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CASA GERAL

NOMEAÇÕES DO SUPERIOR GERAL E SEU CONSELHO

O

Irmão Ernesto Sánchez, Superior
Geral, na última carta escrita aos
Provinciais, em 7 de julho, elencou
as nomeações feitas pelo Conselho Geral a
partir de novembro de 2019. Dentre elas,
há algumas que já foram publicadas no
nosso site. Abaixo encontra a lista completa
dessas nomeações.
Provinciais:
• Ir. Pablo González Franco como Irmão
Provincial da Província de Santa Maria
de los Andes, por três anos, a partir de
dezembro de 2020. (O Capítulo Provincial foi adiado de julho para dezembro,
pelo que começará em dezembro). Agradeço ao Ir. Saturnino
Alonso pelos seus seis anos de entrega neste serviço e pela
sua disponibilidade para continuar até ao mês de dezembro.
• Ir. Antônio Benedito de Oliveira, como Irmão Provincial do
Brasil Centro-Sul, por um segundo período de três anos, a
partir de dezembro de 2020.
• Ir. Orlando Escobar, como Irmão Provincial de Norandina,
por três anos, a partir de dezembro de 2020. Obrigado ao Ir.
César Augusto Rojas Carvajal por generosamente oferecer o
seu serviço como Provincial nestes seis anos.
• Ir. Hipólito Pérez Gómez, como Irmão Provincial da América
Central, para um segundo mandato de três anos, a partir de
dezembro de 2020.

•

•
•

•
•

Administração Geral:
• Ir. José Libardo Garzón Duque (Norandina), prorrogação do
seu mandato como Ecônomo Geral, por um ano, a partir de
1/01/2021.
• Ir. Luis Daniel Herrera Meza (México Central), como Secretário-Geral durante 3 anos, a partir de 1/10/2020.
• Ir. Antoni Martínez Frigola (L’Hermitage), Representante
Legal, durante 3 anos, a partir de 1/10/2020, administrador

•

das comunidades (a partir de 1/09/2020) e continua como
agente representativo da Santa Sé.
Carlos Alberto Huidobro (Cruz del Sur), prolongamento do
seu mandato como Secretário-geral, de 1/07/2020 para
1/11/2020, para apoiar a transição com o novo secretário-geral e com o novo Representante Legal.
Ir. Jesús Alberto Rodríguez (Compostela), como representante do Vaticano, a partir de 1/04/2020.
Ir. Guillermo José Villarreal Cavazos (México Ocidental),
como Postulador Geral, durante três anos, a partir de
01/09/2020.
Ir. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage), para apoiar a
transição para o novo Postulator General, até 01/06/2021.
Sr. Raúl Amaya (Santa María de los Andes), Diretor do
Secretariado dos Leigos, para um segundo mandato de três
anos, a partir de 1/01/2021.
Agradecemos ao Sr. Pep Buetas (L’Hermitage) pelos sete
anos de serviço que prestou ao Secretariado de Leigos,
primeiro como Co-Diretor e depois como Diretor Adjunto. O
Sr. Manuel Jesús Gómez Cid (Mediterrânea), que é membro
da equipe desde janeiro e começará como Diretor Adjunto a
1 de setembro de 2020.

Por causa do período de férias no hemisfério norte, o próximo boletim será enviado no dia 26 de agosto
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Ir. Francis-Yufenyuy Lukong (District of West Africa) como
Diretor Adjunto do Secretariado de Solidariedade, durante
três anos a partir de 01/09/2020.
Ir. Angel Diego García Otaola (Mediterrânea), como diretor
interino da FMSI-ONLUS, a partir de 1/06/2020. Agradecemos a Br. Rick Carey (United States) pelos seus serviços
como Diretor da FMSI, em junho de 2020.
Conselho de Administração do Fundo Bedford: Ir. Libardo
José Garzón Duque (Norandina) e Ir. Francisco Baeza (PACE),
durante três anos, de 1/01/2021; Ir. Gregorio Linacero
Melón (América Central), por três anos, de 1/09/2020 a
31/08/2023; e Sr. Luiz Carlos Pilotto (Brasil Sul-Amazônia),
por um ano, de 01/09/2020 a 31/08/2021.
Sr. Luca Piagnerelli, como Gestor Operacional na nova estrutura da Casa Geral, a partir de 1/11/2019.
Ir. Bryan Davis (Austrália), como Diretor do Curso de Terceira
Idade de língua inglesa, durante três anos, de 2/06/2020 a
1/06/2023.
Prolongamento do mandato da Equipe de Rede de Escolas Maristas até 30/04/2021: Irmãos Ador Santiago (Ásia
Oriental), Natalino De Souza (Brasil Centro-Norte), Nicéforo

•

Garrán (América Central), Henry Uzor (Nigéria), e os leigos Sr.
Llorenc Claramunt (L’Hermitage), Sr. Frank Malloy (Austrália),
Sra. Montserrat Giménez Hernández (Ibérica), por um período de seis meses, até 30/04/2021. A equipe conta com
o apoio da facilitadora Sra. Ana Von Frankenberg Berger
(Laboratório de Criatividade do TECNOPUC, Porto Alegre,
Brasil Sul-Amazônia).
Sra. Nazarena Palmieri para trabalhar na Recepção da Casa
Geral, a partir de 01/04/2020.

Comunidade de N.D. de l’Hermitage
• Ir. Rafael Ferreira (Brasil Centro Norte), como membro da
comunidade do N.D. de l’Hermitage, durante três anos, a
partir de 1/01/2021.
• Agradecemos à Sra. Heloisa Afonso de Almeida Sousa
(Brasil Centro-Norte) pelos seus quatro anos de presença e
serviço na comunidade de N.D. de l’Hermitage.
• Agradecemos a Ir. Diogéne Musine (PACE), os seus dez anos
de presença e serviço na comunidade de N.D. de l’Hermitage.

CASA GERAL

Guillermo José Villarreal Cavazos nomeado
novo Postulador Geral
O Superior Geral com seu conselho nomeou, em 23 de abril de 2020, Ir. Guillermo José Villarreal Cavazos, da Província México
Ocidental, como Postulador Geral, por três anos, a partir de 1º de setembro de 2020. Guillermo substituirá o Ir. Antonio Martínez
Estaún, que está neste serviço desde 2016, e continuará na Casa Geral até 1º de junho de 2021, para apoiar a transição para o
novo Postulador Geral.

O

Irmão Guillermo
Villarreal nasceu em
agosto de 1977 na
Cidade do México. Ele é ex-aluno das escolas maristas
de Monterrey (México). Fez
o Noviciado em Morelia.
Emitiu seus primeiros votos
em 1998 e votos perpétuos
em 2004.
Obteve o doutorado em
Educação na Universidade
Marista de Guadalajara
(UMG) e fez o curso de “Especialização
em Carisma e Princípios Educacionais
Maristas” na PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).
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O Ir. Guillermo foi professor em diversas
escolas de sua província e em vários
níveis acadêmicos, agente pastoral,
formador de Irmãos e colaborador em

vários serviços na Província
México Ocidental. Ao mesmo
tempo, participou da formação
espiritual e pedagógica dos
leigos maristas e faz parte de
uma fraternidade do Movimento Champagnat da Família
Marista.
Durante o último ano, ele atuou
como diretor do escolasticado e do postulantado de sua
Província, além de ensinar
algumas disciplinas na UMG
e no Inter-religioso de Guadalajara. Ele
também colaborou como acompanhante
espiritual no Centro Inaciano de Espiritualidade - Casa Loyola.
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AUSTRÁLIA

O DISTRITO DE MELANÉSIA SE JUNTA FORMALMENTE		
À PROVÍNCIA DA AUSTRÁLIA

P

ara comemorar a ocasião em que o Distrito
da Melanésia se uniu
formalmente à Província da
Austrália, agora composta
por comunidades, escolas
e pastorais em sete países:
Austrália, Camboja, Timor
Leste, Nova Caledônia, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão e Vanuatu. O Irmão Peter
Carroll, Provincial da Austrália,
mencionou que os laços entre
a Melanésia e a Austrália sempre foram estreitos. Abaixo, ele nos
fala mais sobre essa união formal.
Em janeiro deste ano, o Superior Geral, Irmão Ernesto Sánchez,
anunciou que o Distrito de Melanésia seria dissolvido como uma
unidade administrativa separada dentro do Instituto e se juntaria
à Província da Austrália. Isso entrou em vigor na segunda-feira,
20 de julho. E foi formalizado através de uma celebração e uma
cerimônia “on-line”; uma combinação de trechos gravados e
ao vivo. O Irmão Ernesto fez um discurso, os ex-Provinciais e
Líderes de Distrito compartilharam suas reflexões e orações. O
líder cessante, Ir. Jean Marie Batick, e o líder entrante falaram no
final. Toda a comemoração foi magnificamente trabalhada em
torno do tema do crescimento da comunhão inspirada na história
de Emaús em todos os momentos. Sou muito grato a Tony Leon,
Darren Burge e Graham Neist pelo trabalho meticuloso e criativo
que eles realizaram para a ocasião.

Nova Guiné e nas Ilhas Salomão. Alguns serviram como líderes
do Distrito da Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão ou do Distrito
da Melanésia, até recentemente. Alguns morreram lá, como os
Irmãos John-William, Justin e Donatus, que foram executados
pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial.
Os Irmãos da Melanésia se prepararam e estudaram na Austrália.
Eles trabalharam, ensinaram, viveram e rezaram juntos, e estabeleceram amizades profundas e duradouras. Nos últimos anos,
isso se estendeu para os leigos e leigas maristas.
Desde 2003, o Distrito incluía Nova Caledônia e Vanuatu. Embora
a conexão entre a Austrália e esses países não tenha sido tão
direta, nossas relações maristas continuam fortes. É interessante
notar que, nos anos anteriores, os Irmãos Maristas e suas obras
na Nova Caledônia estavam sob a administração do Provincial da
Austrália, até 1899. Nossos laços históricos são estreitos.

Nenhuma entidade marista, seja um distrito ou província,
associação ou fraternidade, escola ou serviço social, vive em um
“bunker” ou em uma “bolha”, como dizem agora. Todos temos
uma fé comum, o mesmo fundador, e compartilhamos a mesma
espiritualidade, tradição e missão. Todos fazemos parte da Família Marista de Marcelino Champagnat. A união do Distrito e da
Província dá maior clareza e definição à unidade que já existia.

Essa integração significa que a Província é uma das mais internacionais e interculturais do Instituto. Agora inclui Irmãos, Maristas
e pastorais na Papua Nova Guiné, no Distrito Autônomo de
Bougainville, nas Ilhas Salomão, Vanuatu, Nova Caledônia, além
da Austrália, Timor Leste e da comunidade e escola no Camboja.
Fomos abençoados e enriquecidos ao longo de nossa história e
agora estamos novamente neste momento histórico.

De fato, os laços entre a Austrália e a Melanésia sempre foram
estreitos, desde que a pastoral marista começou lá. Embora
houvesse Irmãos Maristas nas Ilhas Salomão durante um período
curto e trágico de 1847 a 1852, foi em 1938 quando os primeiros Irmãos Australianos iniciaram o apostolado aí.

A mudança pode acontecer rápida e repentinamente, mas
transições eficazes levam tempo. Os Maristas da Austrália e da
Melanésia estão entrando em uma nova fase de nosso relacionamento. É uma jornada que continuaremos juntos por anos. Vamos
aprender e crescer juntos. Continuaremos a caminhar juntos em
Cristo.
Ir. Peter Carroll – Provincial de Austrália

Desde então, muitos Irmãos australianos trabalharam na Papua
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EQUADOR

O projeto “Compartilhando a Viagem”,				
em Quito, ajuda imigrantes há dois anos

D

ois anos e
dois meses após
sua inauguração
(6 de junho de
2018), 209
migrantes foram
ajudados pelo
projeto Marista
“Compartilhando a Viagem”,
da Província
de Norandina,
que está sendo
realizado na casa de retiro San José, na cidade de Quito,
Equador. A maioria dos imigrantes são venezuelanos, alguns
colombianos, cubanos, haitianos, um peruano, um ugandense,
um português, um nicaraguense, entre outros.
“Nestes meses da pandemia do coronavírus, dramática para o
Equador, os 28 migrantes que estamos ajudando atualmente
estão cumprindo as disposições e os cuidados de proteção
implementados pelas autoridades. Não tivemos nenhum problema de saúde. O tempo é dedicado ao trabalho nos jardins,
aos esportes, à recreação e também à reflexão espiritual,
quase como na primeira comunidade marista”, explicou o Ir.
Mariano Morante.
Como parte da organização interna, os migrantes ajudam
nas tarefas domésticas, já que há apenas um coordenador. A
limpeza, tanto pessoal quanto comunitária, é realizada pelos
grupos de vida, assim como a preparação de alimentos, a
lavagem de pratos, roupas e outras colaborações que permiti-

ram a criação de um ambiente familiar, tipicamente marista.
“Além da equipe administrativa, o programa é apoiado pela
comunidade, alguns voluntários, as fraternidades, professores,
etc. As ações realizadas com instituições nacionais comprometidas com a proteção de populações vulneráveis, tanto em
alimentos quanto em equipamentos de limpeza e proteção
à saúde, permitiram uma economia altamente significativa”,
concluiu o Ir. Mariano e a Equipe de Solidariedade.
O projeto “Compartilhando a Viagem”
Sensível aos apelos do XXII Capítulo Geral, para responder
audaciosamente às situações emergentes de nossa realidade,
a Província Norandina, através do Agrupamento Marista Equatoriano, inaugurou em 6 de junho de 2018 o Programa “Compartilhando a Viagem” para apoiar migrantes em situações
vulneráveis, que oferece primeiros socorros, alimentação,
acompanhamento espiritual, treinamento e orientação legal.

Agradecimento aos tradutores
O nosso boletim é um serviço que promove a unidade da família marista, incentivando a consciência da
sua identidade global, como pedido pelo último Capítulo Geral. Ele recolhe semanalmente as notícias
publicadas em champagnat.org, nas 4 línguas oficiais do Instituto. Essa missão só é possível graças ao
esforço e generosidade dos tradutores, que diariamente dedicam algumas horas do seu tempo, gratuitamente, para contribuir com o escritório de comunicação da Administração Geral. Agradecemos aos
Irmãos Jean-Pierre Cotnoir e Gilles Hogue (tradutores para o francês); Ir. Douglas (diariamente) e, esporadicamente, Irmãos Jeff Crowe, Michael Sexton e John Allen (tradutores para o inglês); Heloisa Afonso
de Almeida Sousa e Ir. Manoel Soares (tradutores para o português). Muito obrigado!
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MÉXICO

MARISTAS CONECTADOS: ESPAÇO VIRTUAL DE ENCONTRO
ENTRE OS JOVENS MARISTAS DA AMÉRICA
Uma oportunidade de ser uma família global em tempos de COVID-19
“Maristas conectados” é um ponto de encontro virtual para a juventude marista da América, que tem sido realizado por vídeo-chamada a cada
duas semanas, desde 23 de abril de 2020. É um espaço para compartilhar nossas vidas diárias, nossas ansiedades e nossas alegrias, coisas
ruins e boas que estão acontecendo nestes tempos turbulentos. É um espaço que nos permitem ver que, apesar de estarmos isolados, estamos
juntos como família marista que traz consigo os mesmos valores e sonhos, mesmo quando estamos em países e realidades diferentes. Um
espaço que nos permite olhar para as coisas de maneira diferente, para refletir sobre o que estamos passando. Esse espaço surgiu de uma
conexão da Província Marista do Brasil Centro-Sul com a do México Central e se expandiu para as onze províncias da América.
As seguintes linhas expressam a experiência daqueles que se conectaram.
“Levantei-me, com um pouco de trabalho,
para mais um dia; um dia pesado porque
ainda estava na mesma situação; a quarentena! Só pensar nisso já é horrível e escrever
sobre isso marca ainda mais. Estou em uma
situação que não controlo e certamente não
sei como vai acabar, mas havia algo diferente. Hoje era aquele chamado que eu esperava há tanto tempo e que até me deixava
um pouco nervoso: uma conexão marista
onde eu encontraria jovens de outras partes
do mundo que gostam de mim… nós não
sabíamos o que iria acontecer.
Tinha chegado a hora e estava muito ansioso, pois não sabia o que esperar. Queria
muito conhecer novas pessoas, ver como
eram, mas ao mesmo tempo não sabia
se minha participação seria boa, se eles me entenderiam,
porque nem todos falavam a mesma língua que eu, ou se eu
simplesmente congelaria e não seria capaz de falar nada. Eu
entrei no link, vi como eles me aceitaram na reunião, como
os jovens estavam se juntando e a tela estava cheia de rostos
novos, felizes e completamente diferentes; o organizador me
cumprimentou e começou a reunião.
Naquele momento, todo nervosismo desapareceu quase que
instantaneamente. A barreira linguística esmoreceu e uma
atmosfera de alegria e celebração começou a ser sentida.
Fomos separados em grupos menores e, embora nunca nos
tivéssemos visto antes, sentimos como se nos conhecêramos
há tempo, sentimos que o carisma marista nos caracteriza
e percebi que em outros cantos do planeta há pessoas que
compartilham uma forma maravilhosa de enfrentar realidades
diferentes.

Começamos a trabalhar sobre a solidariedade e chegamos à
mesma conclusão: a necessidade de fazer movimento e de
contribuir com o necessário para que esses sorrisos monótonos possam iluminar novamente as ruas desoladas. Esperamos que um novo mundo surja com muito mais empatia
e compaixão. Visualizamos a existência de vários corações
lutando pela mesma causa e falando uma só língua: o amor.
Compartilhando nossas visões de mundo e os desafios que
enfrentamos todos os dias, encontrei em outros alguém que,
como eu, estava passando por suas dificuldades. Além de
despertar empatia dentro de mim, esse diálogo me ajudou
a perceber que, apesar do isolamento social, ninguém está
sozinho. Estamos todos passando por tempos difíceis, e isso
mais do que nunca significa que devemos ser mais humanos
e oferecer ajuda aos outros. Saber que tenho pessoas tão
acolhedoras me dá nova coragem para seguir em frente e ver
um futuro mais brilhante.
5 I AGOSTO I 2020
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mundo marista
ESPANHA: COLEGIO SANTA MARÍA DE OURENSE

ESTADOS UNIDOS: FR. LUIS, EM BLUE ISLAND,
ILLINOIS

GANA: RECOMEÇO ESCOLAR DA ESCOLA MARISTA AUSTRALIA: A COMUNIDADE BURWOOD: IRMÃOS
TONY LEON, JAMES HODGE, JOACHIM FABBRO E
JHS-3
ANDREW MORAGHAN

ESPANHA: FUNDACIÓN MARCELINO
CHAMPAGNAT

O fato de ouvir tantas vozes e sentir que estavam me ouvindo
despertou em mim um sentimento de esperança, uma vontade de fazer algo diferente, um sentimento de positividade e
alegria, sabendo que nosso espírito marista contagia, ainda
que estejamos em países diferentes. A voz de um jovem

HUNGRIA: HEART WITHOUT FRONTIERS
FOUNDATION

brasileiro ressoa em mim, que disse: ‘solidariedade e empatia
sempre encontram o caminho, não há desculpas para não
colocá-las em prática’. Isso me fez pensar no que posso fazer
para ajudar e continuar a compartilhar este carisma marista
que nos distingue”.

Quanto dito acima é nossa voz; somos a Juventude Marista da América. Isto é o que experimentamos, quando nos conectamos
e tecemos redes. Apesar das dificuldades pelas quais nosso mundo passa, estamos prontos para sonhar e para transcender a
fé, a solidariedade, a esperança e a paciência.
Na realidade de hoje, cada uma de nossas vidas e histórias pode imbuir a sociedade de um espírito criativo e transformador,
dando-nos a possibilidade de trazer luz a todos os cantos do mundo. A oportunidade de conexão nos permite fazer uma leitura
fiel de nossas realidades, preocupados e ocupados com o que está acontecendo, atentos às necessidades de cada contexto.
Assim, com nossa espiritualidade e protagonismo maristas, queremos responder com criatividade, ser agentes de mudança
através da transformação da solidariedade. Através de uma perspectiva esperançosa, vislumbramos um ressurgimento da
humanidade para a nova normalidade.
O sonho de Champagnat continua latente e mais vivo do que nunca, é verdade! o DNA Marista está atravessando os corações
em todas as Províncias da América Marista, tocando, conectando e transformando nossas vidas.
Com carinho e estima, em nome da Juventude Marista da América,
Con cariño y aprecio, por los Jóvenes Maristas de América:
Roberto Sánchez – México Central
Catalina María Dankert – Brasil Centro-Sul
M. Pierina Tramontina Carles – Cruz del Sur Argentina
Irene Rodas M. – América Central, Guatemala
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Eva Moncluth – México Central
Luciana Landivar Uriona – Santa Maria de Los Andes, Bolivia
Ángel Fajardo – Norandina, Ecuador
Sergio Hernández – México Occidental
Emnuelle Baldassari – Brasil Sul-Amazônia
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NIGERIA - FUNDAÇÃO MARISTA DE SOLIDARIEDADE

Buscando a mudança e a transformação

A

Província Marista da Nigéria tem estado desenvolvendo
programas de empoderamento da juventude através da
educação. Também tem trabalhado na linha de frente
para os pobres e oprimidos, no cuidado pastoral de
crianças, jovens e adultos e na defesa dos marginalizados. Neste contexto, considera-se
apropriado colocar estas iniciativas de
solidariedade sob um mesmo guarda-chuva: a Fundação de Solidariedade
Marista (MaSoF).
A MaSoF é uma fundação de solidariedade criada em 2018 pela administração do Irmão Vincent Uchenna
Abadom. A comissão de administração
está sob a Comissão de Finanças dos
Irmãos Maristas da Nigéria, composta de
quatro membros: Ir. Henry Uzor (presidente),
Ir. Osuji, Gregory Ekene (secretário), Ir. Iloabueke
inocente (ecônomo provincial), e Ir. Christian Onukwufor
(conselheiro de ligação).
A principal missão da MaSoF é combater a pouca formação
dos jovens marginalizados, reduzir a pobreza, capacitar crianças e jovens, prestar assistência pastoral a crianças e jovens
e transformar suas vidas e a sociedade. Sua principal visão é
proporcionar aos jovens habilidades, conhecimentos, atitudes
positivas e valores para tirá-los das margens da sociedade
através da educação para o desenvolvimento sustentável.
Os objetivos específicos da Fundação são:
• Promover a educação, a solidariedade, a justiça e a paz.
• identificar-se com os pobres e oprimidos na sociedade.
• Apoiar o fortalecimento espiritual e cultural dos jovens e agir
em solidariedade com os oprimidos.
• Promover os direitos humanos e a autodeterminação
• Desenvolver e coordenar estratégias de captação de recursos que respondam às necessidades de solidariedade da
Província Marista da Nigéria.
• Cooperar e colaborar com outros grupos e organizações de
solidariedade para promover uma cultura de solidariedade

para ajudar as pessoas à margem.
A MaSoF iniciou sua missão de solidariedade em maio de
2018. Na primeira fase, concentrou-se principalmente no
programa de bolsas de estudo para estudantes
carentes. Hoje, há 260 alunos desfrutando de
bolsas de estudo maristas; 257 estão em
escolas maristas e 3 estão em escolas
não-maristas. Entre estes estudantes,
26 estão nas escolas primárias e 234
nas escolas secundárias. Estes estudantes têm uma bolsa de estudos
completa, total ou parcial, dependendo da categoria do programa de
bolsas da MaSoF.
Na categoria de bolsa de estudos completa, a MaSoF é responsável pelas pensões, mensalidades dos estudantes e seus
materiais educacionais. Na categoria de bolsa de
estudos integral, a MaSoF é responsável apenas pelas
pensões e mensalidades. E na categoria de bolsas parciais, a
MaSoF é responsável apenas pelas mensalidades dos estudantes. Estas categorias são sempre por mérito. Através do Ministério da Educação, a MaSoF organiza os exames de bolsas de
estudo para estudantes. E as notas determinam a colocação
em qualquer uma dessas categorias. Outro determinante da
colocação são os beneficiários diretos: Irmãos Maristas, membros do pessoal e outros fora dos estabelecimentos maristas.
Os Irmãos também estão envolvidos na reabilitação dos
deficientes físicos e na doação de próteses no Centro de
Reabilitação de Hopeville, Uturu, Estado de Abia, e no Centro de
Reabilitação de Merryville, Eneme, Estado de Enugu.
A MaSoF é um elemento positivo na província marista da
Nigéria, que ajudou os maristas nigerianos a reestruturar a
estratégia para ajudar a juventude marginalizada, levando em
conta os princípios do Evangelho. E também levou a Província
a ficar mais próxima dos pobres e marginalizados enquanto
expressava a fraternidade de Cristo.
Ir. Osuji, Gregory Ekene, Secretário da MaSoF

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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