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NOTÍCIASMARISTAS
Arco Norte

Assembleia Regional dos Conselhos Provinciais

Mais de 50 irmãos dos Conselhos 
provinciais das Províncias do 
Canadá, Estados Unidos, México 

Central, México Ocidental, América Central 
e Norandina se reuniram na Casa de 
Retiros Santo Afonso, em Long Branch, 
New Jersey, Estados Unidos, de 21 a 25 
de outubro de 2019, para a II Assembleia 
Regional do Arco Norte.
Também participaram da reunião os irmãos 
Luis Carlos Gutiérrez, João Carlos do Prado 
e Ken McDonald do Conselho geral, e 
Alberto Aparicio, secretário executivo da Região da América Sul. 
O capelão foi o padre Alex Ibarra e o irmão Hank Hammer se 
encarregou de organizar a música para as liturgias.
A Assembleia começou com a apresentação do Ir. Luis Carlos, 
Vigário geral, sobre o tema da regionalização como meio de criar 
uma família marista carismática global, como estabelecido no 
último Capítulo Geral. O Vigário geral convidou as Províncias a 
manterem um espírito de interdependência, não de isolamento 
ou independência, como um novo modo de ser. E contou tam-
bém sobre o Plano Estratégico do Conselho Geral, 2017-2025, 
que promoverá a vida marista em todo o Instituto, entre irmãos e 
leigos maristas.
Para iniciar a assembleia, cada província apresentou um resumo 
de sua vida e missão na realidade local, focalizando a evolução 
numérica de seus membros, as situações políticas, os novos 
projetos de missão e uma colaboração mais estreita com os 
leigos maristas, ou seja, as realizações que aconteceram desde 
a última assembleia regional, particularmente à luz dos apelos do 
último Capítulo Geral.

O Irmão Gregorio Linacero (Goyo), da Província América Central, 
Coordenador da equipe regional, apresentou um relatório sobre 
o Plano Estratégico ARCO NORTE (2016-26) e sua implementa-
ção até o momento, especialmente nas áreas de planejamento 
financeiro, experiências de formação conjunta, melhores práticas e 
inovação em educação, evangelização e esforços de solidariedade.
Os Irmãos João Carlos e Ken, Conselheiros de ligação do Con-
selho Geral com a Região, conduziram o grupo em um processo 
de identificação da vitalidade e viabilidade da vida e da missão 
maristas na Região. Os participantes identificaram suas preo-
cupações sobre seus esforços conjuntos e fizeram sugestões 
sobre medidas a serem tomadas para o futuro, onde elementos 
como a comunicação, a construção de uma cultura vocacional e 
a corresponsabilidade na Região para a vida e a missão maristas 
foram sublinhados.
Um dos temas centrais da Assembleia foi o futuro da Provín-
cia do Canadá, e como o carisma e a missão maristas podem 
continuar sua vida no futuro, pois os recursos para a liderança 
e a presença dos Irmãos são limitados. O Ir. Gérard Bachand, 

■ Entre os dias 10 e 16 de novembro, o Ir. Josep Maria 
Soteras, Conselheiro Geral, e Dorotea Cinianni, arquivista na 
Administração Geral realizam encontros sobre os sistemas 
digitais do Instituto, em Curitiba, Brasil.
■ De 13 a 17 de novembro, os Irmãos Luis Carlos 
Gutiérrez, Vigário Geral, Ken McDonald e João Carlos do 
Prado, Conselheiros Gerais, e Libardo Garzón, Ecônomo 

Geral estarão no Canadá. Primeiro participam da reunião 
da Comissão (quarta-feira e quinta-feira) e, de 15 a 17, da 
Assembleia da Província do Canadá em Trois-Rivières, em 
Quebec.
■ Agnes Reyes, Codiretora do Secretariado dos Leigos, reali-
za em Davao, um curso de formação sobre Laicado Marista e 
comunhão com os Irmãos.

administração geral
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provincial do Canadá, e François Giard, presidente da Associação 
Marista de Leigos Maristas (AMDL), apresentaram a realidade 
desta Unidade Administrativa em relação à evolução do número 
de Irmãos, às oportunidades para a missão, ao papel dos leigos 
e à proposta de ser criativo na superação do desafio do futuro.
Os membros da Assembleia propuseram fazer um grande esfor-
ço para conectar os Leigos Maristas do Canadá com os líderes 
dos Leigos Maristas do resto da Região, para colaborar com os 
líderes da Província do Canadá e apoiar as decisões da Província 
do Canadá que serão tomadas durante a Assembleia Provincial 
(15-17 de novembro).
O segundo grande bloco de reflexão considerado pelos partici-
pantes foi entorno à pergunta: "O que poderíamos fazer melhor 
para continuar crescendo como região ARCO NORTE?” Os 
membros da Assembleia discutiram muitas sugestões. Entre elas 
se destacam:
• Tomada de consciência por patê dos membros das Pro-

víncias e os leigos maristas do Plano Estratégico e das 
atividades da Região Arco Norte. Continuar os esforços 
atuais sem necessidade de planos adicionais. Em relação ao 
Plano 2016-2026, é necessário fazer algumas resoluções 
concretas para alcançar os objetivos.

• No momento não existe alguma infraestrutura como Região. 
Seria necessário estabelecer uma infraestrutura modesta, 

incluindo a nomeação de um Diretor Executivo Regional para 
promover a colaboração e a implementação.

• Trabalhar para superar um senso de autossuficiência em 
cada Província; promover um senso de pertença à região.

• Ativar três escolas de línguas para a prática do inglês, 
espanhol e francês.

• Convidar os membros das outras Províncias para participar 
de eventos especiais na própria Província, especialmente 
para cada Capítulo Provincial.

• Promover oportunidades de voluntariado dentro da Região 
para que os membros se familiarizem com os desafios de 
cada província.

• Divulgar a atividade dos comitês que estão implementando o 
Plano Estratégico regional.

• Trabalhar para otimizar o uso dos recursos para a vida e a 
missão maristas.

• Desenvolver instrumentos de oração, como o Caderno do 
Advento, que possam focalizar o chamado a ser uma Famí-
lia Carismática Marista Global, juntamente com as preocu-
pações e a consciência das realidades do Arco Norte.

No último dia da Assembleia, o Ir. Alberto Aparicio, Secretário 
Executivo da Região América Sul, fez uma apresentação infor-
mativa sobre a atividade dos irmãos e leigos maristas em sua 
região.

O Centro Internacional de Ajuda e Orientação (CIAO), que 
trabalha com jovens imigrantes e refugiados em Siracusa, 
assinou, no dia 11 de outubro, um memorando de enten-

dimento com o Centro Provincial de Educação de Adultos (CPIA), 
ente da pública administração italiana, para promover cursos de 
alfabetização em língua italiana (A2). Os signatários, em nome de 
ambas as instituições, foram a senhora Simonetta Arnone (CPIA) e 
o Ir. Claudio Begni, da Província Mediterrânea.
O acordo é o resultado de um longo processo de contacto, ve-
rificação e estudo no território. Graças a esta iniciativa, o CIAO 
oferece seu espaço para muitos moradores do bairro - imigrantes 
e refugiados - e todos aqueles que não podem ir à sede do CPIA, 
em Siracusa, que podem ali estudar e obter um diploma de estu-
do da língua italiana, um dos principais requisitos para obter um 
emprego.
Criar redes, colaborar, unir o público e o privado: estes são os 
exemplos concretos de boas práticas sociais já existentes no terri-
tório. Os cursos começaram no dia 15 de outubro e até agora são 
mais de 50 participantes, todos estrangeiros, de quase 20 nações 
diferentes. Uma mistura de línguas e culturas que se encaixa per-
feitamente na missão do CIAO.
A comunidade marista de Siracusa pertence ao projeto La-

valla200> e trabalha com migrantes recém-chegados, especial-
mente menores não acompanhados. Os membros da comunidade 
marista de Siracusa são:  Gabriel Bernardo da Silva (Prov. Brasil 
Centro-Sul), Ir. Giorgio Banaudi (Prov. Mediterránea), Regina Bia-
sibetti (Prov. Brasil Sul-Amazônia), Ir. Ricky Gomez (Prov. Norandi-
na) e Rosa Maria Schiaffino (Prov. Mediterránea). Até poucos dias 
atrás, fazia parte dela também Mario Araya (Prov. Santa María de 
los Andes).

Os maristas se unem à Administração Pública para a formação dos imigrantes

Comunidade LaValla200> de Siracusa, Itália
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De 13 a 17 de novembro, realiza-se 
em Manaus, a Escola Vocacional 
promovida pelas províncias Brasil 
Centro-Norte e Brasil Sul-Amazônia. 
Destinado a animadores vocacio-
nais, a Escola tem como objetivo a 
construção de uma cultura vocacional 
nas congregações e outras entidades 
da Igreja.

austrália
Edwin Bakker foi nomeado Diretor 
Nacional da Pastoral da Juventude 
Marista, função que assumirá a 
partir de janeiro de 2020. Edwin 
é bem conhecido no meio marista 
por causa da sua participação, 
durante os últimos anos, como 
coordenador nacional do movimen-
to REMAR.

Filipinas
As comunidades e pastorais maristas 
têm sido canais através dos quais 
passam as doações em dinheiro e 
materiais de primeira necessidade 
para ajudar as vítimas do terremoto 
que atingiu diversas partes da região 
de Mindanao, em 31 de outubro pas-
sado. Existem ainda muitas carências 
que precisam ser acudidas.

Espanha
No dia 30 de outubro, os alunos do 
jardim e da primária do colégio de 
Cartagena participaram de uma ativi-
dade em favor do “Mar Menor”, subli-
nhando a necessidade de conserva-
ção desse bioma tão importante para 
aquela região, que é um ecossistema 
único tanto para o país quanto para a 
Europa.

Canadá
No próximo final de semana se realiza 
a Assembleia da Província do Canadá, 
que reunirá 110 participantes, entre 
Irmãos e Leigos e Leigas, em Trois-
-Rivières, Québec.

Manziana, um tempo abençoado de descanso sabático

Curso da Terceira idade,  
língua inglesa 2019

O curso de Es-
piritualidade 
para Irmãos 

da Terceira idade 
começou em 14 de 
outubro, no Centro 
Internacional de 
Formação Marista 
de Manziana, Itália, 
e será realizado até 
8 de dezembro. O 
grupo é composto 
por 16 participantes, sendo treze Irmãos 
Maristas e três Irmãos Marianistas.

Desde 2003 que alguns Irmãos da So-
ciedade dos Marianistas participam dos 
cursos em língua inglesa e espanhol-por-
tuguês, que são realizados em Roma.
O Programa da Terceira idade visa 
oferecer a seus participantes a oportuni-
dade de se afastarem do seu contexto de 
vida atual por um determinado período 
e poderem rever sua jornada de vida em 
atitude de gratidão e ação de graças e 
serem revitalizados em sua vida e missão 
nos próximos anos. É um tempo aben-
çoado de descanso sabático, renovação 
pessoal e abertura à presença transfor-
madora de Deus em sua vida.

O grupo é coordenado pelos Irmãos John 
Klein (EUA) e Bob O'Connor (Austrália), 
que animam os Irmãos durante os próxi-
mos dias.

Como parte do programa, o Ir.Tony Leon, 
diretor do Secretariado Irmãos Hoje, falou 
sobre como "Ser irmão hoje"; Ir. Emili 
Turú, ex-Superior Geral dos Irmãos Ma-
ristas, falou sobre "Místicos e Profetas". 
Outras contribuições significativas foram 
as apresentações do Irmão Stephen Olert 
FSC sobre bem-estar, planejamento de 
vida e cuidado de si mesmo. A questão 
da saúde e bem-estar será abordada em 

breve peloDr. Gerri Abbatiello.

Fazem parte da comunidade anfitriã os 
Irmãos: Joe Walton, Joachim Sperandi-
na, Angel Medina, Antonio Peralta Porcel 
e Teófilo Minga.

 Peregrinação à França e Espanha
Dentro da programação do curso está 
prevista uma peregrinação dos irmãos 
aos respectivos locais de origem marista 
e marianita.Os Irmãos Maristas ficarão 
em L’Hermitage. Enquanto isso, os ma-
rianistas poderão aproveitar a inspiração 
de sua peregrinação a Chaminade, 
viajando para seus locais de origem na 
França e na Espanha.

Participantes
Os Irmãos Marianistas são:Michael 
Sullivan (EUA), Fred Silberels (Hawaii) 
e o padre Mike Reaume (Irlanda). O 
grupo Marista é composto pelos Irmãos 
Tom Chim (Singapore), Joseph Pei-
ris(Sri Lanka) Bryan Stanaway (Nova 
Zelândia), Terence Costello (Fiji, Distri-
to do Pacifico), Juan Castro (Mexicano, 
que trabalha  no Distrito da Ásia), Jeya 
Lourdusamy (Índia), Rosendo Yee (um 
Irmão das Filipinas que trabalha na 
Malásia) e seis Irmãos australianos: 
John Furlong, Paul Hough, Frank McIn-
tosh, Anthony Robinson, Peter Stewart 
e Michael Hill.
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Austrália
Superiores da Oceania com o Ir. Ben Consigli

Hong Kong
St. Francis Xavier's School Tsuen Wan

Brasil
Comunidade Lavalla200> , em Tabatinga

Sri Lanka
Negombo

Espanha: Pós-noviciado das Províncias de 
Compostela e Mediterránea - Madrid

Quênia
MIC, Nairobi

mundo marista

Más de 650 personas de varias ais 
de 650 pessoas de diversas obras 
educativas maristas da Espanha 

participaram da XVI Jornada do Educador 
Marista, realizada no dia 26 de outubro 
nos colégios Chamberí de Madri e Santa 
Maria la Real de Sarriguren (Navarra).

Participaram da jornada os maristas das 
obras educativas de Euskadi, Aragão, La 
Rioja, Navarra, Castilla La Mancha, Madri 
e a região de Cáceres na Extremadura.

"Comunicação nas escolas" foi o tema da 
conferência proferida por dois especialis-
tas em marketing educativo, Jesús Martín 
e Unitxer Zenón.

Os palestrantes refletiram sobre as consequências desse pa-
radigma comunicativo para as escolas, desde a funcionalida-

de para obter novos registros e profissionalizar processos de 
marketing, até os riscos que podem existir em termos de ima-
gem e reputação.

Província Ibérica: A importância da comunicação nas escolas

XVI Dia do Educador Marista



13 I NOVEMBRO I 2019

notícias maristas 604

5

O oitavo Capítulo da Província 
da África Austral aconteceu 
no período de 28 a 31 de 

outubro de 2019, na comunidade 
da Escola Secundária Marista, em 
Mtendere, Malwi. O tema central 
do Capítulo foi: “Respondendo com 
audácia às necessidades emergen-
tes”, um eco do 5º Apelo do XXII 
Capítulo geral.

A Assembleia capitular foi com-
posta pelo Ir. Provincial e vinte e 
cinco Irmãos delegados capitula-
res, procedentes dos seis países 
que formam a Província, incluindo 
também dois Irmãos junioristas, do 
Centro Internacional Marista (MIC). 
Três leigos maristas participaram 
como convidados (Malawi, Angola 
e África do Sul), além de cinco 
Irmãos que ofereceram seus serviços de secretaria, tradução e 
fotografia.

Da Administração geral 
participaram os Irmãos 
Ernesto Sánchez, Superior 
geral, Óscar Martín, Con-
selheiro geral e o Ir. Mark 
Omede, diretor geral do 
Secretariado de educação 
e evangelização, que foi 
convidado como facilitador 
do Capítulo e para apoiar 
o comitê coordenador do 
Capítulo.

O Ir. Provincial, Nobert 
Mwila, nomeado para um 
segundo mandato, apre-
sentou um relatório sobre 
como foram trabalhadas 
as prioridades da Provín-
cia nos últimos três anos. Agradeceu ao Conselho provincial 
cessante e a toda a Província por seu caminhar e por toda 
confiança que foi depositada na sua pessoa como provincial.
O Capítulo refletiu, debateu e definiu cinco temas principais, 
que foram entregues ao Provincial e a seu Conselho como 

sugestões para a animação e governo dos próximos três anos: 
vida comunitária, missão, leigos, formação e sustentabilidade 

de nossa missão.

No último dia, depois de 
seguirem um proces-
so de discernimento 
orientado pelo Ir. Óscar 
Martín, elegeram o novo 
Conselho Provincial. 
Estes são os Irmãos es-
colhidos: Ebel Muteveri, 
Francis Jumbe, Geral-
do Measure, Fortune 
Chakasara, Euclides 
Nangolo e Evans Mu-
sakanya.

Na Eucaristia final, o 
padre convidou o Ir. 
Norbert para ir à frente, 
junto com seu novo 

Conselho, e receber a bênção e o envio por toda a Assembleia 
do Capítulo.

A Província da África Austral está presente em Angola, Malawi, 
Moçambique, África do Sul, Zâmbia e Zimbábue.

Malaui: responder com audácia às necessidades emergentes

Capítulo da Província da África Austral

O Irmão Ernesto, Superior Geral, expressou à Assembleia capitu-
lar, entre outras ideias, o seguinte:: 

“Com Maria e como Ela, podemos dar a Deus mais espaço em 
nossas vidas e ter um coração mais livre, que nos torna capazes 
de acolher a novidade. A África Austral é uma província cheia de 
jovens, com idade média de 45 anos. Precisamos reavivar o fogo 
da paixão em nossos corações para viver melhor nossa vida consa-
grada e comunitária, para servir generosamente a tantas crianças e 
jovens nos 6 países que compõem a Província. Agradeço ao Irmão 
Nobert, Provincial, por sua dedicação, proximidade e liderança. De-
sejo que o seu novo Conselho sirva a Província como uma Família 
Global, para além de cada um dos países. Lembro que todos os 
Irmãos e leigos, na Província, em Roma, no Instituto, fazemos parte 
da mesma equipe, vestimos a mesma camisa "marista": a equipe 
de Maria ".
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A vida entregue como profeta da fraternidade

Comemoração do Beato Ir. Henri Vergès, em Matemale

Depois da "Jornada Henri Vergès" em Espira-de-l'Agly, na 
França, realizada no dia 8 de maio passado, um novo en-
contro foi celebrado em Matemale, França, berço do Beato 

Irmão Henri Vergès, no dia 26 de outubro de 2019. Nesse dia, 
Dom Turini, bispo de Perpignan, e o Ir. Pere Ferré, provincial de 
l'Hermitage, inauguraram uma placa comemorativa.
Durante a missa de ação de graças, o Ir. Georges Cellier, no con-
texto da homilia, destacou alguns traços característicos deste "Fi-
lho do Capcir" (interioridade, simplicidade, espírito de serviço, vida 
de "profeta da fraternidade").
O almoço reuniu cerca de trinta pessoas na sala colocada à dis-
posição pela Câmara Municipal. À tarde, vários vídeos foram exi-
bidos e testemunhos foram partilhados (em particular o de Pierre 
Vergès, irmão do Ir. Henri), o que levou a um melhor conhecimen-
to do Beato Ir. Herni, "o verdadeiro Irmãozinho de Maria".

Em nosso site você pode encontrar a homilia em francês de Dom 
Turini

Espanha: Promovendo a internacionalidade marista

III Programa de formação de líderes europeus

18 participantes da 3ª edição da Formação de Líderes 
Maristas realizaram sua segunda semana de formação 
em outubro. Espontaneamente, de 6 a 26 de outu-

bro, os participantes escolheram 10 obras sociais maristas 
na Europa, que visitaram e participaram da vida diária. Na 
Espanha: Torrente (Casa Hogar Champagnat), Madri (Espiral), 
Ponferrada, Barcelona (Gabella); Siracusa (CIAO), na Itália; 
na Hungria (Karcag e Estergom); na Holanda (Moria-Wes-
terhelling), além de Romênia e Portugal.

Durante sua estadia de uma semana nas obras maristas, os 
líderes viveram nas comunidades e ofereceram seus serviços 
sociais a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

A segunda semana se realizou depois da primeira etapa de 
formação, que proporcionou o conhecimento recíproco. Essa 
primeira semana do percurso foi realizada em Notre-Dame de 
L'Hermitage, na França.

A formação de líderes maristas dura cinco semanas, distri-
buídas durante o ano letivo, e prevê a terceira semana de for-
mação para janeiro de 2020, quando serão tratados os temas 
de liderança, recursos humanos, comunicação e inovação, 
com a ajuda de profissionais da Província Ibérica.

O itinerário de formação de líderes maristas para a missão 
é um programa de formação para irmãos e leigos maris-
tas que se deparam com tarefas de animação, gestão e 
tomada de decisões em áreas de missão nas Províncias 
da Europa. Esse programa, concebido no contexto euro-
peu, promove o enriquecimento da internacionalidade e a 
consciência das diferentes realidades presentes na região, 
além de oferecer uma formação mais ampla em liderança 
marista.
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Ul Santuario de Santa Clara es faro de esperanza en Atlantis. 
m farol de esperança em Atlantis é o Santuário St. Clare’s. 
A instituição, fundada pelas Irmãs da Santa Cruz, conta com 

duas assistentes sociais (Lynette Marrian e Nikita Adams) e três 
funcionárias “house-mothers”. Por um período de três meses, o 
Santuário recebe mulheres que sofreram violência doméstica ou 
sexual e seus filhos. Essas mulheres recebem os recursos psi-
cológicos e espirituais necessários para restaurar sua dignidade, 
reconstruir suas vidas e receber ajuda prática para encontrar um 
emprego ou um lugar alternativo para morar.
Desde maio de 2019, María Bobillo Añel (Espanha) e Juliana Fon-
toura (Brasil), da Comunidade Lavalla200> Atlantis, colaboram 
duas vezes por semana no Santuário, oferecendo atividades edu-
cacionais e recreativas, como meditação, ioga, artes e artesanato, 
costura, culinária (padaria e confeitaria), música e dança.
Em outubro, duas atividades especiais foram destaque para as 
mulheres. A primeira atividade foi um "dia de beleza" que visa-
va restaurar a autoestima das mulheres e aprimorar o senso de 
sua própria feminilidade. A atividade incluiu maquiagem, unhas, 
penteados e vestidos de festa. No final do dia houve um desfi-
le de moda. A segunda atividade proposta foi o "dia cultural". A 
cada semana, um país diferente é contemplado. O primeiro país 
escolhido foi a África do Sul. As mulheres apresentaram seu país, 

cantaram o hino nacional e prepararam comidas típicas (bobotie e 
sanduíche de Gatsby). Houve também um momento musical em 
que todos cantaram a música "We are the world". Nas próximas 
semanas, as voluntárias organizarão um dia cultural do Brasil e 
da Espanha.
Para Juliana e María, o trabalho no Santuário é muito gratificante. 
"Trabalhar neste contexto novo e sensível é um processo contínuo 
de aprendizado. Passar tempo com essas mulheres e seus filhos 
é uma verdadeira alegria. Estamos muito felizes por ter a opor-
tunidade de colaborar de alguma maneira com essas mulheres 
quando precisam lidar com essa experiência traumática e doloro-
sa em suas vidas”.

África do Sul: Um espaço de esperança em Atlantis

Comunidade LaValla200> Atlantis realiza atividades  
com mulheres que sofreram violência

Foi lançado no dia 31 de outubro 
de 2019, o Relatório Social 2018. 
Coordenado pela UMBRASIL, o 

documento contribui para registrar as 
ações desenvolvidas pelas Unidades 
das Províncias do Brasil Marista.
As informações apresentadas destacam 
as ações do Brasil Marista por meio de 
dados gerenciais nas áreas de atuação 
Marista (direitos humanos, educação, 
saúde, solidariedade, evangelização e 
editoração) e as ações voltadas para a 
responsabilidade socioambiental.
Em 2018, a Missão Marista no Bra-
sil atingiu cerca de 125 mil alunos, 

entre crianças, jovens e adultos, 
trabalhando em 89 es colas de en-
sino básico e em 7 unidades de 
ensino superior que estão distri-
buídas em 23 estados e no Distri-
to Federal do país. Com um gran-
de investimento econômico na 
educação, saúde e solidariedade 
e assistência social, as Províncias 
do Brasil acreditam na sua contri-
buição para a construção de uma 
sociedade mais justa, igualitária e 
fraterna para todos.
Conheça todos os dados do Relató-
rio Social clicando nesse link.

União Marista do Brasil

As 3 Províncias do país apresentam    
as ações desenvolvidas em 2018
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Irmãos Ángel Medina Bermudez e Lindley Halago Sionosa

Novos diretores do Secretariado Irmãos Hoje
O superior Geral e seu Conselho nomearam o Ir. Ángel Media Bermudez (Província Cuz del Sur) como novo diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje. Ao mesmo tempo, o Ir. Lindley Halago Sionosa (Província Ásia Leste) foi nomeado Diretor adjunto do mesmo secretaria-
do, por um período de três anos. Eles assumirão o cargo a partir do 1º de janeiro de 2020.
O Irmão Ángel Medina, atual diretor adjunto do secretariado Irmãos Hoje e responsável por acompanhar as comunidades do projeto 
Lavalla200, substitui o Ir. Tony Leon (Austrália), que está na direção do Secretariado desde janeiro de 2014, primeiro como diretor 
adjunto e, desde 2015, como diretor. O Ir. Tony termina seu mandato no final de janeiro de 2020.

Angel Medina Bermudez
Ele nasceu em 12 de agos-
to de 1958 em Albacete, 
Espanha. Seus pais, Joaquin 
e Rosa, tiveram quatro filhos, 
ficando em segundo lugar com 
o irmão gêmeo.
Sua família, nos anos 60, 
mudou-se para o norte do 
país; primeiro em Monzón 
(Huesca) e depois em Tarrago-
na (Catalunha), onde conheceu 
os Irmãos Maristas. Ele fez 
seus estudos iniciais em Barcelona e Lleida, fazendo a primeira 
profissão em 1979, e profissão perpétua em 10 de novembro 
de 1985, em Les Avellanes.
Ele estudou na Escola Universitária Marista de Alcalá de Hena-
res. Após sua primeira experiência como instrutor em Llinars 
del Vallés, ele foi enviado para Roma, onde estudou Teologia 
Moral. De lá, ele se integrou ao Distrito do Paraguai, onde 
passou 24 anos desenvolvendo, principalmente, seu serviço 
apostólico na formação, no trabalho pastoral e como animador 
Distrital. Foi membro do Conselho de Administração da Confe-
rência de Religiosos do Paraguai e da presidência da CLAR.
Em 2010, foi nomeado diretor do Centro de Espiritualidade de 
El Escorial (Madri). Concluídos 6 anos, a Administração Geral 
o convidou para colaborar com o Ir. Jeff Crowe, no projeto 
Lavalla200, como formador e companheiro das comunidades. 
Em setembro de 2018, foi nomeado codiretor do Secretariado 
Irmãos Hoje. Atualmente faz parte da comunidade internacio-
nal de Manziana como coordenador da equipe que incentiva o 
Centro Internacional de Formação Permanente do Instituto.

Lindley Halago Zionosa
O irmão Lindley nasceu em 
1 de julho de 1974, em 
Polomolok, Filipinas. E ele 
é o mais velho dos 5 filhos 
de Santiago e Hermogena 
Sionosa.
Atual membro do Conselho 
Provincial da Ásia Leste, 
desde 2013, o Ir. Lindley 
concluiu seus estudos 
primários, secundários e 
universitários na instituição 

marista Notre Dame da Universidade Dadiangas, na cidade 
de General Santos, nas Filipinas. Concluiu o Bacharelado em 
Ciências Contábeis em março de 1995 e, em junho do mesmo 
ano, ingressou no noviciado marista.
O Ir. Lindley fez sua primeira profissão em 20 de maio de 
1997. E, três anos depois, em 2000, concluiu seu escolasti-
cado no MAPAC, com um Bacharelado em Educação Religiosa 
para o Ensino Médio.
Em 2003, ele fez seus votos perpétuos em 20 de maio. Pos-
teriormente, fez o Curso de Formadores em Nairobi (Quênia) e 
L'Hermitage (França), entre 2005 e 2006.
O Irmão Lindley trabalhou como professor de aspirantes, de 
2003 a 2005, e como professor de candidatos, de 2006 a 
2009. Da mesma forma, ele foi um mestre de noviços, de 
2010 a 2016.
Como parte de sua carreira marista, foi membro da Comis-
são Preparatória do XXI Capítulo Geral, 2007-2009. E desde 
2016, ele é membro da Comissão Internacional dos Irmãos 
Hoje.


