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NOTÍCIASMARISTAS

O “Conselho de líderes da Ásia e Oceania”, formado pelos 
superiores das Unidades Administrativas dessas duas 
regiões do Instituto, comunicou a criação de um novo 

noviciado em Tamontaka, nas Filipinas, que receberá os novos 
noviços das duas regiões em maio de 2021. Reproduzimos 
abaixo o comunicado na íntegra.

Noviciados inter-regionais 2021-2022
As Unidades Administrativas da Ásia e da Oceania têm uma 
longa história de colaboração na Formação. O MAPAC e o 
Noviciado Inter-Regional de Tudella, no Sri Lanka, são os 
melhores exemplos disso.

Em maio de 2019, os líderes das duas regiões começaram a 
discutir como atender ao aumento imprevisto do número de 
candidatos de 2021-22. O números de candidatos é maior do 
que é possível acomodar em Tudella. Como resultado dessas 
discussões, que envolveram também os Conselheiros gerais 
vinculados às duas Regiões, foi decidido criar um segundo 
Noviciado Inter-regional em Tamontaka, que está localizado ao 
sul de Cotabato, Mindanao, nas Filipinas.

Para tomar essa decisão, foram adotados os seguintes princípios:
• Ter Formadores adequados, é a prioridade. Agora temos o 
suficiente para os dois noviciados e precisamos continuar a 
preparar os Irmãos para este importante ministério.

• Haver consistência e continuidade 
da formação nas duas regiões.

• Garantir que, se esse for o caso, 
continuar o diálogo e a colaboração; 
eventos como os colóquios anuais de 
formação ajudam a facilitar isso.

• Não gastar fundos adicionais na 
construção de novas instalações.

• Revisar a necessidade de dois 
noviciados em dois anos.

■ O conselho Geral, durante essa semana, estará haciendo 
unos días de retiro en Subiaco, onde viveu São Bento e sua 
irmã Santa Escolástica.
■ Na segunda-feira, o Ir. Ernesto, Superior Geral, partici-
pou, na Embaixada do México junto à Santa Sé, da entrega 
do “reconhecimento Ohtli” ao Arcebispo Monsenhor Jorge 
Carlos Patrón Wong, secretário para os seminarios da 

Congregação para o Clero e ex-aluno marista em Mérida, 
México. O Arcebispo Jorge expressou, entre outras coisas, 
um reconhecimento aos Irmãos Maristas, e na pessoa do 
Irmão Ernesto, a todos os religiosos e leigos católicos mexi-
canos que, por seu serviço abnegado, transmitem com suas 
vidas a alegria de conhecer Cristo, de amá-lo, de segui-lo e 
de celebrá-lo.

FILIPINAS 

NOVO NOVICIADO PARA AS REGIÕES DA ÁSIA E OCEANIA, 
A PARTIR DE MAIO DE 2021

administração geral

https://champagnat.org/es/nuevo-noviciado-para-las-regiones-de-asia-y-oceania-a-partir-de-mayo-de-2021/
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Para nós, maristas, a solidariedade é vista como a 
disposição para servir, para atuar em favor do bem 
comum, para promover relações éticas e gerar opor-

tunidades para todos. Mais que uma palavra bonita, que 
ganha destaque em momentos difíceis, trata-se de um valor 
essencial em nosso dia a dia. A solidariedade faz parte do 
jeito Marista de ser.
Durante a pandemia foi preciso reinventar as formas de 
atuação, ações e projetos.

Iniciativa da Província Brasil Centro-Sul
A Província Marista Brasil Centro-Sul encontrou uma forma 
de contribuir para a 
propagação de ações 
solidárias e abordou o 
tema por meio de um 
painel e um e-book.
“Um mundo mais fra-
terno e solidário”: essa 
é a expectativa pós-
-pandemia, de acordo 
com uma pesquisa 
realizada pelo Instituto 
Sivis em parceria com 
o programa Cidade da 
Gente, em Curitiba. 
O projeto entrevistou 
mais de 500 pessoas. 
A pesquisa ganhou 
forma de e-book, com 

uma linguagem simples e acessível o material mostra como 
simples iniciativas podem fazer a diferença no mundo.
O livro digital recebeu o nome de “Solidariedade: o que 
esperar do futuro? – Como conhecer a realidade pode nos 
ajudar a transformar o mundo em lugar mais fraterno”, e 
está disponível gratuitamente. Clique aqui e baixe agora.
Elaborado pela equipe de Comunicação e Marketing da 
Província, em parceria com o Instituto Sivis, o e-book foi 
lançado no painel Farol de Esperança do dia 27 de agosto, 
que trouxe o tema Solidariedade: o que esperar do futuro?.
O debate contou com a participação de representantes do 
Observatório de Educação para Solidariedade da PUCPR, 

do Instituto Sivis e da UMBRASIL, que 
abordaram o poder da solidariedade em 
um momento desafiador como o que 
estamos atravessando. Os participantes 
analisaram o papel das ações solidárias 
na construção de um futuro pós-pan-
demia e falaram como a compaixão e a 
empatia farão parte do nosso dia a dia 
após a crise.

BRASIL

SOLIDARIEDADE: COMO SEMEAR ESPERANÇA NOS 
CORAÇÕES DE UM JEITO SIMPLES

O que isso significa é:

Maio de 2021:
• Tudella: os noviços continuarão o noviciado até os primeiros 
votos, em 2022.
• Tamontaka: Todos os novos noviços começarão seu novicia-
do em Tamontaka por um período de dois anos.

Maio de 2022:
• Tudella: Todos os novos noviços começarão o noviciado em 
Tudella e aí permanecerão até os votos.
• Tamontaka: Os noviços que começaram em 2021, continua-
rão até à profissão, em 2023.

A equipe de formação de Tudella permanecerá como está. A 
equipe de Tamontaka ainda não foi finalizada.
Irmãos, este é o nosso plano no momento. No entanto, com a 
situação COVID como está, pode haver necessidade de altera-
ções. Vamos nos adaptar conforme às necessidades.
Por favor, continue orando por nossos jovens em formação e 
por aqueles que trabalham com eles.

Fraternalmente

Ir. Canisio Willrich, Ir Dominador Santiago, Ir John Hazelman,
Ir Mervyn Perera, Ir Peter Carroll

Conselho de Líderes da Ásia e Oceania

https://champagnat.org/es/solidaridad-como-sembrar-esperanza-en-los-corazones-de-forma-sencilla/
https://youtu.be/U13g6LbZQ50
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Nova ZelâNdia

Uma pequena assembleia de irmãos 
celebrou o Jubileu dos 70 anos dos 
irmãos Michael e Richard com uma 
missa em família. Em seguida, houve 
um jantar em conjunto e a torta 
comemorativa.

Brasil

256 educadores da Província Brasil 
Centro-Norte receberam a certifica-
ção internacional do programa Micro-
soft Innovative Educator Expert (MIE – 
Expert). No mundo, hoje, são 17.738 
professores com a certificação MIE 
Expert, dos quais 2.093 no Brasil, e 
deste número, 1.223 correspondem a 
educadores maristas.

África do sul

Apesar dos desafios da pandemia, os 
Cursos de Educação de Adultos do 
Marist Mercy Care recomeçaram e e já 
temos cinco graduados em Habilidades 
de Informática. Na próxima semana 
começará um novo grupo que iniciará 
o curso que dura seis semanas.

cruZ del sur

O Ir. Demetrio Espinosa, coordenador 
da Equipe de Gestão dos Centros 
Educacionais Escolares, enviou 
algumas palavras às equipes de 
gestão e educação dos três países 
que compõem a Província: Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Você pode ajudar 
neste link: https://bit.ly/2ZKxXu1

México

Em 21 de setembro, com uma cele-
bração eucarística em Guadalajara, 
transmitida ao vivo no Facebook, a 
Província do México Ocidental cele-
brou os 100 anos de vida do Irmão 
Amancio Rodríguez Pastrana.

n
o
tí

c
ia

s 
b
re

ve
s BRASIL 

ENCONTROS VIRTUAIS PARA REUNIR 
ANIMADORES VOCACIONAIS  
NO BRASIL

Animadores vocacionais do Brasil 
poderão participar de uma série 
de videoconferências para refletir 

e estudar as práticas da Animação 
Vocacional. O ciclo de lives formativas 
é promovida pela Escola Vocacional da 
Província Brasil Centro-Norte.

A escola, impulsada em parceria com 
a Conferência dos Religiosos do Brasil 
(CRB) e com a Universidade Católica de 
Brasília (UCB), tem por objetivo oferecer 
formação teórica e vivencial para anima-
dores vocacionais, de modo a contribuir 
para a construção de uma cultura voca-
cional nas congregações, nos institutos e 
na Igreja.

O ciclo de encontros virtuais começa dia 
23 de setembro, com assessoria da Ir. 
Maristela Ganassini, que vai abordar o 
tema Acompanhamento virtual e novos 
contextos. Para esta palestra, a media-
ção será do Ir. Márcio Costa, coordena-
dor da Escola Vocacional. No segundo 
encontro, Sara Guerra traz o assunto 
do cuidado, com o diálogo Autocuida-
do: cuidar de quem cuida!, e a última 

apresentação do ciclo de encontros vai 
contar com a participação da assessora 
Carmem Lúcia, com a Construção do 
Projeto de Vida: elementos essenciais. 
Os encontros virtuais serão ao vivo, 
sempre das 15h às 17h, pela plataforma 
Teams.

As inscrições estão abertas, e já são 228 
inscritos, de todos os lugares do Brasil e 
congregações diversas. Os participantes 
poderão interagir durante a transmis-
são das palestras, e, ao final do ciclo, 
receberão certificado de participação. As 
inscrições se encerram na segunda-feira, 
21 de setembro, e para se inscrever, 
clique aqui.

Referindo-se à escola o Ir. Márcio, 
disse: “Compreendemos que a Escola 
Vocacional é um projeto iluminador, e, 
desta forma, mesmo com a situação 
de pandemia, queremos refletir com 
os animadores vocacionais, virtual-
mente, e enriquecer nossas práticas 
vocacionais. Desta maneira, mantemos 
a tradição de realizar o evento anual-
mente”.

https://bit.ly/2ZKxXu1
https://champagnat.org/es/encuentros-virtuales-para-reunir-animadores-vocacionales-en-brasil/
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BANGLADECHE

PRESENÇA DURADOURA DE SÃO MARCELINO    
NOS “CAMPOS DE CHÁ”

“Este ano, no dia 25 de julho, fiz cinquenta anos e, ainda assim, 
sinto-me extremamente jovem. Apesar de estarmos cronologi-
camente avançados, a presença de São Marcelino é viva e forte 
por nossa presença ativa no ensino na escola, no cuidado dos 
meninos nos albergues, nos programas de alimentação e no 
trabalho manual.

Nossa comunidade, um dos sinais visí-
veis da presença de São Marcelino, é 
cercada por comunidades dos campos 
de chá, com moradias deploráveis, 
salários ínfimos, nutrição deficiente 
e elevada taxa de analfabetismo. As 
condições de vida das pessoas aqui 
são escandalosamente pobres, assim 
como não é incomum encontrar um 
único cômodo completamente lotado 
de familiares de diferentes idades. 
Os salários que recebem são mise-
ravelmente baixos; tão baixo quanto 
1 dólar por dia (Salário, 2016). Com 
esse tipo de salário, dificilmente eles 
têm refeições decentes. Em geral, são 
refeições de má qualidade, com falta 
de proteínas, por exemplo. Os níveis de alfabetização também 
não são diferentes. A maioria dos trabalhadores das plantações 
de chá (inclusive nossos trabalhadores) é analfabeta; apenas 
alguns de seus filhos sabem ler e escrever.

Nós estamos vivendo neste lugar, principalmente para ajudar 
a reduzir os níveis de desnutrição e diminuir o elevado nível   de 
analfabetismo entre as crianças por meio de um programa de ali-
mentação e abrindo uma escola secundária, em 2017. De certa 
forma, nossos dois principais apostolados são comunitário e es-
colar. Tivemos um bom desempenho nos programas de alimen-
tação, mas, como muitos Irmãos no mundo, pouco fizemos na 
escola para garantir a presença de Marcelino entre as crianças 
desde o início do Covid-19 e as interdições impostas. No entanto, 

e pelo lado positivo, a presença duradoura de Marcelino no traba-
lho manual ressurgiu entre a maioria de nossos Irmãos. À medida 
que os setores educacional e de transporte/aviação fechavam em 
todo o mundo, ficamos presos na comunidade fazendo a maioria 
dos trabalhos que outros trabalhadores e estudantes fazem; 
limpando continuamente os arredores da casa, plantando e re-

gando a grama e as flores, cavando 
trincheiras, limpando caminhos 
etc. Considero esta experiência da 
presença de Marcelino através do 
trabalho manual satisfatória e muito 
edificante.

É a mesma experiência que tive du-
rante minha visita ao Hermitage em 
2016, na França. Foi-me mostrado 
a cama de Marcelino, na qual me 
sentei em contemplação, mas não 
senti sua presença ali; também me 
foi mostrado a caixa dourada que 
presumivelmente continha seus 
restos mortais e diante da qual 
fizemos algumas orações, mas não 
senti sua presença ali; mais tarde, 

fui levado para sua cidade natal, mas ele também não estava lá; 
eles até me levaram para o lugar onde ele se perdeu na neve, 
mas nada aconteceu dentro de mim. Quando num sábado de 
manhã me pediram para ir limpar os arbustos que cresceram 
ao longo das margens do riacho, foi aí que senti algo dentro de 
mim, sua presença. Suspirei pacificamente e sussurrei para mim 
mesmo, como se falasse com ele: “Então, você quer que a gente 
faça isso também… sujar as mãos?” Na comunidade Giasnogor, 
a presença duradoura de Marcelino está viva em nosso trabalho 
na escola, na alimentação das crianças pobres e no trabalho 
manual ”.

Ir. Virgilio Bwalya
Zâmbia – Província da África Austral

“Na comunidade Giasnogor (Bangladesh) a presença duradoura de Marcelino está viva em nosso trabalho na escola, na alimentação 
das crianças pobres e no trabalho manual”, declara o Ir. Vigilio Bwalya (da Zâmbia), ao falar da presença marista nos “campos de 
chá”, onde as condições de vida das pessoas são escandalosamente pobres.
O irmão Vigilio, que trabalha em Bangladesh desde março de 2008, compartilha conosco sua experiência de trabalho missionário na 
comunidade Giasnogor, junto com os Irmãos Maristas: Cesar Barba (México), Marti Enrich (Espanha), Eugenio Sanz (Espanha). Outro 
irmão de Bangladesh, Rubel Nokrek, se juntará a eles assim que o serviço de transporte aéreo for reestabelecido.

https://champagnat.org/es/la-presencia-perdurable-de-san-marcelino-en-los-jardines-de-te/
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CASA GERAL

DE 1º DE SETEMBRO A 4 DE OUTUBRO     
É O “TEMPO DA CRIAÇÃO”

De 1º de setembro a 4 de outubro, os cristãos em todo o 
mundo estarão orando e cuidando da criação. É o “Tempo 
da Criação”. A data de início e de término do período de 

criação está ligada à preocupação com a criação nas tradições 
orientais e ocidentais do cristianismo, respectivamente.
O dia 1º de setembro foi proclamado como um dia de oração pelo 
meio ambiente pelo falecido Patriarca Ecumênico Dimitrios I em 
1989. O ano da Igreja Ortodoxa começa naquele dia com uma 
comemoração de como Deus criou o mundo. Em 4 de outubro, 
os católicos romanos e outras igrejas das tradições ocidentais 
comemoram Francisco de Assis, conhecido por muitos como o 
autor do Cântico das Criaturas.
A proposta de celebrar 
o “Tempo da Criação” 
durante essas cinco 
semanas foi feita pela 
Terceira Assembleia 
Ecumênica Europeia do 
Conselho Mundial de 
Igrejas, em Sibiu, em 
2007. No ano seguinte, 
o Comitê Central do 
CMI convidou as igrejas 
a observarem o “Tempo 
da Criação” através de 
orações e ações. Em 2015, o Papa Francisco designou 1º de se-
tembro como um Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação 
para a Igreja Católica Romana em todo o mundo também.
Ao longo dos anos, as principais organizações ortodoxas, cató-
licas, protestantes e anglicanas se uniram para encorajar 2,2 
bilhões de cristãos em todo o mundo a orar e agir em relação às 
questões ecológicas.
Em 2016, o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu I divulga-
ram suas mensagens especiais para o Dia Mundial de Oração 
pelo Cuidado da Criação, dando início às celebrações do período 

de um mês da Criação. Ambos os líderes usaram uma linguagem 
forte para enfatizar a urgência da crise ecológica e a necessidade 
de agir contra a mudança climática. Suas mensagens especiais 
estão disponíveis aqui.
Este ano, o alcance global do novo coronavírus revelou nossa 
natureza humana compartilhada e a interconectividade de nossas 
economias, estruturas políticas, sistemas de saúde, cadeias de 
produção de alimentos, sistemas de energia e transporte de 
formas devastadoras. A pandemia também demonstrou que toda 
a web está enraizada na terra e limitada pela sua capacidade de 
sustentar nossas demandas econômicas e ecológicas. Os efeitos 
injustos das mudanças climáticas são uma consequência de 

nossa incapacidade de 
encontrar um equilíbrio 
sustentável desta rede.
A cada ano, o comitê 
gestor ecumênico que 
fornece este Guia da 
celebração da época 
da criação e sugere um 
tema. O tema de 2020 
é: Jubileu pela Terra.
O “Tempo da Criação” é 
facilitado pelo Conselho 
Mundial de Igrejas, 

Movimento Católico Global pelo Clima, ACT Alliance, Comunhão 
Mundial de Igrejas Reformadas, Rede Ambiental da Comunhão 
Anglicana, A Rocha, Federação Luterana Mundial, Christian Aid, 
Lausanne / WEA Creation Care Network, European Christian 
Environmental Network.

Fonte: World Council of Churches

Download the 2020 celebration guide
Veja diversos recursos no site do Conselho Mundial de Igrejas

TiMor lesTe

Em concomitância com os 15 anos da Pastoral Juvenil Marista do Brasil, quase 90 
jovens de Timor Leste se reuniram para celebrar o 1° ano da PJM neste país. O 
evento foi um dia de formação e o Ir. João Batista foi convidado para falar com os 
jovens sobre a missão Marista, a história e o que representa a PJM para os jovens 
e mundo Marista.

https://seasonofcreation.org/2016/08/31/creation-day-messages/
https://seasonofcreation.org/2016/08/31/creation-day-messages/
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation
https://www.oikoumene.org/en/resources/2020-season-of-creation-celebration-guide/
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation
https://champagnat.org/es/desde-el-1-de-septiembre-hasta-el-4-de-octubre-es-tiempo-de-la-creacion/
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NIGÉRIA

APRESENTAÇÃO NO MIC DE UM LIVRO DO IR. FRANCIS 
VERYE SOBRE PSICODINÂMICA NA GESTÃO ESCOLAR

The unveiling of a new 
book: Psychodynamics 
in School Leadership 

Challenges and Opportuni-
ties.
The day was Sunday, the 
23rd of August 2020. 
The venue was the Marist 
International Centre Chap-
el. The occasion was the 
book launch. The Master of 
Ceremony, Brother Phillip 
Okoliko (fms) welcomed the 
participants present before 
ushering in Br. Francis 
Verye.

Br. Francis Verye (fms) heartily welcomed the Superior of Marist 
International Centre, Br Mark Anokwuru (fms), the Principal of 
Marist International University College, Br Albert Nzabonaliba 
(fms) and the guest speaker, Prof. Majawa Clement of the 
Catholic University of Eastern Africa, (CUEA). In praise of the 
work and contribution of Prof. Majawa, Francis intimated that 
whenever he encountered hurdles in the course of his PhD 
studies, he readily sought solace in the academic sanctuary 
of Prof. Majawa. Prof. Majawa was essentially the anchor on 
which to rest who accompanied him throughout the process for 
no one works along this academic journey alone. 

In his characteristic style, Br. Verye described the research as 
borrowing many ideas of those who know better and acknowl-
edging them. The myriad of definitions of leadership in his book 
were highlighted by alluding to the contributions of some prom-
inent authors to buttress the point of research, giving a flare of 
what he was talking about. Taking Augustine Comte’s division 
of history from the metaphysical, superstitious and scientific 
epochs as a springboard, he highlighted the role of religion in 

schools and the religious orders in education.

Br. Mark Anokwuru welcome the guest speaker Prof. Majawa, 
thanking God that the day indeed has come, highlighting the 
sacrifices of the author, Br Verye, and thank Prof. Majawa the 
main guest for his availability.

Br. Francis presented Prof. Majawa to the audience, who began 
by thanking God for the day and for the invitation extended to 
him by giving the synthesis of the book. Making an analogy 
with the confession of Peter in the Gospel of the day (Matthew 
16:13-20), he highlighted main thrust of the book which is 
holistic leadership. 

The book has highlighted, filled and addressed nine gaps in the 
current literature on leadership, namely: materialism vs religion, 
vocation vs profession, divine vs human, spiritual values vs 
exterior framework, common good vs individual rights, integrity 
vs corruption, loving care vs positional rules, rhetoric vs reality, 
shepherding vs economic prosperity, witness vs structure. 

Em 23 de Agosto de 2020, na capela do Centro Internacional Marista (MIC), foi lançado o livro do Ir. Francis Verye, Psychodynamics in 
School Leadership: Challenges and Opportunities (Psicodinâmica na Liderança Escolar: Desafios e Oportunidades).
O livro foi altamente recomendado a todos os presentes e àqueles que exercem algum tipo de liderança, como ferramenta para a 
resolução de problemas.
O Irmão Francis Verye, do Distrito West África, formou-se em Camarões, Nigéria, Quénia, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Durante o 
último período, passou quase dez anos no MIC, e quando possível, viajará para Gana, onde se dedicará à Educação Marista.
Leia abaixo, em inglês, um relatório completo sobre o evento. Em baixo, o Ir. Peter Awoh apresenta em inglês o livro do Ir. Francis.

https://champagnat.org/es/en-el-mic-se-publico-un-libro-del-h-francis-verye-sobre-la-psicodinamica-en-el-liderazgo-escolar/
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TIMOR LESTE: CELEBRAÇÃO DO 1º ANO DA 
PASTORAL JUVENIL MARISTA (JMM)

BRASIL: IR. ROQUE PLINIO LOSS, BELO HORIZONTEITÁLIA: LAVALLA200> SIRACUSA

ÁFRICA DO SUL: MARIST MERCY CAREESPANHA: COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ · LEÓN

mundo marista

ÍNDIA: COMUNIDADE ST. MARCELLIN EM TRICHY – 
OPERATION RAINBOW

The following of the book is essentially as follows: Chapter 2 
of the book essentially a philosophical review of literature on 
leadership through the ages. Chapter 3 examines evolution 
of leadership. Chapter 4 talks about leaders as communality, 
Chapter 5 dwells on challenges and controversies around lead-
ership today notably relativism versus absolutism. Chapter 6 
posits leadership as steward of the himself and of the environ-
ment, Chapter 7 highlights the contextualization of leadership. 
Chapter 8 extends leadership in the context of globalization and 
Chapter 9 concludes the book with 12 practical recommenda-
tions

Br. Albert Nzabonaliba, thanked Prof. Majawa, firstly, as a 
friend of the Marists for the last two decades, secondly, for 
the encouragement he gave to Br. Francis Verye. Lastly, he 
paid glowing tribute to Br. Francis as a beacon of hope, and 
encouragement for others while presenting him as an example 
to be emulated for his courage to put ideas into writing. He 
highlighted one aspect of leadership culled from the book, i.e. 
taking people where they want to be and not knowing how to 
be, the need to refrain from the temptation of outsourcing solu-
tion rather than looking for solutions within. Lastly, he saw Br. 
Francis as one who chose to go far by going with others. The 

book was highly recommended for those who were present, 
those in any form of leadership as a problem-solving tool and 
the recommendation is also extended to those who were not 
present to grab a copy of the book. It is indeed a book to have, 
he concluded.

The occasion ended with the unveiling of the book, when Br. 
Verye joyously announced to the audience, “Habemus Librum”, 
(we have a book), which was happily welcomed with great 
acclamation of joy in approval by everyone present. Br. Verye 
offered a copy of the Book to the Community Superior, Br. Mark 
Anokwuru, who received it graciously. 

Br. Dr. Francis Verye has received education in Cameroon, 
Nigeria, Kenya, Great Britain and the United States of America.  
Francis believes in creating and sharing knowledge. Among his 
writings which are available in the Marist International Universi-
ty Library are Leadership and Participation in the Management 
of Scottish Secondary Schools; Creativity and Innovation, Group 
dynamics; Counseling Skills; Project Management skills; Critical 
Thinking; leadership and direction; Personal Management, 
Effective communication skills, a Compendium on Educational 
Management and Administration. 
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No dia 14 de setembro, o Cardeal Claudio Hum-
mes, presidente da Rede Eclesial Panamazônica 
apresentou, em uma coletiva de imprensa, o Ir. 

João Gutemberg, da Província Brasil Sul-Amazônia, 
como novo diretor executivo da Rede fundada por 
organizações católicas, em setembro de 2014, a ser-
viço da vida na Amazônia, em defesa da nossa Casa 
Comum. O Ir. João substitui a Mauricio López.

A REPAM, como os Rios da Amazônicos, é formada 
pela convergência dos nove países que formam a Pan-
-Amazônica, uma região com 7,8 milhões de quilôme-
tros quadrados onde vivem 33 milhões de habitantes, 
incluindo 1,5 milhão de indígenas de 385 povos. É 
um organismo que aposta no protagonismo dos povos 
amazônicos na defesa e cuidado da casa comum 
através de um serviço de interconexão e articulação 
de ações. Ela se propõe a escutar, acompanhar, apoiar, ani-
mar, formar, servir, estimular, comunicar e unir as forças para 
responder aos grandes desafios socioambientais.

Na coletiva de imprensa, junto com a apresentação do Ir. João 
Gutemberg, o cardeal Cláudio Hummes, fez um balanço do 
papel da Rede Eclesial Panamazônica nos últimos 6 anos. O 
vice-presidente, cardeal Pedro Barreto, apresentou a caminha-
da de discernimento da Rede que vem sendo realizada e os 
horizontes para os próximos anos. Veja aqui o vídeo da coletiva 
de imprensa.

Leia mais:
• Entrevista Religión Digital – 18 de setembro de 2020
• Presença Marista na Amazônia
• Expectativas do Ir. João sobre o Sínodo
• Entrevista de SED com o Ir. João
• Maristas em Amazônia (Entrevista 2003)

Ir. João Gutemberg
O Ir. João, da Província Marista Brasil Sul-Amazônia, nasceu 
em 1963, no estado do Acre, em Cruzeiro do Sul. Nessa cida-
de teve os primeiros contatos com os Maristas, que chegaram 
na região em 1968. Fez seus estudos no Rio Grande do Sul e 
na Itália, onde estudou Teologia da Vida Consagrada. Como 
marista, foi superior do Distrito da Amazônia. Na sua vida 
marista, atuou quase sempre no contexto amazônico: educa-
ção, pastoral, formação. Já há algum tempo vinha trabalhando 
na articulação da REPAM, especialmente na coordenação do 
Eixo de Formação e métodos de acompanhamento pastoral na 
perspectiva da Ecologia Integral, que conecta os 9 países ama-
zônicos. Integra também a Comissão de Vida Consagrada para 
a Amazônia da Confederação Latino-americana e Caribenha de 
Religiosos e Religiosas – CLAR.
O Ir. João Gutemberg foi um dos 55 ouvintes convidados a 
participar do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, 
que se realizou no Vaticano, de 6 a 27 de outubro de 2019

BRASIL

IR. JOÃO GUTEMBERG
NOVO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA REPAM
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