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SUSTENTABILIDADE DA MISSÃO MARISTA
VI MENSAGEM DA COMISSÃO INTERNACIONAL
DA MISSÃO MARISTA

A sexta mensagem da Comissão 
Internacional da Missão Ma-
rista trata da Sustentabilidade 

da Missão Marista e reflete sobre a 
necessidade de fazer com que a missão 
do Instituto seja sustentável no tempo, 
meta que requer princípios básicos e o 
compromisso de todos para alcançá-lo.

A reflexão, realizada a partir das contri-
buições feitas pela Comissão, foi escrita 
pelos Irmãos Gregorio Linacero e Libardo 
Garzón, do economato geral.
A mensagem sublinha a necessidade de 

trabalhar para garantir a vitalidade e a 
viabilidade da vida marista no presente 
e no futuro e desafia os líderes maris-
tas a promover uma mudança cultural, 
que passa pela implementação de uma 
liderança inclusiva “baseada em políticas 
comuns, processos e procedimentos 
claros e coordenados em todos os níveis 
do Instituto”.

A Comissão Internacional, formada por 
Irmãos e Leigos, assumiu a tarefa de 
refletir sobre a centralidade da missão 
marista no mundo de hoje.

Se desejar partilhar suas ideias, refle-
xões ou experiências com a Comissão 
sobre esta mensagem, escreva para 
fms.cimm@fms.it

Nesse link é possível consultar as men-
sagens publicadas a partir de janeiro.

Comissão Internacional da Missão 
Marista
A Comissão foi criada para facilitar um 
quadro para interconectar os secre-
tariados, redes e regiões de maneira 
integrada e sequencial. Ela ajudará os 

https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
mailto:fms.cimm%40fms.it?subject=
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/fr/viabilite-de-la-mission-mariste-vi-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste/
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FILIPINAS

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IRMÃO
RAYMUND GALLARDO EM LAGAO

Os Irmãos Maristas da Província East Asia celebraram a 
profissão perpétua do Irmão Raymund C. Gallardo no dia 
10 de julho na Paróquia S. Pedro e S. Paulo, em Lagao, 

General Santos City, nas Filipinas. A celebração eucarística foi 
presidida pelo pároco, Pe. Ronald Plomillo.

O Ir. Ador Santiago, Provincial, recebeu os votos em nome do 
Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez. O lema escolhido pelo Ir. 
Raymund para a profissão vem do Salmo 145,17: “O Senhor é 

fiel em todos os seus caminhos e amoroso em todas as suas 
ações”.

Devido aos protocolos decorrentes da pandemia, apenas 
sessenta e cinco pessoas participaram, incluindo os trinta e 
dois Irmãos Maristas das diversas comunidades maristas em 
Mindanao e nas ilhas de Jolo, Sulu, onde o Ir. Raymund atua 
desde 2020. Estiveram presentes também sete membros de 
família do Ir. Raymund que vieram de Sarmiento para esta 

líderes a refletir sobre as iniciativas e 
seus processos de implementação dos 
projetos do Plano Estratégico nos níveis 
global, regional e provincial na Área da 
Missão. Ao mesmo tempo, o objetivo 
da Comissão Internacional é articu-
lar as diferentes iniciativas e ações 
das Regiões, Redes e Administração 
Geral para maximizar seus impactos e 
efeitos.

Os membros da Comissão são: Ir. 
Luis Carlos Gutiérrez Blanco (Coorde-
nador, Vigário Geral), Ir. Ben Consigli 
(conselheiro geral), Ir. Ken McDonald 
(Conselheiro Geral), Ir. Francis Jumbe 
(Região África – Prov. África Austral), 
Ir. Marciano Guzmán Morana (Re-
gião Europa – Prov. Mediterránea), 
Ir. Gregorio Linacero Melón (Região 
Arco Norte – Prov. América Central), 

Ir. Alberto Guillermo Aparicio (Região 
América Sul – Prov. Cruz del Sur), Ir. 

Kevin Wander (Região Oceania – 
Dist. Pacífico), Ir. Farancis Rahmat 
(Região Ásia – East Asia), Ir. Ángel 
Diego García Otaola (Secretaria-
do de Solidariedade), Ir. Valdícer 
Fachi (Cmi), Ir. Carlos Alberto Rojas 
Carvajal e Ir. Okolo Mark Omede 
(Secretariado de Educação e Evan-
gelização), Ir. José Libardo Garzón 
Duque (Ecônomo Geral), Ir. Manuír 
Mentges (Rede de Universidades – 
Prov. Brasil Sul-Amazônia), Frank 
Malloy (Rede de Escolas – Prov. 
Austrália), María del Socorro Álvarez 
(Rede de Solidariedade – Prov. 
México Central), e María Bobillo 
(Rede de Jovens Maristas – Prov. 
Compostela). 

Baixar PDF: English | Español | Français 
| Português

https://champagnat.org/pt/profissao-perpetua-do-irmao-raymund-gallardo-em-lagao/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_PT.pdf
https://champagnat.org/fr/viabilite-de-la-mission-mariste-vi-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste/
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s México occidental
O capítulo aconteceu de 18 a 20 de julio, com a presença 
dos Irmãos Ernesto Sánchez e João Carlos do Prado. O Ir. 
Luis Enrique tomou posse como provincial. O novo con-
selho será formado pelos Irmãos Luis Roberto González, 
Sergio Cáceres, Raúl Fernando Lara Castro, Fernando Luis 
Alberto López Hernández, Melesio Tiscareño De Alba y 
Javier López Godina

Santa María de loS andeS
O capítulo começou no último dia 11 de julho e terminará 
em 15 de agosto, realizado totalmente online, por causa da 
pandemia. Da parte canônica, participam 34 irmãos capi-
tulares e em outros momentos integram o grupo outros 36 
irmãos e leigos. O Ir. Pablo González Franco começa o seu 
mandato como provincial.

México central
De 22 a 24 de julho, 
se realiza o XVIII 
Capítulo Provincial, 
durante o qual o Ir. 
Luis Felipe tomará 
posse como novo 
provincial. O lema do 
capítulo é “mesma 
missão, novos e 
grandes desafios”.
Foto: MexicoCentral
Para español: Misma 
misión, nuevos y grandes retos!

MALAWI

9 JOVENS MARISTAS 
INICIAM SEU NOVICIADO
EM MTENDERE

Nove postulantes da Província da África Austral come-
çaram seu noviciado no dia 19 de junho em Mtendere, 
Malauí. Os jovens são: Emmanuel, Denis, Mike, John, 

Elia, Samson (do Malawi); Miguel, Buca (de Angola); e Panache 
(do Zimbábue).

Normalmente, os noviços da Província África Austral vão para 
o noviciado de Matola, Moçambique, mas devido à pandemia 
provocada pela covid-19, os noviços farão sua formação de 
dois anos no noviciado provisório em Mtendere, diocese de 
Dedza.

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 
noviços.

Noviciados na África
Existem três: o noviciado de Save, em Ruanda, para as Provín-
cias 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.

https://champagnat.org/en/9-novices-begin-the-novitiate-in-mtendere/
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A equipe de Formação Permanente do Centro Internacional 
de Formação Marista de Manziana, em colaboração com 
o Secretariado Irmãos Hoje, está realizando, simulta-

neamente, dois cursos online, de julho a setembro: um para 
Acompanhadores e Formadores e outro para Irmãos de meia 
idade. Por meio desses dois programas, a Equipe procura 
compensar os cursos de formação permanente que tiveram de 
ser suspensos desde o ano passado devido à pandemia.

O Ir. Lindley Halago Sionosa, em nome do Secretariado Irmãos 
Hoje, explicou que, dadas as circunstâncias, “a equipe de 
Manziana, juntamente com o Secretariado Irmãos Hoje e 
os Conselheiros de ligação, Irmãos Óscar Martin e João do 
Prado, consideram conveniente retomar alguns programas de 
formação permanente”. Essas experiências formativas “estão à 
disposição de todos os Irmãos que desejem participar”.

A equipe de Formação Permanente é formada pelos Irmãos An-
tonio Peralta, Joe Walton, Joaquim Sperandio e Teófilo Minga.

Acompanhadores e Formadores
O Programa para Acompanhadores e Formadores 2021, 
intitulado “Ser o rosto e as mãos da sua terna misericórdia”, 
tem 48 participantes e será desenvolvido em duas partes. A 
primeira, virtual, acaba de começar, a segunda parte será 

presencial no próximo ano. As três oficinas deste ano são:

• Espiritualidade: Sendo o rosto e as mãos de sua terna 
misericórdia

• Workshop sobre Crescimento Pessoal
• Culturas juvenis hoje

Encontros formativos
O Programa “Encontros Formativos 2021” se dirige de 
maneira especial aos Irmãos entre 35 e 45 anos. Tem como 
título “Percorrendo os caminhos da oração contemplativa”, e 
consta de 9 sessões que se realizarão nos meses de julho e 
agosto deste ano. A proposta é assumir, por meio do pro-
grama, o segundo apelo do XXII Capítulo Geral e oferecer 
aos irmãos um caminho orante de discipulado para vivê-lo 
diariamente.

Em agosto começará um terceiro programa, Senderos / Meia-
-idade, para Irmãos entre 45 e 60 anos, que completará as 
propostas formativas da Equipe Permanente de Formação.

Todos esses programas serão realizados por meio da plata-
forma Zoom, com tradução simultânea. Os programas são 
interativos. Cada sessão começa às 14h, horário de Roma, e 
dura uma hora e meia (90 minutos). Mais informações neste 

ITÁLIA

COMUNIDADE DE MANZIANA PROMOVE DOIS CURSOS 
ONLINE DE FORMAÇÃO PERMANENTE

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/Manziana_2021_BookletMentors_formators.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/Manziana_2021_BookletFormativeMeetings.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/Manziana_2021_BookletFormativeMeetings.pdf
https://champagnat.org/pt/comunidade-de-manziana-promove-dois-cursos-online-de-formacao-permanente/
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SRI LANKA: MARIS STELLA COLLEGE

BRASIL: NOVO CONSELHO PROVINCIAL DE BRASIL 
CENTRO-SUL

TANZÂNIA: POSTULANDADO EM MWANZA

ESPANHA: FUNDACIÓN MARCELINO 
CHAMPAGNAT – ESCOLA DE VERANO EM 
GRANADA

CASA GERAL: ENTREGA DA REGRA DE VIDA 
E CONSTITUIÇÕES À COMUNIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO GERAL

mundo marista

ALEMANHA: MARISTEN-GYMNASIUM FURTH

CUBA E ITALIA

NOVOS MEMBROS DO PROGRAMA LAVALLA200>

O Ir. José Manuel Acal Francés (Ibérica) e Enrique Muñoz 
Becerra (Mediterranea) são os novos membros do Pro-
grama Lavalla200> e foram enviados pelo irmão Ernesto 

Sánchez, Superior Geral: irão para as comunidades de Holguin 
(Cuba) e Siracusa (Itália), respectivamente.
O Ir. José Manuel e Enrique começaram sua preparação e dis-
cernimento no final de abril com conversas pessoais semanais, 
seguidas por seminários online, uma semana em presença na 
Casa Geral e, finalmente, duas semanas de inserção na comu-
nidade de Siracusa.
O irmão Ernesto agradeceu-lhes pela disponibilidade em nível 
mundial, pela seriedade de sua preparação e os encorajou 
em seu compromisso com os vulneráveis e na 
construção de lares de luz, comunidades para 
um novo começo. O Ir. Ernesto também agrade-
ceu aos Provinciais envolvidos por sua generosa 
colaboração.
Eles assumirão suas novas missões ainda este 
ano, logo que consigam cumprir as formalidades 
de os vistos.

https://maristasiberica.com/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/comunidades-internacionais/
https://champagnat.org/pt/novos-membros-do-programa-lavalla200/
https://youtu.be/Rtrm2a0ABjg
https://youtu.be/c-Pbv4iKr5w
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REDE INTERAMERICANA CORAÇÃO SOLIDÁRIO DISCUTE 
SOBRE SOLIDARIEDADE MARISTA EM TEMPOS DE PANDEMIA

No dia 7 de julho ocorreu o 1º 
Encontro do ciclo “Ressonâncias da 
Solidariedade Marista nas Américas 

em tempos de pandemia”. Participaram 
do evento online os membros da Rede 
Interamericana Coração Solidário Marista, 
que reúne representantes das áreas de 
Solidariedade e Direitos das Crianças e 
Adolescentes nas Províncias da Região 
América Sul e Arco Norte.
Para a coordenadora da Rede, María del 
Socorro Álvarez Noriega, da Província de 
México Central, o espaço que teve como 
tema “Ecos de Solidariedade em tempos 
de pandemia em nossas Províncias e 
Setores” foi uma oportunidade privilegiada para compartilhar 
diferentes cenários da pandemia nas Américas e dialogar sobre 
as diversas maneiras de relacionar-se com outros atores da 
sociedade civil, de outras congregações religiosas e redes 
de direitos. “O momento nos permitiu perceber a riqueza de 
aprender e compartilhar práticas de solidariedade em rede”, 
afirmou.
A proposta do encontro consistiu em compartilhar experiências 
de solidariedade durante o período pandêmico, recordar a iden-

tidade marista como Rede e as conexões com o plano estraté-
gico do Instituto. Durante o evento, cada Província apresentou 
um relato sobre as atuais experiências relacionadas ao cuidado 
e defesa dos direitos de crianças e jovens em sua Província.
O ciclo “Ressonâncias de Solidariedade Marista nas Amé-
ricas” continuará com a segunda reunião, no próximo 6 
de agosto, com o tema “Educar em/para a solidariedade 
transformadora desde o Currículo Acadêmico – Metodologia 
de Aprendizagem e Serviço”.

Depois de sua estada em Paris, as forças de Marcelino Champagnat diminuíram. Os médicos de hoje, ao verem 
os sintomas, pensariam em câncer de estômago, mas isso não se falava em 1839. A saúde de Marcelino Cham-
pagnat se debilitou a ponto de começar a pensar em sua sucessão.
Padre Colin, como superior da Sociedade de Maria, propôs a eleição que aconteceu no sábado, 12 de outubro, 
durante o retiro de 1839. Foram eleitores os 92 irmãos professos perpétuos que haviam naquele momento. O 
Irmão Francisco obteve 87 votos, o Irmão Louis-Marie 70 e o Irmão Jean-Baptiste 57.
Naquela noite, o novo Superior e seus Assistentes ficaram encarregados de servir as mesas.
Francisco naquela noite escreverá no seu diário: “Que farei eu, que reconheço claramente que não tenho a força 
do corpo e a saúde, e muito menos a do espírito e da virtude? A vontade de Deus foi manifestada; eu resigno-me 
a isso com a doce confiança de que Aquele que com uma mão me impõe este fardo, com a outra saberá supor-
tar o seu peso … Terei que temperar, em todos os momentos, firmeza com doçura, severidade com misericórdia. 
Terei que encorajar, fortalecer, alertar, corrigir … Oh, quão grandes são essas obrigações! Como são difíceis!”
Alguns dias depois, completará:
“Meu Deus, concede-me, pela tua graça, tornar-me Irmão Superior segundo o teu coração, dedicado a todas 
as minhas funções, ocupado apenas na minha posição, gemendo sob o peso da minha tarefa, levando-a com 
coragem, tendo que prestar contas dela, olhando só a ti, buscando só a ti, esperando só em ti, temendo só a ti. 
Dá-me colaboradores zelosos, manda bons trabalhadores para a tua vinha, para a tua colheita. Concede-me o 
discernimento para escolhê-los, a piedade para formá-los, a prudência para ocupá-los, vigilância e bondade 
para governá-los. Abençoa-os, encha-os do teu espírito e que sejam sempre aplicados em seu ministério.

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do instituto marista

18. Eleição como “Diretor Geral”

https://champagnat.org/pt/rede-interamericana-coracao-solidario-discute-sobre-solidariedade-marista-em-tempos-de-pandemia/
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BRASIL CENTRO-SUL

VII CAPÍTULO DA PROVINCIA MARISTA

A Província Marista 
do Brasil Centro-Sul 
celebrou o seu VII 

Capítulo Provincial nos dias 
08 e 09 de julho. Nessa 
sessão capitular, o Ir. Pro-
vincial, Benê Oliveira iniciou 
o seu segundo mandato 
de serviço de animação 
e governo da Provincia. 
Também se deu a eleição 
do novo Conselho Provin-
cial formado pelos Irmãos 
Anacleto Peruzzo, Délcio 
Balestrin, Miguel Fernan-
des, Rogério Mateucci, 
Ronaldo Luzzi e Vanderlei 
S. Santos.

Participaram presencial-
mente do evento, os 22 Irmãos Capitulares e 3 colaboradores. 
Algumas sessões foram transmitidas ao vivo. De Roma, acom-
panharam os trabalhos capitulares os Irmãos Óscar Martín e 
Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiros-Gerais que acompa-
nham a Provincia. O Irmão Ernesto Sánchez, Superior-Geral 
esteve presente através de uma mensagem, que pode assistir 
nesse link.

Durante o encontro, foram recordados alguns temas, realida-
des, realizações e desafios da Provincia:

• as sessões preparatórias em estado-de-capítulo;
• a criação e o desenvolvimento da Organização Religiosa 

(OR);
• o redimensionamento da Animação Vocacional;
• a criação dos Núcleos de Identidade, Missão 

e Vocação (NIMV’s) nas frentes apostólicas do 
Grupo Marista;

• a solidariedade da PMBCS em tempo de coro-
navírus; e o cuidado das pessoas;

• o plano estratégico da PMBCS e do Grupo 
Marista;

• os impactos da pandemia e as medidas de 
contenção sobre a missão e as economias da 
PMBCS e do Grupo Marista;

• o abrangente Relatório do Triênio 2017-2020;
• as muitas outras ações que promoveram a 

vitalidade, a sustentabilidade e a fecundidade da vida e da 
missão maristas da Provincia.

Com o lema “À sombra da árvore“, os capitulares se reuniram 
para refletir sobre “quem Deus quer que sejamos e o que deseja 
que façamos”, num mundo emergente, incertezas e desigual-
dades sociais, mas de muitas bênçãos, aprendizados, transfor-
mações e oportunidades. Decorrente dessa atitude e postura, 
abordaram as expectativas, sonhos e visões para a Província, no 
horizonte 2021-2024, e aprovaram as prioridades:

Animação Vocacional;
Vida Consagrada e Província Mais Simples;
Maristas de Champagnat em Missão.

https://youtu.be/hOH-OCSVxo8
https://champagnat.org/pt/vii-capitulo-de-la-provincia-marista-de-brasil-centro-sul/
https://youtu.be/hOH-OCSVxo8
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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

As equipes gestoras das obras 
educativas maristas da Catalu-
nha (Província de l’Hermitage) 

realizaram seu encontro anual no 
dia 2 de julho. Devido à pandemia, o 
encontro foi realizado online e não no 
Mosteiro de Les Avellanes (La Nogue-
ra-Lleida), como é a tradição. O evento 
contou com a presença do Ir. Carlos 
Alberto Rojas, diretor do Secretariado 
de Educação e Evangelização, que 
apresentou o projeto da Rede Global 
Marista de Escolas.

No encontro foram discutidos temas relacionados ao Plano 
Estratégico, à formação, à comunicação, à economia e ao 
tema do próximo ano escolar. Da mesma forma, foram dis-
cutidas as linhas de trabalho, os objetivos, as novas equipes 
das escolas e as obras sociais que começarão a funcionar a 
partir do próximo ano …

Durante sua participação, o Irmão Carlos Alberto explicou 
o procedimento a ser seguido a partir de agora, com três 
oficinas inter-regionais nas quais participarão diretores de 
escolas, educadores, estudantes e famílias. A oficina Euro-
pa e África acontecerá no dia 23 de setembro. “Um projeto 
que vai nos dar um plus de diversidade e enriquecimento, 
que vem da possibilidade de nos conectarmos”, comentou.

Ao longo do encontro, as equipes das escolas tiveram um 
espaço para avaliar o projeto de inovação educacional 
Maristes Xarxa Innovació (MXI) e, paralelamente, as equi-
pes das obras sociais refletiram sobre como integramos a 

participação de crianças e jovens na educação que nós lhes 
oferecemos, na perspectiva dos direitos. Este espaço foi 
dinamizado por Jordi Vicente, educador do Colégio Maristas 
Champagnat (Badalona).

No final do encontro houve um momento de agradecer o 
trabalho das pessoas das equipes diretivas das escolas, 
das obras sociais e dos serviços centrais que no próximo 
ano assumirão uma responsabilidade diferente. Do mesmo 
modo, desejou-se boa sorte e bom trabalho às pessoas que 
integram tanto às equipes diretivas das obras educativas 
assim como à Equipe de Missão dos Maristas Catalunha a 
partir do próximo ano.

O Ir. Jaume Parés encerrou o encontro agradecendo, tanto 
em seu nome como no do Irmão provincial, Pere Ferré, pelo 
esforço, dedicação e trabalho que cada um e todos os in-
tegrantes das obras educativas maristas realizaram em um 
ano especialmente complicado: “Dizemos-lhes OBRIGADO 
com letras maiúsculas”.

ESPANHA

A REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS É APRESENTADA
NO ENCONTRO DE EQUIPES DE DIRETORES DA CATALUNHA

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
http://maristas da Catalunha
http://maristas da Catalunha
https://champagnat.org/pt/o-instituto-marista-lancara-a-rede-global-marista-de-escolas-em-outubro/
https://champagnat.org/pt/o-instituto-marista-lancara-a-rede-global-marista-de-escolas-em-outubro/
https://champagnat.org/pt/a-rede-global-marista-de-escolas-e-apresentada-no-encontro-de-equipes-de-diretores-da-catalunha/

