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NOTÍCIASMARISTAS
Filipinas: itinerários vocacionais, compromissos e formação conjunta

Encontro do Secretariado Ampliado dos Leigos

O Secretariado Ampliado de Leigos teve sua sessão neste 
ano, de 3 a 8 de outubro, em Marikina, Filipinas, no 
MAPAC. Nosso trabalho e diálogo foram guiados pelos 

objetivos de nosso planejamento: itinerários vocacionais leigos, 
compromissos leigos (vinculação e associação) e formação 
conjunta (experiências de comunhão entre irmãos e leigos). 
Revisamos o processo de cada uma das iniciativas, analisamos 
as necessidades dos leigos em nível global e em cada região e 
refletimos sobre as estratégias que estamos utilizando para fa-
zer avançar nossa missão, incluindo as estruturas de animação 
da vocação dos leigos em nível global e regional e os ajustes 
que devemos fazer.

Participaram do encontro Raúl Amaya (diretor), Agnes Reyes 
(co-directora, Ásia), Pep Buetas (co-director, Europa), Ana 
Saborío (Arco Norte), Carole Wark (Oceânia), João Luis Fedel 
(América do Sul) e Ir. Elias Odinaka Iwu (África). Também 
esteve presente Manu Gómez (Europa) que assumirá como 
co-director a partir de fevereiro de 2020. Além disso, tivemos 
a presença ativa dos dois Conselheiros Gerais, Sylvain Raman-
dimbiarisoa e João Carlos do Prado, e a valiosa ajuda do Ir. 
Teófilo Minga, que nos apoiou com a tradução.

Da nossa reunião, destacamos o encontro que tivemos, no dia 
3 de outubro, com os membros do Movimento Champagnat da 

administração geral
■ O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, nos dias 24 e 25 de 
outubro, visita a comunidade do MIC, em Nairóbi, Quênia.
■ De 21 a 26 de outubro, em New Jersey, nos Estados 
Unidos, se reúnem os provinciais e os conselhos das Províncias 
da Região Arco Norte. Estão participando do encontro os Irmãos 
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, e João Carlos do Prado e 
Ken McDonald, conselheiros gerais.
■ O Ir. Óscar Martín, Conselheiro Geral, de 22 a 26 de outubro, 
visita a comunidade Lavalla200> de Atlantis, na África do Sul.

■ A partir de 24 de outubro, até primeiro de novembro, os Ir-
mãos Valdicer Fachi, Diretor de CMI, e Rafa Matas, Conselheiro 
Geral dos Lassalistas, visitam a região da fronteira entre Colôm-
bia e Venezuela, continuando o processo de discernimento para 
uma possível abertura do Projeto Fratelli nessa região.
■ O Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje acom-
panhou, nos primeiros dias da semana, os Irmãos de língua 
inglesa, que estão em Manziana para o programa de formação 
para Irmãos da Terceira Idade.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5332
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Família Marista das Filipinas: sentimos o desenvolvimento da 
vida laical e da comunhão vivida nas Filipinas, a alegria de par-
tilhar o mesmo carisma e os sonhos de futuro para a Província 
East Asia.

Outro momento muito relevante foi o encontro com os forma-
dores e os jovens Irmãos do MAPAC, em 8 de outubro. Foi 
uma bela experiência onde pudemos apresentar o Secretariado 
dos Leigos, seus objetivos e membros. Em primeiro lugar, 
propusemos uma conversa em pequenos grupos e, finalmente, 
uma sessão plenária sobre o significado da vocação laical e da 
comunhão entre irmãos e leigos.

Outro aspecto a destacar foi a incorporação da reflexão 
ecológica, procurando responder aos apelos do Papa Fran-
cisco e do XXII Capítulo Geral, que nos impulsionam a viver 
uma vida com maior empenho no cuidado da nossa casa 
comum.

Agradecemos muito aos irmãos e leigos de Marikina, que 
foram excelentes anfitriões. Foi uma verdadeira experiência 
de Igreja com rosto mariano, uma experiência à mesa, onde o 
pão é partilhado em fraternidade. Um agradecimento especial 
a Agnes Reyes, que organizou a logística e nos serviu maravi-
lhosamente.

África do Sul: Proporcionar a celebração em Cristo

Comunidade Lavalla200> de Atlantis no 
encontro internacional de Taizé

No mês de setembro, a comunidade internacional La Valla 
200> de Atlantis esteve envolvida no Encontro Inter-
nacional de Taizé. A atividade foi realizada no Colégio 

Marista St. Joseph (Cape Town), entre 25 a 29 de setembro, 
e reuniu próximo a três mil pessoas de todo o mundo. Sob o 
tema ‘Pilgrimage of Trust’, seu objetivo foi de proporcionar a 
celebração em Cristo – fonte de paz e reconciliação, além de 
ofertar momento de partilha de fé entre pessoas de diferentes 
culturas e fazer a experiência de Igreja como fermento de 
unidade e comunhão.

Os peregrinos foram distribuídos em diferentes comunidades 
de fé ao redor de Cape Town. Nesses espaços, foram acolhidos 
por famílias voluntárias, às quais 
abriram suas casas e corações 
a todos. A programação diária 
consistiu, pelas manhãs, nas 
paróquias anfitriãs com orações, 
escuta de depoimentos de espe-
rança e outras atividades; e, às 
tardes – no espaço central (Colé-
gio Marista), momentos coletivos 
de oração, refeição, reflexão, 
silêncio, partilha e comunhão.

Na semana em que antecedeu o 
encontro internacional (de 19 a 
25/09), a Comunidade Interna-
cional Marista, junto à Paróquia 
Anglicana de Atlantis, recebeu 
sete participantes de três países 

europeus (Alemanha, França e Lituânia) para breve experiência 
de imersão. Eles foram generosamente acolhidos por famílias 
paroquianas. Durante esses dias, puderam conhecer a fundo a 
realidade desafiadora e complexa de Atlantis, bem como dialo-
gar com lideranças, visitar espaços de esperança e desenvolver 
atividades com crianças e jovens.

A comunhão ecumênica e o espírito inter-religioso de Taizé é 
um sinal de esperança para esse mundo turbulento. Conec-
tar-se a inúmeras pessoas de diferentes culturas – unidade 
na diversidade - torna real o apelo do XXII Capítulo Geral para 
os Maristas de Champagnat: serem criativos construtores de 
pontes.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5330
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s Postnoviciado EuroPa
No dia 14 de outubro, em Madri, os 
Irmãos Alberto, Zé Luis y Jesús, das 
Províncias de Compostela e Mediterrá-
nea, renovaram os votos temporais. A 
celebração contou com a presença dos 
Irmãos Tomas e Juan Carlos, superio-
res das duas Províncias.

distrito do Pacífico
No dia 7 de outubro, foi celebrado o Jubi-
leu dos Irmãos que este ano recordam a 
data do início da vida religiosa. Durante 
um momento especial de oração, os 
jubilados acenderam uma vela e recebe-
ram uma placa que marcava a ocasião. 
Celebram diferentes jubileus durante o 
ano os Irmãos Peter Horide, James, Mark 
Cham-berlain, John Koorey, Patrick Hill, 
Christo-pher Poppelwell, Kevin O’Malley 
e Denis Gallavin.

comPostEla
Todas as pessoas que trabalham nas 
instituições da Província recebem 
formação para serem capazes de atuar 
corretamente em caso de suspeita de 
qualquer tipo de abuso. A proteção das 
crianças é uma prioridade e já estão 
sendo desenvolvidos tutoriais também 
para todos os alunos das diferentes 
etapas das escolas da Província.

Gana
O novo ano académico começou no 
colégio de Ashalaja (Our Good Mother 
School). Além dos 468 alunos da pri-
mária e dos 148 do jardim, esse ano foi 
inaugurada a escola secundária, com 44 
estudantes. Gana, junto com Camarões, 
Costa do Marfim, Chad e Libéria, perten-
ce ao Distrito Marista de West Africa.

curso sobrE os suPEriorEs GErais
O Memorial Marista de Curitiba, Brasil 
Centro-Sul, de 27 a28 de novembro, 
organiza uma Oficina do Patrimônio 
Histórico e Espiritual Marista, que terá 
como tema central “Os Superiores 
Gerais do período da consolidação do 
Instituto Marista (1839-1907)”. Outros 
detalhes estão nesse link.

Uniões de Superiores e Superioras Gerais

VIII Seminário de Formação  
de Educadores

Com o tema "Inovar desde as 
raízes, com sentido", as Uniões 
de Superiores e Superioras Gerais 

(UISG E USG) realizaram o VIII Seminá-
rio de Formação de Educadores, que 
aconteceu na Casa geral dos Irmãos 
Maristas, nos dias 4 e 5 de outubro.

O Secretariado para a Educação e Evan-
gelização da Administração Geral faz 
parte da Comissão de Educação da USG 
e da UISG, que organizou o encontro.

O curso, que se realiza anualmente 
em Roma, é dirigido aos responsáveis 
pela educação das Cúrias Gerais, aos 
membros de Conselhos Gerais e de 
Conselhos provinciais e aos diversos 
responsáveis nacionais ou regionais das 
diversas instituições educativas interes-
sadas.

O seminário deste ano, dirigido pelo 
professor Augusto Ibáñez e pelo Pe. 
Samson Ehemba, propôs aos participan-
tes um trabalho sobre o significado da 
inovação educativa, uma análise sobre o 
momento em que vivem as escolas ca-

tólicas e uma discussão sobre algumas 
das seguintes questões-chave: qual é o 
"para quê" da escola católica? e como 
alcançar uma transformação diferencial, 
significativa e sustentável que gere uma 
educação integral de qualidade?

Os objetivos do encontro foram os 
seguintes:
• reforçar a abordagem inovadora 

da Escola Católica a partir da sua 
identidade cristã;

• refletir sobre as condições de ga-
rantia para desenvolver a inovação 
educacional com sentido;

• discutir as justas questões e os 
passos necessários que as institui-
ções devem dar para responder aos 
seus desafios estratégicos;

• analisar as chaves de uma inova-
ção que contribui para fortalecer e 
diferenciar a escola católica;

• elaborar um documento conjunto 
sobre o tema do Seminário que 
reúna as contribuições das dife-
rentes dinâmicas e que, depois de 
sua correspondente revisão, possa 
alimentar a reflexão em instituições 
e escolas.

https://marista.org.br/destaque/oficina-do-phem-2019-abordara-o-papel-dos-primeiros-superiores-gerais-para-consolidacao-do-instituto-marista/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5334
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Holanda
Nijmegen

Alemanha
Maristen Gymnasium Furth

Bolívia
Colégio de Cochabamba

Nova Zelândia
Irmãos celebrando jubileu de vida religiosa   

Quênia
Marist International Center, MIC - Nairobi

Nigéria
Marist Comprehensive Academy, Uturu

mundo marista

El Salvador: apostar na vida, com os jovens

Encontro de Irmãos e Leigos

Quarenta leigos e Irmãos participaram da última reu-
nião do ano do Programa “Oásis”, em El Salvador. A 
participação dos Irmãos destacou o desafio da comu-

nhão, onde fé e carisma foram compartilhados com os leigos 
e leigas.

O foco da reflexão se concentrou na Exortação apostóli-

ca Christus Vivit, que motivou um dos objetivos do Oásis: 
apostar na vida, com os jovens. Através de uma lembrança 
simples, que foi entregue no final do encontro, algumas 
dimensões dessa aposta na vida foram recordadas, como 
apostar na comunhão, numa Igreja rejuvenescida e num 
carisma renovado.

Entre os ecos que ressoaram estão: trabalhar para 
uma Igreja de portas abertas, para uma Igreja que 
ouve mais e reconhece que algumas coisas devem 
mudar. Os ecos também soaram em um nível pessoal: 
não ser estranho, mas ao mesmo tempo ousar ser 
diferente, apontar para outros sonhos que este mundo 
não oferece.

O encontro permitiu ter uma experiência de enriqueci-
mento do diálogo, mas também de silêncio e encon-
tro consigo mesmo e nutriu o desejo de continuar 
construindo firmemente o caminho da comunhão para 
o futuro marista.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5335
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Colômbia: Continuar e renovar a formação dos formadores

Encontro de formadores do Arco Norte

De 21 a 29 de setembro, 13 irmãos maristas de diferentes 
países da região do Arco Norte, dedicados à formação 
de novos irmãos, reuniram-se na Colômbia, convocados 

pelos provinciais da Região Marista Arco Norte, para partilhar 
experiências, ideias e elaborar um plano de trabalho para 
enfrentar os novos desafios da modernidade.

Os Irmãos Guillermo Villarreal (México Ocidental), Toño Cavazos 
e Jean Mance Louis Jeune (México Ocidental - Haiti), Daniel 
Herrera, Enrique Ruiz e Javier Peña (México Central), Juan 
Carlos Bolaños e Alejandro Herrera (América Central), Carlos 
Andrés Obando, Geovanni Velasco e José Miguel Caballero 
(Norandina), Rodrigo Ortiz (Franciscano, capelão) participaram 
desse Primeiro Encontro de Formação Inicial da região, acom-
panhados pelos Irmãos Toño Cavazos e Jean Mance Louis 
Jeune (México Ocidental - Haiti). Albert Rivera (Coordenador da 
Formação de Irmãos e Leigos do Arco Norte).

Os irmãos - que servem 
na formação inicial dos 
irmãos nas casas de 
formação e nas comuni-
dades formativas durante 
o postulado, noviciado 
e pós-noviciado - se 
reuniram com o objetivo 
de buscar referências 
regionais comuns para 
a formação inicial na vo-
cação marista do Irmão. 
Como resultado, traba-
lharam em conjunto com 
as equipes provinciais 
da formação inicial sobre as forças e fraquezas da formação 
inicial, as oportunidades e ameaças do contexto e, a partir de 
alguns documentos, buscaram estabelecer diretrizes formativas 
de referência.

Como resultado do encontro e da reflexão sobre o trabalho 
que realizam, os Irmãos destacaram os principais desafios que 
enfrentam:

Desenvolver processos e experiências que ajudem o jovem a 
descobrir o que traz consigo, colocado no coração por Deus, 
e a identificar-se com Jesus e seu projeto, a partir de uma 
espiritualidade encarnada, através de itinerários que favoreçam 
a busca de Deus, o fortalecimento da interioridade, a vivência 
do silêncio e a capacidade de comunicação.

Viver a novidade da vida religiosa de modo simples e austero, 
deixando-nos sensíveis e próximos aos pobres, descobrindo as 
causas de sua pobreza, dando testemunho evangélico e empe-
nhando-nos na transformação de sua realidade, especialmente 
diante das necessidades das crianças, adolescentes e jovens.
Promover, inspirados no Evangelho, uma cultura de ECOS ou 
de encontro, expressa através do acolhimento e da inclusão, 
da comunicação profunda e do diálogo, do cuidado da casa 
comum, das relações interpessoais sinceras, da fraternidade 
e do espírito de família, levando a uma vida de serviço e de 
dedicação aos outros.

Desenvolver processos constantes e personalizados que permi-
tam a integração dos valores evangélicos na vida cotidiana das 
comunidades formativas, nas quais irmãos e leigos se compro-
metam com o acompanhamento, a formação e o crescimento 
humano e cristão.

Favorecer uma mudan-
ça de mentalidade (nos 
formandos, nos irmãos 
e nos leigos) para viver a 
comunhão, discernindo e 
respeitando o específico 
de cada vocação, enrique-
cendo a vida marista em 
todas as suas expressões.
Continuar e renovar a 
formação dos formadores, 
aproveitando os espaços 
institucionais e outros 
recursos, motivando novos 
irmãos para essa tarefa, 
a fim de contribuir para o 

crescimento integral dos formandos.
Rever e atualizar os itinerários e processos formativos para que 
ajudem no discernimento da própria vida, de maneira perso-
nalizada, adaptada aos contextos e apelos da Vida Religiosa, 
do Instituto e da Região, com estratégias de comunicação e 
cooperação entre irmãos e leigos.
Os formadores esperam que estes desafios sejam um ponto de 
referência no seu caminho conjunto dos próximos anos como 
Região Arco Norte, junto com as proposições que nascerão a 
partir de cada desafio e que os levarão a propor iniciativas para 
cada etapa da formação da Região.

Para concluir, os Irmãos agradecem o espírito de fraternidade 
que viveram como comunidade e esperam partilhar juntos um 
ambiente de família intercultural e regional, escutando Deus.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5331
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Franca: Encontro Regional do Movimento Champagnat da Família Marista

Representantes de seis fraternidades   
do MCFM se reúnem em La Neylière

No dia 28 de setembro, realizou-se o encontro regional do 
Movimento Champagnat da Família Marista da França 
Central, em La Neylière, nos Monts du Lyonnais, junto 

aos Padres Maristas. O encontro reuniu representantes de seis 
fraternidades. Também foram convidados leigos maristas de 

outros grupos, incluindo equipes maristas locais e irmãos das 
comunidades vizinhas. Participaram cerca de 40 pessoas.
Esta iniciativa é uma resposta ao apelo do Capítulo Geral que 
convida a todos a se envolverem com paixão na criação de um 
estilo de vida familiar aberto a todos, mas também responde 
ao apelo do Fórum e do Capítulo Provinciais, que pedem para 
construir pontes.
O objetivo principal deste dia foi apresentar o renovado Projeto 
de Vida e o Itinerário Marista de aprofundamento.
Os momentos de reflexão adaptados a todos, assim como um 
forte testemunho de uma leiga marista, Michèle Ragni, permiti-
ram uma partilha aprofundada. Um momento de celebração na 
Capela de la Neylière marcou o fim do dia.
A acolhida calorosa e a refeição partilhada no parque muito 
ensolarado daquele dia favoreceram uma atmosfera de alegria 
e paz, mas sobretudo a decisão de iniciar uma nova caminhada 
com este Projeto atualizado, mas também de aprofundar o 
carisma marista na vida cotidiana.

Comunidades Lavalla200>
• Moinesti (Romênia):
Sra. Qalista S. Dhony - Província East Asia, Malásia
• Mt. Druitt (Austrália):
Ir. Fabrício Basso - Província Brasil Sul-Amazônia
• Siracusa (Itália):
Ir. Giorgio Banaudi - Província Mediterrânea

• Tabatinga (Brasil):
Ir. Luke Fong - Distrito Pacífico, Fiji
* Outros que farão parte desta comunidade: Sra. Martha Eugenia 
Martínez - México Ocidental (passou os últimos 2 anos em East 
Harlem, Nova Iorque) e Sr. Mario Araya - Santa María de los 
Andes, Chile (passou os últimos 3 anos em Siracusa, Sicília).

Distrito Marista da Ásia
• Giasnogor (Bangladeshe):
Ir. César Barba Gómez – Provincia México Central

Outras comunidades
• Projeto Fratelli - Líbano
Ir. Esteban Ortega Martínez - Provincia Ibérica
• Filipinas - como voluntaria laica marista
Sra. Almera Ibáñez - Província East Asia, Filipinas

Comunidades internacionais para um novo começo

Nomeações e conclusão do programa de formação 2019
Em 26 de setembro, na capela de Notre Dame de l'Hermitage, na França, o Ir. Ernesto enviou as sete pessoas que participa-
ram do programa de formação deste ano para candidatos para as Comunidades internacionais para um novo começo. E no dia 
seguinte, o grupo fez uma peregrinação a Fourvière, onde assinaram um "compromisso" de como querem viver sua experiên-
cia de vida e missão intercultural nos próximos anos. Por enquanto, regressaram às suas casas para se prepararem para "sair" 
(expressão do Papa Francisco) para os seus destinos.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5329
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5333
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Chile: conselho Provincial Ampliado de Santa Maria dos Andes

Os três setores da Província reuniram-se com o 
objetivo de aprofundar e gerar novos laços

Uma nova versão do Conselho Provincial 
Ampliado de Santa Maria dos Andes esteve 
reunida de 1 a 3 de outubro, no Centro de 

Espiritualidade de Las Condes, em Santiago – 
Chile.

O encontro contou com a presença de represen-
tantes dos três setores: Bolívia, Chile e Peru, que 
compõem a Província e trabalham nas distintas 
equipes provinciais e organismos de governo. 
Durante esses três dias de trabalho e integração, 
fizeram parte do encontro: o Conselho provincial, os Delegados 
de Missão, os Secretários executivos e os integrantes das equi-
pes do Economato, Educação, Comunicações, Espiritualidade e 
Laicato, Solidariedade, Proteção das crianças e Irmãos.

O primeiro dia de trabalho começou com uma oração e, em 
seguida, com uma atividade em que os participantes tiveram 
a oportunidade de elaborar e compartilhar suas linhas de vida, 
para depois iniciar a apresentação dos objetivos estratégicos 
que cada setor preparou com base nas diretrizes estabelecidas 
pelo Conselho Provincial. O Ir. Saturnino Alonso, provincial, fez 
a apresentação das diretrizes estratégicas provinciais e dos 
planos estratégicos de cada setor.

No segundo dia, o Secretário Executivo da região marista da 
América do Sul, Irmão Alberto Aparicio, explicou aos presentes 
sobre a caminhada que a América marista da América do Sul 

realizou desde a sua formação, em 2016. Após esta intro-
dução, ele apresentou, em linhas gerais, cada um dos seis 
projetos estratégicos em andamento: Rede Escolar, Comunica-
ção, Noviciado, Rede de Economatos, Animação Profissional e 
Seleção de especialistas.

A reunião se concentrou no trabalho por instâncias, cujos 
membros, após a apresentação na Região, se reuniram para 
avançar com base em cada área e preparar uma apresenta-
ção do que tem sido esse caminhar provincial. O terceiro dia 
do Conselho provincial ampliado continuou com a realização 
de obras por instâncias e refletiu-se sobre a importância do 
trabalho da Província na vida marista.

O Conselho Ampliado - que se estendeu até à quinta-feira - 
encerrou sua reunião com uma celebração Eucaristia de ação 
de graças pelo trabalho realizado e pelos laços fortalecidos.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5326
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5326
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Manu Gómez Cid

Eu sou Manu Gómez Cid, leigo marista da Província 
Mediterrânea. Nasci em Sevilha, sul da Espanha. Sou 
casado com Maria e temos três filhos: Pablo, Marcos e 

Daniel. Eu pertenço a uma comunidade de leigos maristas 
na minha cidade, com quem compartilho a vida, a missão e 
a experiência de fé.

Toda a minha vida esteve ligada à vida marista. Minha 
vida escolar foi passada nas escolas maristas de Granada, 
Badajoz e Sevilha, minha cidade natal. A experiência que 
me fez descobrir, pouco a pouco, a riqueza do carisma 
marista foi minha ligação com os Grupos de Amizade e Vida 
Cristã (GVX) da antiga Província Bética. Nos acampamentos 
e na convivência vocacional me revelaram o modo de vida 
dos Irmãos e, junto com meu crescimento pessoal e como 
seguidor de Jesus fui cativado por Marcelino Champagnat.

Estudei Física na Universidade e, no final, me qualifiquei 
para lecionar no Ensino Médio. Durante todo esse tempo de 
minha vida universitária eu me envolvi muito como anima-
dor na GVX, e uma inquietação social cresceu dentro de 
mim, o que me levou a colaborar em algumas realidades da 
periferia de minha cidade e em campos de trabalho rurais. 
Comecei a participar do grupo “Projeto Bolívia”, ligado à 
ONG SED, e vivi por um ano na comunidade marista de 
Comarapa - Bolívia, supervisionando alguns projetos de 
desenvolvimento na zona camponesa da siberia.

Quando voltei dessa experiência, comecei a trabalhar como 
professor na escola marista de Sevilha. Enquanto isso, ain-
da estava ligado ao GVX e ao Projeto da Bolívia. Neste grupo 
conheci minha atual esposa, Maria, com quem me casei em 
1999. Em 2002, passamos um ano inteiro em uma nova 

experiência de cooperação, em Comarapa - Bolívia.

No colégio, trabalhei como coordenador pastoral por quatro 
anos e, como diretor, por mais quatro anos. Durante este 
último período foi um presente participar da comissão pre-
paratória da II Assembleia Internacional da Missão Marista, 
realizada em Nairóbi - Quênia, em 2014.

Nos últimos anos fui membro da equipe de pastoral da 
Província Mediterrânea, incentivando a vida das obras e, 
principalmente, tudo que gira em torno da pastoral juvenil 
marista.

Desde setembro de 2019, coordeno o Conselho de Vida 
Marista de minha Província, buscando incentivar os pro-
cessos de discernimento vocacional leigo, as diferentes 
realidades das comunidades, a experiência da espirituali-
dade e tudo o que nos faz crescer no carisma Champagnat 
entre Irmãos e leigos. Acredito poder colaborar melhor com 
esse serviço como codiretor do Secretariado dos Leigos do 
Instituto nos próximos 3 anos.

Manu Gómez Cid

Novo codiretor do Secretariado dos Leigos
O Conselho Geral nomeou Manuel Gómez Cid, da Província Mediterrânea, como o novo codiretor do Secretariado dos Leigos. 
A partir de fevereiro de 2020 ele fará parte da coordenação do Secretariado, juntamente com Agnes Reyes e Raúl Amaya. Pep 
Buetas, que esteve no Secretariado nos últimos seis anos, permanecerá no cargo até julho de 2020.
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