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NOTÍCIASMARISTAS
NOVA PROVÍNCIA ÁFRICA OCIDENTAL

O Capítulo dos Irmãos do 
Distrito Marista da West 
África começou em 9 de 

agosto de 2021, dando origem a 
uma nova Província no mundo ma-
rista: Província Marista West África. 
O Capítulo contou com 25 delega-
dos, representando os países da 
Província (Libéria, Costa do Mar-
fim, Gana, Camarões e Chade), os 
Conselheiros-gerais para a África 
(Irmãos Óscar Martín e Ken McDo-
nald), Irmãos Juan Carlos (Provin-
cial da Mediterrânea) e seu vice, 
Aureliano Garcia, e o Sr. Samuel 
Nontwiri, leigo marista de Gana.

O tema do capítulo, “Morrer a si 
mesmo para gerar vida nova”, foi 
um convite a todos os Capitulares a 
se sacrificarem para construir uma 
nova Província.

Durante a cerimônia foi empossado 
o novo Provincial, Irmão Cipriano 
Gandeebo. Em seu discurso, agra-
deceu a todos os Irmãos por terem 
depositado nele sua confiança 

para acompanhá-los nos próximos 
três anos.

Os delegados estudaram os diversos 
relatórios que lhes foram apresenta-
dos. Isso levou à criação de comis-
sões de trabalho para formular prio-
ridades que nos ajudarão em nossa 
missão para os próximos três anos. 
As escolhas selecionadas são: a vida 
comunitária, as vocações, a missão e 
as finanças.

Em seguida, passamos à leitura e 
aprovação das normas da Província, 

PRIMEIRO CAPÍTULO PROVINCIAL

bem como à eleição dos Consel-
heiros Provinciais. Os Irmãos Oliver 
Tata, Germain Beda, Eric Kramo 
e Pascal Birkem foram os eleitos 
para ajudar o irmão Provincial em 
sua missão.

Finalmente, assistimos à assinatura 
do Protocolo de Acordo entre a Pro-
víncia Mediterrânea e a da África 
Ocidental pelos dois provinciais e 
seus vices. O Irmão Cipriano Gan-
deebo fez seu discurso de encerra-
mento. Ele agradeceu a todos os 
Irmãos da Província por sua partici-
pação maciça, bem como a todos 
os que contribuíram para a organi-
zação de nosso primeiro Capítulo 
Provincial. E por último, exortou-
nos a sermos semeadores de uma 
nova vida. O Capítulo foi encerrado 
com a celebração de uma missa 
em agradecimento a Deus.

Leia aqui a crônica completa, em 
inglês

>>

https://champagnat.org/pt/primeiro-capitulo-provincial-provincia-marista-da-west-africa/
https://champagnat.org/pt/primeiro-capitulo-provincial-provincia-marista-da-west-africa/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/WestAfrica_15Agosto2021.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/WestAfrica_15Agosto2021.pdf
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CUBA

VIGÉSIMO ANIVERSÁRIO DA NOVA PRESENÇA

GANA

ASSEMBLEIA DOS IRMÃOS DA ÁFRICA OCIDENTAL

Os Irmãos Maristas do Distrito Marista da Áfri-
ca Ocidental realizaram a sua Assembleia em 
Acra, Gana, de 1 a 5 de agosto de 2021. Esta 

foi apenas a segunda vez, em mais de 20 anos de exis-
tência, que todos os Irmãos do Distrito puderam reali-
zar uma Assembleia. Poderia também ser considerada 
como a primeira Assembleia Provincial. De fato, como 
anunciado em novembro de 2020, o Irmão Superior Ge-
ral e o seu Conselho aprovaram que o Distrito da África 
Ocidental se torne uma nova Província a partir de agos-
to de 2021, por ocasião do primeiro Capítulo Provincial 

(de 9 a 13 de agosto de 2021).

Devido às restrições provocadas pela pandemia, todos 
os Irmãos que vivem em Gana e os delegados do 1º 
Capítulo Provincial participaram fisicamente na Assem-
bleia, enquanto os demais Irmãos participaram virtual-
mente. Os Irmãos Juan Carlos (Provincial) e Aureliano 
García (Provincial-eleito) da Província Mediterrânea e 
os Irmãos Óscar Martín e Ken McDonald, Conselheiros 
Gerais links para África, também estiveram presentes.

O tema da Assembleia, “Levantemo-nos e construa-
mos” (Neemias 2,18), foi de fato muito útil para conduzir 
os participantes e guiá-los ao longo da Assembleia. Os 
Irmãos partilharam longamente as suas esperanças e 
visão e puderam sentir que estão de facto prontos a 
aceitar o novo desafio de se tornarem uma Província.

Os participantes foram sensibilizados para os diferentes 
passos dados para se tornarem uma Província, a his-
tória da Unidade Administrativa. Houve apresentações 
das diferentes comissões e o organigrama da nova 
Província. O Irmão Óscar Martín também orientou os 
participantes através do “Process-U” e ajudou-os num 
espírito de discernimento sobre as prioridades da nova 
Província, enquanto o Irmão Ken McDonald conduziu a 
sessão sobre os Direitos e Proteção das Crianças.

Nós, os Maristas de Cuba, queremos recordar com 
gratidão nestes primeiros 20 anos nossa nova pre-
sença em “La Perla del Caribe”. Agradecer ao Sen-

hor da Vida e da História por todo o bem que tem feito com 
o seu povo e, por isso, estamos muito felizes. Agradece-
mos a María de la Caridad, nossa Boa Mãe, por sua pre-
sença viva junto ao povo cubano para poder ser semente 
do Reino.

Durante todos estes anos pudemos comprovar a ação efe-
tiva de Deus na história de nossa caminhada em Cuba, 
desde 8 de agosto de 2001, a serviço da Igreja e do povo 
cubano. Nosso desejo é continuar a semear a Boa Nova 
de Jesus e sua mensagem do Reino de Deus a partir do 
pouco, do pequeno, humildes, mas iniciante e esperanço-

https://champagnat.org/pt/assembleia-dos-irmaos-da-africa-ocidental/
https://champagnat.org/pt/vigesimo-aniversario-da-nova-presenca-marista-em-cuba/
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Diante da situação de pande-
mia, para ajudar a (re)planejar 
situações de aprendizagem, a 
UMBRASIL lançou o documen-
to “Modos de acolher, escu-
tar e garantir os direitos das 
crianças: (re)significações da 
Educação Infantil do Brasil 
Marista” (Veja nesse link o docu-
mento - PDF).

CUBA
D Monsenhor Emilio Aranguren 
Echeverría, ex-aluno de Santa 
Clara, e afiliado ao Instituto dos 
Irmãos Maristas, celebrou 30 
anos como pastor. Dom Emilio 
tem sido a alma da Nova Pre-
sença Marista na Mayor das An-
tilhas, tanto em Cienfuegos como 
em Holguín (leia a matéria com-
pleta, em espanhol).

CoLôMBIA
De 19 a 27, uma reunião de 15 
diretores das instituições edu-
cacionais da Colômbia se reali-
za na administração provincial. 
O tema central é a análise dos 
projetos educacionais nacionais 
e a apresentação das Linhas Ins-
piradoras da Missão Educativa 
Provincial. A reunião está sendo 
liderada pelo irmão Leonardo Ye-
pes e conta com a presença do 
irmão Provincial, Orlando Esco-
bar.

CRUz deL SUR
A Província está promovendo 
uma oficina sobre patrimônio ca-
rismático marista para professo-
res, pais e mães, participantes 
de fraternidades e outros grupos 
leigos que desejam aprofundar 
sua compreensão do patrimônio 
marista a fim de recriar a vida 
marista hoje. Ela começa no final 
de agosto e dura 2 meses.

so. Com Maria podemos tudo, sem ela 
não somos nada.

Queremos agradecer a todos os pro-
motores do trabalho de Champagnat 
junto às crianças e jovens cubanos. 
Obrigado a todos quantos, direta ou 
indiretamente, contribuíram para que 
a nossa presença missionária siga seu 
caminho e continue. Obrigado, que-
ridos irmãos, queridos alunos e ex-
alunos. Obrigado, queridos Maristas 
de Champagnat. Obrigado, queridos 
professores, sacerdotes, leigos, bispos 
e amigos, por estarem conosco neste 
caminho maravilhoso de acompanhar 
crianças e jovens no seu processo de 
crescimento para que se tornem bons 
cristãos e virtuosos cidadãos.

Nosso agradecimento especial a Dom 
Emilio Aranguren Echeverría, ex-aluno 
marista de Santa Clara, por seu em-
penho para tornar presente a missão 
marista em Cienfuegos e Holguín.

Agradecemos também a todos os 
Maristas do Conselho Geral que pro-
moveram ou acompanharam a nova 
presença marista em Cuba. Obriga-
do, Ir. Charles Howard, SG; Ir. Marce-
lino Ganzaraín, CG; Ir. Javier Espinosa, 
Provincial da América Central; Ir. Benito 
Arbués, SG; Séan Sammon, SG; Ir. An-
tonio Ramalho, CG, e Ir. Antonio Eguía, 
Provincial da Venezuela.

Obrigado a todos os maristas que se-

mearam a Boa Nova do Reino em 
Cuba nestes últimos vinte anos: 
Efraín Martín, Carlos Martínez, Héc-
tor Ávalos, Salvador Salinas, Jesús 
Bayo, Carlos Scottá, Germán Cha-
ves, Manuel Matilla, Rodrigo Cuesta, 
César Henríquez, Teódulo Hernando, 
José Antonio Alonso, Marco Antonio 
Vargas, Jesús Balmaseda, José Ma-
ría Custodi, Jorge Gaio, Jong Acos-
ta, Ricardo Miño, Sylvia Pérez, Rosa 
Schaffiano e Luis Sánz que vieram 
com a melhor disposição para servir 
o povo e a Igreja que peregrina em 
Cuba a partir do nosso carisma ma-
rista e para se inserir nos planos de 
uma Igreja particular e na realidade 
da sociedade cubana.

Sabemos que muitos são os desafios 
que temos pela frente, mas confia-
mos que Jesus, Senhor da Vida e da 
História, continuará a ser nosso com-
panheiro de caminhada, diante das 
particularidades de um país socialis-
ta caribenho onde acreditamos que 
nosso carisma é um presente para a 
Igreja e o povo cubano.

Que María de la Caridad del Cobre, 
padroeira do povo cubano, continue 
a encorajar nossa caminhada em 
face da crise sanitária, econômica e 
social. Que a solidariedade entre os 
povos nos leve a criar pontes de fra-
ternidade e sororidade.
_________
Irmãos Maristas de Cuba

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Modos-de-acolher-escutar-e-garantir-os-Direitos-das-Criancas.pdf
http://bit.ly/3szznFa
http://bit.ly/3szznFa
https://champagnat.org/pt/vigesimo-aniversario-da-nova-presenca-marista-em-cuba/
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REDE MARISTA INTERNACIONAL DE IES
ENCONTRO REÚNE PASTORAIS DE MAIS DE 20 
INSTITUIÇÕES MARISTAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

No dia 25 de agosto, das 9h 
às 11h (horário de Brasília), 
será realizado o 1º Encontro 

Pastoral das Instituições membros 
da Rede Marista Internacional de 
Instituições de Educação Superior, 
de forma online, pela plataforma 
Zoom. A partir do tema Desdobra-
mentos do Pacto Educativo Global 
na metodologia pastoral das Insti-
tuições de Educação Superior Ma-
rista, o evento tem como objetivo 
proporcionar espaço para reflexão 
sobre o Pacto Educativo Global e 
seus apelos – lançados pelo Papa 
Francisco em 2019 – para as Insti-
tuições de Educação Superior Ma-
ristas, além de ter como horizonte 
também iniciar um movimento de 
diálogo e aproximação entre pas-
toralistas, professores e colabora-
dores que atuam nas pastorais e 
ações afins, em cada uma dessas 
instituições.

A programação do evento terá a 
abertura do Padre Gustavo Hass, 
da PUCRS, e contará com a parti-
cipação do Superior Geral do Ins-
tituto Marista, Ir. Ernesto Sánchez, 
diretamente da Casa Geral do Ins-
tituto Marista, em Roma, que fará 
a reflexão inicial. Na sequência, o 
encontro contará com a condução 

Evento online busca gerar diálogo entre iniciativas pastorais da Rede Marista Internacional de IES

do Frei Luiz Carlos Susin, da PUCRS, 
que aprofundará a temática do Pacto 
Educativo Global. Já o Ir. David Hall, 
da Universidade Católica Australiana 
e membro do Comitê Executivo da 
Rede Marista Internacional de IES, 
trará as perspectivas e desafios das 
IES frente ao Pacto. O evento ainda 
contará com a participação do Ir. 
Marcelo Bonhemberger, pró-Reitor 
de Identidade Institucional da PU-
CRS e do Irmão Rogério Renato Ma-
teucci, Pró-reitor de Missão, Identida-
de e Extensão da PUCPR.

A abertura de um novo caminho

“Há uma grande expectativa que 
esse evento seja a primeira de mui-
tas outras possibilidades de diálogo e 
trabalhos em conjunto”, afirma Rafael 
Rosseto, da Coordenação de Pastoral 
da PUCRS e um dos organizadores 
do evento. “Buscamos potencializar a 
construção de pontes e a realização 
de uma jornada pastoral capaz de 
potencializar as ações já desenvolvi-
das em cada IES Marista”, avalia.

Integrando um conjunto de eventos 
organizados para a Rede Marista 
Internacional de IES, o 1º Encontro 
de Pastoral também é o primeiro de 

uma série de eventos que buscam 
gerar novos espaços de diálogos 
entre educadores e pesquisadores 
dessas instituições e potencializar 
as conexões já existentes. “Após 
esse primeiro encontro, há a pos-
sibilidade de desenvolver projetos 
em parceria, nas diferentes pers-
pectivas de formação, de solidarie-
dade e de espiritualidade”, reforça 
Rosseto.

Participe do 1º Encontro de Pasto-
rais da Rede Marista Internacional 
de Instituições de Educação Supe-
rior:
• Enlace del Zoom
• ID da reunião: 972 0140 3933
• Senha: 697145

Saiba mais sobre a Rede Marista 
Internacional de IES aqui.

Ajudamos o Haiti
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus
Banca Etica
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
IBAN: IT81S0501803200000017082033

https://pucrs.zoom.us/j/97201403933?pwd=L1hNWUs2SEJBbklTR0hqTDB5OFd0Zz09
https://champagnat.org/pt/missao-marista/universidades/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/universidades/
https://champagnat.org/pt/encontro-reune-pastorais-de-mais-de-20-instituicoes-maristas-de-educacao-superior/
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TIMOR LESTE: ENTREGA DAS 
CONSTITUIÇÕES E REGRA DE VIDA

BRASIL SUL-AMAZÔNIA: ILHA GRANDE 
DOS MARINHEIROS

COLÔMBIA: ENCONTRO DE 
DIRETORES DAS ESCOLAS MARISTAS

URUGUAI: COLÉGIO SAN LUIS 
MARISTAS – PANDO

MONS. JORGE PATRÓN WONG E OS 
IRMÃOS EM YUCATÁN, MÉXICO

mundo marista

IRMÃOS DA AMÉRICA CENTRAL 
RECEBEM AS CONSTITUIÇÕES

EDUCAÇÃO E EVAGELIZAÇÃO

COCRIANDO A REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

Na última informação sobre “ Conhecendo a Rede Global Marista de Escolas” foram divulgadas as bases 
sobre as quais a Rede está se desenvolvendo. Parte-se do objetivo de que ela contribua para o desenvol-
vimento, vitalidade e sustentabilidade da Missão Marista no âmbito escolar.

Uma vez que o Conselho Geral decide em 2021 avançar com o lançamento da Rede de Escolas, inicia-se um 
processo de cocriação, por meio de um planejamento de atividades colaborativas, coordenado pelo Secretariado 
de Educação e Evangelização.

A sequência dessa fase colabo-
rativa, que permite sonhar jun-
tos o projeto e organizar a rede 
a partir da criatividade coletiva, 
se estabelece em três momentos 
importantes.

No mês de maio de 2021, acon-
teceu um encontro, online, dos 
coordenadores de Educação de 
todas as regiões do Instituto.

https://champagnat.org/pt/en-que-consiste-la-red-global-marista-de-escuelas/
https://champagnat.org/pt/co-creando-la-red-global-marista-de-escuelas/
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No dia 27 de maio, se reuniram as regiões da Ásia, 
Oceania e África. Participaram 26 membros de 9 uni-
dades administrativas e no dia 28 de maio, as regiões 
da Europa, América Sul e Arco Norte. Participaram 40 
membros de 16 unidades administrativas.

A oficina teve a duração de 4 horas, em modo online, e 
o objetivo principal foi que os convidados começassem 
a sentir o projeto da rede, se apaixonassem por este 
sonho, e a sua experiência os levasse à participação 
nos seus ambientes de apostolado.

No final de agosto e início de setembro serão realizadas 
pré-cúpulas inter-regionais de líderes educacionais, nas 
quais, além dos coordenadores, participarão outros re-
presentantes da comunidade educativa: (Irmãos, dire-
tores, professores, estudantes, pais …). Também acon-
tecerão por regiões: no dia 26 de agosto, região da Ásia 
e Oceania, no dia 9 de setembro, Arco Norte e América 
Sul, e no dia 23 de setembro, Europa e África. Espera-
se a presença que cerca de 1.100 participantes.
Na semana de 25 a 29 de outubro, haverá uma série de 
atividades que terão como objetivo divulgar, de forma 

massiva, o que pretende ser a Rede Global Marista de 
Escolas. Para realizar este roteiro, optou-se por contar 
com a colaboração do Instituto Diálogos e Investigação 
Apreciativa (IDEIA).

A Investigação Apreciativa é uma metodologia de diá-
logo, encontro, desenho de propostas e alinhamento de 
visão, missão e ação. Ela carrega consigo as discipli-
nas de apreciar, investigar e planejar. Trata-se de partir 
das fortalezas descobertas e abrir novos horizontes, 
conectando-se com as aspirações individuais, congre-
gacionais e coletivas. Criar sonhos comuns para passar 
a ver temas em que se desenham propostas e compro-
missos para impulsionar a rede.

IRMÃOS HOJE

O PROCESSO DE REVISÃO DO GUIA DE FORMAÇÃO ENTRA 
NA FASE DE CONSULTA

A etapa de consulta-partici-
pação do processo de re-
visão do Guia de Formação 

começou em agosto de 2021. Lide-
rada pela Comissão Internacional 
para a Revisão do Guia de For-
mação (ICGRP), serão realizadas 
reuniões com diferentes grupos 
regionais ou inter-regionais para 
refletir juntos sobre o Guia de For-
mação e a formação para a vida 
marista hoje. Além de ser um meio 
de coleta de informações, o CIR-

GF vê neste exercício uma forma de 
envolver o maior número possível de 
Maristas na tarefa que Têm em mãos, 
bem como de conectá-los entre si 
para dar-lhes um sentido de caminhar 
conjuntamente em direção a um novo 
Guia de Formação.

A consulta-participação se realiza por 
meio de equipes compostas por 2 
membros do CIRGF, 2 ou 3 membros 
da Comissão Internacional Irmãos 
Hoje (CIIH) e 2 ou 3 coordenadores 

regionais ou pessoas de referência 
em formação. Essas equipes estão 
acompanhadas pelo Ir. Ángel Me-
dina e pelo Ir. Lindley Sionosa, do 
Secretariado Irmãos Hoje.

Entre os grupos identificados a se-
rem consultados estão formadores, 
formandos, comissões ou equi-
pes já existentes nas unidades ou 
regiões administrativas, inclusive 
leigos maristas e ex-irmãos ou ex-
formandos.

A Rede Global Marista de Escolas é um projeto do Conselho Geral em resposta ao apelo do XXII Capítulo geral 
que pediu que sejamos uma família global. Será um lugar de promoção para a missão marista que se desenvolve 
em mais de 600 escolas presentes em 80 países.
Em nome do Conselho Geral, o Secretariado de Educação e Evangelização, em colaboração com a Rede de Edi-
toras Maristas, está organizando o lançamento da rede que acontecerá de 25 a 29 de outubro de 2021.
Outras informações sobre a rede se encontram nesse link.

https://champagnat.org/pt/co-creando-la-red-global-marista-de-escuelas/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
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NOTÍCIAS DA PROVÍNCIA DA AUSTRÁLIA

As equipes formadas para esse fim 
são:
América (Norte e Sul): César Ro-
jas e Rubens Falcheto (CIRGF), 
Juan Carlos Bolaños e Marcio Hen-
rique (CIIH), Félix Roldán, Albert Ri-
vera e Isidro Azpeleta.
África-Europa: Pere Ferré e Fa-
bien Bulaimu (CIRGF), Ebel Mute-
veri, Tiamaro Alphonse e Aureliano 
García (CIIH), Antoine Kazindu, 
Nicolas García, Fernando Ocaña, 
Teodorino Aller e Vitus Osuji.
Ásia-Oceania: Francisco García 
e Graham Neist (CIRGF), Ansel-
mo Kim, Sefo Une e Simon Serero 
(CIIH), Darren Burge e Juan Castro.

As equipes acima se reuniram pela primeira vez na semana passada: Améri-
cas em 3 de agosto, África-Europa em 5 de agosto e Ásia-Oceania também 
em 5 de agosto. O próximo passo é nomear os grupos a serem consultados, 
decidir sobre as perguntas a serem feitas e definir a data e o horário das 
reuniões.
A fase de consulta-participação está prevista para ser concluída até o final 
de outubro de 2021.

Os Irmãos da Província, 
espalhados pela Austrá-
lia e 10 outros países, 

estão a manter-se bem, ape-
sar dos contínuos desafios da 
pandemia provocada pela CO-
VID-19. Embora vários Irmãos 
fora da Austrália tenham contraí-
do o vírus, felizmente nenhum 
deles ficou gravemente doente.

Os Irmãos das comunidades 
de idosos têm estado sob vá-
rios graus de restrições duran-
te grande parte dos últimos 18 
meses e continuam a adaptar-
se muito bem. Até mesmo os Ir-
mãos Paul Creevey e Ray Arthur 
conseguiram regressar da Bélgi-
ca e Filipinas para um período 
de férias e já voltaram para suas 
missões.

Formação
Temos atualmente cerca de 
30 formandos do Timor e da 
Melanésia em várias fases de 
Formação. O vírus levou-nos a 
adaptar os processos e agora 

temos noviços em Timor Leste, 
nas Filipinas e nas Ilhas Salomão.

Melanésia
Passaram pouco mais de doze 
meses desde a fusão do Distri-
to da Melanésia com a Província 
da Austrália. Tem sido um tempo 
desafiante com restrições de via-
gens internacionais, o que signi-
fica que não houve possibilidade 
de viajar entre a Austrália e a Me-
lanésia. Há também restrições de 
viagem entre os países da própria 
Melanésia. Por exemplo, o Irmão 
Henry Uguni, cidadão das Ilhas 
Salomão, ainda se encontra retido 
em Port Moresby, impossibilitado 
de ter acesso ao seu país de ori-
gem.

Tragicamente, o Ir. Mark Poro, 
com 56 anos de idade e o Líder 
e Formador da Comunidade na 
Laumanasa, faleceu no dia 20 de 
julho, em Honiara. A sua morte foi 
uma enorme perda para os jovens 
Irmãos da comunidade e para a 
Província.

Nova Província em 2022
A nova Província, que será 
constituída em 8 de dezembro 
de 2022, com a união da Provín-
cia da Austrália com o Distrito do 
Pacífico, tem um nome. O Ir. Er-
nesto, Superior Geral, confirmou 
que será conhecida como Pro-
víncia Star of the Sea (Estrela 
do Mar). É um nome muito apro-
priado dado que a maioria dos 
países da Província são ilhas ou 
onde o mar tem características 
significativas: Aotearoa-Nova 
Zelândia, Austrália, Camboja, Ti-
mor Leste, Fiji, Kiribati, Samoa, 
Ilhas Salomão, Nova Caledônia, 
Papua Nova Guiné e Vanuatu. 
O nome é um título de Maria, 
honrado pela tradição. A nossa 
oração é que a vida marista na 
Província seja de fato uma es-
trela, como a de Natal seguida 
pelos Pastores e Sábios, con-
duzindo a Jesus.

___________
Ir. Peter Carroll Provincial
ChristeLife 107 – 11 de agosto

https://champagnat.org/pt/o-processo-de-revisao-do-guia-de-formacao-entra-na-fase-de-consulta/
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ESTADOS UNIDOS

ACAMPAMENTO PARA LÍDERES DA PASTORAL JUVENIL 
MARISTA DA PROVÍNCIA USA

Os jovens maristas de 10 escolas e outros setores 
de pastoral da Província dos Estados Unidos se 
reuniram em Indiana para o primeiro Acampa-

mento de Liderança Juvenil Marista, de 3 a 7 de agosto. 
Este foi o primeiro de uma série de iniciativas do Progra-
ma Marista para jovens estudantes.

O objetivo deste acampamento foi desenvolver habi-
lidades práticas de liderança. Os e as jovens apren-
deram habilidades importantes, como liderar orações, 
desenvolver habilidades 
para pequenos grupos, li-
derar atividades e como 
escrever um discurso.

Os líderes maristas estão 
agora aptos para participar 
do primeiro retiro, como 
principantes, no camin-
ho em vista de fazer parte 
da comunidade marista e 
compreender o que signifi-
ca essa vocação.

Durante o Acampamento 
de Lideranças Maristas, os integrantes participaram de 
quatro sessões:

Sessão 1 – Oração de abertura

A primeira sessão de habilidades foi liderada por Matt 
Fallon, que falou sobre como liderar uma oração e os 
elementos necessários para a criação de uma oração 
em grupo. Ele pediu aos estudantes que liderassem 
uma pequena oração em grupo, durante o tempo do 
acampamento.

Sessão 2 – Conversas de doação

A segunda sessão de habilidades foi conduzida por 
Mike Bourie, um marista de Champagnat. Ele explicou 
as diferenças entre os dois tipos de conversas e mode-
rou uma discussão em grupo sobre os fatores impor-
tantes que devem ser considerados durante uma con-
versa.

Os líderes maristas participaram então de 4 seminários, 
cada um com um tema diferente, sobre São Marcelino 
Champagnat, Maria Nossa Boa Mãe, Rezando uns pe-
los outros, com Testemunhos. Os Irmãos e Jovens Adul-
tos Maristas ensinaram aos alunos como entender os 
temas e escrever um artigo.

Sessão 3 – Liderança de pequenos grupos

A terceira oficina de habilidades concentrou-se em 
como liderar pequenos 
grupos. Maureen Hagan, 
Marista Champagnat de 
Nova Jersey, abordou o 
tema e ajudou os líderes 
a compreender todos os 
elementos para liderar um 
pequeno grupo.

Sessão 4 – Liderar as 
atividades do grupo

A quarta sessão foi lidera-
da por Ed Kennedy, diretor 
de esporte ao ar livre de 

Esopus, que deu uma palestra interativa sobre como 
liderar as atividades do grupo.

O dia terminou com um mergulho noturno em grupo! 
Com música, jogos de vôlei, competições de mergul-
ho e mais diversão, foi uma noite cheia de espírito de 
família!

Dia 4: a prática que leva à perfeição

Os Líderes Maristas colocaram em prática as habilida-
des aprendidas. Puderam fazer perguntas e compre-
ender melhor como será o programa que estarão lide-
rando!

O último dia foi marcado pela celebração eucarística, 
presidida pelo Pe. Dennis Lyle, da Paróquia São Bene-
dito. Um dos grupos também ajudou na missa e pode 
colocar em prática as habilidades de liderança na 
oração. A jornada foi concluída com uma bonita festa.

https://champagnat.org/pt/acampamento-para-lideres-da-pastoral-juvenil-marista-da-provincia-usa/
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COMPOSTELA / AMÉRICA CENTRAL

A MISSÃO MARISTA EM HONDURAS ESTARÁ VINCULADA À 
PROVÍNCIA DA AMÉRICA CENTRAL

O Irmão Francisco foi, ao mesmo tempo, fiel e criativo. Sabia que era superior geral de uma congregação em ex-
pansão, porém ao mesmo tempo, discípulo de Marcelino Champagnat. Francisco enfrentou muitos desafios, entre 
eles: a autorização legal do Instituto e o reconhecimento eclesial, a separação do ramo dos Irmãos de Sociedade de 
Maria, a união com várias congregações.  Foi um homem de estruturas sólidas, sob seu comendo foram redigidas as 

Regras Comuns e as Regras de Governo. Na busca de atender ao Espírito e aos sinais 
dos tempos, será um homem da Regra. Ao receber a pintura póstuma do Fundador, 
Francisco decidiu ser “o retrato vivo de Marcelino”. Como Champagnat, sabia conser-
var o essencial e renovar, depois de muitas consultas e oração, o que era necessário. 
Desse modo, ganhou a estima dos Irmãos. 
Francisco foi um grande promotor da devoção que os Irmãos tinham ao Fundador: 
“Dirija-se ao Padre Champagnat. Você verá como tudo se resolverá com o seu Recurso 
Ordinário, a Santíssima Virgem”, ele dizia aos Irmãos. 
O retiro de 8 de setembro de 1840 foi um grande memorial a Marcelino; L’Hermitage foi 
convertida em um santuário marista, relicário do Fundador. Um ano maios tarde, por 
meio desta circular datada de 10 de agosto de 1841, o Ir. Francisco pediu aos Irmãos lhe 
enviassem testemunhos, cartas e apontamentos sobre o fundador, para que sirvam de 
material para sua primeira biografia  (Ver aqui os epísódios anteriores)

Ir. Francisco, primeiro Superior-geral do Instituto Marista

22. Devoção ao Pe. Champagnat

O Irmão Ernesto Sánchez, Superior-geral, comu-
nicou, em 24 de junho, que “o Irmão Superior-
geral, com o consentimento de seu Conselho, 

decide que, a partir de 12 de dezembro de 2023, a 
Missão Marista de Honduras estará canonicamente vin-
culada à Província da América Central”.

O processo de reflexão sobre o futuro da missão em 
Honduras começou em 2016, com um encontro realiza-
do nos dias 20 e 23 de setembro, em Comayagua, com 
a participação de representantes das obras maristas do 
país e de instituições maristas internacionais. Em jun-
ho de 2020, iniciou-se um processo de discernimento 
conjunto do Governo Geral, das Províncias da América 
Central e Compostela e dos representantes das obras 
maristas e da comunidade de Honduras, para discernir 
como seria melhor acompanhar a missão marista, em 
Comayagua.

Depois de alguns meses de encontros virtuais, foi apre-
sentada aos Conselhos Provinciais uma forma de cui-

dar da formação dos líderes maristas e de apostar no 
futuro da missão, se não pudesse haver irmãos. Depois 
de aprovado pelos dois Conselhos provinciais, este ca-
minho discernido foi apresentado ao Conselho-geral 
em maio de 2021.

As províncias da América Central e de Compostela, 
após a decisão do Conselho-geral, comprometem-se 
a implementar o “Roteiro” neste processo de transição. 
“Como Província, assumimos este novo desafio com 
sentido de fé, esperança e responsabilidade”, disse o 
Ir. Hipólito Pérez Gómez, Provincial da América Central, 
comunicando à Província a decisão do Conselho-geral. 
O Irmão Tomás Briongos Rica, Provincial de Compos-
tela, valoriza “a missão desenvolvida nas obras edu-
cativas maristas de Honduras nestes anos, por toda a 
dedicação dos irmãos que lá estiveram e dos leigos 
que continuam a servir aos nossos alunos. Nós, que 
conhecemos de perto este trabalho, temos a certeza 
de que se trata de respostas que refletem o coração da 
missão marista de sempre: cuidar das crianças e dos 

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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jovens, especialmente dos mais necessitados”. “Nes-
tes anos – frisa o Ir. Tomás – temos um grande trabalho 
a fazer: cuidar da formação de nossos líderes e orga-
nizar estruturas que facilitem a viabilização da missão 
marista. Com este objetivo estarão dois irmãos, um da 
América Central e outro de Compostela, comprometi-
dos nos próximos anos”.

História da presença marista em Honduras

A antiga Província Marista de León (Espanha), a pedido 
do então Superior-geral, Ir. Charles Howard, e do seu 
Conselho, realizou em agosto de 1989 uma reflexão em 
busca de lugar de missão próprio, visto que sua pre-
sença no Zaire estava se tornando desnecessária.

Após consultar a disposição dos irmãos da Província, o 
Irmão Provincial, José Rúa Galina, enviou a Honduras 
os irmãos Santiago Fernández García e Manuel Fer-
nández González, com dupla missão: “Colaborar na 
Santa Missão da Diocese de San Pedro Sula, no norte 
do país, e fazer um estudo sobre a viabilidade de uma 
implantação marista neste país”.

Depois de estudar diversas possibilidades, em 4 de 
janeiro de 1992, decidiu-se aceitar uma dupla oferta 
do Bispo da Diocese de Comayagua, Dom Geraldo 
Scalpone, na cidade da sede diocesana: o Colégio La 
Imaculada e o Centro de Formação. Trata-se da obra 
fundadora Marista em Honduras.

Durante o primeiro ano em Comayagua, os irmãos rea-
lizaram estas ATIVIDADES:

• Assume as tarefas de organização e direção do 
centro “La Inmaculada”, sem ter a propriedade 
dele.
• Trabalho de colaboração no Centro de Treina-
mento da mesma cidade, sem assumir também a 
direção dele.
• Procedimentos para o reconhecimento legal dos 

Irmãos Maristas em Honduras.
• Construção de uma residência comunitária em 
Comayagua, com capacidade para abrigar seis ir-
mãos.
• Elaboração do contrato com o Bispo diocesano 
para regularizar a presença e o trabalho dos irmãos 
na obra que se inicia.

A primeira comunidade de Comayagua era formada 
pelos irmãos: Manuel Fernández González (Superior), 
Santiago Fernández García (Administrador) e Carmelo 
Cuesta Vegas. A sua residência percorreu vários locais 
do entorno da zona colonial, até que se decidiu pela 
aquisição de um imóvel na rua 6ª NO, onde foi construí-
da a anunciada nova casa, que é a que hoje permanece 
no nº 17 da referida rua. Essa casa foi inaugurada em 
setembro de 1993.

Já em outubro do mesmo ano de fundação, os Irmãos 
receberam a oferta de colaborar na obra social para 
meninos de rua, “Horizontes para o futuro”, associação 
nascida sob os cuidados da Igreja por iniciativa do “Mo-
vimento Cursilhistas”. Não tardarão em se envolver na 
gestão dessa iniciativa, compromisso que o Ir. Gregorio 
Alonso vem assumindo desde o início.

Presença Marista em Honduras hoje

Atualmente, a obra marista em Comayagua continua 
sustentando e animando duas ações importantes:

O “Instituto Marista La Inmaculada”, colégio misto que 
funciona no antigo convento de São Francisco, proprie-
dade da Diocese de Comayagua. Tem cerca de 1100 
alunos, do secundário e ensino médio.
A obra “Horizontes apara o futuro”, que acolhe e educa 
um grupo de 30 a 40 meninos de rua. Essas crianças re-
cebem aulas em escolas próximas e, dentro do centro, 
têm acompanhamento e atenção educativas e partici-
pam de oficinas que as preparam para aprender uma 
futura profissão.
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