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NOTÍCIASMARISTAS

■ De 1º a 5 de agosto, os Irmãos Ken McDonald e Óscar Martín, 
Conselheiros-gerais, e o Irmão Francis Yufenyuy Lukong, Subdi-
retor do Secretariado de Solidariedade, participam da transição 
do Distrito da África Ocidental para se tornar Província. Os três 
Irmãos também estarão presentes durante o Capítulo Provincial 
da África Ocidental, que acontecerá de 9 a 13 de agosto.
■ No dia 2 de agosto, a Equipe de Formação Permanente 
(Manziana) juntamente com o Secretariado Irmãos Hoje reali-
zaram a 1ª Oficina de Crescimento Pessoal online como parte 
do Curso para Mestres e Formadores. Entre os facilitadores 
estavam Mónica Jiménez Díaz e Leandro Miranda Quan, ambos 
acompanhantes na formação psico-histórico-espiritual. A Ofici-
na também acontece nos dias 4 e 6 de agosto.
■ Na terça-feira, 3 de agosto, o Secretariado Irmãos Hoje, jun-
tamente com a Comissão Internacional para a Revisão do Guia 
da Formação, a Comissão Internacional Irmãos Hoje, os Coor-
denadores Regionais de Formação e o presidente da Comissão 
Regional Irmãos Hoje participaram do Encontro da Equipe de 

Consultoria Inter-regional para Revisão do Guia de Formação do 
Arco Norte e América Sul. 
■ Na terça-feira, a Equipe de Formação Permanente (Manzia-
na), junto com o Secretariado Irmãos Hoje, deu continuidade 
aos Encontros Formativos online. E, nesse mesmo dia, os 
Irmãos do Secretariado Irmãos Hoje também realizaram virtual-
mente a 1ª Oficina de Acompanhamento. O Ir. Darren Burge, da 
Província da Austrália, foi o moderador.
■ No dia 5 de agosto, o Secretariado Irmãos Hoje, juntamen-
te com a Comissão Internacional para a Revisão do Guia de 
Formação, a Comissão Internacional Irmãos Hoje, os Coorde-
nadores Regionais de Formação e o presidente da Comissão 
Regional Irmãos Hoje participarão do Encontro da Equipe de 
Consulta Inter-regional para a Revisão do Guia de Formação 
para a África e Europa. E nesse mesmo dia será realizada 
também a Reunião da Equipe de Consulta Inter-regional para a 
Revisão do Guia de Formação da Ásia e Oceania, com todos os 
membros correspondentes. 

administração geral

MÉXICO

XVIII CAPÍTULO PROVINCIAL DO MÉXICO CENTRAL

Com o tema “Mesma missão, 
novos e grandes desafios!”, a 
Província México Central realizou 

seu XVIII Capítulo Provincial, de 22 a 
24 de julho. Durante o Capítulo, o Ir. 
Luis Felipe González iniciou sua mis-
são como Provincial e foram eleitos, 
para o próximo triênio, os membros do 
Conselho Provincial. São eles: Irmãos 
Juan Carlos Robles Gil, comunidade de 
Irapuato; Juan Jesús Franco, comu-
nidade de Pachuca; Hugo Émerson 
Jiménez, comunidade do CUM CDMX; 
Luis Felipe González, Provincial; Juan 
Montúfar, comunidade de Acoxpa 
CDMX; Rodrigo Espinosa, comunidade 
de Querétaro e Marco Soto, comunida-
de de Ixtaltepec.

https://champagnat.org/pt/xviii-capitulo-provincial-do-mexico-central/
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Além dos Irmãos Capitulares, estiveram 
presentes o Irmão Ernesto Sánchez 
(Superior-geral), o Irmão João Carlos do 
Prado (Conselheiro-geral), o Provincial 
do México Ocidental que inicia o seu 
mandato e o que o encerra, os Irmãos 
Luis Enrique Rodríguez e Miguel Ángel 
Santos. Participaram também 6 leigos/as 
maristas da Província México Central.

No primeiro dia, 22 de julho, o Ir. Luis 
Felipe González assumiu o mandato de 
Provincial e agradeceu ao Ir. José Sán-
chez pelo serviço que prestou durante 
os dois triênios. Por sua vez, o Ir. José 
Sánchez (Pepe) comentou o trabalho 
realizado nos últimos três anos. Ele des-
tacou os avanços da missão nas obras, 
a estrutura organizacional da Província, 
os temas de governo, gestão e adminis-
tração. Durante a sua participação, o Ir. 
Ernesto Sánchez agradeceu ao Ir. Pepe 
pelo serviço prestado: “Foi muito boa a 
maneira como Pepe abriu caminhos em 
uma fase de incerteza, conseguiu fazer 
equipe, encorajar, organizar e impulsio-
nar... Obrigado, Pepe”.

No segundo dia, foram revisadas as 
propostas das diferentes comissões de 
trabalho:
• Vida e missão Marista: irmãos, leigos 
e formação
• Missão marista: educação e evange-
lização
• Gestão, animação e governo
• Assuntos econômicos.
Ao concluir a aprovação das linhas de 
ação, os irmãos agradeceram aos lei-
gos maristas por sua participação nos 
dois dias de trabalho.

No sábado, 24 de julho, os Irmãos con-
tinuaram com o estudo e a aprovação 
das Normas da Província. Em seguida, 
realizou-se a eleição dos membros do 
próximo Conselho Provincial.

Antes de encerrar o Capítulo, o Irmão 
Ernesto dirigiu sua mensagem: “Levo 
uma experiência de fraternidade 
muito bonita, com um ambiente de 
diálogo e harmonia, que se viveu 
nestes dias. As linhas de ação que 
propõem tocam nos pontos-chave da 

ampla missão que têm nesta Provín-
cia… Coloquemos a nossa energia 
naquilo que gera a vida e o futuro, em 
sinergia com as leigas e os leigos, 
especialmente para os mais neces-
sitados. Deus está nos pedindo e 
precisamos nos mover”.

Da mesma forma, o Ir. Luis Enrique, 
novo Provincial do México Ocidental, 
destacou que “algo muito importan-
te para nós é reconhecer o que se 
segue, e como é bom que possamos 
continuar caminhando juntos. O que 
nos cabe, a Luis Felipe e a mim, é 
criar um México Marista. Somos duas 
Províncias, porém em um México 
Marista com a mesma missão, e novos 
e grandes desafios ”.

E depois de plantar uma árvore que 
simboliza os desafios e os sonhos do 
novo Conselho, o Ir. Luis Felipe Gonzá-
lez, novo Provincial do México Central, 
expressou: “Que essa árvore represente 
os compromissos e as ações que proje-
tamos nesse Capítulo”.

https://champagnat.org/pt/xviii-capitulo-provincial-do-mexico-central/


4 I AGOSTO I 2021

notícias maristas 689

3

BRASIL

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO
PROVINCIAL DE BRASIL CENTRO-NORTE

Em carta enviada aos Irmãos da Província, o Ir. Ernesto 
Sánchez, Superior-Geral, anunciou a nomeação do Ir. 
José de Assis Elias de Brito como Provincial da Província 

Marista Brasil Centro Norte, por um primeiro período de três 
anos. O Ir. José de Assis substituirá o Ir. Ataide José de Lima, 
provincial desde 2015.

Na carta, o Superior-Geral agradeceu a generosidade do Ir. 
Assis em aceitar esta missão de liderança a serviço da sua 
Província e destacou a confiança no seu serviço: “sua expe-
riência de vários anos como Conselheiro-Provincial, bem como 
seu tempo de serviço na UMBRASIL e, nos últimos anos, como 

Diretor do Colégio Marista de Natal serão de grande ajuda em 
seu serviço de liderança”.

O Ir. Ernesto agradeceu também à ao Ir. Ataide: “Sua dedicação 
e engajamento, assim como seu trabalho em equipe, têm sido de 
grande ajuda. Sua colaboração com os outros Provinciais do Brasil 
e da America Sul é muito valiosa. Agradeço também ao Conselho 
Provincial e aos diferentes grupos de animação provincial.”

O Irmão Assis iniciará seu mandato com a celebração de 
abertura do Capítulo Provincial, agendado para 17 de dezembro 
deste ano.

Ir. Assis
Natural de Araçagi, estado da Paraíba, 
Irmão José de Assis Elias de Brito ou Ir. 
Assis, como é conhecido, nasceu em 15 
de outubro de 1979. É ex-aluno Marista, 
tendo cursado a educação básica no 
Colégio Marista Pio X, em João Pessoa.

Iniciou a caminhada como Irmão Marista 
em 1999, quando ingressou no Aspiran-
tado em Nísia Floresta. Fez o Pré-Postu-
lantado no ano de 2000, em Fortaleza; 
o Postulantado em 2001, na cidade de 
Natal e o Noviciado também em Forta-
leza. Realizou a Primeira Profissão em 
2003 e, no ano seguinte, ingressou no 
Juniorato, em Belo Horizonte. Em 2009, 
realizou os Votos Perpétuos.

É formado em Pedagogia pela Universi-
dade Católica de Brasília e em Teologia 
pelo Instituto Santo Tomás de Aquino, 
em Belo Horizonte.  Possui Pós-Gra-
duação em Gestão Educacional pela 
Universidade Católica de Brasília e em 
Teologia da Vida Religiosa pela Escola 
Superior de Teologia e Espiritualidade 
Franciscana. Tem formação em Ensino 
Religioso e Escola em Pastoral pela Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná, 
em Metodologia Catequética pelo Centro 
Universitário Salesiano de São Paulo 
e é formado conselheiro pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa. 
Atualmente, é estudante do MBA em 
Gestão de Projetos pela Universidade de 
São Paulo.

Em sua missão, como Irmão Marista, foi 
diretor do Colégio Marista Champagnat 
de Taguatinga, Coordenador da Área de 
Vida Consagrada e Laicato e da Área de 
Missão da UMBRASIL.  Foi Vice-Presi-
dente das Mantenedoras União Brasi-
leira de Educação e Ensino e da União 
Norte Brasileira de Educação e Cultura, 
no período de 2013 a 2015, além de 
Conselheiro Provincial por dois man-

dados consecutivos, de 2013 a 2018. 
Por alguns anos, fez parte da Rede de 
Espiritualidade Apostólica Marista do 
Continente Americano.

Atualmente é Animador Canônico da 
Comunidade Marista de Natal, membro 
do Comitê da Região América Sul, Diretor 
do Colégio Marista de Natal e membro 
partícipe do Comitê Provincial de Gover-
nança Corporativa das Mantenedoras 
UBEE-UNBEC.  No Estado do Rio Grande 
do Norte, é conselheiro e coordena o 
Conselho Estadual da Associação de 
Escolas Católicas.

https://marista.edu.br/
https://marista.edu.br/
https://champagnat.org/pt/ir-jose-de-assis-elias-de-brito-provincial-de-brasil-centro-norte/
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Marcelino Champagnat faleceu no dia 6 de junho de 1840, de madrugada. O Irmão Francisco foi o responsável pela 
organização do funeral e pela comunicação da notícia a todas as comunidades de Irmãos. Na circular, o Irmão 
Francisco recorda que “a morte pôs fim a uma vida penitente, laboriosa e cheia de obras de zelo e devoção, pelos 
sofrimentos de uma longa e cruel enfermidade”. Mas acrescenta: “será mais eficaz e poderoso como nosso prote-
tor no céu, com a divina Maria, a quem nos deu tudo na sua morte… Agora cabe-nos recolher e seguir cuidadosa-
mente as suas últimas e comoventes instruções”.
Em seguida, indicou os sufrágios para o descanso da alma do falecido e anunciou que um pintor veio para reprodu-
zir seu retrato, prometendo uma cópia a cada comunidade.
Ele também deu duas normas: ler o Testamento Espiritual todos os meses e celebrar uma missa solene no dia 6 de 
junho de cada ano, para lembrar a vida e os ensinamentos do Fundador.
Pouco depois, ele escreveu em seus cadernos: “É necessário que cada Congregação conserve o espírito de seu 
Fundador para o bem que Deus se propôs ao inspirá-la”.
Sete meses depois, em 20 de fevereiro de 1841, quando l’Hermitage recebeu o retrato do Padre Champagnat, ele 
escreveu em seu diário: “Recepção do retrato do Padre Champagnat. Ser sua imagem viva”.

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

20. Morte de Champagnat

Como parte da celebração da Semana Nacio-
nal de Conscientização sobre as Vocações, 
a Província dos Irmãos Maristas da Austrália 

lançará seu novo site vocacional (http://www.ma-
ristvocations.com.au/), no dia 4 de agosto, com 
o objetivo de fornecer material e recursos sobre a 
vida e a missão dos Irmãos Maristas no contexto 
atual, e ajudar as pessoas a discernir sua vida 
como Irmão Marista.
Esse site faz parte da fidelidade dos Irmãos Ma-
ristas que buscam oferecer recursos e meios para 
que os jovens analisem a possibilidade de um com-
promisso religioso formal na Igreja Católica. Por meio do site, a 
Província Marista promove e defende as diferentes expressões 
de viver a vocação e o discipulado de Jesus Cristo, incluindo a 
vida como irmão religioso.
O novo site oferece informações introdutórias sobre os Irmãos 
Maristas na Austrália, inclui conhecimentos sobre a vida e 
a espiritualidade dos Irmãos, uma breve história de nosso 
Fundador, São Marcelino Champagnat, e informações sobre as 
etapas de discernimento e formação. 
Ele também apresenta recursos para utilização na educação e 
formação, e inclui três séries de filmes diferentes. A primeira 
série, “Ser marista”, contém três filmes intitulados “Significado 
e missão”, “Comunidade e relacionamentos” e “Fé e espi-
ritualidade”, todos focados na compreensão contextual dos 
elementos-chave da vida marista na Austrália. A segunda série, 

“Características da vida marista”, oferece recursos para refletir 
sobre a natureza da missão, a espiritualidade e a comunidade 
do irmão marista hoje. A terceira série, “Talking Heads”, apre-
senta os Irmãos Maristas da Austrália em perguntas e respos-
tas interessantes, provocantes e desafiadoras sobre a vida atual 
de um Irmão Marista.
Também inclui informações sobre as pastorais que os Irmãos 
Maristas desenvolvem e contatos com os que continuam com-
prometidos por meio da Associação Marista de São Marcelino 
Champagnat.
O site é compatível com todos os dispositivos móveis, o que 
torna mais fácil e claro o acesso ao conteúdo. Para mais 
informações, visite as redes sociais: Instagram (@fmsbrothers: 
‘Marist Brothers Life Aus’) e Facebook (@MaristVocations: 
‘Marist Brothers Life’).

AUSTRÁLIA

A Província da Austrália lança
novo site sobre as Vocações

http://www.maristvocations.com.au/
http://www.maristvocations.com.au/
https://www.instagram.com/fmsbrothers/
https://www.facebook.com/MaristVocations
https://champagnat.org/pt/a-provincia-da-australia-lanca-novo-site-sobre-as-vocacoes/
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CHILE: COLEGIO MARISTA LAS COMPAÑÍAS – N. 
SRA. ANDACOLLO

ESTADOS UNIDOS: LA COMUNIDAD DE LOS 
FRESNOS CELEBRA EL 81º ANIVERSARIO DEL H. 
PAUL PHILLIPP COMO MARISTA

MADAGASCAR: LAICOS Y JÓVENES MARISTAS 
EN ANTSIRANANA

RUMANIA: CASE ALE SPERANTEI – BUCARESTNUEVA ZELANDA: ST PETER’S COLLEGE, 
PALMERSTON NORTH

mundo marista

ESTADOS UNIDOS: MARIST YOUTH USA

Papua-Nova Guiné pertence à Província da Austrália 
e tem três comunidades:
Mabiri (região autônoma de Bougainville). A comu-

nidade é formada pelos irmãos Clement Pekubei, Mark 
Kenatsi e Sixtus Winduo. Todos participam da pastoral 
escolar do St Joseph’s College Mabiri, que atualmen-
te conta com 345 alunos. No ano passado, devido à 
COVID-19, muitos alunos foram afastados da escola, por isso, 
este ano eles têm uma turma adicional do 9º ano, com aproxi-
madamente 40 alunos em cada turma.
O Ir. Mark é o diretor, o Ir. Clement é o responsável pelos 
estudantes e o Ir. Sixtus ensina inglês, além de auxiliar o diretor 
e o tesoureiro. Brendan Sinei também está oficialmente ligado 
à comunidade. Da mesma forma, existem vários aspirantes que 
moram com os irmãos. Benedict Tooming, que coordena o Pas-
toral Marista na Melanésia, é um visitante frequente de Arawa.
Madang (na província de Madang). A comunidade dos irmãos 
está localizada ao lado da Universidade do Verbo Divino. O irmão 
Rodney Pauru é o líder comunitário e formador. Ele leciona na 
Faculdade de Negócios na Universidade e apóia o presidente 

em projetos. Ele também acompanha os três irmãos estudantes: 
Cyril Benora (de Wewak, PNG), Fereole Melteror (de Vanuatu) e 
Carlvin Rumina (de Bougainville). Todos estão fazendo o Curso 
de Estudos Sociais e Religiosos. Port Moresby (Província Central, 
Distrito da Capital Nacional). Atualmente há três Irmãos na comu-
nidade: Finan Valei, Dominic Tsibuen e Henry Uguni. O Ir. Finan 
administra a propriedade, o Ir. Dominic leciona na Escola Técnica 
De La Salle em Hohola, e o Ir. Henry espera pacientemente para 
poder retornar às Ilhas Salomão, cujo governo limitou todas as 
chegadas internacionais, mesmo de seus cidadãos, como é o 
seu caso. Francis Marai, administrador e diretor financeiro da 
Melanésia, também está na residência, pois antes era o Centro 
da Administração do Distrito da Melanésia.

PAPUA-NOVA GUINÉ

PRESENÇA MARISTA

http://msa.edu.au/
https://champagnat.org/pt/presenca-marista-em-papua-nova-guine/
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O Departamento de Proteção das 
Crianças da Província East Asia 
organizou uma reunião com os 

líderes estudantis das escolas maristas 
e outros líderes não ligados à escola no 
dia 23 de julho. Estiveram presentes 125 
líderes estudantis, seus conselheiros e os 
encarregados de proteção das crianças 
nas escolas. O objetivo do encontro foi 
o de proporcionar conscientização sobre 
crimes cibernéticos, segurança cibernéti-
ca, direitos das crianças e outras formas 
de ameaças cibernéticas e também de 
educar e engajar a geração Z a tomar 
medidas para proteger crianças e jovens 
contra abuso e exploração sexual on-line, 
cyberbullying e todas as formas de amea-
ças cibernéticas.

Entre os assessores do encontro estava 
a Dra. Teresa Paula de Luna, professora 
associada da UP Diliman, que falou sobre 
o “Impacto do Espaço Cibernético no 
Comportamento Humano e na Socieda-
de”. O Pe. Yoniz Beley, OMI, que dirige a 

Juventude Oblata das Filipinas, apresentou 
a “Necessidade da Juventude de Participar 
na Co-criação de um Espaço Cibernéti-
co mais Seguro”. Enquanto isso, a Sra. 
Concepción Sangil, discutiu o Programa de 
Empoderamento da Juventude Cibernética.

Durante o seminário, foram feitas as 
seguintes perguntas aos participantes: 
sobre quanto foi compartilhado, o que 
lhe causou mais impacto? Em relação 
às preocupações de hoje das crianças 
e jovens, o que nos diz São Marcelino 
Champagnat?

As propostas e discussões dos grupos 
foram apresentadas no plenário. Ficou 
evidente a necessidade de promover 
webinars de alfabetização cibernética, a 
abertura de um help desk para estudan-
tes sobre a exploração on-line e abuso 
sexual de crianças, a criação de uma 
comissão que trabalhe a cibersegurança 
nas escolas, trabalhando em estreita co-
laboração com os orientadores escolares.

FILIPINAS

EAST ASIA PROMOVE A PROTEÇÃO 
DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DA 
FORMAÇÃO SOBRE AS AMEAÇAS 
CIBERNÉTICAS

n
o
tí

c
ia

s 
b
re

ve
s Chile

A equipe de animação do Âmbito de 
Evangelização Explícita se reuniu no 
dia 29 de julho com os animadores 
das fraternidades do MCHFM e do 
movimento de Leigos/as Maristas 
de Champagnat do país, para iniciar 
a fase 2 do Fórum Internacional da 
Vocação Laical.

Canadá

De 30 de julho a 1º de agosto foi 
realizada online a Assembleia dos 
Maristas do Canadá. O evento 
marcou a implantação do Distrito 
Marista do Canadá, dependente 
das Províncias dos Estados Unidos, 
México Central e México Ocidental. 
Para questões canônicas, o Distrito 
do Canadá dependerá da Província 
dos Estados Unidos. O Ir. Gaston Ro-
bert assumiu a posição de primeiro 
superior do Distrito.

estados Unidos

Durante esta semana é realizado o 
primeiro encontro anual de líderes 
da Juventude Marista da Província, 
em Indiana. Mais de 100 profes-
sores, jovens e adultos maristas 
participam de uma semana com 
seminários e outras dinâmicas que 
os fortalecerão como líderes da 
missão marista. 

Brasil Centro-norte

Diversos membros da equipe brasi-
leira que participa das Olimpíadas no 
Japão são pessoas que tiveram uma 
passagem pelas escolas maristas. 
Entre eles se destacam Bruno 
Fratus, medalha de bronze nos 50 
metros da natação, Maurício Borges, 
da seleção de vôlei, e Matheus 
Cunha, da seleção de futebol (veja 
outros detalhes nesse link.

https://champagnat.org/pt/east-asia-promove-a-protecao-das-criancas-atraves-da-formacao-sobre-as-ameacas-ciberneticas/
https://bit.ly/3fdusnD
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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

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

LEIGOS MARISTAS PARTICIPAM DE ENCONTRO
COM O CONSELHO NACIONAL DE LAICATO DO BRASIL

Mais de 25 Leigos e Leigas do Mo-
vimento Champagnat da Família 
Marista (MChFM) e do Movimento 

Farol – acompanhados pelos  Irmãos 
Assessores de Fraternidade do MChFM 
– participaram de um encontro formativo 
online, a primeira semana de julho, com 
o objetivo de reforçar a relação dos laicos 
da Província Brasil Sul-Amazônia  com o 
Conselho Nacional de Laicato do Brasil 
(CNLB), um organismo da esfera canônica 
que reúne Leigos/as, Pastorais e Movi-
mentos para refletir aspectos da vocação 
cristã e pensar ações que fomentem a 
construção de uma sociedade mais justa e humana.
No encontro foi comunicado que está em andamento uma ação de 
filiação do Brasil Marista ao CNLB, por meio da iniciativa encami-
nhada pela Comissão de Vida Marista da Umbrasil. Essa filiação 
deve ser efetivada no mês de outubro com a validação da carta 
enviada pela Umbrasil para a Assembleia Nacional do CNLB.
Durante a reunião as lideranças das expressões laicais maris-
tas conversaram com o coordenador do CNLB Regional Sul 3, 
Waldir Bohn Gas, e com o representante do laicato marista no 
CNLB, Edison Oliveira. Eles apresentaram um histórico sobre o 
Conselho falando sobre seu objetivo de atuação, sua organiza-
ção e sobre os principais desafios, projetos e ações.
Referindo-se ao evento, Marcos Broc, do Secretariado Amplia-
do de Leigos Maristas, disse “momentos como esse fortalecem 
nossa caminhada orgânica como igreja católica e fomentam 
uma maior inserção nos organismos eclesiais que podem 
contribuir com o cultivo da vocação laical marista. Além disso, 
é uma oportunidade que temos de testemunhar e oferecer a 
outras lideranças das comunidades cristãs aspectos do rosto 
mariano da igreja que somos”.
Atualmente, o laicato marista está representado, no CNLB Re-

gional Sul 3, pelo Leigo Edison Oliveira, como primeiro secre-
tário, e pela Leiga Silvana Nazário, como segunda secretária. 
Durante o encontro, ficou acordado que todas as lideranças 
presentes irão aprofundar os estudos sobre o estatuto do CNLB 
nos seus grupos para, posteriormente, divulgar e fomentar a 
organização do Conselho nas Paróquias e Comunidades de que 
fazem parte.
A proposta é que um próximo encontro seja agendado para 
os meses de agosto ou setembro para dar continuidade aos 
processos de aproximação da Rede Marista com outros orga-
nismos laicais da Igreja.

Agosto é o mês de férias na Itália, e os funcionários da 
Administração-geral descansam durante este período. 
Por isso, o próximo número do Notícias Maristas será 
publicado no dia 20 de agosto. Agradecemos a todos 
os usuários pela sua companhia neste ano e, de forma 
especial, aos tradutores, que voluntariamente dedicam 
seu tempo para traduzir os textos que divulgamos 
semanalmente nos 4 idiomas do Instituto.
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