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Criando sinergias para animar a família global

Semana colaborativa do Conselho Geral com os
diretores de secretariados e departamentos

D

e 9 a 13 de setembro, durante a sessão plenária do
Conselho Geral, o Superior Geral e seus conselheiros
se reuniram com os responsáveis dos secretariados
e departamentos da Administração Geral. O objetivo dessa
semana, realizada pela terceira vez este ano, é criar sinergias
e trabalhar para que a animação do Instituto seja feita de
maneira coordenada.
Nessa sessão, pela primeira vez, dedicou-se dois dias à

formação dos participantes. Os outros dias se caracterizaram
pelo trabalho de coordenação entre as áreas, especialmente
de missão e vida marista, junto com os respectivos conselheiros links. Foi dado especial ênfase à coordenação do trabalho
de animação em sintonia com a caminhada de cada uma das
6 regiões do Instituto, com a ajuda dos conselheiros links de
cada região. Foi também a primeira participação do Ir. Ángel
Diego García Otaola, novo diretor do Secretariado da Solidariedade, que desde o início de setembro integra a equipe.
Child Protection Workshop
Na segunda e terça-feira, os participantes refletiram sobre o tema da crise
global provocada pelos abusos sexuais.
No primeiro dia, o Superior Geral, Ir.
Ernesto Sánchez, partilhou sua experiência na participação do encontro no
Vaticano, em fevereiro passado, sobre
"a proteção dos menores na Igreja".
Destacou, primeiro de tudo, os pontos
que lhe chamaram a atenção e finalmente sublinhou a sua aprendizagem,

administração geral
■ Durante a última semana da sessão plenária, que termina
no dia 20 de setembro, o Conselho Geral estuda o projeto de
Regra de Vida com vistas à sua aprovação. Além disso, reflete
sobre dois temas: a vocação do Irmão hoje e como responder
a situações de crise social como Instituto Marista. Na quarta-feira, dia 18, reunir-se-á com o Conselho Geral dos Irmãos
de La Salle para refletir e partilhar, na Casa Geral dos Irmãos
de La Salle. Concluirá com alguns acordos de princípio e terá
um Conselho Regular, no qual incluirá algumas nomeações.
■ O Ir. Valdícer Fachi, diretor do Departamento Cmi, estará
no Líbano, visitando o Projeto Fratelli, estudando futuras
parcerias. É acompanhado, entre outros, pelo Superior Geral

dos Padres Escalabrinianos.
■ Nas próximas semanas, o Ir. Tony Leon participará da
reunião do grupo “Tutti Fratelli”, na Casa geral dos Irmãos
cristãos de La Salle, para animadores de comunidade. Desse
encontro participam 60 Irmãos de 14 congregações. Na
segunda e terça-feira, o Ir. Óscar Martín, Conselheiro geral,
também esteve presente com o grupo de Irmãos.
■ Os irmãos Carlos Alberto Rojas, diretor do Secretariado
de Educação e Evangelização, e Xavier Gual de Miguel, da
Província de L’Hermitage, iniciaram na segunda-feira e terça-feira a preparação do Programa Mundial de Formação de
Líderes para a Juventude Marista.
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que resumiu em 5 tópicos: as vítimas no centro,
atenção à formação inicial e permanente, o papel
da mulher, necessidades de políticas de proteção
e comunicação transparente e profissional.
O segundo dia foi coordenado pelos conselheiros
gerais Ben Consigli e Ken McDonald. Foi uma
oportunidade única para tomar consciência da
realidade no Instituto, destacando-se que o tema
representa uma questão global, que afeta a todos
os que vivem a missão marista, em qualquer lugar
do mundo. Os participantes seguiram então questionando o que se pode fazer, de maneira proativa,
para responde à crise, conscientes de que pedir
desculpas não é o suficiente.
Durante esses dias, tomou-se consciência de três documentos
que o Instituto tem e servem de parâmetros para a ação de
animação em nível institucional: O documento de 2012 sobre
os procedimentos standards para o Instituto, que será revisado em breve; a declaração do XXII Capítulo Geral, dirigida
às vítimas de abuso e o documento do Conselho Geral “Uma

Resposta à Crise Global dos Abusos Sexuais”, em vigor desde
fevereiro passado, que são recomendações dos Conselho Geral
dirigidas às Províncias.
Ficou claro que para os Maristas de Champagnat, o ponto de
partida que precisa orientar a pastoral e toda ação missionária
é que também Marcelino Champagnat experimentou situações
de violência e isso ele não tolerou.

Região América Sul

A equipe de comunicação regional					
se prepara para o comitê de setembro

N

o dia 28 de agosto ocorreu a
reunião da equipe de Comunicação
da Região América Sul, em Curitiba (Brasil). Com o objetivo de seguir o
desenvolvimento do plano de comunicação
e dialogar sobre os pontos de apoio para
ações conjuntas, as pautas regionais foram
atualizadas e serão apresentadas no Comitê Regional, que realizar-se-á no Paraguai,
de 23 a 26 de setembro.
Entre as questões abordadas, destacou-se
a partilha de iniciativas de comunicação
para a Região desenvolvidas em cada uma
das cinco Províncias. Além disso, também
foram apresentadas propostas específicas de assessoramento às demais iniciativas estratégicas da
Região, como forma de potencializar a atuação regional.
Novos integrantes das Províncias Marista Brasil Centro-Sul e

2

18 I SETEMBRO I 2019

Marista Cruz Del Sur contribuíram para o fortalecimento do
grupo de trabalho. Na ocasião, também estava presente Lorena
de Oliveira Mendes, responsável pela comunicação na União
Marista do Brasil (UMBRASIL).
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notícias breves

Cruz del Sur
Del 5 al 7 de septiembre el Equipo
de Patrimonio Histórico organizó
un Retiro Taller que acercó a los
participantes a muestras de objetos-testigos de la Historia Marista
cuidadosamente conservadas en la
Villa Marista de Luján, brindando una
oportunidad única de contacto con
elementos e imágenes que evocan
la mística y la pasión de la misión
marista a lo largo del tiempo.

México: Enriquecer a pedagogia da interioridade

Oficinas de Interioridade na
Província do México Ocidental

México Central
La Provincia empezó a implementar
la Visión Estratégico Operativa 2026,
enfatizando la Educación, la Gestión,
los Procesos Institucionales, las
Acciones y el Espíritu Marista. Este
video muestra en detalle los 7 principios que guían la visión para 2026:
https://youtu.be/rNHGolRgw7Y

Familia Marista
El 12 de septiembre toda la Familia
Marista celebró la Fiesta del Santo
Nombre de María. Como ya es tradición en Roma desde hace bastantes
años, los Consejos Generales de las
cuatro ramas Maristas se juntaron
para la celebración eucarística y la
comida festiva, que en este caso, se
celebró en la casa de las Hermanas
Misioneras Maristas.

Estados Unidos
El Hno. Sam Amos renovó sus
votos temporales en la celebración
eucarística que sirvió para iniciar el
nuevo curso en el Colegio Marista de
Chicago el jueves pasado.

Líbano
Una nueva comunidad mixta compuesta de 21 laicos y hermanos se
ha formado en el Colegio Marista
de Champville y desarrollará sus
actividades en la escuela primaria
y secundaria de Dik el Mehdi, a 18
kms al norte de Beirut.

290 professores de nove escolas da
Província do México Ocidental participaram de diversas oficinas de interioridade
durante o mês de agosto.
Os encontros de formação tiveram dois
objetivos:
* Cultivar sua própria interioridade a
partir das 4 dimensões que a constituem: social, corporal, psicológica e

transcendente; já que o estado pessoal
do professor é a base para acompanhar
o processo de interioridade de seus
alunos.
* Oferecer elementos que enriqueçam a
pedagogia da interioridade, bem como a
metodologia aplicada a partir do Projeto
"EN TI", já implementado em 18 Escolas
da Província.

Um século de vida e amor ao próximo

100 anos do Ir. Alfredo Moretti

E

m 2019, o dia 05/09 trouxe consigo uma celebração muito especial na Província
Marista Brasil-Centro Sul: o aniversário de 100 anos do Ir. Alfredo Moretti. Além
do reconhecimento pela conquista dessa marca histórica de idade, é salutar
agradecer o exemplo de dedicação ao Carisma Marista que o Ir. Alfredo se tornou para
os demais Irmãos, Leigos, Leigas, e voluntários maristas.
Quem conhece o Ir. Alfredo Moretti ressalta que a alegria e a simplicidade são características marcantes de sua personalidade, tanto na vida pessoal quanto no desenvolvimento da missão – desde sua
entrada para o Instituto dos Irmãos
Maristas, em setembro de 1933.
Para celebrar este um século de
vida repleto de amor e significado
do Ir. Alfredo, amigos e familiares
se reuniram no Centro Marista
Champagnat, em Curitiba, para
uma celebração e um almoço
festivo no dia 08/09. Cerca de 80
pessoas participaram desse feliz
momento de homenagens.
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mundo marista

Itália: Canditatos para as comunidades
internacionais - Manziana

Grécia
Néa Smírni

Francia
Líderes de Europa Centro-Oeste en el Hermitage

Alemanha: Conselho Europeu da Missão Marista
em Mindelheim

Bolívia
Noviços de Cochabamba

Argentina: Movimento Champagnat Fraternidade La Valla de Rosario

FMSI e Caritas Italiana

Novas carteiras para 280 alunos					
do colégio marista de Madagascar
280 estudantes carentes de Antanananarivo, Madagascar,
terão novos móveis escolares, graças à intermediação da FMSI
que promove projetos educativos para crianças e jovens em
áreas vulneráveis. O financiamento foi fornecido pela Caritas
Italiana.
O Colégio Marista « Lycée
Catholique Saint Champagnat »
de Antanananarivo, construído
em 1957, tem 1.870 alunos e
oferece educação secundária
superior.
A instituição educativa é mantida
graças à contribuição dos Irmãos
Maristas e às taxas pagas pelos
alunos, de acordo com seu nível
de vida. Muitos deles pertencem
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a famílias pobres, cujos pais fazem grandes sacrifícios para
enviá-los para estudar.
Porque são necessários mais alunos, a escola não tem recursos
para investir em novos equipamentos educativos e substituir
aqueles que se deterioraram ao
longo do tempo.
Graças à contribuição da Cáritas
italiana, foram compradas 190 novas carteiras para 280 estudantes.
Os novos móveis serão também
utilizados para cursos e outras
atividades educativas destinadas à população, para as quais
a escola disponibiliza as suas
instalações.
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Encerramento do processo diocesano				
da Causa do Ir. Basílio Rueda

N

os escritórios do Arcebispado de
Guadalajara, Jalisco - México, às
13 horas do dia 11 de setembro
de 2019, festa da Maternidade de Maria,
foi celebrada a sessão de encerramento
do processo diocesano suplementar da
Causa do Irmão Basílio Rueda Guzmán. O ato foi presidido pelo Cardeal
da Arquidiocese de Guadalajara, Dom
Francisco Robles Ortega, juntamente
com os membros do tribunal, e apresentado pelo Irmão José Flores García, Vice
Postulador da Causa. No início da sessão
de encerramento, o Cardeal invocou as
luzes do Espírito Santo com uma oração.
Nas suas intervenções, o Promotor de
Justiça alegou que não tinha nada a
objetar contra o processo; o presidente
do tribunal e delegado do Cardeal declarou íntegro e autêntico tanto o original
quanto a transcrição e a cópia pública e
ordenou que estes dois últimos documentos fossem entregues ao portador
para serem levados a Roma e entregues
à Congregação para as Causas dos Santos. O Ir. Miguel Ángel Santos, Provincial
do México Ocidental, nomeou a Sra.
Liliana Columba Torres Vázquez, tabelião
público do tribunal, como responsável
por levar os documentos a Roma, a qual
aceitou o encargo e fez o juramento de
cumprir fielmente a comissão recebida.

ção e na cópia pública a ser entregue
em Roma e que o Notário reconhecesse
a autenticidade das assinaturas e selos.
Também ordenaram que o processo
original, fechado e selado, seja diligentemente guardado nos arquivos da Cúria
Arquidiocesana, que não seja aberto
sem a autorização do Arcebispo e que a
transcrição e a cópia pública, fechada,
selada e assinada pelo notário, sejam
entregues, juntamente com o envelope
das cartas e o selo, à portadora designada. Tendo feito tudo isto, o Cardeal,
o delegado episcopal, o promotor de
justiça e a portadora assinaram a ata
desta sessão de encerramento. Estas
formalidades jurídicas concluem a fase
diocesana da Causa do Irmão Basílio
Rueda Guzmán para dar lugar à fase
romana.

Uma vez feito o juramento pela portadora
dos documentos, o Cardeal e o Delegado
Episcopal ordenaram que os atos da presente sessão, assinados e selados por
eles e pelo Promotor de Justiça, fossem
incluídos nos atos originais, na transcri-

O Ir. Antonio Martínez Estaún, postulador geral, o Ir. José Flores García, vice
postulador da causa, o Ir. Luis Jorge
Flores Acevedo, ex-postulador geral
e uma representação dos Conselhos provinciais das Províncias do México Central

e México Ocidental com seus respectivos
irmãos provinciais José Sánchez Bravo e
Miguel Ángel Santos estiveram presentes neste ato solene de encerramento
dos trabalhos do tribunal do processo
suplementar diocesano da causa do Ir.
Basilio Rueda, representando o Instituto
marista.
Estiveram também presentes nessa
ocasião, a irmã e sobrinhas do Ir. Basílio
e o Sr. Óscar Sánchez Barba, irmão de
nosso Superior geral, que foi um grande
apoio com seus conselhos durante o
processo diocesano.
Assim, a Arquidiocese de Guadalajara,
Jalisco - México, promove resolutamente
a fama de santidade encarnada pelo
Irmão Basílio Rueda Guzmán, egrégio
filho desta terra, que vem juntar-se à
legião de mártires que, nestas latitudes
de Jalisco, testemunharam sua fé com o
derramamento de seu sangue. Louvamos ao Senhor pela fecundidade da vida
cristã nestas comunidades cristãs que
vivem sob a proteção da Guadalupana.

Papa na Tailândia

O Arcebispo Paul Tschang In-Nam, Núncio Apostólico da Santa Sé no Reino da Tailândia e Sua Eminência o Cardeal Francis-Xavier Kriengsak Kovithavanij, Presidente da Conferência Episcopal da Tailândia, anunciaram oficialmente a intenção do
Papa Francisco de fazer uma visita apostólica à Tailândia, que acontecerá de 20 a 23 de novembro de 2019.
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Fortalecendo o voluntariado marista

Ir. Valdicer Fachi, diretor do CMI,				
visita Instituições Maristas do Brasil

N

a última semana de agosto, O Ir. Valdicer Fachi, diretor
do CMI, visitou as três Unidades Administrativas do Brasil
e a UMBRASIL. O objetivo dos encontros foi favorecer
a criação e fortalecimento do voluntariado interprovincial,
bem como propiciar momentos de formação e visibilidade do
voluntariado.
Brasil Centro-Norte
O Ir. Valdicer Fachi, Diretor do Departamento Colaboração para
Missão Internacional (CMI) cumpriu uma agenda de três dias
na Província, conversou com as áreas, com as Unidades Socio
educacionais, participou de eventos institucionais e trocou
experiencias sobre voluntariado e solidariedade.
No dia 26 de agosto, na reunião como provincial, Ir. Ataide
José de Lima, e como diretor do Setor de Vida Consagrada e
Laicato, Ir. Márcio Henrique da Costa, em 26 de agosto, conversaram sobre a ideia de se construir um projeto de voluntariado internacional, para que as ações tomem maior proporção
e atinjam melhores resultados.
Em 27 de agosto, o diretor da CMI encontrou o Setor de Vida
Consagrada e Laicato, e as Coordenações de Evangelização e
de Solidariedade, da Gerência Socio educacional. Juntos partilharam as experiencias de voluntariado e o Ir. Valdicer Fachi
apresentou o trabalho do CMI. Falou-se sobre a possibilidade
de se incluir o Voluntariado Internacional nas linhas de ação
da província, sublinhando especialmente a potencialidade do
Voluntariado Estudantil Marista. A Província implementou esse
programa para fortalecer nos estudantes uma consciência ética
na comunidade educativa marista. Esse programa de voluntariado consta de três fazes: local, regional e internacional.
No dia 28, o Ir. Fachi participou de videoconferências com
alguns ciclos formativos e de uma reunião com a Comissão do
Laicado e as Unidades Sócio educacionais que já desenvolvem
o Voluntario Estudantil.
Brasil Centro-Sul
O Diretor do CMI participou de de uma reunião com a Equipe
de TI da Organização Religiosa, sob a coordenação do Sr.
Juliano Burket Teixeira, para repensar e propor melhorias no
sistema de gestão do Voluntariado Interprovincial, NEXUS.
Algumas novidades no sistema já serão apresentadas no Encontro dos Coordenadores Provinciais do Voluntariado - CPVs,
em novembro.
Também esteve reunido com a Diretoria de Identidade, Missão
e Vocação para conhecer e dialogar sobre a proposta de
reestruturação do caminho a ser seguido para a construção
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da Cultura da Solidariedade. Nesse caminho encontra-se
o voluntariado local e interprovincial. Levando em conta os
aportes feitos, oportunamente a referida Diretoria apresentará a
proposta ao Conselho Provincial para análise e aprovação.
Brasil Sul Amazônia
Além de um momento de diálogo com Ir. Inácio Nestor Etges,
Provincial, Ir. Fachi teve oportunidade de participar do XII
Congresso dos Educadores Sociais na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, que abordou o tema
Vozes das Diferenças. Também teve oportunidade de dialogar
com os membros da Coordenação de Pastoral da Província e
o Coordenador Provincial de Voluntariado, motivando-os para
a disponibilidade e o voluntariado interprovincial como forma
de contribuir para a criação da Família Carismática Global.
Na Casa Marista da Juventude, tece oportunidade de estar
presente no Encontro que reuniu mais de 200 animadores e
Assessores da pastoral Juvenil Marista.
UMBRASIL
De passagem em Brasília, Ir. Valdicer contribuiu com o dia de
formação para os Irmãos e Colaboradores da União Marista
do Brasil – UMBRASIL, a partir do tema Construindo Família
Carismática Global. A colaboração em projetos e iniciativas
interprovinciais e intercongregacionais é um caminho para a
construção de pontes e superação de barreiras geográficas e
institucionais.
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Província Brasil Sul-Amazônia

Encontro Provincial do Movimento		
Champagnat da Família Marista

N

os dias 31 de agosto e primeiro
de setembro, mais de 180 Leigos,
Leigas e Irmãos Maristas estiveram presentes no Encontro Formativo do
Movimento Champagnat da Família Marista da Província Brasil Sul-Amazônia. O
evento, realizado em Porto Alegre, reuniu
representantes das 35 Fraternidades da
Província para promover momentos de
partilhas, integração e formação sobre a
caminhada do Movimento.
O encontro teve como tema central as
boas práticas na vivência dos pilares
do Movimento Champagnat da Família
Marista. A programação contou com partilhas de experiências,
oficina sobre Espiritualidade Apostólica Marista.
Estiveram também presentes representantes das outras duas
províncias do Brasil e o Diretor do Secretariado de Leigos do
Instituto Marista, Raúl Amaya, que falou sobre as perspectivas

laicais do mundo marista. Ele sublinhou a corresponsabilidade
de Irmãos e Leigos/as na vivência do carisma de Champagnat:
“o futuro marista é de comunhão onde Irmãos, Leigos e Leigas
compartilharão do mesmo carisma. Uma nova presença e uma
nova maneira de ser marista no mundo".

Espanha: Protagonismo das crianças e dos jovens

800 professores celebram as Jornadas			
do Educador Marista em Compostela

C

erca de 800 professores da região espanhola da Província de Compostela participaram das Jornadas Maristas
do Educador, realizadas em Valladolid, León e Vigo. Em
cada um dos dias foi apresentado o lema educativo para este
ano lectivo 2019-2020: AGORA. Ao mesmo
tempo, foram atribuídos prêmios aos melhores
projetos de inovação e boas práticas realizados
nos últimos dois anos.

Os dias foram completados com uma palestra sobre a
avaliação autêntica feita por César Poyatos e Loli García,
membros da equipe de Professores Inovadores das Escolas
Católicas.

Na inauguração, o Provincial da Compostela Marista, Ir. Tomás Briongos, destacou o
desafio "difícil, mas emocionante" de iniciar
um novo ano letivo que desenvolverá o lema
"AGORA" e o novo plano estratégico que
abrange a consciência eco social, a vida marista, o protagonismo das crianças e jovens e a
missão social. Os quatro objetivos estão definidos no #COMPROMISO, que também marca a
dedicação de todos os educadores maristas.
18 I SETEMBRO I 2019
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Itália: comunidades internacionais para um novo começo

Programa de preparação							
de candidatos para a Família Global

N

o dia 11 de agosto começou na
Casa geral o programa de preparação dos candidatos às comunidades internacionais do Instituto, que
se deslocaram a Manziana no dia 17
de agosto para continuar sua formação.
Depois de várias semanas de preparação,
o encerramento acontecerá em l'Hermitage. Finalmente, os participantes serão
enviados às comunidades internacionais
do Instituto, no dia 27 de setembro.
Os sete participantes deste ano vêm de
diferentes países e falam seis línguas nativas diferentes: Qalista S. Dohny da Malásia; Almira Ibañez das Filipinas; Ir. Cesar
Barba do México; Ir. Fabricio Basso do
Brasil; Ir. Esteban Ortegas da Espanha; Ir.
Luke Fong de Fiji; Ir. Giorgio Banaudi, da
Itália. Juntamente com dois membros da equipe Lavalla200>,
os irmãos Ángel Medina e Jeff Crowe, os candidatos vivem
esse período de formação em duas casas alugadas, perto
de Manziana. Esses lugares foram escolhidos para partilhar
algumas atividades com o grupo "Horizontes" que atualmente
se encontra no Centro de Formação de Manziana.
Os participantes vivem em pequenas fraternidades, desenvolvem conscientemente suas relações interpessoais e interculturais - como comunidade cristã - e partilham as atividades da
casa. Divertem-se muito juntos, especialmente quando se trata
de falar uma língua.
As oficinas ampliam a compreensão do apelo inspirador e
do desafio das comunidades mistas e internacionais como
expressão da "família marista global". As datas mudaram,
mas os relatores confirmaram a própria disponibilidade: o Ir.
Lluis Serra desenvolveu o tema da personalidade, através do

Eneagrama; o Pe. Anthony Gittins CSSP abordou a questão dos
Fundamentos da Vida e Missão Interculturais; Louise Evans
falou sobre Comunicação Não-Violenta (através da metodologia
das cinco cadeiras); o Ir. Graham Neist tratou o Discernimento
e Espiritualidade; Pe. JC Rey Parades sobre Missão para Hoje;
Agnes Reyes, codiretora do Secretariado dos Leigos e Ir. João
Carlos do Prado falarão sobre a vocação de ser marista; A
equipe, juntamente com Pe. Tim Norton SVD, trabalhará sobre
competência intercultural e vida comunitária.
Nos próximos dias, os candidatos comunicarão se estão
dispostos a se comprometerem a ir 2 ou 3 anos a qualquer
lugar que o Superior Geral lhes peça para ir. Os candidatos já
conversaram com os Irmãos Luis Carlos, Vigário geral, e Óscar
Martin, Conselheiro responsável por esta iniciativa do Instituto.
No final da semana conclusiva em l'Hermitage, centrada na
experiência de Marcelino, haverá uma cerimônia simples de
compromisso e envio, no 26 de setembro.

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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