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NOTÍCIASMARISTAS

O Ir. Daniel Herrera conta brevemente sua vida

Nasci em uma família cristã. Meus pais tiveram 10 filhos. 
Meu pai viveu sua formação marista no juniorado, postulado 
e noviciado e teve que deixar a Congregação por razões de 
saúde.
Minha escolaridade primária foi no Instituto México de los 
Hermanos Maristas, na Cidade do México. Tive a boa sorte de 
ter quatro irmãos maristas como meus professores.
Entrei no seminário de Querétaro onde fiz meus estudos 
secundários e, após o postulantado e noviciado, retornei ao 
mesmo lugar aonde fizera meus estudos para obter o título de 
professor primário.
Uma vez formado, passei dez anos lecionando na escola primá-
ria e secundária.
Por mais 3 anos vivi a experiência de uma missão nas mon-
tanhas de Oaxaca, colaborando com a diocese para treinar 
catequistas e promover o desenvolvimento social. Neste lugar, 
trabalhamos em uma comunidade de 3 irmãos.
Os superiores me deram a oportunidade de estudar 

Psicologia da Vida Religiosa na Universidade Gregoriana 
em Roma. Desde então, tenho dedicado minha vida à 
formação inicial, bem como à formação permanente dos 
Irmãos Maristas, um trabalho que foi interrompido so-

mente durante 
meus anos 
como Diretor do 
Instituto México, 
em Toluca.
Com prazer e 
admiração aceitei 
o convite do Ir-
mão Ernesto para 
colaborar na Ad-
ministração Geral 
para responder 
ao apelo do XXII 
Capítulo Geral 
em favor de uma 
família global.

■ Ir. Fabien Bulaimu, da Província Africa Centre-Est, terminou 
os estudos de Psicologia na Gregoriana e, no dia 16 de julho, 
regressa à Província. Será formador no noviciado de Save, em 
Ruanda.
■ Os Irmãos Jeff Crowe, Ángel Medina e Valdicer Fachi ter-
minaram hoje, 15 de julho, 10 semanas de acompanhamento 
e formação online para 8 candidatos para as comunidades 
internacionais do projeto LaValla200>
■ A maioria dos Irmãos da comunidade continua, durante 
esse tradicional período de férias da Europa, na Casa Geral, 

devido às restrições por causa da crise sanitária. Alguns 
conseguiram retornar a seus países, especialmente aqueles 
da Espanha.
■ Na terça-feira, os Irmãos Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
e Libardo Garzón, Ecônomo Geral, junto com o Ir. Benê Olivei-
ra, Provincial de Brasil Centro-Sul, participaram de uma trans-
missão ao vivo através do canal YouTube Farol 1817 (https://
www.youtube.com/c/Farol1817/), abordando os aprendizados 
e oportunidades para o Carisma Marista na crise (e no pós) 
Covid-19.

administração geral

CASA GERAL

IR. LUIS DANIEL HERRERA MEZA NOMEADO  
SECRETÁRIO GERAL DO INSTITUTO
O Ir. Superior geral e seu Conselho nomearam o Ir. Luis Daniel Herrera Meza, da Província México Central, para a 
função de Secretário geral, a partir de outubro de 2020. O Ir. Daniel Herrera substituirá o Ir. Carlos Huidobro, da 
Província Cruz del Sur, secretário geral desde 2013.

https://www.youtube.com/c/Farol1817/
https://www.youtube.com/c/Farol1817/
https://champagnat.org/es/el-hermano-luis-daniel-herrera-meza-nombrado-secretario-general-del-instituto-2/
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90 ANOS DO BEM-AVENTURADO IRMÃO HENRI VERGÈS

Irmão Henri, obrigado por compartilhar seu amor delicado e profundo para com a sua mãe e com todos os seus entes 
queridos. Que seja uma luz em nosso caminho!
Irmão Alain Delorme, em nome de todos os Irmãos que conheceram Henri.

Saint Paul-3-Châteaux, julho de 2020.

Nascido em 15 de julho de 1930, Henri comemoraria seu aniversário de 90 anos hoje. O rápido resultado da causa de 
beatificação dos 19 mártires da Argélia significa que ainda há entre nós Irmãos que o conhecem. É uma alegria poder 
evocar sua memória para eles e para toda a Família Marista. Parece-me que a recordação mais direta é deixar Henri falar, 
transcrevendo a carta escrita para sua família, em 1º de setembro de 1991, por ocasião do funeral de sua mãe, ao qual ele 
não pôde comparecer.

“Queridos Papai, Irmãs e Irmãos,
Ontem à noite, no início de alguns dias de oração com os ami-
gos em Medéia, celebramos uma missa cheia de pensamentos 
sobre a Mamãe, lamentando que eu não pudesse estar mais 
perto de você durante essa dolorosa circunstância. Consolo da 
mesma forma para mim é saber que nossos Irmãos da comuni-
dade de Toulouse estão presentes.
Antes de mais nada, gostaria de expressar minha gratidão 
fraterna por terem sido tão carinhosos com a Mamãe, especial-
mente nos últimos anos, por tê-la acompanhado tão de perto 
em sua provação. Eu poderia, portanto, estar menos preocupa-
do com minha missão. Uma graça de unidade no amor filial, de 
fidelidade constante que a mamãe nos transmitiu e pela qual 
agradeço ao Senhor.
Vocês devem ter falado nesses dias sobre o que ela foi para 
cada um de nós. Também quero falar sobre o lugar que ela 
ocupou na minha vida, a profunda marca que ela deixou em 
mim e o que eu melhor descobri ao longo dos anos:
• seu senso de pobreza, elaborado a partir de uma infân-

cia na miséria que ela sabia enfrentar sem amargura, 
simplesmente no trabalho incessante, no horror a todo 
desperdício, em uma economia impecável, valor que ela 
sabia nos comunicar;

• senso de limpeza, meticulosa em casa a tal ponto que lhe 
era difícil aceitar ajuda para a limpeza, que não era bem 
feita senão por ela;

• senso de beleza, extasiando-se na presença de um peque-
nino, de lindas flores, de um belo texto…

• e senso do bom… incluindo as receitas culinárias nas 
quais ela era excelente;

• senso de Deus, elã do coração, vida de sua vida, mur-
múrio contínuo de sua oração,  confiança apaixonada 
em todas as circunstâncias, mesmo naquelas pequenas 
preocupações que frequentemente lhe apareciam, recurso 
espontâneo à Virgem Maria, companheira de seus dias…

• e senso dos outros, de acolhida, especialmente dos mais 
desfavorecidos. Vocês devem saber, como eu, das várias 
demonstrações de sua ternura pelos pobres com quem ela 
parecia estar em comunhão de alma…

O que ela viveu durante esses longos anos de “doença silen-
ciosa”, no começo muito difícil para ela, quando se sentiu, 
pouco a pouco, afundar nesse estado de obscuro torpor… 
Mistério entre ela e Deus…  Mistério do sofrimento que faz 
parte de nossa realização, certamente, mas que temos muita 
dificuldade em acolher.
E agora que ela terminou tudo, que mamãe continue a 
caminhar conosco, que ela nos ajude a viver de sua herança 
naquilo que há de melhor. Uma vida bela, um rastro luminoso, 
dos mais humanos, que pode inspirar e animar nossa própria 
caminhada. Uma mãe que continua a nos dar à luz.
“O Senhor fez por mim maravilhas” de simplicidade e amor.
Obrigado Mamãe!”    Henri

https://champagnat.org/es/209324-2/
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AustráliA 
No dia 11 de Julho, os Irmãos do 
Território do Norte do país se reu-
niram na Casa dos Irmãos em Alice 
Springs para celebrar os Jubileus de 
Ouro dos Irmãos Tony Caddy e Daniel 
Hollamby.

FilipinAs
Depois de uma longa espera e algu-
mas tentativas frustradas, postulantes 
maristas que estavam em Manila, 
conseguiram embarcar para Davao, 
onde continuarão a formação em 
preparação ao noviciado.

EstAdos unidos
Um grupo de 25 voluntários maris-
tas reuniu-se no MBCE para uma 
Semana de Serviço. Todos os dias se 
encontraram na oração da manhã, 
oração do meio-dia e em uma 
reflexão à noite. Durante a semana 
trabalharam em numerosos projetos 
na propriedade. Este foi o primeiro 
grupo que esteve no MBCE desde 
março e todas as orientações de 
distanciamento social foram seguidas 
à risca. 

México
No dia 1º de julho, foi realiza-
da uma reunião virtual entre os 
Conselhos das duas Províncias 
Maristas do país. Durante esta 
reunião, foram compartilhadas as 
estratégias de gestão que foram 
implementadas nas duas Unidades 
Administrativas diante da pande-
mia da COVID 19.
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BRASIL

SUPERIOR GERAL E ECÔNOMO GERAL 
PARTICIPAM DE LIVE SOBRE OS 
APRENDIZADOS E OPORTUNIDADES 
EM TEMPOS DA COVID-19

No dia 14 de julho, os Irmãos 
Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
e Libardo Garzón, Ecônomo Geral, 

acompanhados pelo Provincial de Brasil 
Centro-Sul, Ir. Benê Oliveira, partici-
param de uma transmissão ao vivo, 
através do canal YouTube Farol 1817, 
abordando os aprendizados e oportuni-

dades para o Carisma Marista na crise 
(e no pós) Covid-19. O evento contou 
com o apoio da Província Brasil Cen-
tro-Sul, do Instituto de Ciência e Fé, da 
Escola de Humanidades da PUCPR, da 

UMBRASIL e da Região América Sul.
Primeiramente, o objetivo foi conversar 
sobre como as Províncias Maristas, em 
sua diversidade, têm lidado com a pro-
pagação do coronavírus e da necessida-
de de distanciamento social. 

Além disso, a proposta foi de repensar 
os rumos da atua-
ção Marista para 
além do período 
de crise. Que 
adaptações serão 
necessárias para 
a prática do caris-
ma nas diversas 
regiões afetadas 
pela pandemia? 
Como nossa pre-
sença pode ajudar 
a dar respostas 
aos novos tempos 
e levar esperança 
aos mais neces-
sitados? Como 
olhamos para as 
transformações 
vivenciadas na 

área da educação e no contato com as 
crianças e jovens? 

O painel Farol de Esperança foi criado 
com o intuito de reunir especialistas 
de diversas áreas e tratar de temas 
relevantes para o contexto atual, em 
linguagem simples e acessível. Além 
disso, a comunidade é convidada a par-
ticipar destes momentos de bate-papo, 
com seus comentários e perguntas. 

Video: https://youtu.be/cN0JS2-tg-s

Video: https://youtu.be/cN0JS2-tg-s
https://champagnat.org/es/el-superior-general-participa-en-la-transmision-sobre-los-aprendizajes-y-oportunidades-durante-el-covid-19/
https://youtu.be/cN0JS2-tg-s
https://youtu.be/cN0JS2-tg-s
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Irmão Benê de Oliveira
Nasceu no dia 08 de abril de 1964, em Ituverava, São Paulo. 
Seus pais, Vanda e Petronilho de Oliveira, e seus 4 irmãos, 
residem em Brodowski, SP. O Ir. Benê é graduado em Ciências 
Religiosas (PUCPR); em Educação-Pedagogia (Universidade 
Federal do Amazonas – Manaus, AM e Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, PR); Pós-Graduação em Metodologia da 
Ciência (CIES / Curitiba, PR) e em Psicologia Social (PUCSP) e 
em Teologia (PUCPR).
Além do entranhado amor ao magistério (professor de língua 
portuguesa, literatura, ensino religioso, catequese), foi forma-
dor (pré-postulado), pastoralista, diretor de colégios (Pio XII, 
Santista, Glória e Arquidiocesano), diretor do Setor de Educa-
ção e de Pastoral (superintendente educacional) das unidades 
escolares maristas, atuando na formação continuada de 
educadores e pastoralistas, liderança de equipes de reflexão, 
de planejamento e de ação dos colégios e unidades sociais 
maristas da Província (PR, SC, SP e DF). Na PUCPR, atuou 
na diretoria de relações internas (Pró-Reitoria Comunitária). 
Atualmente, exerce atividade na PMBCS como vice-provincial; 
Diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato (SVCL) e do 
Memorial Marista, pesquisador do PHEM, diretor do CMMC. Há 

16 anos integra o 
Conselho Provincial, 
os Conselhos de 
Administração da 
PMBCS e da Editora 
FTD. Participou e 
ainda atua em outros Conselhos, Comitês, Grupos de Trabalho, 
Comissões da PMBCS, da Umbrasil, da América Marista (EAM).
Em 2017, foi nomeado superior da Província Brasil Centro-Sul 
(primeiro mandato).
O período de Formação Inicial na vocação e na educação 
marista, bem como a atuação apostólica nas comunidades 
religiosas, de formação e educativas foram muito importantes 
para vida pessoal, profissional e religiosa do Ir. Benê. Assumiu 
e participou ativamente da vida das Comunidades e Colégios: 
Londrina, PR, Ponta Grossa, PR, Campinas, SP, Curitiba, PR, 
Manaus, AM, São Paulo, SP, Santos, SP, New York (período de 
estudos), São Paulo, SP, Madrid (Espiritualidade “Senderos”) e, 
novamente, em Curitiba, PR. 
Nesses centros de formação e comunidades apostólicas e de 
serviços provinciais, cultivou e vivenciou a dinâmica da consa-
gração em meio às alegrias e vicissitudes próprias de quem se 

O Conselho Geral anunciou a nomeação do Ir. Antonio Benedito de Oliveira como 
Provincial do Brasil Centro-Sul.
O Irmão Benê iniciará seu segundo mandato de três anos durante a celebração do 
Capítulo Provincial, agendado para 9-12 de dezembro de 2020.
Em sua carta, enviada em 26 de junho aos Irmãos da Província, o Irmão Ernesto 
Sánchez, Superior Geral, agradeceu aos Irmãos e leigos por sua generosidade e por 
sua doação em favor da vida e missão maristas na Província.

BRASIL

IR. BENÊ DE OLIVEIRA NOMEADO PARA UM SEGUNDO MANDATO 
COMO PROVINCIAL DE BRASIL CENTRO-SUL

CASA GERAL

CONVERSA SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA    
VIVIDA POR IRMÃOS E LEIGOS

No dia 9 de julho, o Instituto Marista promoveu uma trans-
missão ao vivo, em espanhol, sobre a vocação marista 
vivida por Irmãos e Leigos, seguidores de Champagnat. 

O Ir. Ángel Medina, do Secretariado Irmãos Hoje, e Manu 
Gómez Cid, do Secretariado de Leigos, diálogaram sobre o 
caminhar juntos, como maristas, como una família global caris-
mática.
O encontro foi transmitido ao vivo pela plataforma Teams e 
agora está disponível no canal YouTube do Instituto Marista.

decide a seguir o Senhor na vida consagrada. O confronto com a missão do Irmão Marista, o amor 
ao Fundador e aos seus ensinamentos, sua forte espiritualidade mariana, a paixão pela educação, 
pelas obras maristas e pelos seus Irmãos muito contribuíram para o amadurecimento da sua deci-
são de abraçar a vida, os valores maristas e de querer pertencer para sempre à Família de Maria, 
na qual fez os seus Votos Perpétuos em 1990.
Maria é para o Ir. Benê, como foi para São M. Champagnat, o grande amor da sua vida juvenil, a 
“Boa Mãe”, o “Recurso Habitual”, a mestra nas dificuldades, a perfeita discípula, a consagrada 
por excelência, a Mulher forte da Bíblia!

https://champagnat.org/es/h-bene-de-oliveira-nombrado-para-un-segundo-mandato-como-provincial-de-brasil-centro-sul/
https://youtu.be/1VQYB8Zy7GY
https://champagnat.org/es/h-ken-mcdonald-consejero-general-habla-de-las-politicas-de-proteccion-de-la-ninez-del-instituto/
https://youtu.be/1VQYB8Zy7GY
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ITÁLIA: CAMPO ESTIVO CIAO > COMUNIDADE 
LAVALLA200> DE SIRACUSA

CASA GERALESPANHA: SEGOVIA

RENOVAÇÃO DOS VOTOS NO VIETNÃESPANHA: CENTRO UNIVERSITARIO MARISTA, 
SALAMANCA

mundo marista

FILIPINAS - POSTULANTADO DE DAVAO

O Ir. Hipólito Pérez nasceu em 1965, em Dueñas (Palencia), 
na Espanha. Começou seu percurso no Instituto no seminário 
de Miranda de Ebro. Depois do noviciado em Venta de Baños, 
fez a primeira profissão em 1984. No mesmo ano partiu para a 
América Central. Realizou seus estudos teológicos e profissionais 
na Guatemala.
Trabalhou nos diferentes países da Província, como educador, 
animador de pastoral, formador e também na área de acompanha-
mento da vida dos Irmãos.
De 2004 até 2007 foi formador e mestre de noviços no Noviciado 
Interprovincial de Medellín. Foi também provincial da América Cen-

tral entre os anos 
2008 e 2013. 
Em seguida, em 
2015, foi nomea-
do diretor adjunto 
do Secretariado 
Irmãos Hoje, na 
Administração 
Geral.
Em 2017, foi nomeado provincial da América Central (primeiro 
mandato).

O Conselho Geral nomeou o Irmão Hipólito Pérez Gómez como Provincial da América Central por um segundo triênio, após 
ter estudado os resultados da pesquisa realizada na Província.
O Ir. Hipólito iniciará seu segundo mandato com a celebração do Capítulo 
Provincial, que realizar-se-á de 6 a 11 de dezembro de 2020.
“Continuemos todos a caminhar juntos e a construir a Família global, como nos 
pediu o XXII Capítulo Geral”, expressou o Irmão Ernesto, Superior Geral, em sua 
carta enviada, no dia 5 de julho, aos Irmãos da Província, presentes na Costa 
Rica, Cuba, Guatemala, Nicarágua, El Salvador e Porto Rico.

GUATEMALA

IR. HIPÓLITO PÉREZ GÓMEZ NOMEADO PARA UM SEGUNDO 
MANDATO COMO PROVINCIAL DA AMÉRICA CENTRAL

https://champagnat.org/es/h-hipolito-perez-nombrado-para-un-segundo-mandato-como-provincial-de-america-central/
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ESPANHA

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE “JUNTOS POR SEUS 
DIREITOS” DA PROVÍNCIA IBÉRICA

Somos Ausartzen (Erandio-Bizkaia), 
Espiral (Fuenlabrada, Humanes e 
Lavapiés – Madri) e Todo Avan-

za (Alcalá de Henares-Madrid), três 
entidades irmãs que trabalham em rede, 
há muitos anos, e que juntas formam a 
plataforma das Obras Sociais Maristas 
de Ibérica. Queremos compartilhar uma 
nova iniciativa de solidariedade para 
ajudar muitas famílias durante esta crise 
da COVID-19.

Geralmente, realizamos projetos educa-
cionais e sociais com menores e famílias 
em risco de exclusão social, entre outros 
tipos de ações. Nossa dedicação e esfor-
ço com nossas famílias as fez confiar em 
nós e nos confessar a difícil situação pela qual estão passando. 
Sua situação inicial já era precária, mas a crise atual está agra-
vando suas deficiências. É por isso que nosso objetivo é ajudar 
a compensar as dificuldades pelas quais estão passando.

Alocaremos esta ajuda a 50 famílias (algumas das mais vulnerá-
veis) para ajudá-las a cobrir as seguintes despesas relativas a:

• Aluguel
• Fornecimento de energia

• Alimentos
• Acesso à Internet: dados/mídia eletrônica para monitora-

mento escolar
Para obter esta ajuda, criamos uma Campanha de Solidariedade 
através da plataforma Kukumiku Crowfunding Solidário. Se você 
desejasse colaborar com nossa iniciativa, acesse https://www.
kukumiku.com/proyectos/juntos-por-sus-derechos/ e faça uma 
contribuição para nos ajudar a cobrir essas necessidades.

Qualquer ajuda, embora pequena, vai contar muito.

Três entidades que compõem a plataforma de obras sociais da Província Ibérica organizaram uma iniciativa de solidariedade 
para ajudar as famílias durante a crise da COVID-19.

https://www.kukumiku.com/proyectos/juntos-por-sus-derechos/
https://www.kukumiku.com/proyectos/juntos-por-sus-derechos/
https://champagnat.org/es/campana-solidaria-junts-por-sus-derechos-de-la-provincia-iberica/
https://champagnat.org/es/campana-solidaria-junts-por-sus-derechos-de-la-provincia-iberica/
https://champagnat.org/es/campana-solidaria-junts-por-sus-derechos-de-la-provincia-iberica/
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AUSTRALIA

CELEBRAÇÃO PELOS 70 ANOS DE PRESENÇA  
MARISTA EM VALE DRUMMOYNE

História da comunidade em Drummoyne Sydney
No final de 1950, foi comprado um belo edifício construído no 
final da década de 1890, pelo qual passava o rio Parramatta. 
O objetivo inicial era que a comunidade servisse como esco-
lasticado para as Províncias de Sydney e Melbourne. E assim 
foi durante uns dois anos. Durante esse período, os primeiros 
irmãos das Ilhas Salomão estudaram aqui.

Em 1978, com a abertura de um escolasticado em Dundas, 
que era um edifício muito maior, em outro subúrbio de Sydney, 
a missão da comunidade mudou e se tornou a Casa Provincial 
da Província de Sydney. Os dois primeiros provinciais foram Hi-
lary Conroy e Quentin Duffy. E mais tarde, foi a casa de Charles 
Howard, Superior Geral.

Em 1960, com a rápida expansão das escolas maristas 
na província, um apoio às escolas foi necessário. Um 

grupo de irmãos tinha como base Drummoyne, de onde 
partiam para visitar as escolas, davam aulas e apoiavam 
os professores. Com o passar do tempo, um espaço adi-
cional foi construído, mas durante este século, a equipe 
de apoio às comunidades e a equipe pastoral da nova 
Província da Austrália aumentaram e não bastava mais 
o espaço em Drummoyne. O Centro Provincial mudou-se 
para Mascot, perto do aeroporto de Sydney, assim como 
o Provincial.

Como residência da província durante décadas, a comunidade 
Drummoyne foi um lar acolhedor e solidário. A comunidade 
ofereceu acolhida e hospitalidade a muitos visitantes estran-
geiros. Durante décadas, os maristas de diferentes lugares 
foram bem-vindos nesta comunidade. Muitos deles têm boas 
lembranças das reuniões ao redor da mesa de jantar em 
Drummoyne.

Celebração de ação de graças pelos 70 anos de presença marista na antiga casa de Drummoyne, um lugar que foi inicial-
mente um escolasticado, depois a residência oficial de 10 provinciais, sede de uma escola marista e centro administrativo da 
Província, mas que foi, acima de tudo, um lar para muitos irmãos.

Após setenta anos de ministério, a comunidade de Drummoyne Sydney fechou, e a casa e a propriedade foram vendidas.

No sábado, 4 de julho, com uma liturgia simples e um almoço, todos os visitantes e seus anfitriões foram lembrados. Ao 
longo de setenta anos, mais de 120 irmãos fizeram parte desta comunidade. O serviço deles está agora terminado.

https://champagnat.org/es/h-ken-mcdonald-consejero-general-habla-de-las-politicas-de-proteccion-de-la-ninez-del-instituto/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

IR. ERNESTO FALA SOBRE A SESSÃO    
PLENÁRIA DO CONSELHO GERAL

Na Casa geral, desde o mês de março, as duas comunida-
des viveram um período de confinamento em ambiente 
fraterno e criativo. Estamos em Roma todos os Irmãos do 

Conselho Geral e, durante o mês de junho, realizamos quatro 
semanas de sessões plenárias.

Dedicamos o nosso tempo a refletir, a partir da própria expe-
riência e das próprias aprendizagens, considerando e aceitando 
o que ouvimos das Províncias e Distritos. Achamos que é uma 
época em que pode haver mais perguntas do que respostas. 
E é importante ter um espaço para discernir, sem a pretensão 
de querer resolver tudo, imediatamente. Perguntamo-nos: 
Que elementos emergem em relação ao serviço de animação 
e governo do Conselho Geral (e da Administração Geral)? Que 
aspectos poderíamos ter em conta nos próximos meses em 
relação ao acompanhamento das Unidades Administrativas? O 

que significa viver a liderança profética e de serviço neste novo 
contexto?

Partilhamos uns com os outros como Conselho e também 
com os diferentes Secretariados. Tentamos fazê-lo numa 
atmosfera de oração e discernimento, muito convencidos de 
que esta não é a nossa obra, mas a obra de Deus e Maria. 
É um tema de reflexão que continua e que lhe daremos 
espaço durante a próxima reunião plenária do mês de 
setembro. Em outubro poderemos partilhar os principais 
pontos que percebemos para a animação dos próximos 
anos, esperando que, nessa altura a situação da pandemia 
esteja mais controlada.

Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral
Carta aos provinciais – 7 de julho de 2020
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