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De 23 a 26 de setembro passado, estiveram reunidos 
no Paraguai, o Conselho Regional, composto pelos 
Irmãos Provinciais das cinco Províncias integrantes 

(Cruz del Sur, Santa Maria de los Andes, Brasil Centro-
-Norte, Brasil Centro-Sul e Brasil Sul-Amazônia) e o Comitê 
Regional da América Sul, para dialogar e debater sobre os 
avanços das diferentes iniciativas que a região está desen-
volvendo. Durante o encontro também estiveram presentes 
os Irmãos Óscar Martin Vicario e Sylvain Ramandimbiarisoa, 
Conselheiros gerais, que refletiram sobre os novos rumos 
que o Instituto está tomando.

Nessa ocasião, foram levantadas questões para a próxi-
ma Assembléia Regional - a ser realizada em 2020, em 

Cochabamba, Bolívia - na qual os Irmãos Provinciais e seus 
Conselheiros, Coordenadores das equipes de iniciativas 
regionais, participarão com o Vigário Geral, Irmão Luis 
Carlos Gutiérrez Blanco e os dois Conselheiros Gerais que 
participaram desta ocasião.

Durante a reunião do Conselho Regional e do Comitê sobre 
a organização da assembleia surgiram questões preocupan-
tes, como a necessidade de fortalecer a formação para lidar 
com situações de crise institucional. Também foi refletida 
a importância de debater o tema da solidariedade e das 
diferentes correntes migratórias da atualidade.

Projetos regionais e fraternidade
Outros temas discutidos foram: 
a possível implementação de 
uma marca regional, o projeto de 
seleção de especialistas, a possível 
configuração de uma equipe para 
formação inicial e contínua e a 
constante revisão da caminhada 
que a Rede Escolar está realizando.
O clima vivido foi de fraternidade 
e trabalho intensivo. Na terça-feira 
24, durante a noite, os partici-
pantes ficaram encantados com 
as danças típicas realizadas pelos 
alunos da Escola Marista Cham-
pagnat de Coronel Oviedo, canções 

administração geral
■ No dia 30 de setembro, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior 
geral, se encontrou com os Irmãos do Programa Amanhecer, 
na Casa geral.
■ No dia 1º de outubro, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior geral, se 
reuniu com os Irmãos do Programa Horizontes, em Manziana.
■ O Ir. Carlos A. Rojas, Diretor do Secretariado de Educação 
e Evangelização, no dia 1º de outubro, participou da reunião 

da Equipe Interprovincial de Reflexão Educativa (EIRE) da 
Conferência Marista Espanhola, em Madri.
■ De 1º a 4 de outubro, o Ir. Libardo Garzón, Ecônomo geral, 
participa do encontro do Bedford Fund, no Canadá.
■ Nos dias 2 e 3 de outubro, o Ir. Josep M. Soteras, Conse-
lheiro geral, participa do retiro sobre a Regra de Vida com os 
Irmãos do Programa Horizontes, em Manziana.

Paraguai: Atualização de pautas e planejamento da IV Assembleia Regional

Reunião do Conselho da Região América Sul

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5307
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Com o tema “Convidado a ser criador de lar”, do Programa 
“Amanhecer”, 15 Irmãos entre 70 e 80 anos participam 
do curso de espiritualidade, que acontece na Casa Geral 

de 1º. de setembro a 31 de outubro. Eles são provenientes das 
seguintes Províncias: Compostela (2), Hermitage (1), Mediter-
rânea (2), Ibérica (3), América Central (1), Norandina (3), Santa 
Maria dos Andes (1), Canadá (1) e Brasil Centro-Sul (1).

Durante o curso os Irmãos refletirão sobre os seguintes temas 
com seus respectivos conferencistas:

“Peregrinos com o Irmão Francisco” e “Caminhando com 
nossos mártires”, a cargo do Ir. Antonio Estaún; “Antropología 
do Irmão idoso”, com o Ir. Juan Jesús Moral Barrio; “Crescer 
na Espiritualidade (o humano, afetivo…)”, com o Ir. Carlos 
Alberto Huidobro; “A vida de oração pessoal e comunitária”, 
com o Ir. Xavier Barceló Maset; “Leigos e Irmãos em torno do 
Carisma”, com o Dr. José Ma Pérez; “Seguimento de Jesus e 
Água da Rocha”, com o Padre Antonio Gascón; “Saúde integral 
na terceira idade na vida religiosa”, com o Dr. Evelio Blain 
Yáñez; “Identidade e Missão do Irmão”, com o Ir. José María 
Ferre; “Maria Hoje”, com o Ir. José María Ferre; E “Os anciãos 
na Bíblia”, com o Ir. José María Soteras, 
Conselheiro geral. O capelão dos Irmãos 
será o Pe. Pedro García González.

O Programa “AMANHECER” convida os 
Irmãos participantes a:

- Abrir-se à luz, de manhã, para novas 
oportunidades, para um novo horizonte.
- Acolher com paz e alegria sua história 
pessoal e a passagem de Deus por sua 
vida.
- Ser capaz de responder ao que o Espíri-
to lhe pede no aqui e agora de sua vida.
- Sentir que continua tendo um papel im-
portante na vida e na missão do Instituto.

- Fazer desses dois meses uma experiência rica para comparti-
lhar com seus Irmãos.
- Voltar à sua comunidade querendo ser um fermento de 
fraternidade, esperança e serviço.

Durante a primeira semana os Irmãos tiveram a oportunidade 
de conhecer e compartilhar a vida em comunidade. Eles tam-
bém conheceram alguns lugares como a Necrópole Etrusca, 
Cervéteri, Bracciano, Anguilla (5 de setembro); Subiaco, em 11 
de setembro, e Assis em 18 de setembro. Em 25 de setembro, 
eles tiveram uma audiência com o Papa.

No dia 30 de setembro, os Irmãos se encontrarão com o 
Superior Geral, Irmão Ernesto Sánchez Barba. No período de 1 
a 11 de outubro, viajarão pelos lugares maristas, na França. Ao 
voltarem, os Irmãos visitarão as Catacumbas de San Calixto, 
Trincheira Ardeatina, Frascati, Gastelgandolfo.

Depois de compartilhar várias semanas de formação e solida-
riedade, eles retornarão às suas respectivas comunidades, em 
31 de outubro.

Abrir-se para a luz

Irmãos acima de 70 anos participam    
do Programa “Amanhecer”

tradicionais e uma composição para o Bicentenário Marista, 
criada pelo grupo "Hermitage".

O futuro da Região em 2020
Faltando menos de seis meses para a IV Assembleia Regio-
nal, as pautas para o mais importante momento deliberativo 

da Região América Sul já estão sendo alinhadas. Além 
disso, também será a oportunidade para que as iniciativas 
estratégicas apresentem resultados, sua caminhada e pos-
síveis projetos para os próximos anos do contexto regional. 
A Assembleia ocorrerá entre os dias 15 e 18 de abril, em 
Cochabamba, na Bolívia.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5306
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Bolívia

33 catequistas do setor Bolívia, 
participaram do retiro espiritual: 
Carisma, agradecimento e compro-
misso. Estiveram presentes o Irmão 
Isidro Azpaleta, a coordenadora da 
pastoral, os delegados locais de 
evangelização e a equipe de espiri-
tualidade.

El Salvador

No sábado, 21 de setembro, 51 
docentes do Diplomado de Filosofia 
Educativa e Espiritualidade Marista, 
visitaram o município de Talnique, 
La Libertad, onde compartilharam 
com as crianças do local, jogos, 
danças, desenhos e comida. Tam-
bém foram entregues alimentos e 
roupas para serem distribuídos na 
comunidade.    

ESpanha

130 jovens da Província Marista 
Ibérica participam da I Assembleia 
Jovem da província, que se realiza 
em Lardeo.

BraSil CEntro-Sul

O terceiro e último módulo do 
curso Hermitage, promovido pelo 
diretor de Identidade, Missão e 
Vocação da PMBCS, realizado em 
setembro, contou com a participa-
ção de cerca de 25 colaboradores 
de diferentes frentes de missão do 
Grupo Marista. O Irmão Rafael Fer-
reira Júnior, da Província Marista 
Brasil Centro-Norte, que coordena 
o Centro de Estudos Maristas 
(CEM) e o Historial Marista de 
Apipucos (HMA), foi um dos pales-
trantes juntamente com colabo-
radores do PMBCS e com o Ir. Ivo 
Strobino, da PMBCS, responsável 
pela formação. 

Iniciativas e visão para o futuro

Encontro do Conselho Europeu 
da Missão Marista em 
Mindelheim

O  Conselho Europeu 
da Missão Marista 
(MEC) realizou o 

primeiro encontro deste 
ano em Mindelheim, 
na Baviera, de 8 a 11 
de setembro de 2019. 
Foi uma ocasião de nos 
encontrar com a família 
marista da Alemanha e 
conhecer a riqueza da 
missão marista naquele 
país. Conhecemos os 
voluntários da CMI Ale-
manha, suas iniciativas e 
sua visão para o futuro; 
fomos contagiados pelo seu entusiasmo 
na criação de novos projetos em benefí-
cio dos jovens da região. 

Nosso trabalho, no início do ano, baseia-
-se nos objetivos do MEC que traçamos 
a partir dos eixos e iniciativas do Plano 
Estratégico da Administração Geral que 
dizem respeito às regiões e especialmen-
te à região da Europa, as diretrizes das 
Assembleias dos Conselhos da Missão 
da Europa e as propostas do MEC. 
Também planejamos a continuação da 3ª 
edição do Curso Europeu de Formação 

de Liderança Marista. O Diretório Marista 
para as cinco províncias da Europa é 
mais um passo para a criação da Europa 
Marista.

Momento significativo do nosso encon-
tro foi a colaboração com o Diretor do 
Secretariado da Educação e Evangeli-
zação, o Irmão Beto Rojas, na iniciativa 
da criação de uma Rede Mundial de 
Escolas Maristas a fim de “favorecer 
a inovação e a renovação de nossa 
educação e nossa evangelização” (XXII 
Capítulo Geral).  

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5302
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5302
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França: Candidatos às comunidades internacionais 
do Instituto, em l'Hermitage

Bolívia
Catequistas maristas do setor

Espanha: Agentes e coordenadores das Obras 
Sociais - Província Mediterránea

Sri Lanka
Noviciado Internacional Marista, Sri Lanka

Brasil: Projeto Ambiental do Cemadipe Marista 
- Goiânia

Entre os dias 9 a 14 de setembro, foi realizado, em Veranó-
polis, o Retiro de Irmãos e Leigos/as - Experiência de Apro-
fundamento. O encontro reuniu cerca de 27 pessoas e teve 

como tema Esperança e interioridade, no caminho do Nazareno.
Durante o retiro, cada participante foi convidado/a a reconhecer 
a presença de Deus, como “Aquele que é" aproximando-se da 
própria história e fazendo reflexões sobre a entrega e espiritua-
lidade de cada um/uma. O Irmão Natalino Guilherme de Souza, 
secretário executivo da UMBRASIL, assessorou o retiro e explicou 
como foi conduzida essa semana de encontro: “O caminho foi 
feito com muita oração, silêncio e fraternidade. Estávamos em 
um ambiente de acolhida, generosidade e fé que proporcionou 
sairmos desse retiro com o coração cheio de alegria, reafirman-
do nossa esperança no caminho do Nazareno".
Para Renata Damati Louzada, do Colégio Marista São Francis-
co, o encontro foi uma experiência única de fé, interiorização e 
cuidado: "Foram sentimentos diversos que me levaram a refletir 
sobre a vida como indivíduo e coletivo. Poder reservar um tempo 

somente para contemplar o ser, fortalecer e renovar convicções 
é gratificante", avalia.
O Retiro de Irmãos e Leigos/as - Experiência de Aprofundamento 
é promovido anualmente pela Coordenação de Vida Consagrada 
e Laicato da Província Brasil Sul-Amazônia.

Província Brasil Sul-Amazônia

Irmãos, leigos e leigas participam     
de retiro de aprofundamento

Japão: Ir. Patrick na Comunidade do MBIS em Kobe, 
Japão. Yohan Brothers, Joseph Yodhida, Patrick e Allen.

mundo marista

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5305
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Refletir sobre o passado, construir o presente e sonhar com o futuro

Mais de 1,300 mil jovens participam do EJM 2019

Neste sábado, 28 de setembro, mais de 1,300 estudantes 
e educandos de 25 unidades da Rede Marista participa-
ram do Encontro de Jovens Maristas (EJM) realizado em 

Erechim (RS). Com o tema Tempo de Ser o evento marcou a 
celebração dos 10 anos da Pastoral Juvenil Marista (PJM).  

O EJM foi organizado por integrantes da Pastoral Juvenil 
Marista (PJM) em conjunto com a Coordenação de Pasto-
ral da Rede Marista e com o Colégio Marista Medianeira, 
anfitrião do evento em 2019. A programação contou com 
oficinas, momentos celebrativos e de confraternização.

O Presidente da Rede Marista, Irmão Inacio Etges, e o 
Conselheiro Geral do Instituto Marista, Irmão Óscar Vicario, 
participaram da abertura do evento. Em sua saudação aos 
jovens, o Irmão Óscar destacou a responsabilidade de cada 

um e cada uma na construção coletiva da sociedade: “Hoje 
é um dia muito especial. O que sentimos, o que comparti-
lhamos e a amizade que vivemos são os maiores presentes 
desses dez anos de PJM.

O Irmão Ernesto Sánchez, Superior geral, em sua mensa-
gem de vídeo aos jovens, mencionou que "esta é uma boa 
experiência, para refletir sobre a aprendizagem do passado, 
construir o presente e sonhar com o futuro".

Na sequência do evento, os/as jovens participaram de uma 
celebração eucarística realizada no Santuário Nossa Senho-
ra de Fátima. O turno da tarde foi marcado por oficinas que 
desenvolveram temáticas como: sustentabilidade, empatia, 
escuta atenta, protagonismo, responsabilidade, amizade, 
educação, solidariedade, entre outros.

Filipinas
A Comunidade MAPAC recebeu em suas instalações, em 
20 de setembro, os estudantes das Irmãs Passionistas, 
acompanhados pela diretora da escola, Irmã Jannet 
Rojas CP e da Irmã Mary Paz e seus professores, para 
ensinar-lhes em que consiste a vermicultura: criação 
de vermes, seu habitat e hábitos alimentares. E também 
aprender a plantar repolhos. 

https://redemarista.org.br/iniciativas/pjm/Paginas/default.aspx
https://colegios.redemarista.org.br/medianeira?_ga=2.239765507.1429835169.1569665545-864533546.1558717971
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5304
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Argentina: “Ser faróis que iluminam a vida”

Encontro Provincial de Fraternidades

As Fraternidades da província Cruz del Sur se reuniram de 
13 a 15 de setembro, na Villa Marista de Luján (Argenti-
na), com o lema “Ser faróis que iluminam a vida”, a fim 

de renovar seu compromisso de manter viva a luz de Deus em 
suas obras e comunidades.

Na abertura do primeiro dia, na oração inicial, o Provincial, 
Irmão Raúl Schönfeld, lembrou a chamada do último Capítulo 
Provincial – Como Maristas de Champagnat, nos sentimos 
chamados a ser e a promover comunidades comprometidas 
com sua vitalidade – e convidou as Fraternidades a discernir 
em conjunto qual a contribuição única e singular que elas dão 
à Província Cruz del Sur, o que se sentem chamadas a dar, que 
serviços desejam doar. 

Com o olhar voltado para o Farol, que animava o Encontro, 
os participantes refletiram sobre os pilares de suas vidas e 
de suas fraternidades. À tarde, continuaram o trabalho com a 
imagem da Escadaria que, como as convicções – com suas 
luzes e sombras – impõe avançar. E, revisando o caminho 
percorrido, tiveram um tempo para o encontro com Deus, 
meditando sobre a maneira como Ele nos encontra e o que 
significa se encontrar com Ele e com o irmão, em nossas 

realidades concretas.

O primeiro dia terminou com uma celebração orientada pelo 
Irmão Guillermo Mautino que convidou as Fraternidades para 
compartilhar suas experiências, unir-se e dar graças por tudo o 
que foi vivenciado durante o dia.

No segundo dia as Fraternidades refletiram e dialogaram sobre 
as realidades que querem iluminar. E, em uma comovente 
missa de envio, presidida pelo Padre Raúl e que contou com 
a presença e a animação do Irmão Cesar, foram celebrados 
os 20 anos das Fraternidades: Un corazón sin fronteras, de 
Buenos Aires; Violetas en la Roca, de Pergamino y Huellas de 
Marcelino, de Mendoza; além dos 25 anos da Fraternidade San 
Marcelino Champagnat, de Rosario.

Também se deu as boas-vindas a duas novas Fraternidades ali 
presentes: Nuestra Señora del Valle, de Libertador, Jujuy, y La 
Valla, de la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Depois do almoço, todos regressaram a seus lugares com o 
coração agradecido pelo vivido e o desafio de manter viva a luz 
que Deus, por meio de Marcelino, acende nas Fraternidades.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5303
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Centro Internacional Marista de Nairóbi

Pós-Noviciado para a África e Madagascar

Acomunidade do MIC (Centro Internacional Marista) é 
um centro de treinamento pós-noviciado para a África e 
Madagascar, que oferece formação de quatro anos para 

a obtenção de diploma em educação e em estudos religiosos. 
No momento, 80 Irmãos participam desse programa, sendo 70 
em formação e 10 formadores.

Os Irmãos que estão em formação residem na comunidade 
do Centro Internacional Marista (MIC) e estudam no Marist 
International University College (MIUC). Em ordem de ano de 
estudo, os alunos do MIC 2019-2020 são provenientes das 
cinco unidades administrativas do continente africano:

- Primeiro ano: 6 (África Austral), 1 (Madagáscar), 5 (África 
Centro-Oriental), 7 (Nigéria), 3 (Distrito da África Ocidental);
- Segundo ano: 6 (África Austral), 1 (Madagáscar), 3 (África 
Centro-Oriental), 8 (Nigéria), 3 (Distrito da África Ocidental);
- Terceiro ano: 5 (África Austral), 1 (Madagáscar), 3 
(África Centro-Oriental), 1 (Nigéria), 7 (Distrito da África 
Ocidental);
- Quarto ano: 8 (África Austral), 0 (Madagáscar), 0 (África Cen-
tro-Oriental), 4 (Nigéria), 5 (Distrito da África Ocidental).

O grupo de Irmãos que acompanham os jovens Irmãos é 
formado por: Patrick Bwalya, Nicholas Banda (África Austral); 
Rasolonjatovo René Elie, Tiamaro Alphonse (Madagascar); Spi-
ridion Ndanga, Albert Nzabonaliba, Cristian Gisamonyo (África 
Centro-Oriental); Mark Anokwuru (Nigéria); Vincent de Paul 
Kouassi, Peter Awoh (Distrito da África Ocidental).
Atualmente, o MIC compartilha suas instalações - as fraterni-
dades Basilio e Hermitage - com outras congregações e grupos 
religiosos que conduzem cursos e programas espirituais. Esta 
iniciativa visa divulgar seus programas de estudo e oficinas aos 
diferentes grupos participantes.

Novos diretores do MIC e MIUC
O Conselho de Administração do Marist International University 
College (MIUC) nomeou, em 4 de agosto, o Irmão Albert Nzabo-
naliba como novo diretor do MIUC, por um período de quatro 
anos, substituindo o Irmão Francis Verye, que foi diretor desde 
agosto de 2018.
Por outro lado, a Conferência dos Superiores da África nomeou 
o Ir. Mark Anokwuru, da Província da Nigéria, como o novo 
Superior do Centro Internacional Marista (MIC) por um período 
de três anos, substituindo o Ir. Albert Nzabonaliba.
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