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NOTÍCIASMARISTAS

■ Os Irmãos Ernesto Sánchez, Superior geral, e Ben Consigli, 
Conselheiro geral, estiveram em Fiji de 12 a 15 de dezembro 
para participar do 3º Capítulo do Distrito do Pacífico. 
■ O Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral, esteve presente 
na inauguração do Museu Editorial Edelvives, Espanha, no dia 
17 de dezembro.  
■ De 16 a 19 de dezembro, o Ir. Ben Consigli, Conselheiro 

geral, visita a Província da Austrália. 
■ De 16 a 20 de dezembro, os Irmãos Óscar Martín e Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Conselheiros gerais, estarão no Peru para 
participar do Retiro da Província de Santa Maria dos Andes. 
■ De 27 a 28 de dezembro, o Ir. Óscar Martín Vicario, 
Conselheiro geral, participará da Assembleia da Província 
Ibérica.

administração geral

  Feliz Natal e Próspero 2020 O próximo número de Notícias Maristas será enviado no dia 8 de janeiro
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Spain: Construir e trabalhar como família marista

Reunião do Comitê para a criação      
de uma Rede Global de Escolas Maristas

A comissão criada pela Administração geral para a cria-
ção de uma Rede global de escolas maristas realizou 
uma sessão plenária em Guardamar, Espanha, de 2 a 6 

de dezembro de 2019. Esta foi a segunda sessão da Comis-
são depois de sua primeira reunião, em maio de 2019, na 
Casa geral de Roma.
A parte mais importante desta reunião foi a análise das 
respostas obtidas na pesquisa global realizada durante os 
últimos meses. Mais de dezesseis mil pessoas participaram 
da enquete, o que equivale a 88% do Instituto. As respos-
tas foram positivas e favoráveis: os resultados indicam que 
o mundo marista precisa de uma rede global de escolas 
maristas.
Como parte das atividades 
e ferramentas de atualiza-
ção da rede, será criada 
uma plataforma online 
que conterá os principais 
resultados da rede. Um dos 
objetivos é a realização de 
um Mapa indicando todas as 
escolas maristas do mundo. 
Neste sentido, as unida-
des administrativas estão 
sendo encorajadas a enviar 
os dados de todas as suas 
escolas ao Secretariado de 
Educação e Evangelização de Roma.
Além disso, um projeto global sobre Ecologia será desenvolvi-
do para servir como ferramenta para implementar o processo 
de rede de nossas escolas em termos concretos.
Outro resultado importante da reunião foi a criação de uma 
estrutura administrativa para a rede. Isto inclui a liderança e o 
quadro constitucional da rede.
Como parte da estratégia para alcançar a participação e 
colaboração das principais partes interessadas da rede, foi 
proposta uma assembleia em 2020. Esta reunião continuará a 
construção e criação conjunta da rede de forma inclusiva.

Finalmente, concluiu-se que se deve continuar o processo de 
atualização dessa rede, que é um dos apelos do XXII Capítulo 
Geral, para construir e trabalhar como Família Marista Global.
Entre os participantes estavam os irmãos Luis Carlos Gutiér-
rez, Vigário geral do Instituto; Ben Consigli, Conselheiro geral; 
Carlos Alberto Rojas e Mark Omede e Diugar Buscarini, do 
Secretariado de Educação e Evangelização; Ador Santiago, 
provincial de East Asia; o Ir. Henry Uzor, membro da Comis-
são de Escolas Maristas da Província da Nigéria; Ir. Nicéforo 
Garrán, coordenador provincial de educação da Província 
da América Central; Ir. Natalino de Souza, diretor executivo 
da UMBRASIL; Sr. Frank Malloy, diretor nacional das esco-

las maristas da Austrália; 
Sra. Montserrat Giménez, 
diretora administrativa da 
Escola Universitária Cardeal 
Cisneros de Alcalá de Hena-
res, da Província Ibérica; Sr. 
Monsenhor Giménez, diretor 
geral da Escola Universitária 
Cardeal Cisneros de Alcalá 
de Henares, da Província 
Ibérica. Llorenç Claramunt, 
diretora da Fundação 
Champagnat da Provín-
cia de L'Hermitage; Ana 
Von Frankenberg Berger, 

Manuela Ferreira de Oliveira e Carolina Hermes Eichenberg, 
especialistas em Criatividade e Inovação e membros do Cria-
lab de TecnoPUC da Província Sul-Amazônia; Chano Guzmán, 
coordenador do Conselho das Obras Educativas Maristas 
(COEM) da Província Mediterrânea; e Bartolomé Gil, delegado 
da Educação da Província Mediterrânea.
Este projeto faz parte do desenvolvimento do Plano Estraté-
gico da Administração Geral (2017-2025) e está alinhado 
com o apelo do XXII Capítulo Geral para construir redes 
missionárias em todos os níveis que favoreçam a inovação e a 
renovação de nossa educação e evangelização.

Nova página do Instituto
A partir de 20 de dezembro, começaremos as mudanças necessárias para inaugurar, no dia 2 de janeiro,
o novo site do Instituto. Durante esse período, não teremos atualizações em www.champagnat.org.
O site atual poderá ser acessado através de um link provisório, que será visível na homepage.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5401
http://www.champagnat.org
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Em 2019, os maristas celebram 85 
anos de presença e contribuição 
comprometida com o patrimônio 
educativo do país. Neste link é 
possível ler um artigo histórico com 
os detalhes da primeira fundação de 
Montevidéu em 1934: http://bit.ly/
MaristasUruguay

Noviciado de TUdella
O Ir. Francisco (Paco) Garcia Ruiz 
foi nomeado novo mestre de no-
viços do noviciado de Tudella. Ele 
substituirá o Ir. Nicholas Fernando, 
cujo mandato de seis anos termina 
em abril de 2020. Originário da 
Província Mediterrânea, em 2007 
foi voluntário para o projeto da Mis-
são Ad Gentes e passou seis anos 
na Índia. Desde 2014 é mestre de 
postulantes em Davao, do Distrito 
Marista da Ásia.

colégio de NaTal
No dia 10 de dezembro, o Colégio 
Marista de Natal, Província Brasil 
Centro-Norte, iniciou as comemora-
ções do 90º. Aniversário, que aconte-
cerá em fevereiro próximo.
O Ir. Ernesto enviou uma vídeo-men-
sagem para alunos e educadores:
https://youtu.be/pSXA739ZrS0

MaPac
Em novembro, 25 jovens da escola 
marista participaram de uma expe-
riência vocacional com a comunidade 
do Marist Asia Pacific Center, nas 
Filipinas. Eles se uniram à comunida-
de em trabalhos manuais, orações, 
esportes e refeições. O objetivo do 
programa foi o de conhecer a vida de 
um irmão marista.

esTados UNidos
No dia 10 de dezembro, o Ir. Seán 
Sammon deu um seminário para um 
grupo da Archbishop Molloy faculty 
sobre o tema de “Ser um Educador 
Marista em uma Escola Marista”.

De 9 a 13 de dezembro foi realizado 
um seminário sobre sustenta-
bilidade no Centro Internacional 

Marista de Nairóbi, organizado pela 
Administração geral em colaboração com 
uma equipe técnica de Curitiba (Brasil), 
liderada pelo Sr. June Alisson. 
Participaram do evento 18 pessoas de 
diferentes Unidades Administrativas da 
África e da Ásia, membros da equipe 
técnica do Brasil e o Ir. Libardo Garzón, 
Ecônomo geral.
O seminário centrou-se na identificação 
e gestão de riscos. Toda organização ou 
instituição precisa gerenciar seus riscos 
para ter sucesso. Os riscos envolvem 
incertezas que afetam os objetivos de 
qualquer organização. Portanto, eles 
devem ser claramente identificados para 
ajudar a minimizar os impactos negativos 
e maximizar os impactos positivos.
Foram igualmente identificados os 
diferentes pontos fortes e fracos das 
várias Unidades Administrativas e 
propostas soluções. De fato, o workshop 
foi uma fonte de inspiração para muitos 
dos participantes e, agora voltando às 
Unidades Administrativas, espera-se 

poder administrar melhor a missão, para 
que possamos obter outros meios que 
nos permitam administra melhor e de 
maneira mais eficientemente, não só 
agora, mas também para o futuro dos 
jovens que acompanhamos. E, por isso, 
devemos ser responsáveis, transparen-
tes e confiáveis na gestão dos nossos 
recursos.

“Se não consegues gerir corretamente o que tens,
qual é o objetivo de ter mais?”

Reunião dos líderes do Projeto 
de Sustentabilidade África-Ásia 
em Nairóbi

México ceNTral

No día 14 de dezembro, os 
Irmãos Óscar, Edgar e Yarib 
fizeram a primeira profissão 
como Irmãos Maristas, na 
Cidade do México.

http://bit.ly/MaristasUruguay
http://bit.ly/MaristasUruguay
https://youtu.be/pSXA739ZrS0
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5393
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Fiji: Novos líderes do distrito do Pacífico com os 
irmãos Ernesto Sánchez e Ben Consigli

Alemanha
Maristen Gymnasium Furth

Chile: Equipe de Animação Vocacional da 
Região América Sul

Brasil
A comunidade internacional de Tabatinga

Costa do Marfim: Advento - Centro Escolar St 
Marcellin Champagnat - Bouaké, Costa de Marfil

Austrália
Australian Catholic Youth Festival - Perth 

Passou um ano desde a beatificação dos mártires da Ar-
gélia, em Oran, no dia 8 de dezembro de 2018, entre os 
quais está o beato Irmão Henri Vergès, primeiro do grupo 

a ser assassinado.
Para celebrar este primeiro aniversário, foi convocado um 
encontro de "testemunho e oração" em memória dos 19 már-
tires cristãos mortos na Argélia entre 1994 e 1996, durante a 
guerra civil. O encontro teve lugar na Paróquia de S. Frumenzio 

na segunda-feira, 9 de dezembro de 2019, com o apoio do 
Centro Missionário da Diocese de Roma junto com o Grupo dos 
Novos Mártires, composto pelas Associações Archè, Window 
for the Middle East, John Paul II Foundation for Cooperation 
and Development, Paróquia de S. Inocêncio I Papa e S. Guido 
Bispo e a Comunidade Missionária de Villaregia.
O Padre Thomas Georgeon O.C.S.O., postulador da causa de 
beatificação destes 19 beatos mártires, destacou a mensagem 
de "diálogo pacífico entre a fé cristã e a religião muçulmana" 
que estas testemunhas de fé nos deixaram, e indicou que "foi 
um verdadeiro milagre que pudéssemos celebrar esta beatifi-
cação junto com o povo argelino".
O professor Ambrogio Bongiovanni, da Pontifícia Universidade 
Gregoriana, reflectiu sobre "a missão na fraqueza" que a Igreja 
argelina realizou através do seu "diálogo profético" com o povo 
argelino.
Os presentes puderam contemplar a exposição "A nossa vida 
já foi dada", publicada pela Editora Missionária Italiana, exposta 
na sede da Paróquia São Frumenzio e elaborada com "rostos e 
palavras dos 19 beatos".

Primeiro aniversário da beatificação em Oran

Diocese de Roma recorda os mártires da Argélia

mundo marista

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5399
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Na segunda-feira, 26 de agosto, dez 
postulantes de Timor-Leste, todos 
com vinte e poucos anos, chega-

ram ao Centro Marista da Ásia-Pacífico 
(MAPAC), em Manila. Os postulantes 
começaram o processo de adaptação em 
sua nova casa, na Fraternidade Lorenzo. 
São eles: Belarmino, Cipriano, Damião, 
Feliciano, Igídio, Jefriano, Joel, Norberto, 
Paulo e Rogerio. Antes de sua chegada, 
eles passaram seis meses no programa 
de aspirantado em Baucau (Timor-Les-
te), antes de viajar para a Austrália e 
depois para as Filipinas. Uma recepção 
calorosa aguardava os postulantes quan-
do eles finalmente chegaram ao MAPAC. 
Esperando no aeroporto para cumpri-
mentá-los estavam o Ir. John Hazelman 
(Diretor do MAPAC), o Ir. Matthew Green 
(formador da Austrália para esta primeira 
etapa do postulado) e três de seus compatriotas, os Irmãos 
Benjamin, Melquiano e Jacinto (alunos do primeiro ano), Irmãos 
recém-professos do Noviciado, em Sri Lanka).

Os postulantes permanecerão no MAPAC por nove meses para 

melhorar seu inglês (os timorenses falam Tétum - se   u idioma 
local - e português). O programa de inglês é intensivo, com 
aulas todas as manhãs e à tarde. As aulas da manhã são orga-
nizadas em três grupos, cada um com seu próprio professor. 
Além disso, eles têm aulas mais práticas de pronúncia, leitura 

e pesquisa na biblioteca à tarde.

A vida de oração dos postulantes é consistente, 
com a oração da manhã e a missa todos os dias. 
Além disso, todas as noites os postulantes têm 
tempo para leitura espiritual, meditação e oração 
comunitária. Todo terceiro domingo, eles têm 
um dia de silêncio e reflexão e, mais recente-
mente, realizaram seu primeiro retiro silencioso 
de três dias sobre o tema do Advento. A solidão 
e o silêncio foram recebidos com entusiasmo e 
aguardam ansiosamente a próxima experiência 
de retiro durante a próxima Quaresma. Em maio 
de 2020, eles iniciarão a segunda etapa do Pos-
tulado, juntando-se aos outros postulantes em 
Davao (em Mindanao, Filipinas). Então, depois de 
12 meses em Davao, seguirão para o Noviciado 
no Sri Lanka. Timor-Leste é o país mais novo e 
mais pobre da Ásia, com uma população muito 
jovem. Como irmãos, estes jovens darão uma 
contribuição significativa para a vida e o bem-es-
tar dos jovens de Timor.

Filipinas: O começo da vida Marista

10 Postulantes Maristas chegam ao MAPAC

obrigado aos TradUTores
O departamento de comunicação da Administração Geral agra-
dece de coração o serviço de tantos maristas que dedicam, com 
generosidade, parte do seu tempo à tradução de nossas notícias e 
nos ajudam a aumentar a consciência de que somos uma Famí-
lia Global. Obrigado tradutores para a língua inglesa: Ir. Douglas 
Welsh (Escócia), Ir. Michael Sexton (Austrália), Ir. John Allen (Es-
tados Unidos), Ir. Jeff Crowe (Casa Geral) e Irmã Mary Berchmans 
(Roma). Obrigado, tradutores para a língua francesa: Irmãos Gilles 
Hogue e Jean-Pierre Cotnoir (Canadá) e Annie Girka (França). Obri-
gado, Ir. Manoel Soares (Timor Leste), Heloisa Afonso de Almeida 
Sousa (Brasil) e Ir. Teófilo Minga (Manziana), pelas traduções ao 
português!
Além dessas traduções quotidianas, outros irmãos e leigos ajudam 
Marta Graupera, coordenadora das traduções, nas versões dos 
escritos oficiais e de textos imprimidos. Obrigado a todos!
Se você quer ajudar nesse serviço, escreva-nos: comunica@fms.it

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5398
mailto:comunica%40fms.it?subject=
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Durante três dias, 34 leigos e 
leigas e 8 Irmãos realizaram a 
primeira assembleia leiga da 

Província América Central. Essa inicia-
tiva, promovida pela Comissão laical 
e dialogada com o Conselho Geral, foi 
pensada desde o final do ano de 2018. 
O que motivava os participantes era 
a convicção de que o relato marista, 
iniciado por Champagnat e os primeiros 
Irmãos, continua agora no coração de 
tantos maristas que fizeram a opção de seguir Jesus, do jeito 
de Maria. Atualizar esse relato, situá-lo na realidade provincial, 
construir uma identidade coletiva que continue o relato como 
história contínua em nossa região, tornou-se parte dos objeti-
vos do encontro.

Vale destacar a riqueza decorrente da diversidade dos partici-
pantes e o pluralismo de sensibilidades que foram combinadas 
em um sonho comum. A variedade de países que compõem a 
Província, como o Canadá, Colômbia, Chile e Bolívia, perdeu 
suas fronteiras como a presença de leigos e leigas da Nica-
rágua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Porto Rico. Na 
diversidade nos encontramos no mesmo espírito, em torno 
da mesma mesa e com a força da fraternidade marista. A 
presença do Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, e Raúl 
Amaya, Diretor da Secretaria de Leigos, nos fez crescer em 
uma visão internacional.

Nos meses preparatórios da Assembleia foi iniciado o processo 
de reflexão, por meio de textos, das três principais questões 
abordadas durante o encontro: identidade, comunhão e vín-
culo-associação. Como resultado das diversas contribuições, 
foi elaborado um Instrumento de trabalho, no qual estavam 
centradas as dinâmicas da Assembleia. O itinerário da reunião, 
com dinâmica pessoal, de grupo e assembleia, permitiu-se 

refinar as propostas, definir conceitos, esclarecer a linguagem 
e abordar as implicações que essas propostas derivavam para 
os leigos, os irmãos e as diversas entidades provinciais.

A Assembleia promoveu um tom de esperança, embora com 
vários desafios a enfrentar no futuro. Foram oferecidas ma-
neiras de aprofundar a comunhão, seja entre irmãos e leigos, 
quanto entre leigos. Depois de identificar as várias abordagens 
do carisma marista, procurou-se nomear aqueles que optam 
por assumir o carisma como um estilo de vida. Sugeriu-se 
que os processos leigos e de comunhão devessem aparecer 
transversalmente nos projetos da província. A presença de um 
grupo de jovens assegurou um futuro de comunhão com base 
em propostas formativas que podem ter continuidade ao longo 
do tempo. Para o tópico vinculação e associação, expressou-
-se o desejo de desenvolver um roteiro que marque tempos e 
pessoas para oferecer pistas sobre o assunto. Incentivou-se a 
continuar o aprofundamento do Itinerário de Formação Profis-
sional da Província. Todos nós ouvimos algo do que ouvimos: 
"Somente aqueles que são capazes de ver muito bem, podem 
ver amanhã". "Somos convidados a desinstalar-nos, a pensar 
fora dos esquemas conhecidos". "Precisamos de rastreadores 
de estrelas, sonhadores, faróis de um novo futuro." Concluímos 
que, a experiência vivida estava convidando leigos, leigos e 
irmãos a serem faróis de um novo futuro.

El Salvador: O relato continua

Primeira Assembleia de leigos      
da Província América Central

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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

