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NOTÍCIASMARISTAS

O Conselho geral, depois de ter es-
tudado os resultados da pesquisa 
realizada na Província, no dia 4 

de janeiro, nomeou o Irmão Pablo Gon-
zález Franco como Provincial de Santa 
María de los Andes, por um primeiro 
período de três anos. O Irmão Pablo 
substituirá o Irmão Saturnino Alonso, 
Provincial desde 2014.
O mandato do Ir. Pablo terá início com 
a celebração do Capítulo provincial, 
que acontecerá de 17 a 21 de julho de 
2020.
A Província de Santa María de los 
Andes tem presença no Chile, Bolívia e 
Peru.

Ir. Pablo González Franco
O Ir. Pablo nasceu na Espanha (28-07-
1955). Completou sua formação marista no juvenato hispa-
no-americano de Valladolid e Peñafiel. Em 1975 emitiu seus 
primeiros votos e foi destinado ao Peru, onde completou sua 
formação marista e profissional.
Desde a sua chegada ao Peru, trabalhou como professor 
tanto na escola como no ensino superior. Ele também foi 
responsável pelo Escolasticado.

Foi Provincial da Província do Peru, de 1999 a 2002. Desde 
a criação da Província de Santa María de los Andes, ele tem 
servido como Delegado de Missão tanto no Peru como na 
Bolívia.

Nos últimos anos, exerceu o cargo de Reitor da Universidade 
Marcelino Champagnat, em Lima.

■ Com a presença do Arcebispo Jorge Patrón, Secretario 
para os Seminário da Sagrada Congregação para o Clero, no 
sábado, encerrou-se o Encontro de Provinciais e Superiores 
de Distritos.
■ Na segunda-feira, na Casa Geral, houve um encontro com 
4 novos provinciais (Santa María de los Andes, Asia, West 
Africa, Pacific), que tiveram a oportunidade de tratar questões 
práticas relativas ao papel que desempenham, especialmente 
com a assessoria dos Irmãos Carlos Huidobro (Secretário 
Geral), e Juan Miguel Anaya (Assessor Direito Canônico).

■ Durante essa semana, aproveitando a presença em Roma, 
a Conferência Americana de Provinciais se reuniu na Casa 
Geral, de segunda a terça-feira. Na quarta-feira, se reúnem 
os 5 provinciais da Região Arco Norte. Os conselheiros gerais 
links com as duas regiões acompanharam encontros.
■ Por causa das medidas tomadas pelo Governo italiano para 
prevenir a difusão do Corona Vírus, todos os eventos previstos 
pelo Instituto nas próximas semanas, na Itália, foram cancela-
dos. Os secretariados e departamentos que organizavam tais 
eventos estão agendando novas datas. 

administração geral

CASA GERAL

NOMEAÇÃO DO NOVO PROVINCIAL DE SANTA MARÍA DE LOS ANDES



11 I MARÇO I 2020

notícias maristas 619

2

ESTADOS UNIDOS  

MARCELINO CHAMPAGNAT EM UM MURAL    
DA ESCOLA MARISTA DE CHICAGO

Em agosto de 2019, no Colégio Marista de 
Chicago, Estados Unidos, o ano letivo de 2019-
2020 foi inaugurado com a abertura do “Mo-

nastery Hall”, um novo centro de ciência, composto 
por dez laboratórios, localizado na antiga residência 
universitária dos Irmãos Maristas. Daí, o nome: 
“Monastery Hall”. As pessoas que visitaram a escola 
marista antes de meados dos anos 90 lembram do 
mural que já esteve na parede externa da capela. 
Projetado pelo artista residente do Colégio Marista, 
E. Rimai Fisher, o mural foi composto por mosaicos 
individuais. As temperaturas extremas de inverno 
e verão de Chicago não eram muito boas para o 
mural, e sua restauração seria muito cara. Como re-
sultado, o mural foi removido e substituído por tijolos 
correspondentes e uma cruz simples. O novo mural 
foi desenhado pelo diácono Andy Neu, no espírito da 
original, mas refletindo a atual escola marista. O tra-
balho de tornar o design uma realidade estava nas 
mãos de Bill Van Bruggen, da Van Bruggen Signs. O 
novo mural é um elogio muito apropriado ao nosso 
novo centro de ciências, no Monastery Hall. Espero 
que as pessoas continuem perguntando: “Por que esse prédio 
é chamado Salão do Mosteiro?” e “Quem é esse retratado 
no mural?” Nós e aqueles que nos seguem podem responder 
a essas duas perguntas garantindo que a história “marista” 
desse Colégio possa continuar no futuro.

O Colégio Marista de Chicago
O Colégio Marista é uma escola secundária mista (meninos 
e meninas) no extremo sudoeste da cidade de Chicago. Foi 
inaugurada como uma escola para meninos em 1963, e 
tornou-se mista em 2002. O atual corpo discente de 1620 

alunos é composto por 12% mexicano-a-
mericano, 11% afro-americano, 2% asiá-
tico, 2% bi-racial e 73 % de ascendência 
europeia. 58% dos estudantes vêm dos 
subúrbios vizinhos e 42% da cidade de 
Chicago. O corpo docente é formado por 
99 mulheres e homens leigos, e cinco 
irmãos maristas. Nossos professores, 
funcionários e estudantes têm orgulho 
de sua herança marista e têm orgulho do 
que isso significa para eles. O irmão Hank 
Hammer é o presidente da Escola Marista 
e o Sr. Larry Tucker (turma de 1979) é o 
diretor. Há sete irmãos maristas da pro-
víncia dos Estados Unidos que vivem em 
Chicago em duas residências não muito 
longe da escola.
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Irmãos recentemente falecidos

AIDAN SMITH
Província: Australia
06/03/2020

NEFTALI (DAVID) CALVO ORTEGA
Província: Cruz del Sur - Argentina
28/02/2020

VALERO MARTÍN MARTÍN
Província: L'Hermitage - Espanha
21/02/2020

LINO PEDROTTI
Província: Brasil Centro-Sul
17/02/2020

FRANCISCO JAVIER PLASCENCIA 
FRANCO

Província: México Occidental - Mexico
31/01/2020

JOSEPH MCDERMOTT
Província: Pacific - Nova Zelândia
20/01/2020

RENÉ MASSACRIER
Província: L'Hermitage - França
18/01/2020

SATURNINO CLÁUDIO SAUER
Província: Brasil Centro-Norte
11/01/2020

MIGUEL SANZ CASAJÚS
Província: L'Hermitage - França
04/01/2020

ELÍAS FRANCISCO LÓPEZ ARBONIÉS
Província: Norandina - Venezuela
02/01/2020

LIONEL BLOUIN
Província: Canada
28/12/2019

AQUILINO DE PEDRO
Província: Santa María de los Andes - 

Chile
21/12/2019

BERNARD MURPHY
Província: Australia
20/12/2019

CHRISTOPHER MADUBATA
Província: Nigeria
15/12/2019

ALFREDO MORETTI
Província: Brasil Centro-Sul
12/12/2019

RICHARD SPAIN
Província: Australia
02/12/2019

ANICETO ABAD DE MIGUEL
Província: Ibérica - Espanha
01/12/2019

ANDRÉ BARDYN
Província: L'Hermitage - França
30/11/2019

CELEDÔNIO CRUZ
Província: Brasil Centro-Sul
29/11/2019

ALDO ARTURO GAMALERO
Província: Cruz del Sur - Argentina
25/11/2019
 
KENNETH JOHN PRESTON
Província: Australia
20/11/2019

ALÍPIO LLORENTE CAÑÓN
Província: Compostela - Espanha
14/11/2019

NORBERT RODRIGUE
Província: United States of America 

13/11/2019

JOHN PAUL MAURO
Província: Melanesia - Pápua Nova 

Guiné
05/11/2019

OSCAR HUMBERTO DOMÍNGUEZ 
RODRÍGUEZ

Província: México Occidental
25/10/2019

DOMINGO MIGUEL SÁNCHEZ
Província: Ibérica - Espanha
23/10/2019

EMÉRITO MAESTRO DUEÑAS
Província: Norandina - Colombia
20/10/2019

FRANCISCO MAROTO ESPESO
Província: Compostela - Espanha
17/10/2019

SANTIAGO CUBILLAS
Província: Compostela - Espanha
11/10/2019

FERNANDO CASTELLANOS SANTANA
Província: México Occidental
07/10/2019

ANDRÉ NOLL
Província: L'Hermitage - França
03/10/2019

ANTHONY PATERSON
Província: Australia
18/09/2019

NELLO FACCI
Província: Australia
16/09/2019

ELISEO JÍMENEZ ALEGRÍA
Província: Norandina - Venezuela
12/09/2019
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CASA GERAL: ENCONTRO DE PROVINCIAIS E SUPERI-
ORES DE DISTRITOS COM O CONSELHO PROVINCIAL

SÍRIA: MARISTAS AZUIS DE ALEPO COM AS 
CRIANÇAS DESLOCADAS DO CAMPO DE SHAHBA

ESPANHA: PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO MARCELINO 
3.O PARA EDUCADORES MARISTAS, EM ALCALÁ

CHILE: RETIRO ANUAL DA CASA MARISTA DE 
ANIMAÇÃO

COSTA DO MARFIM: ESCOLA ST MARCELLIN EM 
BOUAKÉ

mundo marista

PORTUGAL

REUNIÃO DOS DIRETORES DE OBRAS     
DA PROVÍNCIA DE COMPOSTELA NO PORTO

Todos os diretores de obras educativas, 
sociais, fundações e projetos da Província 
Marista Compostela celebraram a sua junta 

geral anual no Porto, de 27 a 29 de fevereiro. 
Durante três dias, avançaram juntos em projetos 
comuns do Instituto Marista como o programa 
“Levanta-te, opina e participa” que procura dar 
maior protagonismo real às crianças e jovens 
ou o novo marco eco2social que nasce do Plano 
Estratégico Provincial.
Representantes da Editorial Edelvives e da 
Fundação Edelvives apresentaram neste evento 
diferentes projetos desde o âmbito educativo 
“La leyenda del legado” e “Para que las cosas 
ocurran” a conteúdos da Universidade de Pais, passando 
pela importância da aposta pela tecnologia e dos espaços 
com sentido.
A formação dos educadores, a evolução por competên-

cias e os caminhos de vida marista também tiveram lugar 
nesta reunião geral de directores, encerrada pelo Irmão 
Provincial, Tomás Briongos, que animou os presentes a 
desempenharem uma liderança ética e de serviço.

NIGÉRIA: UM AMISTOSO ENTRE A MARIST COMPREHENSIVE 
ACADEMY E O MARIST COMPREHENSIVE COLLEGE NTEJE
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ArgentinA

O novo Jardim de Infância do Colé-
gio Marista de Luján foi inaugurado 
no dia 2 de março. O Irmão Victori-
no Diez, representante do Conselho 
provincial, sublinhou a importância 
do centro, e o Padre Lucas García, 
Reitor da Basílica de Luján, aben-
çoou as novas instalações e toda a 
comunidade ali reunida.

Sri LAnkA

Todos os meses o Noviciado de 
Tudella realiza seminários, convi-
dando os noviços das congrega-
ções locais.  Os últimos encontros 
foram sobre “Pastoral com os 
jovens” (ensinando jogos e ativida-
des adequadas), e sobre a Regra 
de Vida, dois encontros reservados 
aos noviços maristas.

timor LeSte 

Mais 10 jovens ingressam no 
Aspirantado Marista de Baucau. 
Durante aproximadamente 6 
meses de formação, conhecerão 
mais de perto a vida marista para 
e, em seguida, poderão fazer sua 
opção em relação ao seguimento 
de Jesus Cristo na Vida Religiosa 
Marista.

n
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ENCONTRO DE ANIMADORES   
DE COMUNIDADE DA PROVÍNCIA  
DA AMÉRICA CENTRAL

Sob o lema “Com seus irmãos: 
construa comunidade”, foi reali-
zado, de 21 a 23 de fevereiro, no 

Centro Marista de Formação da Cidade 
de Guatemala, o Encontro de Anima-
dores de Comunidade da Província da 
América Central. Participaram do evento 
17 irmãos animadores e também o Ir. 
Provincial, Hipólito Pérez Provincial, Ir. 
Javier Hernández e Lesli Peña, respon-
sáveis provinciais da pastoral.

O encontro teve os seguintes obje-
tivos:
• Viver uma experiência de encontro 

e promover a formação para os 
animadores de comunidade da 
Província;

• Aprofundar a comunicação e os 
níveis de diálogo construtivo, con-
templativo e fraterno nas comuni-
dades;

• Promover o “ser e saber fazer” no 
serviço e exercício da liderança na 
animação comunitária;

• Incentivar o exercício da liderança 
comunitária na prática do discerni-
mento comunitário;

• Acompanhar a experiência do retiro 
provincial sobre a Regra de Vida, 
encorajando momentos pessoais e 
comunitários de aprofundamento e 
contemplação;

• Descobrir e acolher as possibilida-
des de vitalidade oferecidas pelos 
novos modelos de comunidade.
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ÁFRICA DO SUL

COMUNIDADE LAVALLA200> DE ATLANTIS É PRESENÇA 
MARISTA EM ESCOLA PÚBLICA

Desde 2018, a Comunidade 
Internacional Marista que 
vive na África do Sul tem 

realizado atividades no contra-
turno escolar para crianças e 
adolescentes na escola primária 
Reygersdal, em Atlantis. Diante 
da realidade violenta na qual se 
encontra a cidade (township), 
o programa é uma alternativa 
para manter as crianças em um 
espaço seguro com propostas 
educacionais.

Às tardes de segunda a quinta-
-feira, os voluntários internacio-
nais contribuem com diferentes 
atividades. Maria Bobillo (Es-
panha) oferece aulas de yoga; 
Juliana Fontoura (Brazil) desen-
volve atividades de arts&crafts; 
Nnodu Onwutalu (Nigéria) e Diogo 
Galline (Brazil) treinam futebol aos 
adolescentes; Tony Clark (Austrália) acompanha as crianças em 
práticas de atletismo; Pietro Bettin (Itália) apoia os estudantes 
no xadrez.

Além desse programa, a comunidade também contribui em 
outras atividades escolares: Tony Clark (Austrália) trabalha dire-
tamente com o diretor da escola e seu time gestor em funções 
administrativas, além de cuidado pastoral aos estudantes e 
familiares. Pelas manhãs, Maria Bobillo dá suporte à professora 
responsável pelas crianças com dificuldade de aprendizagem e, 
também, a professora de educação física, propondo atividades 
recreativas; enquanto Diogo Galline e Nnodu contribuem com o 

professor de matemática, auxiliando os estudantes na resolu-
ção de exercícios. Por fim, Nnodu também promove atividades 
educacionais às crianças indisciplinadas, apresentando novas 
perspectivas de estudo.

O trabalho em Reygersdal Primary School, um espaço não-Ma-
rista, ajuda a espalhar o espírito Marista a diversas pessoas 
e realidades, demonstrando que o Carisma é um presente 
de Deus a toda a sociedade. É também uma resposta a um 
dos apelos do XXII Capítulo Geral, que convida os Maristas de 
Champagnat a serem presença significativa na vida de crian-
ças e jovens marginalizados pela vida.


