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NOTÍCIASMARISTAS
Lançamento do Projeto «Levante-se, Fale & Participe»

Celebração Marista del 30º Aniversário   
da Convenção sobre os Direitos da Criança

Como parte da celebração do 30º aniversário da assinatu-
ra da Convenção sobre os Direitos da Criança, o Secre-
tariado de Educação e Evangelização do Instituto lança o 

Projeto “Levante-se, Fale & Participe”. 
Este projeto pretende mobilizar grupos de 
crianças e jovens das Províncias e Distritos 
maristas ao longo do próximo ano, para que 
contribuam na elaboração de um documento 
que defina critérios e sugira linhas de ação 
para promover a escuta de todos eles pelo 
Instituto (nos diferentes níveis), bem como para 
incentivar sua participação e empoderamento.
O Projeto “Levante-se, Fale & Participe” nasceu 
do apelo do XXII Capítulo Geral do Instituto para 
“desenvolver iniciativas para a participação e o 
empoderamento das crianças e dos jovens em 
todas as realidades de missão” onde nos encontramos. 
Cada uma das Unidades Administrativas do Instituto conta com a 
ajuda de uma pessoa de ligação (link), que que será responsável 
de acompanhar esse processo de participação e de enviar as 
contribuições feitas por crianças e jovens de diferentes países. 

Por outro lado, e dado o alcance que o Secretariado quer dar a 
este documento, também será solicitado a escutar as vozes e 
reflexões dos grupos de educadores sobre o direito à partici-

pação das crianças e jovens nos espaços de 
ação marista.
Nos últimos meses, diversos grupos interna-
cionais de crianças, jovens e educadores têm 
trabalhado intensamente na preparação dos 
materiais do Projeto. Os vídeos motivacionais 
foram realizados por jovens da Província do 
México Central a partir de contribuições de 
crianças e jovens de 24 países com presença 
marista. O cartaz oficial “Levante-se, Fale & 
Participe” foi preparado por jovens da Província 
Marista Mediterrânea. Os documentos são fruto 
de uma construção coletiva de educadores do 

Brasil, Chile, Nigéria, México, Espanha, Colômbia e Filipinas.
Convidamo-los a fazer parte deste Projeto e, assim, renovar o 
compromisso do Instituto de se tornarem defensores compe-
tentes dos Direitos da Criança. 
Para mais informações visite o site.

■ Terminou, na segunda-feira feira, a reunião de 2 semanas 
dos trapistas, que usaram a Casa Geral para um encontro que 
reuniu cerca de 35 monges e monjas de todo mundo.
■ Na última segunda-feira, a equipe da Administração Geral 
deu as boas-vindas ao Sr. Luca Piagnerelli, que assumiu o 
cargo de gestor operativo dos serviços da Casa Geral.
■ Os Irmãos Ken McDonald e João Carlos do Prado, Conse-
lheiros Gerais, começam nessa semana a visita à Província 
Norandina, até 13 de dezembro.
■ De 20 a 26 de novembro, o Ir. Josep Maria Soteras, 
Conselheiro Geral, participa do Retiro da América Central, em 
El Salvador.
■ No dia 21, em El Escorial, começa o Programa de forma-
ção Regional para Animadores comunitários, da Europa, com 
a supervisão da Comunidade de Manziana. Os Irmãos Ernesto 

Sánchez, Superior Geral, e Óscar Martín, Conselheiro Geral, 
participarão durante os primeiros dias.
■ No mesmo período, nas Filipinas, acontece o Programa de 
formação para Ásia e Oceania de Animadores comunitários, 
acompanhado pelos Irmãos Tony Leon, diretor do Secretaria-
do Irmãos Hoje, e Joe Walton, da comunidade de Manziana. 
Agnes Reyes, Codiretora do Secretariado de Leigos, estará 
presente até 29 de novembro.
■ No dia 22 de novembro, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior 
Geral, participa do Conselho da Congregação para os Institu-
tos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica e 
Conselhos USG e UISG, em Roma.
■ No dia 23 de novembro, Raúl Amaya, Diretor do Secreta-
riado de Leigos, acompanha o encontro de Leigos e Irmãos do 
Setor Chile da Província Santa María de los Andes.

administração geral
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M ais de 30 gestores de várias Frentes de Missão da 
Província Brasil Centro-Sul (Saúde, FTD, Educação 
e Solidariedade) participaram da segunda turma do 

Projeto Gaudete, realizada entre os meses de agosto e outubro 
deste ano. A última etapa da formação se realizou em Corupá, 
Santa Catarina, dias 29 e 30 de outubro.
O Projeto, promovido pela Diretoria de Identidade, Missão e 
Vocação da Província tem por objetivos: desenvolver o valor 
da espiritualidade; ofertar um espaço de reflexão e vivência, 
pessoal e coletiva, em vista do autoconhecimento e de uma 
evolução consciente; e divulgar a Exortação Apostólica Gaudete 
et exsultate, do Papa Francisco.
Nessa fase o Projeto contou também com a participação do 
Pe. José Rafael Solano Duran, que trabalhou com o grupo o 
documento Gaudete et exsultate, destacando alguns pontos de 
conexão com a gestão e com o papel do gestor.
Já no segundo e último dia, o grupo fez o caminho da Rota das 
Cachoeiras de Corupá, um percurso de 3 km em meio da natu-

rea. “O grupo estava bastante motivado, fez um lindo caminho, 
com experiências muito significativas e de encontro, de comu-
nhão, de reflexão sobre o sentido do caminhar relacionado à 
gestão”, conta João Fedel, responsável pela formação.
A fase final do Projeto foi encerrada com uma discussão sobre 
o que é ser um gestor marista santo e descobriu que a santida-
de é possível e é muito humana e pode ser aplicada no serviço 
marista.

Projeto Gaudete forma mais uma turma de líderes maristas

Província Brasil Centro-Sul

Em agosto passado, a Província do 
Canadá inaugurou uma comunida-
de dirigida por leigos maristas em 

Iberville, Quebec. O projeto, apresentado 
ao Conselho da Província em maio de 
2018, tem por objetivo promover a 
vida marista na região e transmitir seus 
valores às novas gerações.
A casa é administrada por Jonathan 
Drouin e Marie-Pier Quirion, o primeiro 
casal leigo a ocupar e animar uma casa 
marista no Canadá.
O objetivo da Casa Iberville é proporcionar um espaço para a 
vida marista entre os jovens da região de Iberville que desejam 
manter um vínculo com a comunidade marista depois de terem 
feito parte da Escola Secundária Marcelino Champagnat.
Desde sua inauguração, a Casa Marista de Iberville está aberta 
a todos os maristas e acolhe os visitantes que desejam conhe-
cer melhor essa experiência. A casa é também um lugar de 
trabalho para os membros da Comissão de Animação Provin-
cial (CAP). É também um lugar para estabelecer colaborações 
e atividades com a Escola Secundária Marcelino Champagnat 

(ESMC).
Por enquanto, a casa lançou o projeto 
"Noite dos Jovens Maristas". Estes 
encontros acontecem a cada duas 
semanas e têm como objetivo reunir 
jovens de 18 a 26 anos, para que 
se confraternizem e reflitirem juntos 
sobre os diferentes temas que os afe-
tam. Isso faz parte de um dos obje-
tivos do CAP, que busca promover a 
animação marista dirigida aos jovens. 
As atividades propostas durante os 

encontros permitem trabalhar a introspecção, o conhecimento 
dos outros e o desenvolvimento da espiritualidade.
Outro projeto que está sendo desenvolvido é o das sessões 
dedicadas aos operadores da Escola Secundária Marcelino 
Champagnat. Isso será feito em colaboração com Claudine 
Cholette, da ESMC, e permitirá que os professores aprofundem 
seu carisma marista, tanto em seu local de trabalho como em 
suas vidas pessoais.
Iberville foi a primeira cidade do continente americano a rece-
ber os Irmãos Maristas, em setembro de 1885.

Canadá: Casa Marista de Iberville

Leigos difundem o carisma de Marcelino 
Champagnat entre os jovens
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O Papa disse à imprensa que no 
próximo ano visitará pela primeira 
vez o continente. E, fiel ao seu esti-
vo, começará pelas “periferias” do 
continente. Disse à Religión Digital 
que visitará Pápua Nova Guiné e 
também Timor Leste e, “oxalá”, a 
Indonésia.

cuba
A comunidade LaValla200> de 
Holguín realizou um encontro com 
adolescentes na Paróquia San José, 
nos dias 15 e 16 de novembro. Os 15 
participantes realizaram várias ativi-
dades com o objetivo de fortalecê-los 
na fé cristã. 

argentina

A Província celebrou os jubileus de 
vida religiosa de 10 Irmãos, que 
há 50, 60, 70 e 75 anos fielmente 
seguem o ideal de São Marceli-
no Champagnat. A celebração foi 
realizada em Luján, no día 10 de 
novembro.

bélgica
Cerca de 30 pessoas participaram 
do Dia Marista em Habay, um convite 
para aprofuncar “a espiritualidade de 
Marcelino Champagnat, no serviço 
de missão” com Ir. Jean Ronzon de 
Saint-Genis-Laval. 

cOsta dO MarfiM
O Ir. Germain Beda, diretor do colégio 
São Marcelino Champagnat, em Bou-
aké, encontrou os pais dos alunos, no 
dia 9 de novembro, para falar sobre 
a educação marista e da vida do 
colégio.

De 4 a 7 de novembro, realizou-se 
em Valladolid, Espanha, a Assem-
bleia dos Conselhos provinciais 

das Províncias da West Central Europe, 
L'Hermitage, Me-
diterránea, Ibérica 
e Compostela, sob 
o lema "Agora, 
Europa". Estive-
ram presentes 
os membros dos 
Conselhos provin-
ciais, dois leigos 
de cada Província 
e os irmãos Luis 
Carlos Gutiérrez 
(Vigário Geral) e 
João Carlos do 
Prado (Conselheiro Geral).

A Assembleia partilhou as experiências 
de trabalho e apresentou os projetos para 
os próximos anos e, de maneira mais 
intensa, debruçou-se sobre os avanços 
realizados no processo de regionalização 
para a Europa marista.
Durante o encontro foi discutido o 

caminho partilhado entre as 5 Unidades 
Administrativas, que inclui a criação de 
equipes para realizar atividades forma-
tivas, desenvolver projetos e apoiar-se 

mutuamente nas 
diferentes ações e 
atividades que serão 
realizadas.

A assembleia con-
siderou que AGORA 
é o momento de 
apostar em assumir 
desafios e compro-
missos conjuntos.

As Províncias euro-
peias têm presenças 

nos seguintes países: Província de Com-
postela (Espanha, Honduras e Portu-
gal), Província da West Central Europe 
(Bélgica, Alemanha, Irlanda, Holanda e 
Reino Unido), Província Ibérica (Espanha 
e Romênia), Província de L'Hermitage 
(Argélia, Espanha, França, Grécia, Hun-
gria e Suíça) e Província Mediterránea 
(Espanha, Itália, Líbano e Síria).

Europa marista mais unida e coordenada

Assembleia dos Conselhos 
Provinciais em Valladolid

“Transforma-nos, 
Jesus, e envia-nos 
como uma família 
carismática global, 
farol de esperança 
neste mundo 
turbulento”

(XXII Capítulo Geral),,

,,
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Síria
Alepo

Guatemala
Catequistas do Liceo Guatemala

Cuba
Lavalla200> Holguín

Espanha: Alcalá de Henares - Provinciais maristas 
da Espanha e delegados dos irmãos De La Salle

Índia
Chetana Tribal Boys Hostel, Talit

Bolívia: Oração pela paz no país,    
no Noviciado de Cochabamba

mundo marista

Convocada pelo Conselho provincial, a 
comunidade "Nardo Puro", formada por 
leigos e irmãos maristas, reuniu-se nos 

dias 11, 12 e 13 de outubro, na Vila Marista de 
Luján, na Argentina, para realizar, como com-
panheiros do Caminho, um projeto de espiritua-
lidade marista para a Província.

Escolheram chamar-se "Nardo Puro", inspira-
dos no Evangelho de João (12, 1-8), no qual 
Maria, levando um quilo de perfume caro de 
nardo, ungiu amorosamente os pés de Jesus, 
reunidos na casa de Lázaro com os seus ami-
gos dias antes da Paixão. Era muito caro... E Maria, apesar das 
críticas, não guardava uma gota... Toda a casa estava cheia de 
perfume por causa desse gesto de adoração...

Durante o encontro, escutaram as respostas, que soaram 

como vozes profundas para o discernimento, viveram a oração 
do Espírito e se prepararam para momentos de interioridade 
e corporeidade, quando começaram a discernir as chaves de 
uma nova espiritualidade marista para a Província formada pelo 
Paraguai, Uruguai e Argentina.

Província Cruz del Sur

Um projeto de espiritualidade marista  
começa a dar seus primeiros passos
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No dia 31 de outubro, os 15 participantes do Programa 
Amanhecer para Irmãos de língua portuguesa e espanhola 
terminaram o período de dois meses, vividos na Casa 

Geral. Foi o sétimo e último grupo acompanhado pelo Irmão Lan-
delino Ortego, da Província Norandina, que terminou seu serviço. 
O novo diretor do programa será o Ir. Antonio Lázaro
Giménez de Bagüés Gaudó (Província Mediterránea). O Ir. Afon-
so Levis (Brasil Centro-Sul),diretor adjunto, teve seu mandato 
estendido até 31 de outubro de 2020.
Abaixo, encontramos o texto partilhado pelo Ir. Afonso, sobre a 
sessão realizada de 1 de setembro a 31 de outubro. E, nesse 
link, em espanhol, é possível ler a descrição da experiência vivida 
pelo grupo nos lugares maristas, escrita pelo Ir. Jesús Orte Isla.

Concluída a vivência, o saldo foi altamente positivo. Podemos 
sublinhar os seguintes aspectos.
1) A convivência fraterna, tranquila e alegre, matizada pelas 
peculiaridades e talentos de cada Irmão, manifestou e conso-
lidou a integração e a confiança recíproca. Caminhou dentro 
do clima dos apelos do XXII Capítulo Geral, e dos aportes dos 
conferencistas, concernentes à respectiva fase etária.
2) Os conteúdos ministrados possibilitaram, a cada participante 
e a todos comunitariamente, aprofundar a reflexão, meditar 
e ressignificar a história pessoal e a vida espiritual; enxergar 
mais nitidamente e acolher as marcas da presença de Deus, da 
ação do Espírito, da fidelidade no seguimento a Jesus Cristo, 
e nos altos e baixos da resposta dada no decurso da própria 
vida. Ajudaram a transformar a experiência refletida e discer-
nida em sabedoria de vida. Ampliaram o conhecimento sobre 
a espiritualidade, oração, carisma e história marista, relação 
Irmãos e Leigos, Maria.... Alavancaram a descoberta de novos 
horizontes de sentido e de missão... e a aproximação aos 
objetivos do curso: abrir-se à luz, ao novo amanhecer; acolher 
em paz e alegria a ação de Deus na própria história; dispor-se 
a responder aos novos apelos do Espírito, e aos novos apelos 
da vida e missão do Instituto; ser testemunha de fraternidade e 
de esperança...
3) Os momentos de encontro comunitário, na Eucaristia 
diária – presidida pelo Pe. Pedro, um dos participantes do 

Amanhecer – nas orações e celebrações, avivaram a chama 
da esperança e o élan vital missionário, com novo jeito de ser 
testemunha e seguidor de Jesus Cristo, – com consciência de 
que Ele é o protagonista, – dentro de nosso carisma marista e 
marial.
4) As saídas comunitárias de casa, de um dia por semana, 
oportunizaram novos conhecimentos, fortaleceram a convi-
vência fraterna e prazerosa no lazer comunitário. Foram muito 
valorizadas e apreciadas.
Destaque especial merece a estada, durante 10 dias, em 
l’Hermitage, onde foi possível “mergulhar” nas fontes de 
nossas origens maristas; deixar-se invadir pelos sentimentos 
de admiração, gratidão e de estímulo diante das bases sólidas, 
física e vivencialmente, ali edificadas, na fidelidade ao Espírito; 
perceber a vida atual que acontece, o empenho e disposição 
para seguir avante, agradecidos, confiantes e comprometidos.
5) O interesse e empenho em bem aproveitar da oportunidade 
oferecida, seja dentro das propostas do Curso, seja dentro das 
possibilidades de mergulhar no conhecimento de culturas pas-
sadas, Roma se apresentou como prato cheio e fonte perene.
Podemos finalmente destacar alguns ecos conclusivos: “Ama-
nhecer foi para mim “un regalo”! “Sinto-me muito feliz de ter 
participado deste curso; é para mim uma graça! ” “Quem não 
participou não sabe o que perdeu! ”. “Agradecimento especial 
à coordenação, pela sábia, humana e discreta condução do 
Curso, e a todos pela disposição, alegria, empenho e FRATER-
NO TESTEMUNHO.”

Formação para Irmãos da terceira idade

Termina o Programa Amanacer 2019

A Junta Diretiva da Confederação de Religiosos e Religiosas da América 
Latina e Caribe (CLAR) visitou, na quarta-feira passada a Administração 
Geral, durante a visita que faz anualmente à Roma. O Ir. José Sánchez 
Bravo, Provincial de México Central, é segundo vice-presidente da junta.



20 I NOVEMBRO I 2019

notícias maristas 605

6

O Conselho da Oceania e o Colégio de Líderes se reuniram em Brisbane, na Austrália, de 4 a 5 de novembro de 2019. Esteve 
presente o Ir.Ben Consigli, que é um dos Conselheiros link com a Administração Geral, em Roma.A próxima reunião do Conse-
lho da Oceania será em abril de 2020, em Auckland.
O Conselho concentrou-se nas várias iniciativas para a região.

Região da Oceania

Reuniões do Conselho em Brisbane

Liderança das Estrelas do Sul
O Dr. Frank Malloy e o Sr. Benedict Toomey atualizaram o 
Conselho sobre a segunda fase planejada deste programa, 
que será lançada em 2020. Isso envolve 24 diretores e pro-
fessores antigos de todas as escolas maristas da Melanésia e 
do Pacífico.

Rede Global de Educação
Atualmente, a Secretaria de Educação e Evangelização está 
realizando uma consulta sobre a formação de uma rede 
global de escolas maristas Champagnat.O feedback de toda 
a Região foi muito 
positivo em relação a 
essa iniciativa.

Conselho Regional 
do Fundo Fiduciá-
rio da Oceania
Com o estabeleci-
mento da Região da 
Oceania em 2010, 
vários comitês e 
comissões foram 
formados para 
apoiar as várias 
atividades em toda 
a Região.Como 
resultado, tornou-se 
necessário ter um 
órgão financeiro que pudesse coordenar as várias atividades.
Essa necessidade levou à formação do Conselho Regional do 
Fundo Fiduciário da Oceania, em 1 de julho de 2012. Agora, 
com a crescente ênfase em uma família global, o relaciona-
mento mais próximo entre os escritórios de finanças nas três 
unidades administrativas e o estabelecimento da Rede de 
administradores financeiros,as funções do Conselho do Fundo 
Fiduciário serão agora realizadas pela Rede de administrado-
res financeiros.
Agradecimentos especiais foram expressos na reunião ao 
presidente do Fundo, Ir.Julian Casey e outras pessoas que 
ajudaram o fundo ao longo dos anos.

La Valla 200 - Comunidade
No próximo ano, a comunidade passará por uma transição 
significativa.Uma vez que os requisitos de visto tenham sido 
estabelecidos, o Ir.Fabrício Basso, da Província do Brasil Sul-
-Amazônia, fará parte da comunidade.Em meados de 2020, 
os contratos de três anos para os membros da comunidade 
do monte Druitt terão expirados.Argelia Hernández Mendoza e 
Rodrigo Gris Castro retornarão ao México, em agosto.

Comissão de Parceria da Oceania
O Sr. Dan Dungey apresentou uma visão geral das iniciativas 

atuais que estão sen-
do empreendidas na 
Melanésia e no Pacífi-
co.A estratégia é criar 
condições nos vários 
países da região 
para apoiar e nutrir a 
vida marista.Isso foi 
alcançado através da 
participação em vários 
programas, como 
“Seguindo os Passos” 
ou Retiros Contempla-
tivos, e adaptando-os 
ao contexto local.

Uma discussão 
adicional foi realizada 

sobre os vários cursos oferecidos pela administração geral.
Estes foram desenvolvidos como parte do plano estratégico 
do Conselho Geral.Os representantes da Oceania participaram 
ou participarão das iniciativas.

Pastoral Juvenil Marista
Passou-se algum tempo discutindo a possibilidade de explo-
rar como o recém-desenvolvido Game Changers, programa 
para jovens maristas, poderia ser adaptado aos contextos da 
Melanésia e do Pacífico.
Alguns representantes da Região poderão participar do en-
contro do MYM em Mittagong, em fevereiro de 2020.
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Regra da vida - onde quer que você vá
Este documento será lançado oficialmente em 2 de janeiro de 
2020. A reunião discutiu maneiras de ajudar as comunidades 
a se engajarem com este documento.

Calendário religioso
O calendário de 2020 usará o novo projeto de Constituições 
para a reflexão diária.Como isso aumentará o número de 
páginas, o calendário será encadernado em espiral.

Solidariedade
Como a reunião do Conselho da Oceania coincidiu com o 
lançamento do Apelo Solidário de Natal Marista da Austrália, 

o Conselho aproveitou a oportunidade para expressar seus 
agradecimentos ao Ir. Al Sherry, que se aposentou como 
diretor da AMS.Sob a direção do Ir. Al Sherry a AMS ajudou 
muitos dos nossos trabalhos maristas de Champagnat na 
Melanésia e no Pacífico.

Mudanças na equipe
O Conselho aproveitou a oportunidade para agradecer ao Ir. 
David McDonald, Líder Distrital do Pacífico, por seu tempo 
no Conselho e Colégio de Líderes.O Ir. David é membro do 
Conselho desde a sua criação, em 2012.
Joe McCarthy deixará a Comissão de Parceria da Oceania 
quando assumir uma função de professor no Ano Novo.

Austrália: Compromisso ambiental

O Comitê “Laudato Si” se reuniu duas vezes para 
promover o cuidado com a Casa Comum

Após a eleição de seus membros, em julho de 2019, 
o Comitê “Laudato Si”, que assessora o Conselho 
Provincial da Austrália em questões relacionadas 

aos cuidados com a Casa comum, reuniu-se duas vezes 
virtualmente nos últimos meses para lidar com questões 
relacionadas à ecologia , mudanças climáticas e sustentabi-
lidade ambiental.

Nas duas reuniões, o Comitê - formado pelos irmãos Dennis 
Cooper, Paul A. Murphy, Mark Needham, Graham Neist, Bill 
Selden e Cassie Wilmot – abordou as seguintes sugestões 
práticas:

• Promover a leitura da Encíclica do Papa Francisco sobre 
os cuidados com nossa casa comum.

• Compartilhar estratégias e aprender sobre questões 
ambientais.

• Envolver os Irmãos e todos os maristas na tomada de 
decisões relacionadas à ação ambiental. E também reco-
nhecer que muitas comunidades maristas estão cons-
cientes dos problemas existentes e atualmente estão 
envolvidas em atividades de economia de energia.

• Atingir emissão zero de carbono pela Província dentro de 
um período razoável, como: 2027/2030.

• Educar sobre o que significa uma pegada de carbono 
(carbon footprint) e como implementar ações para ajudar 
a reduzi-la em nossos espaços de vida e de trabalho por 
meio de aplicações práticas como reciclagem, uso de 
recipientes de composto, troca de lâmpadas para LEDs, 
uso de dispositivos e programas de economia de energia, 
sempre que possível, eliminando viagens excessivas de 

carro e avião, o uso de transporte público sempre que 
possível, a redução do uso da água e o armazenamento 
da água da chuva, entre outros.

• Ajudar os maristas a identificar questões relacionadas 
a problemas ambientais, como seca, poluição da água, 
lixo nos oceanos, cursos de água, aterros sanitários e a 
sociedade de consumo que os produz.

Os termos e referências do Comitê Provincial Laudato Si 
foram publicados pelo Conselho Provincial em 15 de julho de 
2019, depois de aprovados em 14 de dezembro de 2017.

Nesse sentido, um dos chamados XXII Capítulo Geral pede 
aos maristas que "despertem em nós e ao nosso redor uma 
consciência ecológica que nos comprometa com os cuidados 
da Casa comum", para responder com ousadia às necessida-
des emergentes.
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Região América Sul

5º Encontro da Rede de Centros      
de Memória Marista

A Província Cruz del Sur acolheu o 5º Encontro da Rede 
de Centros de Memória Marista da Região América Sul, 
que aconteceu de 04 a 08 de novembro de 2019, na 

Villa Marista em Luján, na Argentina, e teve o propósito de 
desenvolver a Rede de Centros de Memória Marista da Região 
América Sul, a fim de propiciar momentos formativos e de re-
flexão para os profissionais que atuam nos Centros de Memória 
Maristas da Região. O encontro contou com 28 participantes.
O diálogo de abertura no 1º dia do Encontro, abordou a Rede 
de Centros de Memória Marista no contexto da Região Amé-
rica Sul e do Instituto Marista, contando com a participação 
dos Irmãos Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, e Alberto 
Aparicio, Secretário Executivo da Região América Sul, e de 
Dyógenes Araújo, membro da Comissão do Patrimônio Espi-
ritual Marista. Esteve também presente Dorotea Cinanni, que 
trabalha na Administração Geral, como arquivista.
A fala do Ir. Soteras trouxe 3 desafios para o grupo, a saber: 
uma espiritualidade com identidade, uma espiritualidade com 
horizontes e raízes e uma espiritualidade vinculada à missão 
com vários registros. Trouxe ainda três linhas de ação: dar 
boas-vindas à espiritualidade, pela porta central; a constituição 
de uns “topoi” ou “lugares de referência”; e o desenvolvimento 
em REDE (NET).
Na parte da tarde do primeiro dia, foi partilhada a caminhada 
(avanços e dificuldades) de cada uma das Províncias partici-
pantes em relação à estruturação de seus centros e também 
em relação ao desenvolvimento de seus documentos nortea-
dores para a Gestão dos Acervos (Arquivístico, Bibliográfico e 
Museológico), desde o último Encontro da Rede. Destaca-se, 
neste momento, o lançamento da Política Institucional para 
Acervos Históricos da Província Marista Brasil Sul-Amazônia.
No segundo dia do Encontro foram proporcionadas assessorias 
de formação técnica, a saber: pela manhã, a colaboradora da 
Província Marista Brasil Centro-Sul, Fernanda Arruda, realizou 
uma oficina com a ferramenta Canvas para a elaboração de 
Matrizes Swot de cada Centro de Memória que culminou com 
a elaboração conjunta de uma Matriz Swot para a Rede. Na 

parte da tarde, a Assessora Susana Brandariz e Magalí Alonso, 
explanaram sobre a conservação preventiva nos acervos e 
realizaram atividades práticas.
Ao final do dia, ocorreu o lançamento de duas publicações, a 
saber: Nossos Superiores Gerais – Biografias dos Superiores 
do Instituto dos Irmãos Maristas, de 1839 a 1993, produzi-
do pelo Memorial Marista, da Província Brasil Centro-Sul; e 
também da obra apresentada pela Província Santa Maria de 
Los Andes San Marcelino Champagnat – Biografia del fundador 
de los Hermanos Maristas, de autoria do Ir. Manuel Mesonero 
Sánchez.
A manhã do terceiro dia de encontro foi marcada pela consti-
tuição de 5 equipes que trabalharão continuamente algumas 
diretrizes da Rede: Educação, Inovação e Pesquisa, Formação 
e Capacitação, Comunicação e Espiritualidade. Houve ainda 
formação técnica do Sistema Pergamum e a visita aos espaços 
do Historial e do Arquivo Histórico da Província Cruz del Sur. 
No último dia do Encontro, realizou-se uma visita técnica ao 
Museu de Arte Moderna, em Buenos Aires.
A integração do grupo e o clima fraterno durante todo o Encon-
tro refletiram o sentimento de pertença e o trabalho colabo-
rativo desenvolvido na Rede, reforçando a missão que todos 
partilhavam: Trabalhar juntos em prol da memória Marista.


