animado por Nohemy Pinto, coordenadora 
provincial da Comissão de Leigos, e pelo 
Ir. Javier Espinosa.
Uma das reflexões que mais chamou a 
atenção dos participantes foi a de considerar 
que, para os primeiros cristãos, o fato de 
encontrar-se para partir o pão significava, 
por sua vez, encontrar-se para construir a 
fraternidade, porque estavam convencidos 
de que onde a fraternidade não se constrói, 
a ceia do Senhor não se celebra.

A mensagem que penetrou profunda-
mente entre os leigos presentes foi que 
"as primeiras comunidades cristãs nos 
convidam a celebrar o que se vive e a 
viver o que se celebra".
Durante o dia, as dinâmicas desenvolvi-
das ajudaram os presentes a dar prio-
ridade aos atos espirituais: a oração do 
silêncio, a escuta da Palavra e o louvor 

em meio à natureza; os gestos de partir 
o pão e partilhá-lo, abençoar e celebrar 
o encontro com uma taça de vinho. Atos 
que servem para recordar as primeiras 
comunidades cristãs que souberam 
integrar a comunhão de vida com o partir 
do pão, com a Eucaristia.
O grupo manifestou o seu desejo de 
continuar a reunir-se.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5205
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Doris Miño Pérez, 18 anos, é uma ex-aluna marista boliviana que sempre se interessou pelo trabalho social desde criança, es-
pecialmente nas comunidades indígenas. Agora, através do Departamento da Colaboração para a Missão Internacional (Cmi), ela 
está no Brasil fazendo pastoral socioeducativa nos colégios maristas Champagnat de Terra Vermelha e Nossa Senhora da Penha, 
no Estado do Espírito Santo, até dezembro de 2019.
A jovem, da Província de Santa Maria de los Andes e filha de leigos maristas equatorianos, nos conta o que a inspirou a ser voluntária.

“Para participar do voluntariado internacional, 
fui a retiros para lideranças e a palestras com 
os Irmãos Maristas. Eu também me inspirei 
nos meus pais e na minha irmã Laura, que foi 
voluntária no Brasil, na África e no Chile. Com 
os exemplos deles, eu me motivei. E quando fui 
crescendo, fisicamente e espiritualmente, senti 
esse chamado de Deus”, relembra Doris, que 
reside com família marista, em Terra Vermelha, 
desde março deste ano.
Sobre a vivência na nova cultura, ela destaca o 
acolhimento e a afetividade do povo brasileiro, 
além das oportunidades que tem de contribuir com 
a Pastoral Juvenil Marista (PJM) e de interagir com 
os estudantes. Ela foi à Jornada Provincial das 
Juventudes, de 17 a 23 de junho, em Brazlândia 
(DF), e pôde dialogar sobre a experiência de volun-
tariado, além de conhecer o Escritório Central, a 
estrutura administrativa do Marista Centro-Norte e 
a cidade de Brasília (DF). “Antes de fazermos essa 
escolha, é fundamental conhecermos nosso país. 
O voluntariado envolve estabelecer laços entre cul-
turas, aprender e ajudar. Os valores maristas são 
o diferencial, humildade, simplicidade e modéstia. 
É preciso, ainda, estar voltado para o serviço e o 
amor ao próximo”.

Colaboração para a Missão Internacional

Boliviana participa de voluntariado     
na Província Brasil Centro-Norte

15 joVenS irMãoS eM LoMeri, Fiji
Jovens Irmãos de Bougainville, 
Coréia, Filipinas, Portugal, Ilhas 
Salomão e Vietnã se preparam 
para a profissão perpétua.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5204
https://youtu.be/MfNsHZy2ZOM
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"No Capítulo provincial de 1976, a então Província da África do Sul 
decidiu tornar realidade duas ideias centrais para o seu futuro:
(1) Criar cargos de liderança em nossas escolas para leigos e 
organizar programas para ajudar o laicato marista a aprofun-
dar o conhecimento e compreensão sobre São Marcelino e de 
sua vocação marista. Para isso, foi criado um Conselho para 
orientar as escolas maristas. Além disso, várias maneiras de 
compartilhar nosso chamado como maristas foram adotadas. 
Por exemplo, oficinas, peregrinações para leigos maristas a 
Roma, a L’Hermitage, além de outras atividades relacionadas-
com as 5 escolas maristas da África do Sul.
(2) Envolver-se mais com os pobres. Para este fim, os Irmãos 
foram trabalhar na Transkei (Umthata), Soweto, Slough (Bophu-
tatswana), Cape Flats.

Abertura de escolas e apartheid
O governo do apartheid regulamentava que as escolas deve-
riam ser separadas de acordo com diferentes grupos raciais. 
Enquanto isso, a educação católica considerava todos os seres 
humanos como membros de uma mesma família, filhos de 
um mesmo pai. A esse respeito, em 1957, a Conferência dos 
Bispos da África Austral fez a seguinte afirmação: "a prática 
da segregação não é reconhecida nas nossas igrejas, não 
caracteriza as nossas sociedades eclesiais, as nossas esco-
las, os nossos seminários, conventos, hospitais e a vida do 
nosso povo. À luz do ensinamento de Cristo, isso não pode ser 
tolerado para sempre." Na década de 1980, escolas e hospi-
tais católicos começaram a desafiar esta segregação e aceitar 
pessoas de todas as raças, mesmo que o Estado tenha tentado 
impedi-lo. Nesta batalha, entre a Igreja e o Estado, o Irmão 

Jude desempenhou um papel importante, e isso foi um forte 
motivo para a minha transferência para Uitenhage, em 1996.

Os maristas retornam a Uitenhage.
Quando os Irmãos se retiraram da missão de Slough, decidiu-
-se procurar uma outra. E foi escolhido Uitenhage, na Diocese 
de Porto Elizabeth. Os pontos mencionados acima têm muito 
a ver com esta escolha, mas eles também têm um significa-
do especial, uma vez que os Irmãos tinham umaescola em 
Uitenhage, de 1884 a 1954. Quando a África do Sul tornou-se 
uma Província marista, a casa provincial estava em Uitenhage. 
Há 22 irmãos enterrados no cemitério dali. Os irmãos alugaram 
a antiga casa da Comunidade das Irmãs dominicanas, loca-
lizada na rua Baird, 12. Ela fazia parte da escola primária do 
convento. A transferência para Uitenhage aconteceu em 1996.
A nova comunidade era também a casa do postulantado. 
Faziam parte da Comunidade, o Irmão Vincent e eu, mais 
dois jovens Irmãos, o Irmão Timothy Rennick e Irmão Nimrod 
Diamond. Os irmãos Vincent, Timothy e Nimrod ensinavam 
nas escolas Dominicanas vizinhas, Marymount e no convento 
primário. Estas escolas serviram à comunidade local de Xhosa.
Eu estava encarregado do recrutamento de novos candidatos. 
Comecei a trabalhar com as quatro escolas agrícolas da igreja 
no vale do Rio Domingos e nas escolas em Grahamstown e King 
Williamstown. Fui nomeado representante do Bispo nos órgãos 
dirigentes dessas escolas. Isso me envolveu no trabalho com 
o pessoal das escolas (cursos de catequese, escrita, gestão e 
crescimento pessoal), construindo salas de aula adicionais e co-
locando cercas. A Irmã Laurentia-OSM ajudava com os cursos. A 
Embaixada irlandesa, Stichting porticus, o Irmão Neil, da Cultura 

Ir. Christopher Zimmerman, África Austral

Mais de duas décadas ajudando os mais 
necessitados na África do Sul

Depois de quase 22 anos de trabalho 
como missionário e educador ao lado 
dos mais necessitados em Uitenhage, 
África do Sul, o Irmão Christopher 
Zimmermann retornou à comunidade 
marista em Joanesburgo, em meados 
de junho deste ano.
Desde sua chegada em Uitenhage em 
1996, o Irmão Chris tem incentivado o
desenvolvimento educacional e contri-
buído para a alimentação de dezenas de 
milhares de famílias desfavorecidas. A 
seguir, compartilhamos com vocês seu 
testemunho da vida.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5203
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de aprendizagem, as empresas de cítricos locais e a Diocese 
Católica de Port Elizabeth (com o Bispo Michael Coleman) foram 
muito generosos com a sua contribuição de fundos. Quatro salas 
para ministrar aulas iniciais foram construídas, além de duas sa-
las de aula de uso geral e 11 salas de aulas comuns. Os campos 
de futebol das escolas do vale foram nivelados, os sistemas de 
irrigação foram instalados e os gramados concluídos. O desafio 
era manter os edifícios limpos e os campos bem organizados.

Colaboração com as Irmãs no cuidado da misericórdia marista
Em março de 2006, as Irmãs da Misericórdia, Martha, Breda 
e Maria chegaram em Addo. Foi o início de uma experiência 
maravilhosa de religiosos, homens e mulheres, que trabalhavam 
juntos para construir o Reino de Deus. Alguns dos frutos deste 
trabalho são o "lugar da misericórdia" (Valência, um centro de 
educação infantil para 150 crianças), laboratórios de informática 
em cada uma das 4 escolas, e um laboratório para mais de 20 
adultos em St. Colmem (Kirkwood), um grupo de costura (Addo 
Township designs), uma pré-escola (Lwazi creche. Dunbrody) e 
10 refeitórios populares.

O cuidado marista e o acampamento
Em primeiro lugar, graças a Jason Grieve, um ex-aluno da 
escola Marista de Santo Henrique, Durban, o líder dos meninos 
e o líder das meninas de cada uma das cinco escolas Maristas 
da África do Sul ajudaram a organizar todos os anos um acam-
pamento para crianças pobres em Langbos, um assentamento 
perto de Addo. Mais de 300 crianças participavam desses 
movimentos. O cuidado marista, com a ajuda de "Stichting Por-
ticus", construiu-se um centro comunitário, onde acontecem 
os acampamentos anuais. Levar esses líderes para o acampa-
mento todo ano envolve muito trabalho, e o setor sul-africano, 
da Província marista da África Austral, ajuda no financiamento 
desses movimentos.
Um dos frutos dessas atividades é que muitas pessoas se 
tornaram conscientes de como os pobres vivem na África 
do Sul, um dos países com as maiores desigualdades entre 
ricos e pobres. Para mim, ter sido capaz de contribuir para as 
mudanças, realizando essas atividades, tem sido um privilé-
gio e uma experiência muito enriquecedora, pela qual estou 
muito grato ".

Filipinas: Formação para líderes leigos

Uma experiência contínua na    
Universidade Notre Dame de Dadiangas

Abordando uma das prioridades do 5º 
Capítulo provincial East Asia sobre 
colaboração leiga e, sobretudo, o 

objetivo de desenvolver uma equipe de 
formadores leigos maristas, a Universidade 
de Notre Dame de Dadiangas (NDDU) deu 
um passo adiante, enviando potenciais lí-
deres leigos para uma sessão de formação 
no dia 26 de junho de 2019, organizada 
pela equipe provincial de leigos. Nesse 
encontro, os participantes partilharam 
as iniciativas de formação marista, que 
foram realizadas depois que terminaram a 
segunda fase de sua formação, em maio 
de 2019.
Com o apoio dos membros da Equipe 
Provincial, os participantes realizaram 
planejamentos inerentes ao ano escolásti-
co, pensaram a integração dos apelos do XXII Capítulo geral em 
seu planejamento anual, viram como integrar na sua estratégia a 
memória da espiritualidade marista. Atualmente, estão desenvol-
vendo o programa de formação institucional leiga que implemen-
tará a sustentabilidade das atividades de formação marista na 

entidade escolar.
A equipe de líderes espera desenvolver ainda mais as suas ca-
pacidades para poder acompanhar os outros nos seus processos 
de formação. Os membros programaram a próxima sessão de 
formação para 21 de agosto de 2019.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5202
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Ir. Canísio José Willrich
O Irmão Canísio nasceu em 17 
de fevereiro de 1972, em São 
Vendelino, Rio Grade do Sul, 
Brasil. Faz parte da Província 
do Brasil Sul-Amazônia. Entrou 
para a Juvenato Marista em 
1986 e emitiu seus primeiros 
votos em 8 de dezembro de 
1992, em Passo Fundo. Seis 
anos depois, em 1998, fez a 
profissão perpétua no dia 22 de 
novembro de 1998.
Estudou teologia na PUCRS, 
catequese e psicopedagogia em 
São Paulo. Também estudou 
inglês e frequentou um curso 
para formadores no Chile.
Como parte de sua experiência 
de trabalho na província, o Ir. 
Canísio dedicou-se por vários anos à 
formação inicial da província, à pas-
toral vocacional, ao trabalho social, e 
trabalhou como professor e animador 
comunitário.
O Ir. Canísio faz parte do Distrito asiático 

há onze anos. Começou sua preparação 
para a Missão Ad Gentes em 2007 - 
Curso de inglês na África do Sul e curso 
de missiologia de 5 meses em Davao, 
Filipinas.
Em 2008, foi enviado para o Vietnã, 

onde aprendeu viet-
namita e trabalhou na 
promoção vocacional 
e na formação inicial.
Trabalhou no Novi-
ciado de Cotabato, 
Filipinas, de 2012 a 
2014, e depois de 
colaborar no Novi-
ciado de Tudella, 
Sri Lanka, de 2014 
a 2016, retornou 
em 2016 ao Vietnã, 
onde agora trabalha 
na pastoral voca-
cional e formação 
inicial. Atualmente é 
também secretário 
do Conselho e esta é 
a segunda vez que é 

conselheiro do Distrito Marista da Ásia.
Durante sua estada no Vietnã teve três 
acidentes de moto, mas confessa: 
"Graças à proteção da Boa Mãe, posso 
continuar com minha nova missão no 
Distrito Marista da Ásia".

Irmão Canísio José Willrich

Novo Superior de Distrito da Ásia
O Ir. Ernesto Sánchez, Superior geral, enviou uma carta aos Irmãos do Distrito Marista da Ásia informando-os da nomeação do Ir. 
Canísio José Willrich como novo Superior do Distrito, para um mandato de três anos.
O Ir. Canísio substituirá o Ir. Juan Castro, líder do Distrito nos últimos seis anos. A mudança de liderança ocorrerá no dia 14 de 
agosto, quando começar o próximo Capítulo do Distrito.
Em sua carta, o Ir. Ernesto agradeceu ao Ir. Juan pelos anos que trabalhou dirigindo os maristas desta Unidade Administrativa: 
"Obrigado, Juan, por sua simplicidade e devoção, pela sua proximidade com os Irmãos, sua disponibilidade para escutar e formar 
uma equipe. Isso, juntamente com sua vasta experiência na Ásia e seus valores como Irmão Marista, lhe permitiu prestar um 
excelente serviço no Distrito.
O Distrito da Ásia é formado por comunidades presentes em 6 países: Tailândia, Bangladesh, Índia, Camboja, China e Vietnam.
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