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NOTÍCIASMARISTAS

O Capítulo Provincial de Madagascar 
foi realizado de 04 a 07 de janeiro 
de 2021, no Centro Espiritual 

Santa Teresa do Menino Jesus, Anta-
nanarivo. O irmão Michel Maminiaina 
Razafimandimby iniciou seu segundo 
mandato de 3 anos como Provincial, 
durante este Capítulo. Os membros do 
Capítulo eram 26: 20 Irmãos e 6 leigos.

A reunião durou 4 dias durante os quais 
os capitulares trocaram ideias e refleti-
ram sobre os seguintes temas: missão, 
vida comunitária, formação e gestão 
centralizada das finanças. Foi também 
uma oportunidade para rever e fazer 
emendas às normas da Província.

No início do Capítulo, o Irmãos Ken e Óscar, Conselheiros-Ge-
rais links com a Província, enviaram uma vídeo-mensagem de 
incentivo e apoio aos capitulares. E no último dia, o Ir. Ernesto, 
Superior Geral, juntou-se a eles. Em seu discurso, ele convidou 
os participantes a se tornarem “faróis de esperança neste mun-
do turbulento” e a “construir lares de luz”. Os três membros do 
Conselho Geral todos insistiram na importância de traduzir em 
ações concretas as resoluções tomadas durante esta reunião.

A nova equipe de animação provincial foi eleita e está formada 
pelos irmãos Camille Marie Ramarosandratana (vice-provin-
cial), Toussaint Randriamanantena (conselheiro), Jean Albert 
Thomas Randrianantenaina (conselheiro) e Maurice Juvence 
Heriniaina (conselheiro).

Uma missa de ação de graças, que reuniu todos os participan-
tes, marcou o encerramento do Capítulo Provincial.

■ Na segunda-feira, os conselheiros gerais links com as 
regiões da Ásia e Oceania (Ben, Josep Maria e Sylvain) se 
encontraram com o Superior-Geral para tratar de temas 
inerentes à formação inicial das duas regiões nestes tempos 
de pandemia.
■ No mesmo dia, o Ir. Libardo Garzón, Ecônomo-Geral, junto 
com os Irmãos Ben e Goyo, participou da reunião do Conselho 
de Assuntos Econômicos.
■ Na terceira feira aconteceu o Conselho Regular
■ Ainda na terça, os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral e os 

conselheiros Ken e Ben se encontraram para planejar a próxi-
ma reunião da Comissão Internacional da Missão Marista.
■ Recordamos alguns irmãos recentemente falecidos que 
ajudaram na construção da Família Marista Global através do 
seu serviço na Casa Geral: Yvon Bédard, Canadá (Ecônomo-
-Geral 1993-2003); Fernando Hinojal Citores, Mediterránea 
(Jesus Magister 1988 - 1994); Javier Ocaranza Sainz, México 
Occidental (Administração Casa Geral 2008-2014) e Roque 
Ari Salet, Brasil Sul-Amazônia (Superior da Comunidade 
2002-2005).

CAPÍTULO PROVINCIAL DE MADAGASCAR

administração geral

https://champagnat.org/es/capitulo-provincial-de-madagascar-2/
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PROVÍNCIA DE L'HERMITAGE

OS MARISTAS DA CATALUNHA AGRADECEM
A CORAGEM DAS VÍTIMAS DE ABUSOS

A coragem da palavra a serviço da verdade
Uma vez tornadas públicas as conclusões da Comissão para o 
acolhimento de vítimas de abuso sexual em casos prescritos, 
promovida pelos Irmãos Maristas e pela Associação “Mans 
Petites”, gostaríamos de explicar o contexto e apresentar nossa 
reflexão.

A Comissão Independente: escuta e reconhecimento
A Comissão foi constituída em 30 de janeiro de 2020 e nasceu 
de um acordo entre os Irmãos Maristas e a associação “Mans 
Petites” para cuidar de pessoas que não puderam ir ao tribunal 
porque o caso que relatavam estava prescrito. O objetivo da 
Comissão era avaliar a plausibilidade dos fatos relatados, ava-
liar os danos psicológicos e as sequelas das pessoas acolhidas, 
coletar as informações por elas fornecidas e estabelecer, se 
necessário, uma compensação financeira por essas sequelas.
Os membros da Comissão são profissionais independentes, 
especialistas no atendimento às vítimas de violência sexual en-
tre crianças e adolescentes, de reconhecido prestígio: Senhor 
Xavier Puigdollers, advogado, Sra. M. Dolors Petitbò, psicóloga, 
e Sra. Montserrat Bravo, psicóloga.
A Comissão recebeu 25 pessoas. As entrevistas aconteceram 
nos meses de março, julho e setembro de 2020. O trabalho da 
Comissão não foi um processo judicial, não houve investigação 
ou julgamento e, portanto, não houve condenações ou acusa-
ção. O objetivo era ouvir e reconhecer as vítimas.

Prescrição legal não significa esquecimento ou perda da 
responsabilidade moral
No contexto espanhol, nem o sistema judiciário, nem as 
estruturas sociais ou da própria Igreja dispõem de mecanismos 
suficientes para tratar as vítimas de casos prescritos e dar 
respostas globais. Em nossa opinião, a prescrição legal não 

equivale ao esquecimento ou perda da responsabilidade moral. 
Era necessário criar um espaço de escuta para as pessoas que 
não puderam ir ao tribunal por causa do prazo prescrito, que 
era o caso.

As vítimas no centro
As vítimas são a prioridade, é urgente ouvi-las e reconhecê-las. 
Assumir a responsabilidade institucional significa também as-
sumir a sua história (com a sua riqueza e pobreza), mesmo se 
desaprovamos certas formas de fazer, de não fazer ou de não 
saber fazer. A existência das vítimas nos lembra que falhamos 
como instituição. Quando o olhar está voltado para as vítimas 
de abuso e elas são colocadas no centro de nossa atenção, 
chegamos à perspectiva relevante que revela o sofrimento 
infligido. Se fomos a parte substancial do problema, devemos 
assumir a tarefa de ser parte da solução após um reconheci-
mento sincero e sem astúcia.

A coragem da palavra a serviço da verdade
O objetivo era dar voz às vítimas e dar credibilidade a essa pa-
lavra. É um processo orientado para a reparação; por isso, era 
essencial reconhecer as vítimas na sua dignidade. A Comissão, 
enquanto terceiro, como pessoa neutra, permitiu que a palavra 
fosse dita e ouvida. As pessoas que compareceram à Comissão 
foram recebidas por profissionais da área de psicologia, com 
experiência em casos deste tipo. Reconhecemos a cora-
gem das vítimas em compartilhar sua experiência. Também 
reconhecemos a dor e o sofrimento que algumas pessoas lhes 
causaram no âmbito da instituição marista. Portanto, reconhe-
cemos que falhamos para com elas.

A Comissão estabeleceu as resoluções numa base individual. 
Cada uma das 25 pessoas acolhidas recebeu, além da ava-

Em janeiro de 2020, os Irmãos Maristas da Catalunha, Província de L’Hermitage, firmaram um convênio com a associação “Mans 
Petites” para a criação de uma comissão responsável pela avaliação de casos de abusos em escolas maristas. A Comissão de 
acolhimento de vítimas de abuso sexual de casos prescritos, financiada pelos Maristas, analisou 25 casos e anunciou suas conclu-
sões no dia 10 de dezembro, em Barcelona (ver detalhes no vídeo).
Motivados pela convicção afirmada no último Capítulo Geral de que “os abusos vão totalmente contra os nossos valores maristas 
e minam o próprio objetivo do nosso Instituto”, os Irmãos agradecem às vítimas pela coragem que demonstraram ao dirigir-se aos 
membros da Comissão e expressar com palavras o que vivenciaram. Os maristas consideram que se trata de um processo voltado 
para a reparação e, por isso, é essencial dar credibilidade às palavras das vítimas e reconhecê-las em sua dignidade. Responder 
às vítimas de abuso sexual prescrito é um dever moral.
Publicadas as conclusões, os Irmãos Pere Ferré, Provincial, e Gabriel Villa-Real, Delegado Provincial para a proteção das crianças, 
publicaram a nota que transcrevemos a seguir.

https://youtu.be/lNOCorONj5I
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liação da Comissão, uma carta assinada pelo Irmão Provincial 
dos Irmãos Maristas e pelo Delegado Provincial para a Proteção 
da Criança. Nessa carta, expressamos o reconhecimento da 
instituição às vítimas e a disponibilidade para encontrá-las 
pessoalmente, se assim o desejarem.

Perspectiva de reparação
Abordar a escuta e o reconhecimento das vítimas na perspec-
tiva da reparação significa reconhecer os fatos e a própria pes-
soa como vítima; reconhecer e assumir as responsabilidades 
que daí recorrem; reconhecer que falhamos como instituição 
e pedir perdão e, finalmente, criar os meios necessários para 
evitar que eventos semelhantes voltem a acontecer.
A Comissão cuidava para que a reparação econômica fosse um 
processo transparente e não pudesse ser interpretada como 
uma mera transação econômica destinada a resolver o proble-
ma nos bastidores, o mais rapidamente possível.
Reparar individualmente, após um processo de escuta, permite 
que cada história seja valorizada e que cada itinerário pessoal 
seja levado em consideração.

Uma mudança de cultura institucional: o que aprende-
mos e o que fazemos para evitar que aconteça nova-
mente
Desde muito tempo, empreendemos uma mudança de cultura 
institucional. Há anos que as escolas maristas trabalham 
especificamente com os direitos das crianças e, desde 2009, 
celebramos o aniversário da Convenção, a cada 20 de novem-
bro, na rede. Em 2011, o Instituto dos Irmãos Maristas convo-
cou todas as Províncias a se equiparem com as ferramentas 
para garantir a proteção das crianças e dos jovens. A Província 
Marista de L’Hermitage (à qual pertence a Catalunha) aprovou, 

em 2013, uma política e um protocolo que se encontram no 
Guia para a Proteção da Infância.
As políticas e protocolos de proteção e prevenção visam, entre 
outras coisas, criar ambientes seguros, sabendo que não existe 
segurança 100% em nenhum lugar. Nesse contexto, atuamos 
de forma proativa para promover, prevenir e proteger as crian-
ças e os adolescentes. Dados dos últimos anos mostram que 
o trabalho de prevenção está dando frutos. Cada vez com mais 
frequência, crianças e adolescentes denunciam situações de 
abuso, a maioria delas dentro da família. Do ponto de vista dos 
direitos, privilegiamos as ferramentas e recursos necessários 
para torná-los autônomos.
As escolas e obras sociais maristas, também há alguns anos, 
trabalham em programas educacionais adaptados a todas as 
idades, para oferecer às crianças e aos jovens os conhecimen-
tos e a sensibilização apropriados a fim de que eles possam 
explicar e denunciar qualquer situação de abuso. A campanha 
“Briser le silence” ajuda a aumentar essa consciência. Educa-
dores de obras educacionais maristas recebem treinamento es-
pecializado em proteção da infância. Divulgamos nossa Política 
Institucional de Proteção da Infância no site maristes.cat e em 
diversas publicações. No mesmo site, há um canal de escuta 
para esclarecimentos, sugestões ou dúvidas. As obras educa-
tivas maristas na Catalunha estão em processo para obter uma 
dupla certificação em proteção das crianças de duas entidades 
internacionalmente reconhecidas: o UNICEF (reconhecimento) e 
o Keeping Children (certificação).

Ir. Pere Ferré – Provincial de L’Hermitage
Ir. Gabriel Villa-Real – Delegado Provincial

para a Proteção da Infância
Barcelona, 10 de dezembro de 2020

https://champagnat.org/es/los-maristas-de-cataluna-agradecen-el-coraje-de-las-victimas-de-abusos/
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No dia 5 de dezembro, o Ir. Dias Gemusse, da Província África Austral, fez a profissão perpétua em Matola, Moçambique.
Na mesma celebração, realizada no colégio das Irmãs Franciscanas Mãe do Divino Pastor, cinco noviços fizeram a primeira profis-
são no Instituto: James Masikiya, Cornelio Mulambiki, Eulalio Celestino, Thokozani Aubrick, and Evance Masangano.
No texto que segue, o Ir. Dias, que vive na comunidade de Nivava, Moçambique, conta sua trajetória vocacional.

MOÇAMBIQUE

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. DIAS GEMUSSE

Conheci os Irmãos Maristas na peregrinação ao Santuário de 
Nossa Senhora de Namaacha, Maputo, em 2007, graças a 
um amigo que me apresentou ao Ir. António Armando Sana-
sana. Procurei interagir com os Irmãos e foi neste período que 
conheci o Ir. António Pisco que, foi muito vital no meu diser-
nimento vocacional. Nesta fase inicial fui conhecendo outros 
Irmão, entre eles o Ir. Felizardo Maceia que foi meu formador 
no aspirantado, em Quelimane, em 2008. No postulantado 
tive a sorte de ter sido orientado pelo Ir. Evaristus Kasambwe, 
que foi meu Mestre em Malawi, sem me esquecer do Ir. Viana. 
Lembro muito bem, voltando para Moçambique, no fim do 
Postulantado, quando ele me disse: “vale a pena morrer como 
Irmão”. Essa frase me serviu de estímulo até hoje.

Fiz o noviciado na Matola, de 2010 a 2011. Tive a oportunida-
de de ter como Mestre do Noviciado o Ir. Norbert Mwila, o atual 

Provincial. Ele foi um grande catalisador da minha vocação 
através das suas sábias palavras.

Finalmente tive a minha formação religiosa e acadêmica em 
Nairóbi, Quênia, no MIC, de 2012 a 2016. Em Quénia pude 
conhecer o Ir. Geraldo Medida, o atual Conselheiro Provin-
cial em Moçambique. A sua presença no MIC foi encoraja-
dora.

o MIC fui enviado para Angola, na comunidade de Ndalatando, 
e atualmente estou na comunidade de Nivava, Alto Molócuè, 
em Moçambique.

Fiz a profissão perpétua como Irmão Marista porque tenho o 
desejo de viver só para Cristo, confirmando minhas promessas 
batismais.

https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-dias-gemusse/
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NOVA ZELÂNDIA: IRMÃOS CELEBRANDO O 2 DE 
JANEIRO EM AUCKLAND

GUATEMALA: POSTULANTADO MARISTA DE 
AMÉRICA CENTRAL: CANDIDATOS A LA VIDA 
RELIGIOSA MARISTA

CAPÍTULO PROVINCIAL DA NIGÉRIA : 11 A 16 DE 
JANEIRO

MADAGASCAR: NOVO CONSELHO DA PROVÍNCIA DE 
MADAGASCAR

QUIRIBÁTI: ANIVERSÁRIO DO INSTITUTO

mundo marista

FILIPINAS: MAPAC COMMUNITY

Se existe uma tradição profundamente enraizada no 
Canadá é a da “Festas da família” que se organizam, 
especialmente, por ocasião das celebrações do Natal e do 

Ano Novo. E quando dizemos “Festa da família”, vai desde os 
“próximos” (pais, filhos e netos) e muitas vezes também primos 
e primas!… Esse ano foi necessário lamentar, por causa do 
confinamento, mas elas se multiplicaram graças ao Zoom e 
outras plataformas digitais.
A Família Marista do Canadá não quebrou a tradição! Por iniciativa 
da AMDL (Associação Marista de Leigos), irmãos e leigos / leigas 
se encontraram no Zoom para um encontro de mais de três horas 
com o objetivo de “destacar o Tempo das Festas”, como dizemos 
aqui, na unidade e na fraternidade, irmãos e leigos / leigas. O 
encontro deveria ter dois acentos: “Marista e Quebequense”.
Inicialmente, uma reflexão sobre o mistério do tempo do Natal 
nos foi oferecida por Dom Alain Faubert, bispo auxiliar de 
Montreal, um marista de longa data: ex-aluno do Laval College, 
monitor por vários anos no Camp Mariste em Rawdon, jovem 
voluntário por um ano na missão marista do Haiti e animador 
espiritual de uma Família Marista. A partir de vários quadros de 

acontecimentos tirados dos evangelhos da infância de Jesus, 
ele nos ofereceu uma releitura estimulante do evangelho no 
contexto em que vivemos hoje.
Em seguida, foi “dar lugar à festa” com notícias de diversas 
atividades dos meios maristas, apresentação de ações do 
voluntariado e compartilhar experiências, canções – apesar da 
“qualidade duvidosa” da transmissão do Zoom e da cacofonia 
de coros improvisados   - e até truques de mágica! Tudo em 
clima de alegria e fraternidade.
Algumas faíscas foram suficientes para acender um fogo que 
veio iluminar o cinza do confinamento e da solidão. Obrigado 
aos organizadores: Jacques Boudrias, presidente da AMDL, 
Claude Prégent, membro do CA, e Dom Alain Faubert, sempre 
disponível para a Família Marista.

CANADÁ

“FESTA DA FAMÍLIA”

https://champagnat.org/pt/festa-da-familia-no-canada/
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RECORDAÇÕES DO CAMINHO

Um pouco da experiência de 7 anos no Noviciado Inter-
provincial La Valla de Medellín
É bom olhar para trás, ver a paisagem do caminho percorrido 
e, acima de tudo, saborear o encontro com tantos rostos, cuja 
passagem é marcada por determinados lugares e as experiên-
cias inesquecíveis.
Hoje, gostaria de re-cordar (passar novamente pelo coração) 
esse tempo no Noviciado La Valla de Medellín, e fazê-lo olhan-
do precisamente para algumas experiências e rostos únicos.
Embora eu tenha minhas raízes familiares e origens maristas 
na Espanha, onde vivi minha formação inicial até o noviciado, 
após minha primeira profissão, em 1986, comecei a fazer 
parte da Província da Venezuela. Esta não foi a única terra em 
que minha vida foi plantada e que passei a amar como minha, 
pois, depois de 17 anos lá, fui – agora na Província Norandina 
– para a Colômbia. Depois de quatro anos acompanhando os 
irmãos escolásticos em Bogotá, passei três anos no noviciado 

em Medellín, como administrador e vice-mestre de noviços.
Minha caminhada em Medellín, para prestar o serviço como 
Mestre de Noviços, começou em 2014 e terminou em 8 de 
dezembro de 2020, em ambos os casos, a convite dos irmãos 
provinciais do México Ocidental, México Central, América 
Central e Norandina. O projeto do noviciado interprovincial 
visa abrir-se a um maior número de Províncias da Região Arco 
Norte para fazer um caminho conjunto.
É um grande desafio, porque os noviços vêm de diversos con-
textos e diferentes estilos de formação. Esses anos exigiram um 
diálogo próximo com os postulantes, acolhendo a diversidade de 
oportunidades que tem cada lugar e, ao mesmo tempo, fazendo 
um percurso conjunto a partir de algumas referências comuns.

Família carismática global
Ao falar de família global, pude experimentar que, situar-nos a 
partir do coração de nosso ser irmãos nos permite passar da 
multiculturalidade, expressa nas culturas daqueles que inte-
gram a fraternidade, para a interculturalidade, abrindo-nos ao 

COLÔMBIA

IR. JOSÉ MIGUEL CABALLERO HIERRO,
7 ANOS COMO MESTRE NO NOVICIADO DE MEDELLÍN
O noviciado na Colômbia é uma casa de formação internacional, onde jovens de várias províncias, especialmente da Região Arco 
Norte, iniciam o seu caminho na vida consagrada; é uma expressão da Família Carismática Global, a vivência do apelo do último 
Capítulo Geral.
Pedimos ao Ir. José Miguel Caballero Hierro, da Província Norandina, que nos contasse como foi viver nesta comunidade por 7 
anos como Mestre de Noviços.

https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/
https://champagnat.org/pt/ir-jose-miguel-caballero-hierro-7-anos-como-mestre-no-noviciado-de-medellin/
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outro como riqueza que é bem-vinda e apreciada; a diversidade 
torna possível um rosto encarnado de nossa vocação de irmãos 
para o mosaico variado de nossas nações. Por isso, é mais 
importante do que nunca reforçar a comunicação, o conheci-
mento do outro, o perdão e a valorização do diferente como 
parte de mim.
Pessoalmente, estou convencido da internacionalidade, porque, 
quando ainda não se falava com a linguagem que temos hoje 
no Instituto, pude vivê-la na primeira pessoa, especialmente no 
meu noviciado, que era interprovincial. Sentir-nos irmãos, cha-
mados a ser presença compassiva na amplitude dos lugares 
onde vivemos, abriu-me um horizonte de disponibilidade desde 
o início.
Porém, além disso, posso dizer que a proximidade com as his-
tórias dos noviços que acompanhamos durante esse tempo em 
Medellín e o cotidiano da convivência fraterna também tocaram 
minha vida e me fizeram perguntar pelo que devo morrer e nas-
cer na etapa vital em que me encontro como religioso irmão.

Os desafios da formação inicial
Creio que, na formação inicial, precisamos hoje ouvir as novas 
sensibilidades das novas gerações que estão em formação, 
torná-las participantes da vida marista por meio da tomada de 
decisões, personalizar a formação, acentuar uma experiência 
de fraternidade como um ecossistema onde se compartilha 
a alegria do encontro, a fé, a vida e a ternura, estimular-nos 
a ser buscadores de Deus na nossa própria história, a partir 
da experiência do amor misericordioso do Pai para com cada 
um, nos tornar irmãos dos menores de nossos países com as 
novas realidades que clamam: migração, violência doméstica, 
pobreza extrema, trabalho infantil…
No noviciado descobri a necessidade de uma dupla escuta das 
grandes intuições do Evangelho e das nossas origens maris-
tas e, por outro lado, das visões e percepções dos noviços, 
permitindo que transformem o rosto do irmão em um que pode 
dialogar mais com o mundo de hoje e viver uma experiência de 
fé que sustente a vida.
Nesse sentido, tenho muito a agradecer aos noviços com quem 
compartilhei a vida. O noviciado mudou muito nesses sete 
anos, em grande parte graças a eles, suas novas perspectivas 
e inquietudes.
Outra coisa que evoluiu foi considerar a formação como 
trabalho em equipe, trabalho comunitário dos irmãos que 
acompanhavam a formação. Para mim foi uma fonte de 
alegria e de apoio no discernimento compartilhar esses anos 
com os Irmãos Rafael (da Norandina), Hugo Pablo e Quillo 
(do México Ocidental), Juan Carlos e Alejandro (da América 
Central) e Enrique (do México Central). Parte de nossa missão 
foi prever os processos que se desenvolviam no noviciado, 
envolvendo os noviços; mas, sobretudo, destaco a presença 
serena e fraterna, o testemunho de unidade a partir da nossa 

diversidade como pessoas, compartilhar a vida com toda a 
comunidade desde as coisas mais simples. Para nós, algo 
central foi o acompanhamento pessoal e estar perto do que 
cada noviço pudesse precisar, discernindo, em alguns casos, 
os itinerários adequados ao seu momento.
Já começamos a experimentar que as Constituições e a Regra 
de Vida são uma referência muito valiosa no trabalho de for-
mação inicial; também o processo, que começa, da revisão do 
Guia de Formação.

Experiências que ficam no coração
Desse tempo no Noviciado La Valla, destaco cinco experiências 
que levo no coração:
• A abertura e transparência dos noviços para serem acom-

panhados e acolher os desafios de crescimento que iam 
descobrindo. Seu amor pelo carisma e nossa vocação de 
religiosos irmãos.

• A proximidade dos irmãos provinciais da Região, bem 
como de muitos irmãos, das províncias envolvidas no 
noviciado e de outras províncias, que nos apoiaram com 
sua presença, animando retiros e workshops em nossa 
casa, ou acolhendo os noviços na sua casa, nos períodos 
de experiência apostólica regional.

• A oportunidade de viver, em 2017, na primeira linha, o 
Capítulo Geral de Rionegro que nos abriu como comunida-
de ao Instituto, por meio da proximidade e do contato com 
os irmãos capitulares e com os leigos e leigas partici-
pantes. O impacto disso se reflete no laicato de Medellín 
e da Colômbia que o viveram intimamente; também na 
comunidade do noviciado que, todos os anos, no Projeto 
Comunitário, tem procurado dinamizar a sua vida a partir 
de um dos Apelos: ser farol de esperança, rosto e mãos da 
tua terna misericórdia, construtores de pontes…

• O curso de formadores em que pude participar em Roma, 
em 2018. Além de ser um tempo de fraternidade interna-
cional, de renovação e de impulsionar o trabalho forma-
tivo, para mim foi um tempo autêntico de Deus que me 
permitiu relançar meu projeto de vida pessoal.

• A caminhada conjunta que realizamos como Região Arco 
Norte na formação inicial e permanente dos irmãos.

“Em modo de disponibilidade”
É incrível, mas depois de sete anos no noviciado, você se acostu-
ma. Certamente, eu nunca estive em uma comunidade por tanto 
tempo. Agora sinto mais uma vez a necessidade de me colocar 
“em modo de disponibilidade” porque somos itinerantes e o ca-
minho continua para mim em outros horizontes provinciais. Com 
a certeza de que o Senhor e Maria vão conosco, só peço que me 
permitam chegar de “olhos abertos e pés descalços”.

Ir. José Miguel Caballero Hierro (Província Norandina)
Dezembre de 2020
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Nasci no dia 12 de setembro (dia do Santo Nome de Ma-
ria, festa da família marista) do ano de 1974, na Cidade 
do México. Tive a sorte de ter nascido em uma família 

simples e trabalhadora, na qual meus pais, Felipe e María Con-
cepción, educaram  na vida e na fé, seus nove filhos, eu sendo 
o mais novo de todos. Sete dos meus irmãos são casados   e um 
é sacerdote religioso da Ordem dos Frades Menores.

Estudei a educação básica no Colégio Tabasco, Marista, e dali 
comecei a aventura vocacional, entrando no Juniorado em 
1986. Fiz meu noviciado com o acompanhamento do Irmão 
Basílio Rueda, fiz meus primeiros votos em 24 de junho de 
1995 e votos perpétuos em 19 de abril de 2001.

A maior parte da minha vida marista foi compartilhada nas 
casas de formação, tendo passado sete anos no Aspirantado 
e mais nove no Noviciado Interprovincial do México, dos quais 
sete como mestre de noviços. Além disso, passei um ano na 
Escola Miravalles, localizada na periferia da Cidade do México, 
e um semestre na missão Guadalupe, em uma área indígena 
no estado de Chiapas, México.

Tive a alegria de fazer o curso de formadores em 2005, em 
Nairóbi, e participar da Comissão Internacional Irmãos Hoje e 

da Subcomissão Interamericana Irmãos Hoje, experiências que 
me proporcionaram aprendizagens muito agradáveis   e excelen-
tes amizades.

Nos últimos cinco anos colaborei, enquanto membro da 
coordenação, na animação e estrutura de governo da Mis-
são México Central, podendo estar perto de todas as obras 
apostólicas da Província, e recordar a cada dia, a missão do 
Instituto, de dar a conhecer Jesus Cristo e torná-lo ama-
do, por meio da educação e da missão que, nas palavras 
do Papa Francisco, “é sempre um ato de esperança que, 
no presente, olha para o futuro”. Também faço parte do 
Conselho Provincial.

Tive a graça também de participar do XXII Capítulo Geral 
celebrado em Rionegro, Colômbia, no ano do bicentenário da 
fundação do Instituto.

Agradeço a Deus pela vida abundante que presenteia, em to-
dos os momentos, aos irmãos e a todas as pessoas com quem 
compartilhei e me ajudaram a ser quem sou. Peço à Maria e a 
Marcelino que continuem a inspirar o meu caminhar, que me 
tragam os dons necessários para cumprir o serviço que agora 
me foi confiado.

MÉXICO

IR. LUIS FELIPE NOMEADO PROVINCIAL DO MÉXICO CENTRAL
Ir. Ernesto Sánchez, Superior-geral, com 
seu conselho, nomeou o Ir. Luis Felipe 
González Ruiz como novo Provincial do 
México Central, por um primeiro período 
de três anos. O Ir. Luis Felipe, a partir 
do Capítulo Provincial, a se realizar em 
meados de 2021, substituirá o Ir. José 
Sánchez Bravo, Provincial nos últimos 
6 anos.
Na carta enviada à Província, o Ir. 
Ernesto agradeceu a disponibilidade 
do Ir. Luis Felipe e o serviço do Ir. José 
Sánchez. Agradeceu também a todos 
os Irmãos e Leigos da Província “por 
continuarem a fazer viver o sonho de 
Marcelino no México Central”. E fez um 
apelo: “continuemos a construir a famí-
lia global juntos, como o XXII Capítulo 
Geral nos pediu que o fizéssemos”.
A seguir, o Ir. Luis Felipe descreve 
brevemente sua história.

https://champagnat.org/pt/ir-luis-felipe-nomeado-provincial-do-mexico-central/
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Como parte da iniciativa “Conhecer os jovens da Região Arco Norte“, o Irmão 
Albert Rivera (Estados Unidos), membro do Comitê Regional, apresentou os 
diretórios dos postulantes (12) e dos noviços (8), que junto com o diretório dos 

escolásticos (24) compõem um total de 44 jovens que estão discernindo sua vocação 
marista como homens consagrados, nas 3 etapas da formação inicial.

Nos diretórios são publicadas uma fotografia e uma breve apresentação pessoal, onde 
cada jovem menciona quem é, de onde vem e como chegou a conhecer os Irmãos 
Maristas, além de sublinhar o que o inspirou a considerar a vida religiosa.

“Como maristas de Champagnat, agradecemos a Deus por termos jovens que respon-
dem ao seu chamado para serem irmãos. É com grande alegria que compartilho estas 
informações para que todos nós, como uma família global, possamos apoiar estes 
jovens com nossas orações”, disse o Ir. Al.

A região do Arco Norte é composta pelas provín-
cias do Canadá, Estados Unidos, México Central, 
México Ocidental, América Central e Norandina.

REGIÃO ARCO NORTE

JOVENS DA REGIÃO
EM FORMAÇÃO INICIAL

Equador

Em dezembro, foi comemorado o 40º 
aniversário do movimento REMAR 
no país. Também em dezembro, foi 
realizada o VII Encontro nacional do 
MChFM. Os membros foram acompa-
nhados pelo Ir. Crescenciano Gonzá-
lez, que falou sobre o tema “Lares de 
Luz”.

uMBraSIL

Os maristas do Brasil lançaram um 
aplicativo com o Calendário Religioso 
Marista, acessível tanto para android 
quanto para iOS, disponível nas 
respectivas plataformas. É um instru-
mento para contribuir nos momentos 
de espiritualidade dos Irmãos, Leigas 
e Leigos, comunidades, fraternidades 
e espaços maristas em geral.

MadagaScar

5 jovens candidatos à vida religiosa 
marista entraram oficialmente no 
postulantado de Fianarantsoa, vindos 
de diferentes áreas do país. Neste 
ano, a comunidade de formação é 
composta por 14 membros, sendo 10 
jovens em formação e 4 formadores. 
Entre os jovens, 5 estão começando, 
3 estão no segundo ano e outros 2 
esperam poder viajar em breve para o 
noviciado.

n
o
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Baixe nesses links os arquivos PDF:
Escolásticos: (English | Español | Français)

Novicios: (English | Español | Français)

Postulantes: (English | Español | Français)

https://champagnat.org/pt/jovens-da-regiao-arco-norte-em-formacao-inicial/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/DIRECTORIO_ESCOLASTICOS-English.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/DIRECTORIO_ESCOLASTICOS-Espanol.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/DIRECTORIO_ESCOLASTICOS-Frances.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/NoviciosArcoNorte_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/NoviciosArcoNorte_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/NoviciosArcoNorte_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/PostulantesArcoNorte_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/PostulantesArcoNorte_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/PostulantesArcoNorte_FR.pdf
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O Ir. Christian Mban, nigeriano, desde janeiro de 2013 esteve vivendo no Sudão do Sul. Ele fazia parte da missão do Projeto “Solida-
riedade com o Sudão do Sul”, e retornou no dia 11 de janeiro. O seu primeiro ano ele passou na comunidade de Malakak e depois, 
mais sete anos em Riimenze. Aqui, ele partilha com a Família Marista algumas de suas experiências.

O que o motivou a aderir ao projeto Solidariedade com o 
Sudão do Sul?
A necessidade de estar presente em um país há muito tempo 
em crise, onde a pobreza e a carência são a marca registrada 
do país. Isto me motivou a aceitar a missão quando o Superior 
Geral, Emili Turú, sugeriu essa opção ao meu Provincial. Fiquei 
ainda mais encorajado pelo fato de que a maioria das pessoas 
não estava disposta a ir para o Sudão do Sul por causa da 
insegurança geral devido à crise.

Descreva resumidamente alguns momentos importantes 
de sua vida comunitária intercongregacional
Quando fui transferido da comunidade de treinamento de 
professores, em Malakal, na parte norte deste país mais 
jovem, para uma comunidade agrícola de Riimenze, no sul, me 
perguntei o que motivou a transferência. Seria porque eu não 
era necessário ou incapacitado para as exigências do lugar 
ou porque a necessidade do outro era maior? Porém, aceitei 
a transferência, confiando no bom senso e na boa vontade da 
administração do Solidariedade. Só descobri a necessidade 
quando me estabeleci na nova comunidade.

Trabalhando dentro de um sistema onde a insegurança era 
predominante – muitas pessoas armadas e grupos que eram 
hostis uns aos outros – perambulavam pelas aldeias e flores-
tas. Esses portadores de armas saquearam as propriedades 
das populações já carentes, estupraram mulheres, seques-
traram muitos meninos e meninas em escolas e acabaram 
forçando aldeias inteiras a acampar. Até mesmo era perigoso 
se dirigir até a cidade vizinha, Yambio, para comprar comida 
para os deslocados, já que os atiradores podiam parar e roubar 
qualquer um que carregasse dinheiro ou outros objetos de 
valor por conta própria. O governo foi particularmente incapaz 
de controlar a situação. De fato, a certa altura, o bispo nos 
mandou sair rapidamente daquela zona.

O que significou para você compartilhar sua vida e 
missão com membros da comunidade de diferentes 
culturas e congregações?
Agradeço a Deus essa oportunidade. Tive alguma preparação 
para a vida intercultural antes de ingressar nessas comuni-
dades. Trabalhei em Gana com latino-americanos, europeus 
e outros africanos de outras culturas. Também trabalhei na 
Libéria com irmãos liberianos e europeus. Em um dos cursos 

SOLIDARIEDADE COM O SUDÃO DO SUL

IR. CHRISTIAN MBAM, 8 ANOS NO SUDÃO DO SUL

https://champagnat.org/pt/projeto-three2six-criancas-refugiadas-na-africa-do-sul-o-impacto-da-pandemia/
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que fiz, os participantes viviam em contato muito próximo uns 
com os outros, homens e mulheres, de diferentes congrega-
ções (inclusive leigos) dos cinco continentes. Então eu já estava 
preparado para qualquer choque inicial. No entanto, o momen-
to agora apresentava seus próprios desafios. Enquanto minhas 
experiências anteriores foram em ambientes comunitários de 
formação, aqui somos chamados a desenvolver e moldar uma 
nova missão. Como cada pessoa humana é única, você nunca 
pode ter as mesmas situações em qualquer lugar. Em meus 
sete anos de vida na comunidade de Riimenze, tive que dar as 
boas-vindas a vários novos membros ou dizer adeus a alguns 
também. Cada vez tivemos que fazer ajustes, espaciais ou 
existenciais para acomodar a todos e dar a todos as melhores 
condições de vida e trabalho. Precisávamos ser abertos o 
suficiente para conversar e ouvir uns aos outros. Tínhamos que 
ser fiéis às nossas reuniões comunitárias mensais e à partilha 
semanal da fé. Também contamos com as visitas dos Coorde-
nadores da Comunidade Solidária e da Diretora Executiva do 
Solidariedade.

Quais palavras-chave melhor refletem sua experiência?
Eu descrevo minha experiência como gratificante, emocio-
nante, desafiadora, agradável, missionária e apreciadora das 
pessoas.

Qual é o cenário mais significativo em sua passagem 
pelo Sudão do Sul?
O cenário mais comovente aconteceu no dia em que a paróquia 
organizou uma despedida para mim. Os jovens se organizaram 
em grupos e realizaram suas artes. Até mesmo eles haviam 
incluído a arrecadação de fundos como parte das atividades da 
função. Inesperadamente, estava sendo levada a vir e mostrar 
sua gratidão por uma mulher cuja idade eu estimaria em mais 
de noventa anos, curvada duas vezes, morando longe, na 
floresta. Esta mulher estava em casa há mais de cinco anos. 
Eu não pude acreditar no que vi. Eu tive que ser “viril” para 
resistir a quebrar a emoção de compartilhar. Essa foi a mais 
forte expressão da gratidão do povo pelo que representamos 
para eles na aldeia de Riimenze e em outros lugares.

Qual foi o seu aprendizado mais importante?
A “Aprendizagem-cruzada”, que é uma característica do 
Solidariedade com o Sudão do Sul é um grande enriquecimento 
dos membros e valorização dos empreendimentos da organi-
zação. Cada membro traz o que é único em suas qualidades 
pessoais, carisma congregacional, herança cultural e valores 
espirituais para a vida em comunidade e para o apostolado. 
Este é um fator nas histórias de sucesso do Solidariedade com 
o Sudão do Sul. Além disso, dão estabilidade e credibilidade à 
organização. A SSS (Solidariedade com o Sudão do Sul) goza 
de muita confiança e respeito com a igreja local. A intercultu-

ralidade, a intercongregacionalidade e a internacionalidade da 
SSS é um paradigma que o Papa Francisco recomenda como 
uma nova face da Igreja em nosso tempo.

Como a experiência o ajudou a crescer em sua vocação 
marista?
Ao voltar para minha Província de origem, Nigéria, estou muito 
convencido de que não sou mais a mesma pessoa de oito 
anos atrás, quando entrei para a SSS. Aprendi a apreciar mais 
o relacionamento fraterno simples e marista, fruto do nosso 
Espírito de Família. Acho que também meu modo de vida 
comunitário, modelado pelo meu contato com outros religiosos, 

Retiro nas Províncias

do México Central

e do México Ocidental

Os Maristas do México Ocidental, com sede em Guadalajara, 
realizaram um retiro virtual, de 26 a 30 de dezembro. Cerca 
de 100 irmãos e 20 leigos participaram. Durante o retiro, 
animado por alguns irmãos, foram desenvolvidas as princi-
pais ideias da circular “Lares de Luz”, do Superior Geral, Ir. 
Ernesto Sánchez, que se fez presente presente através de 
uma mensagem dirigida aos participantes (https://youtu.be/
I3M6hXNkn2c).

Os Maristas do México Central, com sede na Cidade do Mé-
xico, fizeram seu retiro de 2 a 5 de janeiro. O retiro começou 
com a introdução do Irmão José Sánchez, Provincial, e a 
missa durante a qual sete Irmãos de profissão temporária 
renovaram seus votos. O tema do retiro foi a Regra de Vida, 
orientada pelo Irmão Aureliano García, da Província Mediter-
rânea, que participou da Comissão de redação do documen-
to. No último dia, uma celebração destacou a vida marista 
dos Irmãos que celebram jubileu de vida religiosa.
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Website   http://www.champagnat.org
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Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

deve ter uma nova abordagem, embora permaneça marista. No 
Solidariedade não tinha Superiores de Comunidade, mas Coor-
denadores. Apesar de servirem ao propósito de trazer unidade 
e harmonia na comunidade e nas obras, os Coordenadores não 
têm a autoridade governamental de um Superior. Isso traz uma 
nova face de liderança entre os religiosos.

Quais foram os maiores desafios que você enfrentou 
durante esse período?
O principal desafio que enfrentei em minha missão no Sudão 
do Sul foi a barreira do idioma. O país transitou do árabe para 
o inglês. Os idosos falam o árabe, que não é mais usado na 
região Equatorial Ocidental, enquanto os jovens, por falta de 
professores comprometidos e a consequente síndrome de 
abandono escolar, não falam inglês nem árabe. Portanto, 
as comunicações geralmente devem ser feitas por meio de 
tradutores.
Riimenze é composta por uma população 
rural e agrária que ainda se apega a 
tradições e culturas. Algumas das cul-
turas continuam inaceitáveis para mim. 
As práticas da viuvez permanecem para 
mim opressivas. Não consegui aceitar 
essa prática com o que estava familiari-
zado antes de vir para o Sudão do Sul.
A segunda foi como revitalizar a prática 
de fé do povo. A reevangelização deve 
continuar com a urgência comprovada 
do evangelho. Isso fala muito sobre a 
necessidade de mais missionários no 
Sudão do Sul.

O que você gostaria de dizer para 
aqueles que gostariam de aderir ao 
Solidariedade com o Sudão do Sul?
A Solidariedade com o Sudão do Sul é 
uma reunião de pessoas que devem ser 
altruístas em sua doação. Um novo par-
ticipante deve aceitar trabalhar em uma 
organização que estava lá antes de sua 
chegada. O cenário de vida dos membros 

do SSS exige religiosos que passaram pela crise de identidade 
e se prepararam para assumir um novo nome, a saber, Solida-
riedade com o Sudão do Sul, embora permaneçam membros da 
própria família religiosa. Uma pessoa deve ser madura o suficien-
te para viver e trabalhar com supervisão muito reduzida, sendo, 
na prática, responsável por si mesma e por sua vida espiritual. A 
solidariedade incentiva a inovação em seu ministério, desde que 
esteja sujeita à aprovação pela liderança.
Concluindo, devo felicitar a Província da Nigéria e a Administra-
ção Geral em Roma por seu constante interesse pela missão. 
As duas entidades administrativas comprometeram pessoal e 
contribuições financeiras de apoio para a vida e o trabalho dessa 
iniciativa. Posso assegurar que seus esforços não foram em vão 
e Deus certamente não será superado em generosidade. Aos 
meus confrades, especialmente na África, exorto a pensar em 
dedicar parte de sua vida a esta missão que tanto se encaixa em 
nossa descrição de “Missão aos Montagne”.

No dia 8 de dezembro de 2020, ocorreu 
a emissão dos votos perpétuos com 
a celebração da festa da Imaculada 
Conceição, padroeira do Colégio 
Imaculada Conceição. Estiveram 
presentes os Irmãos, leigos maristas e 
JMM (Jovens Maristas de Madagascar) do 
colégio e vizinhos. 
Durante a missa, o Ir. Michel Maminiaina 
Razafimandimby, Provincial, recebeu 
os votos do Ir. Jean Michel em nome 
do Superior-geral. Além disso, o Ir. 
Michel agradeceu a todos os que o 
acompanharam e apoiaram nessa 
celebração. 
A cerimônia foi encerrada com a emissão 
dos votos, as assinaturas do Irmão Jean 
Michel, do Irmão Provincial e do Padre. 
Depois da missa, todos os convidados 
dirigiram-se ao grande salão do Colégio 
Imaculada para a refeição festiva. É 
realmente o espírito de família que 
reina nestes momentos de alegria e 
fraternidade, verdadeiramente marista!

MADAGASCAR: Os votos perpétuos

do Irmão Jean Michel Randriamihaja
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