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NOTÍCIASMARISTAS

■ Começou no dia 2 de setembro a Sessão Plenária do 
Conselho Geral, que terminará próximo dia 20. Durante essa 
primeira semana estarão em discussão vários temas: avalia-
ção das últimas visitas às Províncias por parte dos conse-
lheiros e o tema da regionalização; avaliação do encontro 
de provinciais realizado em março passado e a preparação 
do próximo, previsto para março de 2019; análise do último 
rascunho da Regra de Vida, com a perspectiva da aprovação 
final durante essa Plenária.
■ Na sexta-feira, dia 6, o Superior e seu conselho terão um 
dia de retiro comunitário em Ariccia.
■ Os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Óscar Martín, Ben Con-

sigli, Libardo Garzón, Ángel Medina, Carlos Alberto Rojas y 
Juan Miguel Anaya se reuniram, na segunda e terça-feira, 
para continuar o debate sobre uma estrutura legal interna-
cional para a Missão Marista.
■ No próximo final de semana, a Casa Geral receberá a 
comunidade copta de Roma, com cristãos da Etiópia e da 
Eritréia. Estará presente o papa da igreja ortodoxa copta da 
Etiópia, Azenaw Hercoriyos, que participará da Celebrarão 
da festa da paz e do amor, PAGUM.
■ O Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, de 2 
a 7 de setembro, participa da Escola Vocacional da Região 
América Sul, em Porto Alegre.

Presença marista no Paquistão, Índia e Sri Lanka

V Capítulo da Província South Asia

administração geral

O V Capítulo da Província South Asia, realizado no Sri 
Lanka, de 22 a 24 de agosto de 2019, foi uma expe-
riência valiosa, graças à abertura dos irmãos, à con-

tribuição dos leigos maristas, às habilidades do facilitador Ir. 
Graham Neist (da Austrália), à presença dos irmãos Ernesto 
Sánchez (Superior geral), Sylvain e Josep Maria (Conselheiros 
gerais) e à guia do Espírito Santo.

Os maristas, nesta parte do mundo, enfrentam desafios par-
ticulares, sendo poucos e trabalhando no Paquistão, Índia e 
Sri Lanka, onde os católicos são minoria, em meio a culturas 
muçulmana, hindu e budista.

A palavra "paixão" marcou particularmente o segundo dos 
três dias de Capítulo, quando se contou com a participação 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5268
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dos leigos, que partilharam algumas de suas experiências, 
sonhos e desafios com os Irmãos. Com suas muitas respon-
sabilidades profissionais e familiares, eles se desdobram, 
movidos por um apelo apaixonado que os leva a atender 
muitos na comunidade local - por exemplo, aqueles afetados 
pelos atentados durante a última Páscoa, particularmente os 
estudantes e familiares maristas que foram feridos ou mortos. 
Com paixão eles continuam a apoiar os jovens líderes maris-
tas, orientando suas atividades com crianças e jovens pobres 
e com projetos ecológicos na região. E, com paixão, pediram 
um maior envolvimento na vida dos Irmãos e vice-versa.

O Capítulo assumiu esses desafios, assim como algumas ên-
fases renovadas, comprometendo-se a nomear equipes de ir-
mãos e leigos para trabalhar na pastoral vocacional, trabalhar 
com um processo de mútuo cuidado e união, dinamizar novas 
formas de vida comunitária e formar um "grupo de reflexão" 
para explorar de maneira mais criativa nossa resposta aos 
desafios que enfrentamos agora e encontraremos no futuro.

Os delegados capitulares assumiram o papel de formar uma 
"rede de delegados", uma rede de maristas que trabalhará para 
promover as ações e orientações do Capítulo, sendo todos os que 
participaram o primeiro ponto de contato para o novo Conselho.

No último dia, foram eleitos os membros do Conselho, entre 
os quais os irmãos Sunanda Alwis, Devasiri Fernando, Nicho-
las Fernando e Lazar Sebastian.

O provincial, Ir. Mervyn Perera, renomeado para um segun-
do mandato, em seu discurso conclusivo, assegurou aos 
presentes seu compromisso e amor por todos, e encorajou 
Irmãos e Leigos maristas a caminharem juntos com audácia 
e esperança.

Distrito da Melanésia

Visita dos Irmãos Libardo Garzón e Carlos Alberto Rojas

De 5 a 16 de agosto, os Irmãos 
Libardo Garzón, ecônomo geral, e 
Carlos Alberto Rojas, diretor do Se-

cretariado de Educação e Evangelização, 
visitaram o distrito da Melanésia, formado 
por Nova Caledônia, Papua Nova Guiné, 
Ilhas Salomão e Vanuatu.
A visita permitiu aos irmãos ver em ao 
vivo como os maristas realizam sua mis-
são nessa parte do Instituto e, sobretudo, 
conhecer a realidade dos lugares onde 
estão os maristas desenvolvem o apos-
tolado e a disposição que está por trás 
da missão. Como eles mesmos foram ca-
pazes de observar e experimentar, fazer 
uma missão na Melanésia pode ser muito difícil e desafia-
dor, pois você nunca sabe o que vai acontecer quando você 
precisa viajar de uma parte para a outra do Distrito.
Por causa dos compromissos na agenda, os Irmãos visi-
taram apenas três comunidades e lugares de missão. Nas 
Ilhas Salomão, visitaram a Comunidade Laumanasa e a 
Escola Secundária Católica São José de Tenaru. Em Papua 

Nova Guiné, visitaram a comunidade de Port Moresby, onde 
participaram da reunião do Conselho Ampliado do Distrito. 
E em Bougainville, visitaram a comunidade dos Irmãos e o 
Colégio São José de Mabiri.
Os Irmãos foram acolhidos calorosamente nos três lugares 
que visitaram. A hospitalidade dos irmãos, leigos maristas e 
estudantes foi algo que os tocou muito.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5268
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5267
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No dia 15 de agosto, em Furth, 5 
Irmãos celebraram o jubileu de vida 
religiosa marista: Irmãos Ehrenbert 
Steinkirchner, Heinrich Schamberger 
e Hans Seubert (65 anos); Irmãos 
Berthold Dinauer e Gebhard Jahn 
(60 anos).

ComuniCAção AmériCA Sul
Na semana passada, no Centro 
Marista Marcelino Champagnat de 
Curitiba, houve dois encontros de 
equipes de comunicação. Dia 28 se 
encontrou a da região América Sul 
para revisar a agenda das equipes 
da região e definir as estratégias de 
difusão das atividades regionais. Em 
seguida, realizou-se o encontro na-
cional de Comunicação e Marketing 
do Brasil Marista!

mAdAgASCAr
O Ir. Andrianirina Radoniaina fez 
sua primeira profissão no Instituto, 
na Paróquia Sainte Trinité d’Am-
bohipeno de Antsirabe, em uma 
celebração animada pelo coral e 
por alunos do Collège Saint Joseph 
d’Antsirabe, com a participação de 
seus familiares, Irmãos Maristas e 
Irmãs SMSM.

méxiCo
Em agosto, 33 professores de diver-
sas matérias, vindos de 9 colégios 
da Província México Central, parti-
ciparam no Seminário de Educação 
para a Interioridade. A formação tem 
como objetivo seguir o apelo do Ca-
pítulo Geral que pede que se cresça 
em interioridade e se desenvolva a 
“espiritualidade do coração”.

BélgiCA
A comunidade de Genval participou 
de um retiro, de 29 a 31 de agosto, 
sobre a Regra de Vida, animado 
pelo Ir. Roberto Di Troia, que contou 
também com a participação de 
leigos.

O s Irmãos Oscar Martin e Ken 
McDonald, Conselheiros gerais 
de contato para a Região da 

África, realizaram, nos últimos meses, 
a "visita de contato" às cinco unidades 
administrativas da África.

Durante a estada, eles dialogaram 
com os superiores das Unidades 
Administrativas e os seus conselhos 
e visitaram algumas comunidades da 
África Central, Nigéria, África Austral, 
Madagascar e PACE.

Falando sobre os desafios maristas na 
África, o Ir. Óscar explica que "ela está 
crescendo como região, e as cinco 
unidades administrativas estão se 

aproximando. No início o foco de união 
foi formação, agora é também a mis-
são e, depois, pouco a pouco, serão 
os leigos, progredindo em seguida em 
outros aspectos. E a África cresce no 
contexto do que queremos para todo 
o Instituto, que é construir a família 
global.”

O Ir. Ken, por sua vez, sublinha que 
"na África, cada uma das Unidades 
Administrativas também tem seus 
próprios desafios, além de muita vida 
e muita energia. E, obviamente, eles 
trouxeram toda essa vida e energia 
para a vida e a missão maristas".

No vídeo (use "instrumentos" para ver 
a legenda), os ir-
mãos Óscar Martín 
e Ken McDonald 
nos falam sobre os 
desafios da região 
e o compromisso 
do Conselho geral 
de acompanhá-la 
em sua caminhada 
marista.

A família global cresce na África

Quase 500 irmãos se 
comprometeram com    
a vocação marista

https://youtu.be/eDrm_d72oys
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5270
https://youtu.be/eDrm_d72oys
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Argentina
Voluntários em Misión Nueva Pompeya

Canadá
Preparação da Assembleia dos Leigos (AMDL)

Alemanha: Furth: Irmãos celebran jubileu de 60 e 
65 anos de vida religiosa marista

Sri Lanka
Ir. Ernesto com noviços de Tudella

Brasil: Irmãos Inacio Etges e Roque Ari Salet 
celebram jubileu de vida religiosa marista

Espanha: Comunidade #fratelli de Melilla - 
Irmãos de la Salle e Irmãos Maristas

mundo marista

Infâncias e violências na América Latina

Publicação sobre a garantia de direitos   
no cotidiano de crianças e adolescentes

E m 2016, a Fundação Marista 
para a Solidariedade Interna-
cional (FMSI), ONG do Instituto 

Marista, firmou um acordo de cola-
boração com o Instituto Interameri-
cano da Criança e do Adolescente 
(IIN). Nesse marco, ficou decidida 
a necessidade de desenvolver uma 
pesquisa sobre experiências de 
erradicação da violência contra a 
infância nas Américas, com a cola-
boração da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR).

Foi apresentado recentemente o 
relatório final desse processo de 
investigação, realizado a partir da 
análise de programas desenvol-

vidos em diferentes países da 
América.

A proposta de investigação defi-
niu como critério a abrangência 
de programas de diferentes 
países americanos, compreen-
dendo três regiões:  América do 
Norte, América Central e Amé-
rica do Sul. Para a investigação 
empírica da região, abrangendo 
quatro países, optou-se por 
considerar, além do Brasil, o 
México, a Guatemala e o Chile.

È possível ler aqui a versão com-
pleta em português e resumos 
em English | Español | Português.

http://www.champagnat.org/shared/bau/Infancias_e_violencias_Relatorio2018.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Infancias_e_violencias_Relatorio2018.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Infancias_e_violencias_Relatorio2018_resumo_executivo_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Infancias_e_violencias_Relatorio2018_resumo_executivo_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Infancias_e_violencias_Relatorio2018_resumo_executivo_PT.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5247
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A Profissão perpétua do Ir. Jean Baptiste Rakotomahefa, 
da Província de Madagascar, foi celebrada no domingo, 
25 de agosto, na Igreja do Sagrado Coração de Am-

bohimandroso-Gara, a sua cidade natal. Para marcar a sua 
união com o Senhor, ele escolheu o versículo bíblico "Senhor, 
tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo" (Jo 21,17). Dom José 
Alfredo Caires de Nobriega, bispo da diocese de Mananjary, 
presidiu a Eucaristia.

A liturgia, animada pelo coro da Igreja, alguns Irmãos e alunos 
do Colégio São José de Antsirabe, expressou a alegria do dom 
e da consagração ao Senhor.

Durante sua homilia, o bispo destacou a importância do caris-
ma marista e sua contribuição para a vida e missão da Igreja 
universal. E ele comparou a vocação a um jardim que deve sua 
beleza à singularidade da cor e da fragrância de cada flor.

Depois da missa, os convidados se reuniram no salão da paró-
quia para uma refeição fraterna.

O Irmão João Batista vem de uma grande família de tradição 
cristã. De fato, seu tio é irmão marista e vários de seus paren-

tes são religiosos, religiosas e sacerdotes.

O Irmão fez o noviciado em Save, Ruanda, e o escolasticado 
no MIC de Nairóbi. Ele é membro da comunidade de Betroka 
(uma cidade no sudoeste de Madagascar) há três anos, onde 
é ecônomo. Dedica parte de seu tempo ao ensino e anima o 
grupo da Juventude Marista de Madagascar.

Província de Madagascar

Profissão Perpétua do Ir. Jean Baptiste Rakotomahefa

No dia 31 de agosto, o Ir. Moses 
Cho, da Província East Asia, fez 
sua profissão perpétua na Igreja 

de Mookdong (Coréia do Sul). O tema da 
celebração foi "Quando acordo, ainda 
estou contigo". Estiveram presentes vá-
rios Irmãos Maristas, amigos e familiares 
do Ir. Moses.

A missa e a cerimônia de profissão 
foram preparadas com grande entu-
siasmo pelos paroquianos, com o apoio 
e a colaboração ativa do pároco e das 
Irmãs Salesianas que trabalham nesta 
paróquia.

Também esteve presente na celebração o Bispo Koo Yobi, 
responsável pela vida consagrada da Igreja Católica Coreana, e 
também pelas obras da Arquidiocese de Seul.

A Igreja de Mookdong é a paróquia onde o Ir. Moses cresceu e 
trabalhou durante 15 anos antes de entrar para o Instituto dos 
Irmãos Maristas.

Província East Asia

Profissão perpétua do Ir. Moses Cho

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5271
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5262
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Setembro - Outubro de 2019

Calendário do Conselho Geral      
e dos diretores de secretariados e departamentos

31 de agosto – 01 de setembro: 
encontro formativo do MChFM, Porto 
Alegre, Brasil – Raúl Amaya, diretor do 
Secretariado dos Leigos.
01 de setembro – 31 de outubro: 
programa “AMANECER” para Irmãos 
da Terceira Idade (língua espanhola e 
portuguesa) – Casa Geral.
02 – 07 de setembro: Escola Voca-
cional da Região América Sul, Porto 
Alegre, Brasil – Raúl Amaya, Diretor do 
Secretariado de Leigos, e Ir. Tony Leon, 
Diretor do Secretariado Irmãos Hoje.
02 – 20 de setembro: Sessão Plenária 
do Conselho Geral.
02 – 03 de setembro: encontro da 
Comissão encarregada de pensar uma 
estrutura legal internacional para a 
Missão Marista, Casa Geral
03 de setembro: reunião com líderes 
de Coreia para programar a animação 
dos leigos daquele setor, Seúl – Agnes 
Reyes, Codiretora do Secretariado de 
Leigos.
05 de setembro: reunião do comité da 
USG, Roma, Itália – Ir. Ernesto Sánchez, 
Superior Geral.
08 de setembro – 05 de outubro: 
programa intercongregacional “Tutti 
Fratelli” para Animadores Comunitários, 
Roma - Ir. Tony Leon, Diretor do Secre-
tariado Irmãos Hoje.
09 – 13 de setembro: semana colabo-
rativa dos Diretores de secretariados e 
departamentos com o Conselho Geral.
13 de setembro: encontro do Conse-
lho do Projeto Fratelli, Roma – Ir. Óscar 
Martín, Conselheiro Geral e Ir. Valdícer 
Fachi, Diretor do Cmi.
13 – 14 de setembro: enconro com 
o grupo do Programa de Formação La-
valla200>, Manziana – Ir. João Carlos 
do Prado e Agnes Reyes.
16 – 17 de setembro: encontro com 
os participantes do programa intercon-

gregacional “Tutti Fratelli” para anima-
dores comunitários, Roma - Ir. Óscar 
Martín, Conselheiro Geral.
16 – 17 de setembro: reunião de pre-
paração do programa de Formação de 
Liderança Global para Jovens Maristas, 
Roma – Ir. Carlos A. Rojas, Diretor do 
Secretariado de Educação e Evangeli-
zação.
18 de setembro: encontro dos Conse-
lhos Gerais dos Irmãos Maristas e dos 
Irmãos de La Salle, na Casa Geral La 
Salle.
23 – 26 de setembro: Conselho 
Regional da América Sul en Asunção, 
Paraguai – Irmãos Sylvain Ramandim-
biarisoa e Óscar Martín, Conselheiros 
Gerais.
23 - 24 de setembro: Reunião do 
Conselho Diretor da FMSI, Casa Geral – 
Ir. Ken McDonald, Conselheiro Geral e 
Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral.
26 de setembro: conclusão da for-
mação para o grupo de candidatos às 
comunidades internacionais, l’Hermi-
tage, França – Ir. Ernesto Sánchez, 
Superior Geral.
26 – 28 de setembro: encontro com 
os Irmãos do Programa Amanecer, 
Casa Geral – Josep Maria Soteras, 
Conselheiro Geral.
27 – 30 de setembro: encontro com 
a Provincia Brasil Sul-Amazônia – Ir. 
Óscar Martín, Conselheiro Geral.
30 de setembro: encontro com os 
Irmãos do Programa Amanecer, Casa 
Geral – Ir. Ernesto Sánchez, Superior 
Geral.
01 de outubro: encontro com los 
Irmãos do Programa Horizontes, en 
Manziana – Ir. Ernesto Sánchez, Supe-
rior Geral.
01 de outubro: participação na reunião 
da Equipe Interprovincial de Reflexão 
Educativa (EIRE) da Conferência Marista 

Espanhola, em Madri – Ir. Carlos A. 
Rojas, Diretor do Secretariado de Edu-
cação e Evangelização.
01 – 04 de outubro: encontro do 
Bedford Fund, em Canadá – Ir. Libardo 
Garzón, Economo Geral
02-03 de outubro: retiro sobre a 
Regra de Vida com os participantes do 
Programa Horizontes, em Manziana – 
Ir. Josep M. Soteras, Conselheiro Geral.
03 – 05 de outubro: encontro de 
superiores de comunidades da Provin-
cia Mediterrânea, em Roma – Ir. Luis 
Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, e Ben 
Consigli, Conselheiro Geral.
04 – 05 de outubro: reunião da 
Comissão de Educação da USG/UISG 
e dos Coordenadores de Educação de 
Comunidades Religiosas, em Roma – 
Irmãos Carlos Rojas e Mark Omede, 
Secretariado de Educação e Evangeli-
zação. 
03 – 09 de outubro: encontro do 
Secretariado Ampliado de Leigos, nas 
Filipinas – Irmãos Sylvain Ramandim-
biarisoa e João Carlos do Prado, Conse-
lheiros Gerais; Raúl Amaya, Pep Buetas 
e Agnes Reyes, diretores do Secretaria-
do de Leigos.
07 – 10 de outubro: encontro da 
Comissão Internacional Irmãos Hoje, 
na Casa Geral – Irmãos Óscar Martín, 
Conselheiro Geral, e Tony Leon e Ángel 
Medina, Diretores do Secretariado 
Irmãos Hoje.
09 – 11 de outubro: encontro de 
ecônomos provinciais de Arco Norte, no 
Canadá – Ir. Libardo Garzón, Ecônomo 
Geral.
09 – 13 de outubro: Curso de Forma-
ção Conjunta, Filipinas, General Santos 
– Agnes Reyes e Pep Buetas, CoDireto-
res do Secretariado de Leigos.
11 – 12 de outubro: encontro da 
equipe de formadores de Manziana – 
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Irmãos Óscar Martín, Conselheiro Geral, 
e Ángel Medina, diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje.
11 – 17 de outubro: acompanhamento 
dos peregrinos maristas australianos 
em Notre Dame de l’Hermitate – Ir. 
Tony Leon, Diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje.
12 – 15 de outubro: visita ao postu-
lantado de Davao, nas Filipinas – Ir. 
Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiro 
Geral.
12 – 17 de outubro: visita à Provincia 
de los Estados Unidos – Irmãos Ken 
McDonald e João Carlos do Prado, 
Conselheiros Gerais.
14 de outubro – 08 de dezembro: 
programa de formação para Irmãos da 
Terceira Idade de língua inglesa, em 
Manziana, Itália.

15 – 18 de outubro: encontro de ecô-
nomos provinciais da Região América 
Sur, em Buenos Aires, Argentina – Ir. 
Libardo Garzón, Ecônomo Geral
19 – 22 de outubro: encontro com os 
Irmãos da Terceira Idade em Manziana 
– Ir. Tony Leon, Diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje.
21 – 25 de outubro: Assembleia 
Regional dos Conselhos Provinciais da 
Região Arco Norte, em New Jersey, 
USA – Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, 
Vigário Geral, Ken McDonald e João 
Carlos do Prado, Conselheiros Gerais.
22 – 26 de outubro: visita à comuni-
dade Lavalla200> de Atlantis, África 
do Sul – Ir. Óscar Martín, Conselheiro 
Geral.
26 de outubro: encontro de provinciais 
da Região Arco Norte, em New York, 

USA – Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, 
Vigário Geral, Ken McDonald e João 
Carlos do Prado, Conselheiros Gerais.
26-28 de outubro: encontro com os 
Irmãos da Terceira Idade em Manziana, 
na Casa Geral – Ir. Josep M. Soteras, 
Conselheiro Geral.
24 – 25 de outubro: visita de contato 
ao MIC, Nairóbi – Ir. Ernesto Sánchez, 
Superior Geral.
28 – 31 de outubro: Capítulo Pro-
vincial de África Austral, em Malawi 
– Irmãos Ir. Ernesto Sánchez, Superior 
Geral, Óscar Martín, Conselheiro Geral, 
e Mark Omede, Diretor adjunto do Se-
cretariado de Educação e Evangelização
29 de outubro: apresentação do libro 
“Romper el silencio” na Embaixada da 
Espanha junto à Santa Sé.

T irar alguns dias de folga nesta 
altura do ano é normal. Fazer 
isso juntos, irmãos e leigos, está 

se tornando bastante comum. Como 
nos anos anteriores, um grupo de ma-
ristas de Champagnat da Itália decidiu 
procurar um lugar tranquilo, durante 
cinco dias, de 24 a 28 de agosto, para 
refletir, rezar, partilhar, viver e sonhar 
juntos. Este ano foi escolhido um local 
perto de Polino, uma cidadezinha nas 
montanhas, a 1200 m de altitude, na 
área da Úmbria, na fronteira com o 
Lácio, a cerca de duas horas de Roma. 
O clima bom, o verde das florestas, a 
paz e o silêncio do ambiente jogaram a 
nosso favor.

O tema proposto foi "No estilo de Ma-
ria". Por isso, desenvolvemos uma série de temas que nos 
aproximaram da figura de Maria: análise histórica, desafios 
atuais, baixar Maria dos pedestais para senti-la próxima e 
companheira de caminho, e o desafio entusiasta de ser o 
rosto mariano da Igreja.

Houveram apresentações e oficinas para descobrir o verda-
deiro rosto de Maria através de imagens, cantos e orações. 
Certamente Jesus é o centro de nossas vidas; mas, como 
maristas, para alcançar essa meta, temos um caminho 
maravilhoso: Maria.

Italia: No estilo de Maria

Retiro para Irmãos e Leigos

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5260
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Após a festa da Assunção, padroei-
ra do Instituto, cerca de 175 de 
pessoas, entre Irmãos, amigos, 

leigos maristas e familiares dos dois 
jubilares se reuniram no sábado, 17 de 
agosto, no Colégio Champagnat, para 
celebrar juntos os "100 anos de fidelida-
de e serviço" dos Irmãos Réal e Yvan.

"Que os irmãos se tornarem capazes 
de tudo", desejava Marcelino: os dois 
jubilares puseram e ainda colocam em 
prática esse desejo do Fundador, cada 
um em seu próprio campo. Ir. Réal: é 
professor, líder de equipes de jovens, 
comunidade, comissões de anima-
ção, formador no Haiti por seis anos e 
atualmente no noviciado de Sri Lanka 
(como parte do programa Lavalla200>), 
e, enquanto isso, escreve uma tese de 
doutorado em pastoral... O Ir. Ivan é o 
construtor, o homem de mil talentos 
manuais, com a "batina levantada e as 
mãos sujas" à maneira de Champagnat, 
40 anos de estabilidade na manutenção 

da casa provin-
cial e do ÉSMC, 
presença inter-
rompida por dois 
estágios na África 
para responder 
a emergências, 
e agora traba-
lhando no Foyer 
Champagnat em 
Château-Richer.

Assim, Yvan e Réal nos deram a oportu-
nidade de nos reencontrarmos, irmãos, 
pais e amigos maristas, na mesma 
fraternidade e ao redor do Senhor, para 
uma significativa celebração eucarística 
presidida pelo Padre Guy Guindon, sa-
cerdote sulpiciano, amigo e professor do 
Ir. Réal, pelo Reverendo Alain Faubert, 
ex-aluno e cooperante no Haiti, bispo 
auxiliar de Montreal, e pelo Padre Ray-
mond-Marie Moreau, padre marista; a 
animação foi assegurada pelo Sr. Pierre 
Rancourt e uma equipe de músicos e 

cantores de alta qualidade. Este desta-
que litúrgico foi planejado pelo Ir. Ber-
nard Beaudin: o livreto de lembranças 
da festa permitiu uma participação de 
qualidade da assembleia. A celebração 
continuou "em torno da mesma mesa", 
onde o intercâmbio mostrou a unidade 
no coração desta celebração de ação de 
graças.

Alguns podem fazer a pergunta: "Quan-
do será o próximo encontro? "Como 
Abraão, nós respondemos, na fé: "Deus 
providenciará isso..."

Após a celebração, os maristas, irmãos 
e leigos, foram convidados a visitar a 
nova casa adquirida pela Província para 
a animação dos jovens do ÉSMC e da 
região. Os responsáveis por esse novo 
projeto, Jonathan Drouin e sua esposa, 
Marie-Pier, acolheram muitos visitantes, 
sinal de que essa iniciativa está desper-
tando grande interesse entre os leigos 
maristas.

Bem-vindo,
Ir. Ángel Diego
Na segunda-feira chegou 
na Casa Geral o Ir. Ángel 
Diego García Otaola, da 
Província Mediterránea. 
Será o primeiro diretor 
do novo Secretariado de 
Solidariedade.

Festa na Província do Canadá

50 anos de profissão dos Irmãos    
Réal Sauvageau e Yvan Desharnais
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