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NOTÍCIASMARISTAS
Comunidades Internacionais para um Novo Começo 

Quando o Espírito canta, a dança da missão 
começa. Vem conosco?

O departamento de Colaboração para a Missão Inter-
nacional (Cmi) está organizando a próxima sessão de 
formação para candidatos às Comunidades Inter-

nacionais para um 
Novo Começo, que 
será de 21 de abril 
a 25 de junho de 
2020, na Europa. Se 
quiser fazer parte 
dessa “dança”, con-
tate o seu Provincial 
ou escreva para 
cmi@fms.it
O Projeto Comunidades Internacionais para um Novo Co-
meço é uma iniciativa do Instituto Marista aberta a Irmãos 
e Leigos(as) que se sentem chamados a dedicar um tempo 
de suas vidas para além de suas fronteiras geográficas e 
culturais. É caracterizada pela vivência em Comunidades 
Maristas mistas, pela disponibilidade global, pela interna-
cionalidade e interculturalidade respondendo audazmente 
às necessidades emergentes. 
Após o Programa de Preparação, os participantes são en-
viados ou para uma das Comunidades Lavalla200> ou para 
um dos Projetos especiais do Instituto, tais como: Distrito 
Marista da Ásia, Projeto Fratelli, Solidariedade com o Sudão 
do Sul.

■ O Ir. Ernesto Sánchez, no início da semana, visitou os 
Irmãos do Distrito do Pacífico, em Auckland, Nova Zelândia. A 
partir de quinta-feira, até domingo, em Fiji, acontece o capítu-
lo do Distrito, do qual participarão o Superior Geral e o Ir. Ben 
Consigli, Conselheiro Geral.
■ Terminou, no domingo passado, o curso de Espiritualidade 
para Irmãos da Terceira idade de língua inglesa, realizado em 
Manziana, que começara no começou em 14 de outubro.
■ No próximo sábado terminam os cursos regionais para 

Animadores comunitários da Europa (El Escorial, Espanha) e 
Ásia e Oceania (Lake Sebu, Filipinas).
■ Os conselheiros gerais, Irmãos João Carlos do Prado e Ken 
McDonald, terminaram no início da semana a visita à Provín-
cia Norandina.
■ De 09 a 13 de dezembro, o Ir. Libardo Garzón, Ecônomo 
Geral, participa do encontro com os Coordenadores do Projeto 
Sustentabilidade da vida e missão maristas na África, em 
Nairóbi, Quênia.

administração geral

mailto:cmi%40fms.it?subject=
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5397
https://www.youtube.com/watch?v=PfUcuSse0dA
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 Olhando o caminho percorrido na Zâmbia marista

50 anos da Missão da Província de Castilha na África

Faz cinco décadas que quatro Irmãos espanhóis da antiga 
Província de Castilha (hoje parte da Província de Compos-
tela) optaram por ir para o Zimbábue (antes Rodésia) em 

1969, para depois, em 1973, integrarem-se ao recém-criado 
Setor Marista da Zâmbia.

Os Irmãos Ángel Mansoa, Isidro Getino, Dionisio Llorente e Jack 
González foram os quatro pioneiros que deram a vida à Missão 
Castilha, na Zâmbia, como resposta ao apelo do XVI Capítulo 
Geral que pedia às Províncias da Europa – naquela época -, 
para abrir uma missão na América Latina ou na África.

Ao passar dos anos, foram muitos os protagonistas que 
forjaram a Zâmbia Marista de hoje, que pertence á Província 
Austral. Celebrando o 50º aniversário da chegada da Missão 
Castilha na África, e 
com ajuda do Ir. Jack 
González, um dos quatro 
pioneiros, relembramos 
algumas datas.

Em 1973, com apro-
vação do Conselho 
Geral, foi constituído o 
novo Setor Marista da 
Zâmbia, dependente da 
Província de Castilha. 
Na data de fundação 
do Setor faziam parte 7 
Irmãos espanhóis, e 6 
canadenses, que conti-
nuaram pertencendo a 
Iberville, com um acordo 
de que a cada ano alguns retornassem ao Distrito da Rodésia.

Em 1980, foi aberto o Postulantado e Noviciado Inter-regional 
de São Paulo de Mulunguish, tendo como mestre de noviços 
o Ir. Luis Sobrado. Em 1983, os quatro primeiros Irmãos da 
Zâmbia professaram seus votos. Nesse mesmo ano foi aberto o 
noviciado de São Paulo, em Kabwe, com noviços da Zâmbia, e 
dois anos depois chegaram noviços de Malawi e Moçambique.

Anos depois, em 1986, foi aberto o MIC (Centro Internacional 
Marista) em Nairobi, com Escolásticos zambianos do grupo da 
primeira profissão.

Em 1990, o Noviciado inter-regional muda-se para Kutama, 

com o Ir. Ángel Mansoa como mestre de noviços e sei noviços 
do Setor da Zâmbia.

Desde 1992 mais de 30 Irmãos e mais de 140 voluntários de 
Castilha (Compostela) colaboraram com a “Zâmbia-Missão”, e 
deixaram-se educar pela África.

No ano 2000 teve lugar a abertura da Escola Primária Marista 
de Mulungushi, em Kabwe, que atualmente acolhe mais de 
500 alunos da zona rural.

Como parte da "Reestruturação" da África Marista, em 
2002, a Zâmbia passou a fazer parte canonicamente da 
nova Província Marista da África Austral, que inclui Angola, 
Moçambique, Zâmbia, Zimbábue, Malawi e África do Sul. E os 

sete Irmãos de Castilha 
começaram a trabalhar 
na nova Província. Em 
2006, foi inaugurado o 
Colégio Chibuluma, um 
externato para meninas 
e meninos, sob a res-
ponsabilidade do Irmão 
Evans Musakanya, 
como diretor. Três 
anos depois, começou 
a funcionar o Centro 
de Treinamento Skills. 
Tanto o Centro Skills 
quanto o Centro Youth 
começaram a funcionar 
sob a coordenação 
dos Irmãos Felipe e 

Rayford. Várias organizações, incluindo SED, Mãos Unidas, 
a Agência Espanhola de Cooperação e algumas indústrias 
locais colaboraram na construção dessa Escola. Depois de 
observar o caminho percorrido na Zâmbia, “minha opinião e 
opção é que Castilha-Compostela tem uma responsabilida-
de moral e institucional para manter vivo seu compromisso 
histórico com a Missão da Zâmbia, agora África Austral. Já 
estamos fazendo isso com a continuidade de cinco Irmãos da 
Província na região e com o envio anual de Irmãos e volun-
tários do SED”. Tudo em estilo e relacionamento simétricos, 
'caminhando como uma família global' ouvindo e deixando 
a iniciativa para Irmãos e políticos da África Austral e valori-
zando sua importância”, conclui o Ir. Jack Gonzalez, um dos 
quatro pioneiros.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5390
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Na festa da Imaculada Conceição 
de Maria, em Medellín, os Irmãos 
Óscar Bolívar e Junior Jaramillo, da 
Província Norandina, fizeram a Pri-
meira Profissão religiosa no Instituto 
Marista. Outras três profissões se 
realizam, nesses dias, no Brasil: Ir. 
Rafael Bonito (Brasil Centro-Sul) e Ir. 
Luiz Carlos Lima (Brasil Centro-Norte) 
professaram dia 7 de dezembro; Ir 
Luciano Taminski (Brasil Sul-Amazô-
nia) professerá no próximo dia 14.

Patrimônio esPiritual marista
“Os Superiores Gerais do período 
da consolidação do Instituto Marista 
(1839-1907)” foi o tema da edição 
mais recente da Oficina do Patrimô-
nio Histórico e Espiritual Marista, em 
Curitiba, promovida pelo Memorial 
Marista da Província Brasil Centro-
-Sul, em parceria com o Instituto 
Ciência e Fé da PUC do Paraná.

alemanha
Uma equipe formada por irmãos e 
leigos reuniu-se com os coordenadores 
das escolas maristas do país (Johanna 
Aschenbrenner e Hans Staudner) para 
discutir projetos que já estão sendo de-
senvolvidos (como o “Dia Marista”, que 
em breve será implementado em outras 
escolas) e outros novos projetos previstos 
para o nível intermediário, baseados no 
modelo Maristen-Realschool de Cham.

filiPinas
Cerca de 70 professores e mem-
bros do Movimento Champagnat da 
Família Marista se reuniram para 
um encontro com o Ir. Óscar Martin, 
Conselheiro Geral, para discutir a vida 
marista em profundidade. O encontro 
foi realizado no Centro de Estudan-
tes da Universidade Notre Dame de 
Marbel.  Foi uma iniciativa do Depar-
tamento de Recursos Humanos da 
universidade, liderado pela Sra. Elma, 
para dar formação permanente das 
pessoas implicadas com os maristas.

Durante as últimas semanas, 
enquanto no Chile tem vivido uma 
situação de crise social, as escolas 

maristas não ficaram alheias à realidade 
e, em seu papel de formar bons cida-
dãos, diferentes instâncias de reflexão 
foram criadas em todas as escolas.

Já em sua carta de 24 de outubro, o 
Delegado da Missão da Província Santa 
María de los Andes no país, Ernesto 
Reyes, afirmava: "Nós, maristas, fomos, 
somos e continuaremos sendo forma-
dores de bons cristãos e bons cidadãos, 
promotores do bem comum e da solida-
riedade, porque essa é a nossa missão: 
educar e formar segundo os valores de 
Jesus Cristo”.

Conselhos escolares, palestras, ple-
nárias, diálogos comunitários, ações 
de solidariedade, conversas e outras 
iniciativas foram geradas pelos diretores 

dos 12 colégios maristas do país. Nessas 
manifestações, os estudantes puderam 
expressar livremente suas opiniões e 
dialogar em um profundo respeito a 
todas as posições, buscando entender o 
que é necessário para superar a crise no 
Chile e como a comunidade escolar pode 
contribuir para a construção deste país.

Alguns alunos também geraram outros 
tipos de expressões como manifesta-
ções dentro e fora da escola, banners, 
participação em conselhos comunitá-
rios, gestos ou símbolos nos colégios, 
entre outros. Atividades espontâneas 
que nascem dos próprios estudantes e 
fazem parte de seus sentimentos, que 
respeitam todas as opiniões e posições 
existentes nas comunidades educativas 
e que buscam descobrir o que pode ser 
feito para contribuir com a reconstru-
ção de uma nova e melhor versão da 
sociedade.

Vida marista no Chile

Colégios maristas refletem 
sobre o tempo de crise

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5393
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Espanha: Comissão ad hoc para a Rede Global 
de Escolas Maristas - Guardamar

Austrália
Lavalla200> Mount Druitt

Sri Lanka
Kalpitiya

Colômbia
Noviciado LaValla de Medellín

Filipinas
Encontro do Conselho do MAPAC, em Manila

Venezuela
Assembleia de Irmãos em Los Teques

Uma média de 450 pessoas, entre menores, famílias de 
baixa renda e imigrantes, recebem ajuda a cada ano na 
Associação "Um novo horizonte para meu bairro", uma 

instituição marista de Huelva (Província Mediterrânea), que ce-
lebrou seu 25º aniversário no dia 30 de novembro, no colégio 
marista.

Durante a comemoração do aniversário, que teve o auge na 

celebração 
eucarística, 
estiveram 
presentes o 
Ir. José Luis 
de Vicente, 
cofundador da associação, o Provincial de Mediterrânea, Ir. 
Juan Carlos Fuertes, o presidente da associação, Juan Manuel 
Gómez, o diretor do Colégio Colón, María Luisa Andivia e o pre-
feito da cidade, Gabriel Cruz, além de irmãos e leigos maristas,

O Ir. Ernesto Sánchez, Superior geral, participou através de 
uma vídeo-mensagem.

A associação “Um novo horizonte para meu bairro”, criada em 
1994 (reconhecido oficialmente em 1996), está vinculada ao 
Instituto Marista e constitui a Obra Social do Colégio Marista de 
Huelva.

"Um novo horizonte para o meu bairro"

Obra Social Marista de Huelva celebra 25 anos 
de trabalho entre os pobres

mundo marista

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5394
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_hZDyNgSPIQ&feature=emb_logo
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Um grupo de 15 Irmãos está par-
ticipando, de 20 de novembro a 
13 de dezembro, em San Lorenzo 

de El Escorial, Espanha, do curso de 
formação para animadores de comuni-
dades, organizado pelo Conselho Geral e 
animado pela comunidade de formação 
de Manziana, junto com o Secretariado 
Irmãos Hoje. Eles representam as 5 
Províncias maristas da Europa.

A partir das próprias experiências e com 
a ajuda de facilitadores, os participantes 
buscam formação e conhecimentos para 
bem desenvolver sua missão. A estes Ir-
mãos, nos últimos dias, se unem quatro 
leigos/as enviados pelas províncias.

O programa está assentado sobre quatro 
eixos bem definidos: Troca de experiên-
cias; iluminações trazidas por expertos; 
longos espaços de silêncio, de oração e 

reflexão pessoal; contato com experiên-
cias externas à instituição marista.

“Para mim, diz Ir. Carlos, estar par-
ticipando desse curso é uma graça 
especial. Conviver com Irmãos mais 
experientes, partilhar com eles sen-
timentos e vivências e refletir sobre 
questões práticas do dia-a-dia das 
nossas comunidades, certamente me 
tornará um animador de comunidade 
mais consciente e humano.”

Para servir de ponte nas comunidades 
maristas, conforme o pedido pelo XXII 
Capítulo Geral, o Animador da comu-
nidade necessita ter talento pessoal, 
mas também conhecimentos teóricos e 
práticos em diferentes ciências.

A propósito do animador comunitário 
como construtor de pontes, o programa 

do curso assim se exprime: “A ponte 
une territórios, une as pessoas, une 
povos, moderniza estruturas. Ela reduz 
as distâncias e facilita os contatos 
de todos os tipos. A partir da própria 
experiência, o animador de comunida-
de reduz distâncias, facilita o contato 
interpessoal, une irmãos entre si, com 
os leigos e leigas da sua comunidade, 
com o mundo exterior, favorecendo a 
fraternidade. Dessa forma, a comuni-
dade será um farol de esperança e um 
lar de luz para a sociedade e a missão 
marista.” 

Os participantes sabem que em suas 
províncias, outros Irmãos e leigos anima-
dores de comunidade ou não, necessi-
tam de mais formação. O desafio está 
lançado: como levar a esses maravilho-
sos companheiros/as que lá ficaram o 
que aprenderam e vivenciaram.

Animador de comunidade, construtor de pontes

Programa de formação de líderes  
comunitários da Europa

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5389
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A “Vila LaValla”, é um complexo 
de 17 edifícios construídos para 
estudantes do ensino médio no 

Camboja, que foi incorporado, em 21 de 
novembro, à Escola Lavalla, um centro 
de educação primária para alunos com 
deficiências físicas, provenientes - na 
maioria dos casos – das áreas rurais e 
excluídos da educação. "Se suas defi-
ciências não eram tão óbvias - membros 
mutilados, cegueira, paralisia cerebral, 
queimaduras e cicatrizes - você pode 
pensar que as crianças que você conhe-
ce não têm nenhum tipo de problema; 
como elas sorriem, são acolhedoras, 
felizes e atenciosas; e você realmente os 
está visitando. E a equipe do Camboja 
é a mesma. Muitos deles também têm 
deficiências, mas são calmos e otimistas 
", disse o Ir. Peter Carroll, Superior da província da Austrália, 
que estava na inauguração da Vila Lavalla.

Este centro foi um dos últimos grandes projetos do Ir. Terry 
Heinrich, muito amado e apoiado por muitos, que morreu 
em 20 de novembro de 2018. A Vila Lavalla consiste em um 
conjunto de edifícios que oferecem acomodações, espaços 
de estudo, cozinha e instalações para refeições para estudan-
tes do ensino médio, que viajam de longe todos os dias para 
frequentar escolas locais. A infraestrutura oferece melhores 
instalações e um certo grau de independência para os alunos 
mais velhos. ”"Minha visita coincidiu com a reunião final da 
Junta Marista de Solidariedade do Camboja de 2019, e tive a 
oportunidade de expressar minha gratidão aos membros por 
seu compromisso generoso e contribuição louvável: a Brian 
Kinsella (Presidente), Tony Burrows (Diretor Executivo) e Allen 
Sherry, Irmã Regina Pellicore (Maryknoll), Irmão Max Meier 
(MDA de Pailin), Sra. Sophea Yi (empresária) e Sr. Chhom 

Sopagna (Gerente Financeiro) )". A reunião confirmou que o 
projeto está em boas mãos, tanto na administração quanto no 
governo", disse Ir. Peter Carroll, acrescentando que não seria 
possível continuar esse projeto sem o apoio de alguns benfeito-
res muito generosos.

"Durante meus poucos dias passados aqui, os eventos de 
que participei e as pessoas que conheci, foram muito enco-
rajadores. Nossos irmãos, Brian, Tony e Michael, deram uma 
contribuição muito especial à comunidade. Cada um tem seus 
próprios dons especiais e cada um deles contribuiu de maneira 
ativa e generosa com o projeto. Sou muito grato a eles, como 
sei que todos somos. Como disse na abertura, Marcelino ficaria 
orgulhoso desse projeto marista especial ", acrescentou o 
provincial da Austrália. A maior parte do financiamento alocado 
para a LaValla Village foi obtida graças à equipe australiana de 
solidariedade marista. O Ir. Terry colocou seu coração e alma 
naquela escola, aqueles jovens e seus colegas cambojanos.

Camboja: construindo Pontes em Takmao

Abertura do Centro “Vila Lavalla”
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http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5396

