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NOTÍCIASMARISTAS

■ Os Irmãos João Carlos e Ben concluem, essa semana, a 
visita virtual à Província de Compostela e iniciam a visita à 
Província de l’Hermitage, encontrando, no próximo sábado, os 
superiores das comunidades da Catalunha e da Hungria.
■ Na segunda-feira, os conselheiros-gerais Irmãos Ben, 
João Carlos, Ken, Óscar e Sylvain participaram da reunião da 
Conferência Americana de Provinciais.
■ Terça-feira, reunião regular do Conselho Geral.
■ No mesmo dia, os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e Ben 
se encontraram com o Secretariado de Educação e Evangeli-
zação para continuar a tratar das várias iniciativas promovidas 
pelo Secretariado, especilamente da Rede Global Marista de 
Escolas.
■ Na terça-feira se reuniu a Área de Vida Marista da Admi-
nistração Geral, que acolheu a Comissão Internacional Irmãos 

Hoje e o Secretariado Alargado de Leigos. Além dos diretores 
dos secretariados, participaram também os irmãos Ernesto, 
Superior-Geral e os conselheiros Óscar, Sylvain e João Carlos.
■ No dia 14 se reúne a Comissão Internacional para a 
Revisão da Guia de Formação, com a participação dos Irmãos 
Ángel, Lindley, João Carlos e Óscar.
■ Na quinta-feira se reúne o Secretariado de Leigos, junto 
com os conselheiros links, Irmãos João Carlos e Sylvain.
■ Na sexta-feira acontece a reunião da Comissão Interna-
cional Irmãos Hoje, com a participação dos Irmãos Ángel, 
Lindley, João Carlos e Óscar.
■ Os Irmãos conselheiros-gerais Josep Maria e Ben, na sexta-
-feira, participam da reunião do Conselho Provincial da Austrália.
■ No sábado, os Irmãos Sylvain e Josep maria se encontram 
virtualmente com os Irmãos que vivem no Paquistão.

administração geral

No dia 12 de abril, foi realizada a 
Conferência Americana de Provin-
ciais (CAP), por meio da plataforma 

Zoom. Com a temática Liderança em 
tempos de incerteza, a reunião contou 
com a participação do Superior-Geral do 
Instituto Marista, Ir. Ernesto Sanchez; do 
Vigário-Geral, Ir. Luis Carlos Gutierrez; 
de quatro Conselheiros Gerais, Irmãos 
Óscar Martín Vicário, Sylvain Ramandim-
biarisoa, Ken McDonald e João Carlos 
do Prado; dos Secretários Executivos da 
Região América Sul e Região Arco Norte, 
Ir. Alberto Aparício e Ir. Rodrigo Espinosa Larracoechea, 
respectivamente; e de 21 lideranças das dez Províncias e 
um Distrito do continente Americano.
 “Me alegra a iniciativa de estarmos reunidos e, sobretudo, 
com o tema liderança em tempos incertos”, foi com essas 
palavras que o Superior-Geral, Ir. Ernesto, abriu o encontro 

de partilha e diálogo entre os atuais Provinciais das duas 
regiões do continente americano, Região América Sul e 
Arco Norte. “Hoje nós somos chamados para sermos teste-
munhas de esperança de dias melhores. Como disse o Papa 
Francisco na sua homilia pascal, retornem à Galileia, lá nos 
reencontraremos e vamos recomeçar. Esse convite tam-
bém é direcionado a nós, um pedido para que retomemos 

AMÉRICA SUL E ARCO NORTE 

LIDERANÇA EM TEMPOS INCERTOS É PAUTA
DE CONFERÊNCIA AMERICANA DE PROVINCIAIS

https://arconorte.org/
https://champagnat.org/pt/lideranca-em-tempos-incertos-e-pauta-de-conferencia-americana-de-provinciais/
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nossos planos para recomeçar”, lembrou. Na sequência, o 
Provincial coordenador do Conselho Permanente da CAP e 
Provincial de Referência da Região América Sul, Ir. Inacio 
Etges, comentou a importância da manutenção de um diálo-
go aberto e fraterno entre as Províncias:  “Como lideranças 
na atualidade, somos profetas da esperança”.
 O encontro contou com três momentos. A primeira parte 
foi uma abordagem expositiva do momento atual da lide-
rança nesses espaços maristas. Após as falas de abertura, 
o Secretário-Executivo da Região América Sul, Ir. Alberto 
Aparício, seguiu a conferência, apresentando o atual status 
das Redes conduzidas pelas duas Regiões: Rede Coração 
Solidário e Rede de Espiritualidade. Ao final de sua fala, Ir. 
Alberto encaminhou as regras do Conselho da CAP para 
avaliação e aprovação dos presentes.  

Liderança em tempos de incertezas
Na segunda etapa do encontro, o Vigário-Geral, Ir. Luiz 
Carlos Gutierrez, conduziu uma fala de reflexão sobre as 
responsabilidades e desafios que os atuais Provinciais 
devem ter como horizonte em sua atuação diária em cada 

espaço marista. “O momento atual nos pede uma liderança 
visionária, audaz e responsável”, disse.
“Nossa história como igreja é gloriosa por ser história de luta, 
de sacrifício, de trabalho e de esperança.  Essa história é a que 
vivemos hoje também”. Ele recordou o ano que passou e esta-
beleceu duas verdades na missão diária das lideranças atuais: 
“vivemos em meio a duas espirais – a do temor e dúvida e a da 
mudança e inovação”. Por meio dessa reflexão, o Ir. Luis Car-
los reforçou a necessidade de manter o olhar sensível, mesmo 
em meio às incertezas atuais, e ter em mente as prioridades do 
momento: “é preciso manter, de forma valente, a missão, ser 
responsável em nossas obrigações e sermos solidários”. Por 
fim, ele reforçou o papel dos espaços de gestão na contempo-
raneidade: “sejamos líderes que escutam, entendem e propo-
nham o que é necessário no momento de incertezas”, finalizou.

Divisão em grupos para reflexões finais
A terceira e última etapa do encontro consistiu na divisão de 
grupos por idioma para um breve diálogo sobre as reflexões 
apresentadas. A próxima conferência já tem data prevista 
para o segundo semestre de 2021, no dia 8 de setembro.

Seguindo o costume, o menino Gabriel Rivat começou a ajudar no trabalho 
na fazenda aos sete anos de idade. Ele foi encarregado de cuidar das ove-
lhas e dos cordeiros. A vida pelo campo logo desenvolveu nele o gosto pela 
botânica, a reflexão e a contemplação.
No verão de 1816, chega uma novidade a sua paróquia: chegará um jovem 
vigário, ordenado em 22 de julho. Era um padre dinâmico e chegou alguns 
dias antes de 15 de agosto. Seu nome era Champagnat. Ele vem de Mar-
lhes. Ele surpreendeu a todos por sua altura: 1’79 m, o que o colocava, 
naquela época, entre as pessoas excepcionalmente altas. Também cantava 
bem e pregava com facilidade. Mais tarde, alguns notariam que seu francês 
não era muito bom, mas entre os colonos, quem notaria isso? 
Vindo de Marlhes, é provável que teve que passar por Maisonnettes e en-
tão, já nesse momento poderia ter encontrado por acaso a família Rivat. 
Na festa de 15 de agosto, certamente foi ele quem fez o sermão, já que o pároco, o Pe. Rebod, é um pouco gago e 
certamente ficou feliz em lhe dar seu lugar. 
Champagnat conhece os costumes do lugar. Durante os meses de verão não havia atividades paroquiais, mas no 
início do outono havia algumas coisas práticas para fazer, especialmente catequese e preparação para a Primeira 
Comunhão.
O novo padre também tem outro projeto. Com outros seminaristas de sua classe, eles decidiram fundar uma nova 
família religiosa dedicada a Maria. Ele é responsável por um de seus ramos, o dos Irmãos, sob o nome de Maris-
tas, para catequizar e instruir as crianças do campo.
Veja todos os episódios nesse link 

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

4. Novo Vigário em La Valla

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/


14 I ABRIL I 2021

notícias maristas 673

3

ESPIRITUALIDADE MARISTA

ENCONTRO DA REDE INTERAMERICANA

A Equipe da Rede Interamericana de Espiritualidade Maris-
ta se reuniu no dia 24 de março, de forma virtual, com 
os representantes-referência da Espiritualidade de cada 

Província das duas regiões, America Sur e Arco Norte, com vis-
tas ao desenvolvimento do Projeto de Formação e Experiências 
para o ano 2021. Da Administração Geral, estiveram presentes 
na primeira reunião deste ano os diretores do Secretariado Ir-
mãos Hoje, Irmãos Ángel Medina e Lindley Sionosa, e também 
os conselheiros-gerais de ligação, Irmãos Sylvain Ramandim-
biarisoa, Óscar Martín e Ken McDonald.

Os principais objetivos da reunião foram:
• Compartilhar alguns caminhos e experiências que estão 

sendo vividos nas províncias e que podem ajudar a enco-
rajar outras províncias;

• Proporcionar formação em temas relacionados com espi-
ritualidade e interioridade e que venham ao encontro dos 
apelos do XXII Capítulo Geral;

• Traçar um caminho de preparação para os encontros re-
gionais da “Espiritualidade do Coração”, promovidos pela 
Casa Geral dos Irmãos Maristas;

• Fortalecer o trabalho em rede dos/das animadores/as de 
espiritualidade das províncias.

O Plano Geral de Ação da Rede Interamericana de Espiri-
tualidade Marista se propõe a elaborar:
• Itinerários de espiritualidade e interioridade;

• Identificar e preparar líderes para a animação e o acompa-
nhamento espiritual;

• Favorecer uma espiritualidade integradora dos diversos 
programas de formação e acompanhamento, a partir 
da nossa tradição e aberta ao diálogo inter-religioso e 
intercultural

• E responder à iniciativa nº 1, “Formação em Interioridade/
Espiritualidade”, da Rede Interamericana de Espiritualidade 
Marista.

Os encontros da equipe da Rede são realizados mensalmente. 
Os temas de formação e de compartilhar experiências são 
intercalados em sua programação. Os próximos encontros 
ocorrerão nas seguintes datas:

• 28 de abril, com a temática: Shekinah “A presença de 
Deus”, com a participação do Ir. Josep María Soteras.

• 26 de maio, com o tema: Experiência: Projetos de cultivo 
da Interioridade nas escolas, com a contribuição das pro-
víncias selecionadas para compartilhar seu projeto.

• 16 de junho, com o tema: Espiritualidade de Champag-
nat e os primeiros Irmãos, com a presença do Ir. Manuel 
Mesonero.

• 25 de agosto, com o tema: Espiritualidade com enfoque 
de futuro. E a presença do Ir. Graham Neist.

• Os dois últimos encontros estão programados para 22 de 
setembro e 20 de outubro.

https://champagnat.org/pt/os-maristas-do-canada-se-dao-um-tempo-de-renovacao/
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O final da Quaresma é 
um bom momento para 
fazer uma pausa e re-

visitar o que nos faz viver. E o 
Canadá Marista tem que olhar 
para o futuro com uma nova 
perspectiva: ir de Província a 
Distrito para os Irmãos, e para 
os Leigos, repensar a AMDL 
(Associação Marista de Lei-
gos) para a AMCC (Associa-
ção Marista de Champagnat 
do Canadá) para uma maior unidade.

Nesta vida borbulhante, irmãos e leigos quiseram se dar um 
tempo de renovação juntos para fortalecer ainda mais os laços 
que nos unem em torno dos valores que nos são comuns. Para 
isso, uma equipe mista de seis pessoas (leigos e irmãos, mulhe-
res e homens) assumiu a missão de preparar um “bufê” nutritivo 
que reúna cada um e cada uma dos/das participantes em seu 
caminho pessoal. Tínhamos que encontrar um “cardápio” que 
pudesse satisfazer todos os gostos.

Portanto, duas reuniões foram programadas (sábados, 27 de 
março e 3 de abril).

Mas como manter a chama acesa entre esses dois encontros? 
Ao longo da semana, cada participante recebeu uma “cápsula” 
diária que abordava um tema de reflexão: cada um teve, portan-
to, a oportunidade de aprofundar, no seu ritmo, o tema proposto 
e que abordava o tema geral dos dois dias de encontro.

Os dois encontros (27 de março e 3 de abril) tiveram como 

tema geral: “Minha história marista: tesouros a descobrir”. A 
primeira reflexão partiu da ideia de que “ninguém nasce marista, 
mas nós (irmãos e leigos / leigas) somos chamados a sê-lo no 
dia a dia”; os participantes foram convidados a partilhar como, 
concretamente, cada um vive estes valores do nosso carisma, no 
seu ritmo, no seu estado de vida e no seu ambiente. O segundo 
encontro foi decididamente destinado a ser mais orientado para 
o futuro: superar nossos medos e preocupações para nos abrir 
mais e aproveitar os tesouros e os dons que cada um carrega 
para o bem de todos. No final de cada um dos encontros de 
sábado, uma pessoa veio compartilhar conosco sua visão de 
esperança: o Ir. Ernesto Sánchez, na primeira semana, e o Ir. 
Luis Felipe, do México Central, na segunda semana.

No final do segundo encontro, os participantes de cada equipe 
de reflexão foram convidados a formular um “credo marista” 
que, do seu modo, buscou reiterar sua afeição aos valores que 
nos unem. É com este espírito que queremos entrar no espaço 
de uma nova vida que nos espera. Que Maria e Champagnat nos 
acompanhem no caminho do futuro que se abre diante de nós, 
irmãos e leigos / leigas.

18 de abril de 1999 – Um coração sem fronteiras

Há vinte e dois anos, no dia 18 de abril de 1999, São Marcelino 
Champagnat, fundador do Instituto dos Irmãos Maristas, foi canoni-
zado no Vaticano. A família marista viveu a canonização como um 
momento especial, sob o lema “Um coração sem Fronteiras”. Aces-
se esse link e relembre esse momento especial da nossa história

CANADÁ

OS MARISTAS SE DÃO
UM TEMPO DE RENOVAÇÃO

https://champagnat.org/pt/os-maristas-do-canada-se-dao-um-tempo-de-renovacao/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/fundador/canonizacao-de-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/fundador/canonizacao-de-marcelino-champagnat/
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AUSTRÁLIA: BREATHE PROGRAM TO 200 STAFF 
SACRED HEART COLLEGE, SA

SRI LANKAMARIS STELLA COLLEGE, NEGOMBOGRÉCIA: LYCÉE LÉONIN – ATENAS: DOAÇÃO DE 
SANGUE NA ESCOLA

VIATNÃ: FORMAÇÃO MARISTAÍNDIA: MARCELLIN TRUST – OPERATION 
RAINBOW

mundo marista

ESPANHA: MARISTAS CHAMPAGNAT GUADALAJARA

CRUZ DEL SUR

ENCONTRO DE ANIMADORES E ASSESSORES
DAS FRATERNIDADES DO MCHFM

Abertos a trilhar novos caminhos neste tempo particular 
em que se vive, a Provín-
cia Cruz del Sur realizou 

um encontro de animadores e 
assessores das fraternidades 
do Movimento Champagnat da 
Família Marista (MChFM), nos 
dias 12 e 13 de março. Foram 
espaços de reflexão baseados 
no lema proposto pela Província 
para este ano: “Chamados a 
restaurar a esperança”, onde 
cada participante foi capaz de 
expressar o que mais o tocou 
neste desafio.

Em seguida, uma mesa de trabalho virtual foi proposta aos 

participantes, dialogando sobre a vida e vitalidade das fraterni-
dades de hoje, trocando experiên-
cias da jornada atual e ideias para 
fortalecer o MChFM na Província 
Cruz del Sur.

Com os testemunhos profundos 
dos animadores e dos irmãos que 
acompanham as fraternidades, os 
participantes foram fortalecidos e 
enriquecidos por tanta vida compar-
tilhada na diversidade das fraterni-
dades.

Na Província Cruz del Sur existem 18 fraternidades do Movi-
mento Champagnat: 15 na Argentina, 2 no Uruguai e outra no 
Paraguai.

https://champagnat.org/pt/encontro-de-animadores-e-assessores-das-fraternidades-do-mchfm-cruz-del-sur/
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Março de 2021

O Secretariado Irmãos Hoje está frequentemente em contato 
com as diferentes casas de formação em todo o mundo maris-
ta. Graças ao avanço da tecnologia, existem várias plataformas 
que facilitam a comunicação com os irmãos, especialmente 
com os formadores. Que alegria estar conectado com eles! Os 
formadores têm sido muito generosos em responder ao nosso 
convite para nos atualizar sobre suas respectivas realidades 
e experiências de formação. Além de atualizar nosso banco 
de dados de formação, também podemos conhecer nossos 
formadores, muitos dos quais nunca tivemos a oportunidade 
de encontrar antes, bem como jovens que estão em vias de 
ser irmãos maristas. Na verdade, estamos aprofundando nosso 
sentimento de ser uma família marista global.

Neste artigo, o Secretariado deseja compartilhar com vocês 
algumas informações sobre os noviciados. Muito do que você 
encontrará aqui nos foi fornecido pelos próprios mestres de 
noviços.

África
Existem três noviciados na África: o noviciado de Save, em 
Ruanda, para as Províncias da África Centro-Leste (PACE) e 
Madagascar; o noviciado de Matola, em Moçambique, para a 
Província da África Austral; e o noviciado de Kumasi, em Gana, 
para a Província da Nigéria e o Distrito da África Ocidental.

A pandemia de Covid-19 trouxe consigo, entre outros proble-
mas, dificuldades para viagens internacionais. Por isso, foi 
necessário criar um noviciado provisório que serviria durante 
dois anos para receber os jovens que terminavam sua forma-
ção do postulantado em Mtendere, Malawi, porque não podiam 
ir para Matola.

As Constituições 117/9 estabelecem que “[O Superior Geral 
não pode agir sem o consentimento de seu Conselho para:] (9) 
erigir, transladar ou suprimir a casa do Noviciado, ou autorizar 
o estabelecimento de vários Noviciados uma mesma Província 
ou Distrito”. Orientado por isso, decidiu-se abrir um noviciado 
em Mtendere. O Irmão Simeón Banda foi nomeado mestre de 

OS NOVICIADOS 
MARISTAS 
NO MUNDO 
MARISTA HOJE
A vida no Instituto Marista começa com 
o Noviciado, que tem como finalidade 
acompanhar o noviço no discernimento 
de seu chamado para seguir Cristo do 
jeito de Maria como irmão Marista, a 
serviço de nossa missão como Instituto 
global. O processo de discernimento 
está projetado para ajudar o noviço 
a aprofundar sua fé, conduzi-lo a um 
encontro amoroso com Deus e a tornar 
claras suas motivações e idoneidade. 
Ajudado pelo Mestre de noviços e seus 
colaboradores, o noviço começa a 
viver de acordo com as Constituições. 
Aproximando-se o final do Noviciado, 
o noviço se prepara para sua profissão 
religiosa.

(Constituições 67)

https://champagnat.org/pt/os-noviciados-maristas-no-mundo-marista-hoje/
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noviços e no dia 7 de novembro 
de 2020, 9 noviços iniciaram o 
seu ano canônico.

O noviciado da Matola, por sua 
vez, tinha 6 noviços no segundo 
ano, que finalmente fizeram os 
primeiros votos em 5 de dezembro 
de 2020. Depois disso, a casa 
ficou sem noviços. O mestre de 
noviços é o Ir. Emmanuel Mwana-
lirenji.

O noviciado de Save tem um novo 
mestre de noviços, o Ir. Fabien 
Bulaimu, que substituiu o Ir. 
Antoine Kazindu em 30 de agosto 
de 2020. O Ir. Fabien terminou 
os estudos em Roma no início de 
2020, mas ele teve que esperar 
um pouco até poder voltar para casa, obviamente devido à 
pandemia. No dia 6 de junho de 2020, 7 irmãos fizeram sua 
primeira profissão. Os noviços que deveriam entrar no no-
viciado também demoram para chegar. Até 2 de janeiro de 
2021 foram admitidos os 3 noviços da PACE do primeiro ano, 
enquanto os 2 de Madagascar foram admitidos dois meses 
depois, no dia 19 de março. Atualmente, são 9 noviços do 
segundo ano e 5 noviços do primeiro ano.

O noviciado de Kumasi, por sua vez, conseguiu seguir um ca-
minho mais regular, apesar da pandemia. No dia 13 de junho 
de 2020, 6 irmãos fizeram sua primeira profissão. Atualmente, 
são 20 noviços no segundo ano e 4 no primeiro ano. O Irmão 
Sylvain Kouassi Kan é o mestre de noviços e tem 2 irmãos em 
sua equipe.

América Sur
Temos um noviciado na América Sur, o Noviciado Regional 
de Champagnat em Cochabamba, Bolívia. Criado em 2017, 
é o noviciado das províncias do Brasil Sul-Amazônia, Brasil 
Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, Santa María de Los Andes e 
Cruz del Sur.

Em dezembro de 2020, 6 irmãos fizeram a primeira profissão. 
O então mestre de noviços, Ir. Isidro Azpeleta, terminou o seu 
mandato e assumiu o Ir. Rubens José Falcheto. No momento 
da redação deste artigo, havia apenas 1 noviço em seu segun-
do ano, pois os 10 noviços que entrarão no noviciado devem 
chegar até o dia 15 de abril de 2021. Eles iniciarão o ano 
canônico em 1º de maio de 2021.

Na comunidade de Patos de Minas, 
da Província Marista Centro-Norte 
do Brasil, há um noviço fazendo o 
noviciado, sob a responsabilidade do 
Ir. Claudino Falchetto. Esta experiên-
cia de noviciado se fundamenta nas 
Constituições 117/5: “[O Superior-
-Geral não pode agir sem o consen-
timento de seu Conselho para:] (5) 
autorizar um candidato, em caso 
particular, e por exceção, a fazer o 
Noviciado em uma comunidade do 
Instituto que não a do Noviciado, 
sob a responsabilidade de um irmão 
experiente que exerça a função de 
Mestre de noviços“.

https://champagnat.org/pt/os-noviciados-maristas-no-mundo-marista-hoje/
https://champagnat.org/pt/os-noviciados-maristas-no-mundo-marista-hoje/
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Arco Norte
Há 3 noviciados no Arco Norte: o Novicia-
do Interprovincial de La Valla em Medellín 
(Colômbia), o Noviciado de Jérémie (Haiti) e 
o Noviciado de Poughkeepsie em Nova York 
(Estados Unidos).

O noviciado de Medellín recebe noviços das 
Províncias Norandina, América Central, México 
Central e México Ocidental. O noviciado de 
Jérémie acolhe os noviços do Haiti, país que 
faz parte da Província México Ocidental. Os 
noviços da Província dos Estados Unidos fazem 
sua formação em Poughkeepsie.  

Em dezembro de 2020, professaram 2 irmãos 
que fizeram o Noviciado em Medellín. O mestre de noviços 
durante 7 anos foi o Ir. José Miguel Caballero Hierro, que tam-
bém terminou o seu mandato. Foi substituído pelo Ir. Alejandro 
Herrera Galicia. Atualmente, são 7 noviços no primeiro ano e 6 
no segundo ano, 2 dos quais estão em ano de prorrogação.

O noviciado de Jérémie conta atualmente com 10 noviços, 
sendo 5 em cada ano. A primeira profissão está programada 
para 6 de junho de 2021. O Irmão Antonio Cavazos Bueno é o 
mestre de noviços e com ele estão outros 2 irmãos mexicanos.

Atualmente não há noviços em Poughkeepsie, mas há 2 jovens 
que estão no postulantado. O mestre de noviços é o Ir. Seán 
Sammon, ex-Superior geral.

Ásia

A Ásia, talvez, tenha o quadro mais interessante no que diz 
respeito ao noviciado. Existe o Noviciado Internacional Marista 
em Tudella, Sri Lanka, que recebe noviços da Ásia do Sul e 
do Distrito da Ásia; e o Noviciado da Imaculada Conceição em 
Tamontaka, Filipinas, é o Noviciado da Ásia Oriental.

Em maio de 2020, os responsáveis   pela Ásia e Oceania, 
em antecipação ao afluxo de candidatos e à impossibilidade 
de qualquer uma dessas casas acolher um grande número, 
decidiram estabelecer em Tamontaka outro noviciado inter-re-
gional. A ideia é que Tudella e Tamontaka recebam alterna-
damente os noviços do primeiro ano, para que em 2021, por 
exemplo, os noviços da Ásia-Oceania que entrarem no novi-
ciado vão para Tamontaka e permaneçam até 2023. Enquanto 
isso, os noviços do segundo ano em Tudella continuarão até 
que professem em 2022. Só então Tudella receberá os noviços 

que chegam para o primeiro ano. 
Ou seja, em um dado momento, 
Tamontaka terá apenas noviços do 
segundo ano, enquanto Tudella terá 
apenas noviços do primeiro ano, e 
vice-versa.

Sem dúvida, a pandemia causou 
várias complicações.

Em 4 de abril de 2020, 6 irmãos 
vietnamitas do Distrito da Ásia 
emitiram seus primeiros votos. Em 
circunstâncias normais, eles teriam 
voltado para casa para visitar suas 
famílias e depois ido para o Centro 
Marista da Ásia-Pacífico (MAPAC) 
nas Filipinas para a formação do 
pós-noviciado. Mas eles foram for-

https://champagnat.org/pt/os-noviciados-maristas-no-mundo-marista-hoje/
https://champagnat.org/pt/os-noviciados-maristas-no-mundo-marista-hoje/
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çados a ficar em Sri Lanka. Alguns se inscreveram em cursos 
de teologia online, por exemplo, Mariologia, Pastoral Juvenil, 
História da Igreja e Escritura.

Os noviços entrantes para o ano de formação 2020-2021 
nunca chegaram a Tudella. Em vez disso, eles tiveram que 
seguir um programa de “pré-noviciado pós-postulante” coor-
denado pelo novo mestre de noviços nomeado, Ir. Francisco 
“Paco” García, que também ficou nas Filipinas. Anteriormente, 
Paco era o mestre dos postulantes em Davao, nas Filipinas, e 
agora ocupa o lugar de Ir. Nicholas Fernando como mestre de 
noviços.

Estes 14 pré-noviços estavam no Vietname (2), Bangladesh (2), 
Timor Leste (7), Austrália (1, um timorense), Ilhas Salomão (1) 
e nas Filipinas (1, um vietnamita). Eles iniciaram o noviciado 
canônico no dia 25 de março de 2021 e farão esta etapa de 
formação nas casas designadas pelos Provinciais e aprovadas 
pelo Superior Geral e seu Conselho, de acordo com as dispo-
sições das Constituições 117/5 às quais foi feito referência 
anteriormente neste artigo. O Ir. Paco continua como mestre de 
noviços; enquanto durar esta situação, os noviços ficarão sob a 
responsabilidade de Ir. Anselmo Kim (Vietnã), Ir. Vigilio Bwalya 
(Bangladesh), Ir. Greg McDonald (Timor Leste) e Ir. Mark Poro 
(Ilhas Salomão).

Em 6 de março, após vários meses de 
espera no MAPAC, o Irmão Paco mudou-
-se para Tamontaka, onde ficará tem-
porariamente; com ele está o noviço do 
Vietnã. Assim que as fronteiras interna-
cionais forem reabertas, eles se mudarão 
para Tudella.

Em 25 de março de 2021, 4 noviços (3 
de Timor Leste e 1 do Vietnã) emitiram 
os primeiros votos e se juntaram a outros 
6, que professaram no ano passado, 
para seguir um programa de pré-escola-
rização no Sri Lanka. Segundo o Ir. Réal 
Sauvageau, que atua como mestre de 
noviços, e conta com a colaboração do Ir. 
Rod Thompson no itinerário formativo dos 
pós-noviços, estão estudando a possibili-
dade de que esses jovens irmãos continuem sua formação e ao 
mesmo tempo realizem algum serviço pastoral nas diferentes 
comunidades do Sri Lanka. Alguns seguirão estudos profissio-
nais. Os timorenses, por sua vez, manifestaram a necessidade 
de reforço nas línguas inglesa e portuguesa.

Como está então o noviciado em Tudella depois de 25 de mar-

ço? Há um noviço de primeiro ano do sul da Ásia, um cingalês 
e um noviço que estendeu seu segundo ano por alguns meses, 
além dos 10 pós-noviços. O noviço do Sri Lanka deveria ir para 
Tamontaka, mas não pôde viajar para as Filipinas. Portanto, 
fará o noviciado em Tudella. Se a situação (da pandemia) me-
lhorar e permitir que os noviços viajem dos países onde estão 
agora, eles terminarão o noviciado em Tudella.

O noviciado de Tamontaka está sem noviços desde o final de 
2018. Havia um acordo prévio entre a Província da Ásia Leste 
e o Distrito do Pacífico para que em setembro de 2020 os no-
viços e o Ir. Jone Seduadua, mestre de noviços do noviciado de 
Lomeri, em Fiji, se transferissem para Tamontaka. Obviamente 
isso não aconteceu.

Em meados de fevereiro de 2021, o Ir. Pepito Mahong foi no-
meado mestre de noviços do noviciado de Tamontaka. No dia 
13 de abril de 2021, os 14 postulantes (9 timorenses, 3 viet-
namitas e 2 indianos) de Davao irão se mudar para Tamontaka 
para iniciar sua formação no noviciado. A cerimônia de tomada 
de hábitos está marcada para 19 de abril.

Oceania
Na Oceania há um noviciado, o Noviciado dos Irmãos Maristas 
do Pacífico, também conhecido como Noviciado de Lomeri, em 

Serua, Fiji. O mestre dos noviços é o Ir. Jone Seduadua. Em 20 
de junho de 2020, dois irmãos de Kiribati fizeram sua primeira 
profissão. Eles estão agora em Suva, Fiji, fazendo estudos de 
pós-noviciado enquanto esperam para ir para o MAPAC.

A Província Ásia Este decidiu, em 2019, enviar seu único 
noviço a Lomeri. Foi admitido em 22 de novembro do mesmo 
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ano. No início de março de 2020, ele viajou para Samoa e logo 
depois que as fronteiras foram fechadas, não pôde regressar 
a Lomeri. Por fim, o Conselho Geral aprovou a continuação do 
noviciado na comunidade de Mulivai, em Samoa, nomeando 
o Ir. Afaese Afaese como seu mestre de noviços. Seu compa-
nheiro, por sua vez, continua sua formação em Lomeri.

Em resumo, são 2 noviços, ambos no segundo ano na Oceania, 
1 em Lomeri e 1 em Mulivai. Recorde-se que os noviços do 
Timor Leste e das Ilhas Salomão, que fazem parte da Província 
da Austrália, já foram contabilizados quando falamos ante-
riormente da Ásia; com exceção de um outro noviço das Ilhas 
Salomão que concluiu recentemente o postulado e foi admitido 
ao noviciado em 25 de março de 2021, junto com os outros 14 
já mencionados.

Como a casa de formação em Baucau, Timor Leste, não podia 
acomodar todos os formandos, os irmãos decidiram alugar 
uma casa para os 8 noviços que iniciaram o ano canônico em 
25 de março de 2021.

Europa
Atualmente não há noviciado na Europa. Porém, há um jovem 
português, pertencente à Província Compostela, que iniciou o 
postulado em Madri em 25 de março de 2021. Dependendo 
do movimento do Espírito, poderá entrar no noviciado no final 
deste ano.
Esperamos que os 2 aspirantes da Província Mediterrânea que 
iniciaram a formação em janeiro de 2021 continuem e por fim 
passem ao noviciado. Estão acompanhados pelo Ir. Manuel 
Jorques Bru, da Comunidade de Málaga, Espanha.

Noviciado Maestro de novicios

Novicios 
A partir 
de marzo 
de 2021

Notas 

ÁFRICA

Save Novitiate, Ruanda H. Fabien Bulaimu 9 en 2º. 
Año

5 en  1er. A.
Noviciado de Matola, 
Mozambique

H. Emmanuel Mwanalirenji

Noviciado kumasi, 
Ghana

H. Sylvain Kouassi Kan 20 en 2º. A.

4 en 1er. A.
Mtendere Noviciado, 
Malawi

H. Simeón Banda 9 en 1er.. A. Otro grupo de 10 novicios co-
menzará el año canónico a me-
diados de abril de 2021

AMÉRICA SUR
Champagnat Noviciado 
Regional, Cochabam-
ba, Bolivia

H. Rubens José Falcheto 1 en 2º. 
Año.

10 novicios comenzarán el año 
canónico el 1 de mayo de 2021

1 novicio (2º A.) en Patos de Mi-
nas, acompañado por el H. Clau-
dinho Falchetto.

ARCO NORTE

La Valla Inter-Provin-
cial Novitiate, Medel-
lín, Colombia

Br. Alejandro Herrera Ga-
licia

6 en 2º. 
Año.

7 en 1er.. A.

2 de los 6 en 2º. año prolongan 
su tiempo de noviciado.

PANORAMA MUNDIAL
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Observações finais
Do Secretariado Irmãos hoje, em nome de todo o Instituto, 
queremos agradecer aos nossos irmãos que recentemente 
completaram sua missão como mestres de noviços. Reconhe-
cemos o trabalho que realizaram no acompanhamento dos 
noviços, muitos dos quais agora são jovens irmãos. Nossos 
agradecimentos vão para:

1. Ir. Antoine Kazindu (Save);
2. Ir. Isidro Azpeleta (Cochabamba);
3. Ir. José Miguel Caballero Hierro (Medellín); e
4. Ir. Nicolás Fernando (Tudela).

Damos as boas-vindas e enviamos nossos melhores votos e 
bênçãos aos nossos novos mestres de noviços:

Jeremías Noviciado, 
Jeremías, Haití

Br. Antonio Cavazos Bueno 5 en 2º.  A.

5 en 1er.. A.
Poughkeepsie Novi-
ciado, NY, ESTADOS 
UNIDOS

H. Sean Sammon

ASIA

Noviciado Internacio-
nal Marista, Tudella, 
Sri Lanka

H. Francisco (Paco) García 1 en 2º. 
Año

16 en 1er.. 
A.

1.	 El novicio de 2º. A. prolonga 
su tiempo de noviciado.

2.	 Distribución de los 15 novi-
cios de 1er. Año.

a.	 1 en Tudella con el H. Réal 
Sauvageau 

b.	 1 en Tamontaka con el H. 
Paco

c.	 2 en Vietnam con el H. An-
selmo Kim

d.	 2 en Bangladesh con el H. 
Vigilio Bwalya

e.	 8 en Timor Oriental con el H. 
Greg McDonald

f.	 2 en las Islas Salomón con el 
H. Mark Poro

Noviciado de la Inma-
culada Concepción, 
Tamontaka, Filipinas

H. Pepito Mahong 14 novicios serán admitidos el 
19 de abril de 2021

OCEANÍA

Noviciado marista 
hermanos pacíficos, 
Serua, Fiji

H. Jone Seduadua 1 en 2º. 
Año

El año de formación finalizará 
en septiembre de 2021 y Lomeri 
dejará de recibir novicios. Los 
futuros novicios de Oceanía irán 
a Tamontaka o a Tudella.

Comunidad Mulivai, 
Samoa

H. Afaese Afaese 1 en 2º. 
Año
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1. Ir. Fabien Bulaimu (Save);
2. Ir. Rubens José Falcheto (Cochabamba);
3. Ir. Alejandro Herrera Galicia (Medellín);
4. Ir. Francisco (Paco) García (Tudella); e
5. Ir. Pepito Mahong (Tamontaka).

Também nos alegremos de ter os seguintes irmãos que 
aceitaram acompanhar os noviços em condições especiais e 
extraordinárias:

1. Ir. Simeón Banda (Mtendere);
2. Ir. Claudino Falchetto (Patos de Minas);
3. Ir. Afaese Afaese (Mulivai);
4. Ir. Réal Sauvageau (Tudella);
5. Ir. Anselmo Kim (Vietnam);
6. Ir. Vigilio Bwalya (Bangladesh);
7. Ir. Greg McDonald (Timor Oriental); e
8. Ir. Mark Poro (Islas Salomón).

Claro, continuamos a ter em alta con-
sideração nossos veteranos mestres de 
noviços e enviamos-lhes nosso encoraja-
mento:

1. Ir. Emmanuel Mwanalirenji (Matola);
2. Ir. Sylvain Kouassi Kan (Kumasi);
3. Ir. Antonio Cavazos Bueno (Jérémie);
4. Ir. Sean Sammon (Poughkeepsie); e
5. Ir. Jone Seduadua (Fiyi).

Embora não possamos nominar a todos, pensamos também 
nos irmãos e possivelmente em alguns leigos que fazem parte 
das diferentes equipes de formação do noviciado. Eles também 
desempenham um papel muito importante na caminhada dos 
noviços. Nossa gratidão e orações por eles também.

Pedimos a Deus e à nossa Boa Mãe pelos nossos noviços. 
Que eles recebam a graça da mente aberta para permitir 
que o Espírito Santo atue neles e a generosidade de coração 

para responder ao que Deus lhes 
disser. Pedimos ao nosso querido 
pai e fundador, São Marcelino, que 
reze conosco para que Deus con-
tinue abençoando nosso Instituto 
com vocações.

Este é um momento difícil. A 
pandemia da Covid-19 pegou o 
mundo de surpresa. Todos nós fo-
mos afetados, nossas vidas foram 
alteradas. Da maneira como as 
coisas funcionavam e como se fa-
ziam antes, não é possível fazê-las 

agora. No entanto, também fomos chamados a explorar novas 
áreas que nunca pensamos em entrar. Agora aprendemos que 
na crise existem novas possibilidades que nos permitem seguir 
em frente. Acima de tudo, percebemos mais uma vez que 
“Maria, que tudo fez por nós”, continua a fazê-lo. Ela que é e 
sempre será nosso Recurso Ordinário.

Ao Irmão formador
Tua missão acompanhando os aspirantes, postulantes, noviços e jovens irmãos no seu itinerário vocacional, é fundamental 
para a vitalidade de nossa comunidade marista. Partilha com os formandos tua paixão por este estilo de vida, tua experiência 
de fé e tua espiritualidade marista, assim como teus dons pessoais e a sabedoria adquirida na vida. Cuida com esmero seu 
desenvolvimento integral, acompanhando-os com discrição e paciência. Nunca esqueça que o Espírito Santo é o primeiro 
formador dos que te são confiados. Recorre a Maria e a Marcelino como fonte de inspiração. Presta atenção à tua própria 
formação permanente e ao cuidado de ti mesmo como pessoa, cristão e religioso.

 (Regra de Vida, nº 90)

Ao noviço:
Saboreia e aproveita este tempo privilegiado do noviciado. Em primeiro lugar, abre-te sem temor ao amor de Deus, fonte 
e origem de toda vocação cristã e o único que finalmente a sustenta. Abraça plenamente o processo de iniciação à vida 
religiosa que é um caminho de conversão do coração e de crescimento pessoal. Na medida em que aprenderes a integrar os 
conselhos evangélicos e o carisma marista em tua forma de ser e de agir, irás conhecer-te e valorizar-te mais profundamen-
te. Descobre o valor do silêncio e da interioridade. Ajudar-te-ão a mergulhar na intimidade com Deus e no amor autêntico 
a teus irmãos e irmãs. Escuta o Espírito que deseja enviar-te às crianças e jovens para que sejas testemunha do amor que 
Jesus tem para com eles. Se decidires acolher a chamada a ser irmão e a comunidade te aceitar, entrega-te de todo coração 
à vivência prazerosa dos votos que professarás como religioso marista.

(Regra de Vida, nº 58)
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O Lycée Léonin, de Atenas, realizou 
uma campanha para a doação de 
sangue, em 6 de abril, seguindo 
os protocolos exigidos por causa 
da pandemia. Apesar das dificul-
dades do momento, 46 pessoas 
doaram o próprio sangue. Entre os 
participantes estavam professores, 
empregados, ex-alunos e pais dos 
estudantes.

Estados Unidos

Durante o Capítulo Provincial, 
celebrado na semana passada, foi 
eleito o novo Conselho que ajudará 
o Ir. Dan O’Riordan, novo provincial, 
na animação da Província. Os Irmãos 
eleitos são: Owen Ormsby (Vice Pro-
vincial), Hank Hammer, Dominick Pu-
jia, Todd Patenaude, Steve Schlitte e 
Seán Sammon.

Filipinas

Cinco Irmãos de East Asia e um 
Irmão do Distrito da Ásia renovaram 
seus votos em 5 de abril passado 
em Lagao, General Santos City.  A 
celebração contou com a presença 
dos irmãos das comunidades de 
Kidapawan, Cotabato, Lagao, Mar-
celino, Dadiangas e Fourvière, das 
Irmãs Missionárias Maristas e alguns 
amigos. Outros 2 Irmãos renova-
ram seus votos no dia 8 de abril na 
Capela da Sagrada Família de Notre 
Dame de Cotabato. 

EAST ASIA

RETIRO CONJUNTO DOS IRMÃOS
E LEIGOS DA PROVÍNCIA

Irmãos e leigos maristas de diferen-
tes setores da Província East Asia 
realizaram um retiro virtual da Semana 

Santa, de 29 de março a 3 de abril, com 
base nos pontos-chave da circular do 
Irmão Ernesto, Lares de Luz. Cuidamos 
da vida e geramos nova vida. O Irmão 
Ernesto, Superior-geral, foi o facilitador 
do retiro e o Irmão Dominador Santiago, 
provincial, fez uma introdução abrangen-
te sobre o tema.

Durante as sessões, o Ir. Ernesto enfati-
zou que o Espírito Santo é o verdadeiro 
mestre do retiro. É Ele quem conduz, 
move e orienta os participantes no seu 
caminho nos momentos de reflexão, 
partilha, oração e discernimento.

O Irmão Ernesto fez uma breve intro-
dução, destacando os pontos fortes 
do XXII Capítulo Geral: “Uma família 

carismática global, um farol de esperan-
ça neste mundo turbulento”. Ele disse: 
“Somos chamados a cuidar da vida e  a 
gerar vida nova em tempos de grande 
fragilidade e vulnerabilidade do mundo”. 
Ele levantou a questão da adaptação por 
causa de nossas diferentes realidades. É 
necessário se adaptar às circunstâncias 
ou situações da vida, na família ou na 
comunidade.

As orações diárias da manhã e da noite 
foram preparadas para serem utiliza-
das pelas diferentes comunidades de 
irmãos e leigos. Os leigos também se 
reuniram no final do dia e tiveram suas 
orações noturnas e compartilhamento 
de reflexões que ajudaram a aprofundar 
suas experiências. Leia e aprofunde 
neste link os seis temas abordados 
e as reflexões pessoais dos irmãos e 
leigos.

https://www.facebook.com/maristeastasia/
https://champagnat.org/pt/circulares/lares-de-luz-cuidamos-da-vida-e-geramos-nova-vida/
https://champagnat.org/pt/circulares/lares-de-luz-cuidamos-da-vida-e-geramos-nova-vida/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/capitulos-gerais/xxii-capitulo-geral/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/04/04.07.2021-NB-SPECIAL-EDITION.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/04/04.07.2021-NB-SPECIAL-EDITION.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/04/04.07.2021-NB-SPECIAL-EDITION.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/04/04.07.2021-NB-SPECIAL-EDITION.pdf
https://champagnat.org/pt/retiro-conjunto-dos-irmaos-e-leigos-da-provincia-da-east-asia/
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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

MÉXICO

MARISTAS LEIGOS DO MÉXICO REFLETEM
SOBRE A CIRCULAR LARES DE LUZ

A coordenação Nacional das fraternidades do Movimento 
Champagnat da Família Marista (MChFM) se reuniu pela 
internet no dia 20 de março com os animadores das 22 

fraternidades maristas das Províncias do México Ocidental e 
México Central para concluir o estudo sobre a circular “Casas 
de Luz”.

A Equipe Nacional é composta por 9 membros, é acompanha-
da pelo Ir. Guillermo Villarreal e sob a coordenação de Flora 
Martínez Herrera.

Desde o ano passado, este foi o quinto encontro entre a 
Equipe Nacional e os animadores das fraternidades. O 
primeiro encontro ocorreu em 25 de julho de 2020. Desde 
então eles se reúnem a cada dois meses. Por outro lado, 
esta foi a 12ª reunião da Equipe Nacional, desde 19 de 
março de 2020.

A próxima reunião será por regiões e está agendada para o dia 
19 de junho. Nesse próximo encontro, os participantes estuda-
rão a pessoa de São Marcelino, a partir de seu lado humano.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://maristas.org.mx/
https://maristas.mx/
https://champagnat.org/pt/circular-do-ir-ernesto-sanchez-barba-superior-geral/
https://champagnat.org/pt/circular-do-ir-ernesto-sanchez-barba-superior-geral/
https://champagnat.org/pt/maristas-leigos-do-mexico-refletem-sobre-a-circular-lares-de-luz/

