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NOTÍCIASMARISTAS
COLÔMBIA

NOVO PROJETO FRATELLI EM MAICAO

Vale a pena ser MARISTA hoje!

A equipe encarregada do desenvolvimento 
do Projeto Fratelli, dos Irmãos De La Salle 
e do Instituto dos Irmãos Maristas, continua 

trabalhando na implantação do Projeto Fratelli em 
Maicao, na Colômbia. Perseguindo esse objetivo, 
um grupo intercongregacional, entre os dias 15 
e 19 de novembro, esteve no local e, em conta-
to com os maristas e lassalistas, acompanhou os 
contatos e os planejamentos, com vistas a iniciar 
este novo projeto. A equipe visitou 12 assentamen-
tos de Maicao, na sua maioria habitados por famí-
lias migrantes, onde se constatou uma situação de 
extrema pobreza e desigualdade no acesso aos 
direitos fundamentais como saúde, alimentação, 
educação, entre outros.

Além de continuar o processo de observação da 
realidade de Maicao, com esta visita também foi 
possível estreitar as relações e o conhecimento 
mútuo entre os Irmãos De La Salle e os Maristas. 
Da mesma forma, foram adiantados os acordos mí-
nimos para a abertura do projeto Fratelli Maicao e 

feito contato com outros representantes da Igreja 
Católica da região.

Após este trabalho de cinco dias e, com a finalida-
de de abrir o projeto ‘Fratelli Maicao’, a equipe de 
referência continuará a fornecer ao Conselho Fratelli 
suas propostas e recomendações. O Conselho Fra-
telli analisará e dará as orientações necessárias para 
o início da Comunidade Fratelli Maicao, cujo início 
está previsto para o ano de 2022.

https://champagnat.org/pt/mais-um-passo-em-direcao-ao-novo-projeto-fratelli-em-maicao/
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PROVÍNCIA L'HERMITAGE

ITINERÁRIO BARTIMEU SOBRE A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS

Durante o ano de 2021, na Província de 
L’Hermitage existiu o itinerário Bartimeu (em 
referência ao cego Bartimeu, do Evangelho, 

“Senhor, que eu veja!”), um projeto sobre a pro-
teção de crianças, que esteve centrado em quatro 
etapas: as vítimas, os agressores, a mudança de 
cultura institucional e o compromisso com desen-
volvimento de espaços seguros. Todo o processo 
de formação foi organizado pela equipe de pro-
teção às crianças, da Província de L’Hermitage, e 
direcionado aos irmãos Maristas, equipes de pro-
teção, diretores de escolas e obras sociais e aberto 
aos responsáveis de comunicação e proteção das 
Províncias Maristas da Europa, que deram um fee-
dback muito positivo.

O projeto começou no mês de fevereiro e na sua 
abertura contou com a intervenção do Ir. Provincial, 
Pere Ferré, dizendo que “sem coloca as vítimas no 
centro há o perigo de não se chegar ao centro da 
questão, ou em querer implementar programas que 
são muito bonitos, mas não têm alma”.

Durante as quatro etapas, os palestrantes de várias 
procedências e experts em diferentes âmbitos pro-
fissionais ofereceram aos participantes uma visão 
do tema a partir de diferentes perspectivas. Assim, 
foi desenhado um perfil do abusador e analisado o 
impacto que o abuso pode ter sobre uma criança; 
detalharam as causas e motivações geradoras dos 
abusos; refletiram sobre o que podemos fazer para 
ajudar a criar uma cultura de proteção infantil nas 
instituições religiosas e, finalmente, colocaram em 
comum as experiências próprias do Instituto Maris-
ta sobre como estamos vivendo esta mudança de 
cultura nos diferentes países e no papel que tem 
os protocolos e os guias de proteção das crianças 
jovens.

O Projeto Bartimeu foi encerrado no dia 25 de nov-
embro, com as palavras do Irmão Luis Carlos Gu-
tiérrez, Vigário geral, que encerrou o processo for-
mativo fazendo uma referência à cegueira daquele 
que deu o nome ao projeto, Bartimeu, e disse que 
esta imagem nos ajuda “a aceitar que estivemos 
cegos por ação ou omissão”, e a ver que “todo pro-

cesso de mudança pede regeneração, um novo ol-
har, uma nova sensibilidade para com as crianças, 
seus direitos e nosso papel como educadores.”

Os palestrantes do Projeto Bartimeu foram:
• Juan Carlos Cruz, jornalista chileno, e uma das 

vítimas de abusos sexuais do padre Fernando 
Karadima.

• Marua Dolors Petitbò, psicóloga e membro fun-
dadora da Unidade Fundacional de Atenção 
aos Abusos Sexuais a menores (UFAM), do hos-
pital São João de Deus, em Barcelona.

• Ir. Brendam Geary, irmão marista, que foi pro-
vincial da Província Europa Centro-Oeste, pro-
fessor, diretor espiritual e psicoterapeuta.

• Stéphane Joulain, psicoterapeuta e sacerdote, 
membro da Sociedade de Missionários da Áfri-
ca (padres brancos), autor de vários livros so-
bre as causas de abusos sexuais.

• Ir. Ken MacDonald, Conselheiro geral do Institu-
to dos irmãos Maristas.

• Maria Rosaura González Casas, Irmã da Com-
panhia de Santa Teresa de Jesus, professora da 
Pontifícia Universidade Gregoriana.

• Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral do Institu-
to dos Irmãos Marista.

As pessoas que integraram os órgãos de coorde-
nação de proteção à infância dos diferentes países 
da Província foram: Angéla Mészarosné Nagy (Hun-
gria), Eirini Petraki (Grécia), Raimon Novell (Cata-
lunha) e Juliem Monghal (França).

Nesse link você pode assistir aos vídeos das ses-
sões do Projeto.

https://champagnat.org/pt/itinerario-bartimeu-sobre-a-protecao-de-criancas-na-provincia-de-lhermitage/
https://champagnat.org/pt/itinerario-bartimeu-sobre-a-protecao-de-criancas-na-provincia-de-lhermitage/
https://champagnat.org/pt/itinerario-bartimeu-sobre-a-protecao-de-criancas-na-provincia-de-lhermitage/
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AFRIQUE CENTRE-EST 

VII Capítulo provincial

Sob o lema “Liderança e co-
municação a serviço da uni-
dade”, o VII Capítulo Provin-

cial da Província Afrique Centre-Est 
(PACE) se reuniu, de 14 a 17 de 
dezembro, no Centre d’Accueil Ma-
ter Boni Consilii em Butare, Ruanda, 
com 19 irmãos como membros do 
Capítulo.

As palavras de abertura do Capítulo 
foram do Ir. Théoneste Kalisa, segui-
do pelo Ir. Ernesto Sánchez, Superior geral, que dirigiu 
à assembleia algumas palavras. Ele enfatizou a unida-
de que temos como Instituto, sendo todos membros de 
uma mesma família global.

Os moderadores do Capítulo foram os Irmãos Albert 
Nzabonaliba e Christian Gisamonyo, e os Secretários 
do Capítulo foram os Irmãos Fabien Bulaimu e Thomas 
Omari. Os escrutinadores foram os Irmãos Spiridion 
Ndanga e Ignace Mbaruramye.

Eleita a Secretaria do Capítulo, o Ir. Théoneste Kalisa 
apresentou o relatório de sua gestão dos últimos três 
anos e declarou abertos os trabalhos do VII Capítulo 
Provincial.

Em seguida, um momento importante foi a posse do Ir. 
Venceslas Baindekeli como Provincial, feita por Ir. Er-
nesto, que entregou ao novo Irmão Provincial os símbo-
los de autoridade: as Constituições e a lista dos Irmãos 
da PACE. Ele declarou o Ir. Venceslas Baindekeli como 
o novo Provincial da PACE, que então fez um discurso 
que refletia a visão de seu mandato para os próximos 
três anos.

Os participantes também dedicaram algum tempo para 
discutir, atualizar e aprovar as Normas da Província e as 
Regras do Capítulo (para o VIII Capítulo Provincial em 
2024). Após as modificações efetuadas, o documento 
será enviado a Roma para aprovação e posterior distri-
buição às comunidades.

Depois de definir as principais prioridades que a nova administração irá focar, a assembleia elegeu os 
membros do Conselho Provincial, que acompanhará o Ir. Venceslas Baindekeli nos próximos três anos de 
serviço. Os novos membros eleitos são os irmãos Valerian Kalendelo, Jean Mfurayase, Thomas Omari, Fa-
bien Bulaimu e Albert Nzabonaliba.

>>

https://champagnat.org/pt/capitulo-da-provincia-de-afrique-center-est/
https://champagnat.org/pt/capitulo-da-provincia-de-afrique-center-est/
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ÁFRICA DEL OESTE

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. LAWRENCE WONIPOKUEH

Prioridades da Província

Para refletir sobre estes importantes objetivos do Capí-
tulo, a assembleia teve a oportunidade de escutar e ler 
diversos documentos e apresentações: uma carta do Ir. 
Ernesto Sánchez B., SG que nos deu o resumo da son-
dagem realizada pelo Conselho Geral sobre a PACE; 
a sondagem preparada pela Comissão Preparatória 
deste VII Capítulo Provincial; o relatório do Ir. Théoneste 
Kalisa e as palavras iniciais do Ir. Venceslas Baindekeli; 
e o relatório financeiro apresentado pelo Ir. Kiko Baeza, 
Ecônomo Provincial.

Com todo o material recebido, a assembleia precisava 
encontrar as Prioridades que nos ajudassem a direcio-
nar nossos esforços para os próximos anos: 2021-2024. 
A seguir estão as quatro prioridades escolhidas. A as-
sembleia sugeriu algumas linhas de ação concretas que 
o novo Conselho Provincial levará em consideração e, 
uma vez que as organize adequadamente, serão comu-
nicadas à Província após a primeira reunião.

Estas são as prioridades:
• Identidade e unidade marista
• Liderança e governança

• Sustentabilidade e responsabilidade
• Pastoral Vocacional Marista.

Participantes

Os irmãos presentes, residentes nos cinco países de 
nossa Província, eram:

• Membros eleitos do Capítulo: Irmãos Adolphe Pa-
luku, Albert Nzabonaliba, Christian Gisamonyo, 
Désiré Shamabale, Edouard Yatha, Fabien Bulaimu, 
Félix Banam, Ignace Mbaruramye, Jean Mfurayase, 
Rémy Mbolipasiko, Spiridion Ndanga y Valerian Ka-
lendelo. O Irmão Antoine Kazindu também foi eleito, 
porém não pode participar do Capítulo.

• Membros de direito: Irmãos Venceslas Baindekeli, 
Théoneste Kalisa, Crescent Karerangabo, Masum-
buko Mununguri, Patrick Nangale, Thomas Omari y 
Kiko Baeza.

• Administração Geral: Ir. Ernesto Sánchez Barba, 
Superior-Geral

• Observador: Ir. Teo Grageda.
• Equipe de apoio: Ir. Bernard Ntigura.

O Ir. Lawrence Doe Wonipokuen, da Província Marista West Africa, no dia 18 de dezembro, celebrou a Profissão 
Perpétua como Irmão Marista. O Ir. Cyprian Gandeebo, Provincial, recebeu seus votos.

A celebração foi realizada na 
Libéria, em Pleebo, na Paróquia 
São Francisco, diocese de Cape 
Palmas. Muitos cristãos marca-
ram presença. A missa foi presi-
dida por Dom Andrew J. Karnley, 
bispo da diocese.

https://champagnat.org/pt/profissao-perpetua-do-ir-lawrence-doe-wonipokueh/
https://champagnat.org/pt/profissao-perpetua-do-ir-lawrence-doe-wonipokueh/
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BRASIL CENTRO-NORTE

VII Capítulo Provincial

De 13 a 18 de dezembro, os Irmãos da Província Marista Brasil Centro-Norte participaram da Assembleia e 
do VII Capítulo Provinciais, buscando traçar os caminhos da Unidade Administrativa para o próximo triênio, 
eleger o Conselho Provincial e definir os apelos e prioridades da Missão na Província. Além dos Irmãos 

Capitulares, participarem os demais Irmãos da Província em modalidade virtual. Também estiveram presentes 
os conselheiros-gerais e links com a Região América Sul, Irmãos Óscar Martín e Sylvain Ramandimbiarisoa, e o 
vigário-geral, Ir. Luis Carlos Gutiérrez.

O lema dos dois encontros foi: abraçar o futuro com profecia.

ENo dia 16 de dezembro, primeiro dia do Capítulo, foi 
empossado o Ir. José de Assis Elias de Brito como novo 
Superior Provincial, substituindo o Ir. Ataide José de 
Lima, que conduziu a Província nos últimos seis anos. 
“Me esforçarei, incansavelmente, todos os dias, reno-
vando o meu ‘Sim ao Senhor’ para o serviço ao Rei-
no, como Irmão, defendo o Carisma Marista em seus 
três eixos fundamentais: Espiritualidade, Missão e Vida 
Fraterna partilhada. Sei que não estarei sozinho neste 
itinerário, uma vez que a fraternidade me deu Irmãos, 
‘maravilhosos companheiros’, que já demonstram, pela 
disponibilidade para o serviço ao Reino, muita propen-
são para caminharmos juntos, em grande mutirão mis-
sionário a serviço das crianças, dos adolescentes e dos 
jovens”, afirmou o novo Provincial.

No segundo dia do Capítulo também foram eleitos os Ir-
mãos que irão compor o Conselho Provincial: Adalberto 
Batista Amaral, Davi Nardi, Lúcio Gomes Dantas e Már-
cio Henrique Ferreira da Costa. Por sua vez, o Ir. Adal-
berto aceitou o desafio de ser vice-provincial e diretor 
da Organização Religiosa. Como vice-presidente das 
mantenedoras, assumira o Ir. Iranilson Correia de Lima.

Como resultado das reflexões e discussões dos Irmãos 
capitulares, foram aprovados quatro apelos para o 
próximo triênio:

• Testemunhar a profecia que anunciamos
• Reavivar a vida religiosa consagrada
• Assumir a humanização e equidade como critérios 

fundamentais para as tomadas de decisão
• Aprofundar a opção pelos mais pobres como com-

promisso para construção da cidadania planetária

Nesse link encontra outras informações sobre cada dia 
do encontro.

https://champagnat.org/pt/assembleia-e-capitulo-da-provincia-brasil-centro-norte/
https://champagnat.org/mundo-marista/assembleia-e-capitulo-da-provincia-brasil-centro-norte/
https://champagnat.org/mundo-marista/assembleia-e-capitulo-da-provincia-brasil-centro-norte/
https://champagnat.org/es/capbrasilcentro-norte2021/
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NOMEAÇÕES DO GOVERNO GERAL DO INSTITUTO

O Ir. Ernesto Sánchez, Superior-Geral, apresentou uma síntese das nomeações que o Conselho Geral fez 
durante os últimos meses. Na carta de 10 de dezembro, dirigida aos superiores das unidades administrati-
vas, ele elencou as nomeações de provinciais, de membros da Administração Geral e de participantes em 

projetos de Missão Internacional. Reproduzimos em seguida esse elenco.

PROVINCIAIS:

• O Ir. Venceslas Baindekeli Beimoyato (Ir. Babey), 
como Ir. Provincial da África Centro-Leste (PACE) 
por um primeiro período de três anos, a partir 
de 14 de dezembro de 2021. Agradecemos ao 
Ir. Théoneste Kalisa Ruhando seus seis anos de 
serviço como Provincial.

• O Ir. José de Assis Elias de Brito, como Provincial 
do Brasil Centro-Norte, por um primeiro período 
de três anos, a partir de 17 de dezembro de 
2021. Agradecemos ao Ir. Ataíde José de Lima 
seus seis anos de serviço como Provincial.

• O Ir. Raúl José Schönfeld Hergenreder, como 
Provincial de Cruz del Sur, para um segundo triê-
nio de três anos, a partir de 07 de dezembro de 
2021. E seu mandato se estende por dois me-
ses, dado que o Capítulo Provincial foi atrasado 
e terá lugar a 20 de dezembro de 2021.

• O Ir. José Abel Muñoz Gutiérrez como Provincial 
de Ibérica, por um primeiro período de três anos, 
a partir de 26 de dezembro de 2021. Agradece-
mos ao Ir. Moisés Alonso Pérez seus seis anos 
de serviço como Provincial.

• O Ir. Máximo Blanco Morán como Irmão Provin-
cial de Compostela, por um primeiro período de 
três anos, a partir de 27 de dezembro de 2021. 
Agradecemos ao Ir. Tomás Briongos Rica seus 
seis anos de serviço como Provincial.

Administração Geral:

• O Ir. Jorge Gaio (Brasil Centro-Sul) como Ecôno-
mo-Geral, por um primeiro período de três anos, 
a partir de 1º de janeiro de 2022. Nosso agrade-
cimento ao Ir. Libardo Garzón (Norandina), pe-
los sete anos de serviço como Ecônomo geral, 
formando parte da comunidade do Conselho-
Geral.

• O Ir. Patrick McNamara (Estados Unidos), como 

superior da comunidade da Administração-Ge-
ral, por um primeiro período de três anos, a par-
tir de 07 de janeiro de 2022. Agradecemos ao 
Ir. Antonio Sancamillo (Mediterrânea) seus seis 
anos como Superior da comunidade da Admi-
nistração-Geral.

• Equipe de Formação permanente: Irs. Xavier 
Barceló Maset (Hermitage), Michael Joseph 
Sexton (Austrália), por três aos, a partir de 1º de 
janeiro de 2022, e Ir. Antonio Peralta Porcel (Sta. 
María de los Andes), continua até 31 de agos-
to de 2022. Formarão parte da comunidade da 
Administração-Geral, em Roma.

• Agradecemos seu serviço na formação perma-
nente aos Irs. Teófilo Minga (Compostela), cinco 
anos e meio em Manziana, Joaquim Sperandio 
(Brasil Centro-Sul), um ano em El Escorial e três 
em Manziana, Joseph Walton (África Austral), 
três anos em Manziana.

• Secretariado Ampliado de Leigos: Alida Bodo-
manitra (Madagascar) e Nathan Ahearne (Aus-
trália), como parte da equipe do Secretariado 
Ampliado de Leigos, por três anos, a partir de 
1º de novembro de 2021. Agradecemos a Ca-
role Wark (Austrália) seus três anos de serviço 
formando parte do Secretariado Ampliado de 
Leigos.

• O Ir. Ataíde José de Lima (Brasil Centro-Norte), 
como membro da Comissão para a revisão da 
Guia de Formação, por 3 anos, a partir de 1º de 
setembro de 2021. Agradecemos ao Ir. Rubens 
Falcheto (Brasil Centro-Norte) sua participação 
nesta comissão durante um ano.

• O Ir. Miguel Fernandes Ribeiro (Brasil Centro-
Sul), como membro da Comissão Internacional 
de Missão, por 3 anos, a partir de 1º de dezem-
bro de 2021.

• Dorotea Cinanni (Itália), como diretora do Depar-
tamento dos Arquivos da Casa Geral, a partir de 
1º de novembro de 2021. Agradecemos ao Ir. 
Colin Chalmers (West Central Europe), os 8 anos 

>>
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DESCANSEM EM PAZ

Irmãos falecidos em 2022

de serviço que prestou como diretor dos Arqui-
vos da Casa Geral.

• Benedetta Di Stefano, como administradora de 
projetos do FMSI, por um ano, a partir de 2 de 
novembro de 2021.

• A coordenação dos programas formativos e o 
acompanhamento das comunidades Lavalla200 
será assumida pelo diretor de CMI, Ir. Valdícer 
Fachi, junto com outras pessoas que colabo-
rarão, a partir de 1º de dezembro de 2021. Agra-
decemos ao Ir. Jeffrey Crowe (Austrália) os seis 
anos de serviço que ofereceu como diretor do 
programa de formação e acompanhamento des-
tas comunidades internacionais.

Projetos Internacionais de Missão

• Regina Biasibetti (Brasil Sul-Amazônia), extensão 
de sua permanência como membro da comunida-
de Lavalla200> de Siracusa, até julho de 2022.

• O Ir. Anthony John Clark (Austrália), extensão de 
sua permanência como membro da comunidade 
Lavalla200 em Atlantis, até dezembro de 2022.

• Distrito Marista da Ásia: Os seguintes Irmãos ini-
ciam ou renovam sua permanência no Distrito Ma-
rista da Ásia: O Ir. Joseph Walton (África Austral), 
inicia por três anos; o Ir. Anselmo Kim (East Asia) 
renova por três anos; o Ir. Pierre Joseph (Madagas-
car), renova por três anos.

Tendo chegado ao final de mais 
um ano, queremos agradecer a 
Deus a vida e a entrega dos 121 

Irmãos Maristas que faleceram duran-
te este 2021, pedindo ao Senhor que 
os receba na sua glória. Segue a lista 
completa dos irmãos falecidos.

Enero

• Roque Ari Salet – 04/01/2021, Brasil 
(Brasil Sul-Amazônia)

• Francisco Javier Ocaranza 
05/01/2021, México (México Occi-
dental)

• Fernando Hinojal Citores 08/01/2021, 
Espanha (Mediterránea)

• Yvon Bédard – 09/01/2021, Canadá
• Ignacio Úcar Ursúa – 14/01/2021, 

Espanha (Mediterránea)
• Gérald Morin – 15/01/2021, Canadá
• Georges Albert Hakim – 16/01/2021, 

Síria (Mediterránea)
• Donald Nugent – 17/01/2021, Esta-

dos Unidos
• David Austin Christian – 17/01/2021, 

Austrália
• Daniel Gutiérrez Jiménez – 

20/01/2021, Espanha (Mediterránea)
• Jean-Baptiste Néron – 20/01/2021, 

Canadá
• Julio Ángel Zabala López – 21/01/2021, 

Espanha (Mediterránea)
• Raphaël Tremblay – 22/01/2021, Ca-

nadá
• Cristóbal Castillo Ramírez – 22/01/2021, 

México (México Occidental)
• Robert Chagnon – 23/01/2021, Canadá
• Thaddée Croteau – 24/01/2021, Cana-

dá
• Fernando Lemos Franco – 25/01/2021, 

Espanha (Ibérica)
• Wilfredo Engane Lubrico – 25/01/2021, 

Filipinas (East Asia)
• Salvador Torre López – 26/01/2021, 

México (México Central)
• Esteban Villalba Astarriag – 27/01/2021, 

Espanha (Ibérica)
• Joseph Hans Simon Mura – 28/01/2021, 

Malawi (África Austral)

• Fernand Benoit – 28/01/2021, Ca-
nadá

Fevereiro
• Sergio Vázquez Mora – 01/02/2021, 

México (México Occidental)
• Pascal Shanyungu Amani – 

01/02/2021, República Democrática 
Del Congo (Central East Africa)

• Francisco Javier Pérez Pa – 
01/02/2021, Venezuela (Norandina)

• Pere Borras Gracia – 05/02/2021, 
Espanha (L’Hermitage)

• Maladeny Pathiratnelage – 
08/02/2021, Sri Lanka (South Asia)

• Aloysio Bebulo (Religious – 
12/02/2021, Malawi (África Austral)

• John Francis Smyth – 26/02/2021, 
Austrália
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Março
• Denis Marcel Popelier – 02/03/2021, 

Bélgica (West Central Europe)
• Louis Hochet – 02/03/2021, França 

(L’Hermitage)
• Richard Hemeryck – 03/03/2021, 

França (L’Hermitage)
• Jean Bernard Rasabo – 08/03/2021, 

Madagascar
• Denis Mathew Gallavin – 08/03/2021, 

Nova Zelândia (Distrito Pacífico)
• José Vinco – 09/03/2021, Brasil 

Centro-Norte
• Paul-Émile Jutras – 13/03/2021, 

Canadá
• Alfredo Roig Palomares – 

14/03/2021, Espanha (Ibérica)
• Rubén Eugenio Seipel – 15/03/2021, 

Argentina (Cruz Del Sur)
• Dorvalino Tolotti – 19/03/2021, Brasil 

(Brasil Sul-Amazônia)
• Francisco Javier López – 

19/03/2021, Argentina (Cruz Del Sur)
• Michel-Joseph Voute – 28/03/2021, 

França (L’Hermitage)

Abril
• Alejandro Saiz Fernández – 

01/04/2021, Espanha (Ibérica)
• Emilio García García – 01/04/2021, 

Espanha (Ibérica)
• Eugenio Magdaleno Prieto – 

07/04/2021, Argentina (Cruz Del Sur)
• Rubén Velázquez Coronel – 

08/04/2021, Paraguai (Cruz Del Sur)

Maio
• Jean Baptiste Delalande 01/05/2021, 

Líbano (Mediterránea)
• João Ferreira Torres – 03/05/2021, 

Portugal (Compostela)
• Jean Baptiste de la Salle – 

14/05/2021, Madagascar
• Patrick Charles Fisk – 15/05/2021, 

Austrália
• Peter Silverthorne Hender 

15/05/2021, Nova Zelândia (Distrito 
Pacífico)

• José Ramón García Sierra15/05/2021, 
Espanha (Compostela)

• Paul Chanel Gallagher 18/05/2021, 
Austrália

• Richard Robert Johnson R 19/05/2021, 
Filipinas (East Asia)

• Graciliano Torres Balleste 20/05/2021, 
Espanha (Compostela)

• Isaac Diez Olea – 24/05/2021, Argenti-
na (Cruz del Sur)

• José María García Rodríg 26/05/2021, 
Venezuela (Norandina)

• Modesto Piva – 29/05/2021, Brasil 
(Brasil Sul-Amazônia)

• Robert Lee – 30/05/2021, Reino Unido 
(West Central Europe)

Junho
• Giacomo Deromedi – 08/06/2021, Itália 

(Mediterránea)
• Jesús Sainz de Vicuña Ga 11/06/2021, 

Espanha (Ibérica)
• Santiago Sánchez Gascón11/06/2021, 

Paraguai (Cruz Del Sur)
• Servando Vargas Robles – 12/06/2021, 

México (México Central)
• Bernard Méha – 15/06/2021, França 

(L’Hermitage)
• Arcadio Calvo Díez – 16/06/2021, 

Colômbia (Norandina)
• Ronald Barabino – 17/06/2021, Esta-

dos Unidos
• Wilfrid Breton – 19/06/2021, Canadá
• Mario Salvador Ramírez S 22/06/2021, 

Paraguai (Cruz Del Sur)
• Juan Amezcua Melgoza 30/06/2021, 

México (México Central)
• Jorge Mejía Duclaud – 30/06/2021, 

México (México Occidental)

Julho
• Joseph (Shedien) Dufress 04/07/2021, 

Singapura (East Asia)
• Sumner Herrick – 11/07/2021, Estados 

Unidos
• Mark Poro – 20/07/2021, Ilhas Salomão 

(Austrália)
• Hugh Turley – 25/07/2021, Estados 

Unidos
• Innocente Victor Rossetto 

29/07/2021, Brasil (Brasil Sul-Ama-
zônia)

Agosto
• André-Joseph Barçon 01/08/2021, 

França (L’Hermitage)
• Victoriano Galeron Gonzal 

07/08/2021, Espanha (L’Hermitage)
• Ramir Farré Badia – 08/08/2021, 

Espanha (L’Hermitage)
• Georges Roussos – 17/08/2021, 

Grécia (L’Hermitage)
• Julián García García – 17/08/2021, 

Espanha (L’Hermitage)
• Francisco Revilla Martín – 

21/08/2021, Espanha (Compostela)
• Marcel-lí Pujol Saurat – 24/08/2021, 

Espanha (L’Hermitage)

Setembro
• Zósimo Pérez Mañueco – 

05/09/2021, Guatemala (América 
Central)

• Gilles Paquette – 06/09/2021, Ca-
nadá

• Roger Van Bruwaene – 07/09/2021, 
Bélgica (West Central Europe)

• Manel Andreva Alegre – 09/09/2021, 
Espanha (L’Hermitage)

• Cosmas Nnaemeka Mark – 
12/09/2021, Nigéria

• Auxibio Franco Villares – 13/09/2021, 
México (México Occidental)

• Lucinio Pérez Porras – 14/09/2021, 
Espanha (Mediterránea)

• Florentino Hidalgo Cueva – 
20/09/2021, Espanha (L’Hermitage)

• Patrick John Woods – 30/09/2021, 
Nova Zelândia (Distrito do Pacífico)

Outubro
• Nabor González Gómez – 

02/10/2021, México (México Occi-
dental)

• Léopold Duchesne – 06/10/2021, 
Canadá

IRMÃOS FALECIDOS EM 2021
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• Blas Gutiérrez Fernández – 
06/10/2021, Espanha (Compostela)

• Lázaro Maroto Cidad – 06/10/2021, 
Espanha (América Central)

• Andrew Mkparu – 07/10/2021, 
Nigeria

• Francisco José Castellano 
08/10/2021, Espanha (Compostela)

• Luis Ordoñez López – 10/10/2021, 
Colômbia (Norandina)

• Raúl Luis Martínez Linares – 
11/10/2021, Espanha (Ibérica)

• Faustino Ampudia Oveja – 
11/10/2021, Espanha (Compostela)

• Redmond Maurice Casey – 
12/10/2021, Austrália

• Michael Isidore Oruche – 
14/10/2021, Nigéria

• Joseph Okunjiofor Muoka – 
15/10/2021, Nigéria

• Benedicto Gutiérrez Alons – 
20/10/2021, Venezuela (Norandina)

• Bruno Nebreda del Álamo – 
24/10/2021, Espanha (Ibérica)

• José Tenas Soler – 26/10/2021, Chile 
(Santa María De Los Andes)

• Jesús Pérez Álvarez – 31/10/2021, 
Espanha – (Compostela)

Novembro
• João Olide Costenaro – 02/11/2021, 

Brasil (Brasil Sul-Amazônia)
• Gregorio Luengo Rivero – 03/11/2021, 

Espanha (Compostela)
• José Capelo Ordóñez – 12/11/2021, 

Espanha (Compostela)
• Nicolás Rodríguez Beneite – 

20/11/2021, Espanha (Compostela)
• Herbert Kühner – 24/11/2021, Alema-

nia (West Central Europe)

Dezembro
• Roger Guertin – 01/12/2021, Canadá
• Emilio Rubiolo – 02/12/2021, Argenti-

na (Cruz Del Sur)
• Bryan Michael McKay – 07/12/2021, 

Nova Zelândia (Distrito Pacífico)
• Felipe Santamaria Rodriguez 

-11/12/2021, Espanha (L’Hermitage)
• Mauro Mangas García – 13/12/2021, 

Espanha (Compostela)
• Francisco Hierro Resines – 

16/12/2021, Espanha (Ibérica)
• Thomas Petitte – 17/12/2021, Esta-

dos Unidos
• Rafael Rengifo Reina – 19/12/2021, 

Colômbia (Norandina)
• Cyril Quinlan – 23/12/2021, Austrália
• Emery Nash – 24/12/2021, Austrália

MADAGASCAR

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. FÉLIX RAKOTONDRAINIBE

OIr. Felix Olivier Rakotondrainibe, da Província de 
Madagascar, fez os votos perpétuos na Con-
gregação dos Irmãos Maristas no domingo, 

12 de dezembro de 2021. A celebração aconteceu na 
Igreja da Santíssima Trindade, Ambohipeno, Antsirabe. 
Como lema, escolheu o versículo bíblico “É pela vossa 
perseverança que alcançareis a vossa salvação” (Lc 
21,19).

Dois momentos importantes marcaram a celebração 
de sua consagração ao Senhor. Na noite anterior, um 
momento de ação de graças aconteceu na capela 
do Centre d’Accueil, Mahatamana. Este momento de 
oração permitiu ao Ir. Félix testemunhar o seu caminho 
vocacional. Na presença de irmãos, familiares e con-
vidados, ele compartilhou o longo caminho percorrido 
para responder ao chamado de Cristo.

O outro momento foi a celebração da Eucaristia, quan-
do se realizou a cerimônia de profissão na presença 
de muitos fiéis e convidados. De fato, representantes 
das escolas maristas da Província participaram da ce-
lebração em sinal de comunhão. Durante a homilia, o 

celebrante insistiu na doação da sua pessoa ao Senhor. 
A vocação é um dom gratuito do Senhor, e a nossa res-
posta ao seu apelo é também fruto da sua graça. A ale-
gria de servi-lO, o dom da fidelidade e a perseverança 
no seu seguimento são as provas do seu amor.

Após a missa, uma refeição fraterna no grande salão do 
Centre d’Accueil Mahatamana reuniu os convidados.

https://champagnat.org/pt/profissao-perpetua-do-ir-felix-rakotondrainibe-em-antsirabe/
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COLÔMBIA

TERMINA O ANO NO NOVICIADO INTERPROVINCIAL LA 
VALLA, EM MEDELLÍN

2021, no Noviciado Interprovin-
cial de La Valla, em Medellín, 
Colômbia, foi um ano vivido 

com a confiança depositada em 
Deus e em seu projeto, apostando 
no que é próprio da formação nas 
condições da pandemia.

Marcamos a chegada dos noviços 
do primeiro ano contemplando a 
possibilidade de algum atraso de-
corrente das medidas pandêmicas, 
mas felizmente, todos chegaram 
como planejado. Mesmo sem vaci-
nação nos primeiros meses do ano, 
passamos as primeiras semanas 
com medidas preventivas. Foi tudo 
muito bem e sem problemas.

Em 2021, iniciou-se uma nova equi-
pe de formação, com a vinda dos 
Irmãos Jesús Hernández (Méxi-
co Ocidental) e Geovanni Velasco 
(Norandina), procedentes do México e do Equador, 
respectivamente. Jesús trabalhou anteriormente como 
conselheiro provincial na Província México Ocidental e 
Geovanni como formador no postulado de Loja.

Houve muita variedade no grupo dos noviços. Cristhian 
Sandoval (Norandina) passou seis meses mais no No-
viciado, e no dia 16 de julho fez sua primeira profissão. 
O grupo de noviços do segundo ano era formado por 
quatro jovens: Ernesto (Norandina), Gerardo e Mesvin 
(América Central) e Pedro (México Central). Ernesto, em 
Medellín, Gerardo e Mesvin, na Guatemala, emitiram a 
primeira profissão no dia 8 de dezembro; e Pedro, na 
Cidade do México, em 11 de dezembro (ver detalhes).

Com surpresa e alegria recebemos um grande grupo 
de primeiro ano, sete noviços, com representação de 
quatro províncias: Hugo (México Ocidental), Cristóbal 
(México Central), Gerson e Jorge (América Central), 
Saúl, Jhonathan e Xavier (Norandina) . Jorge, Jhonathan 
e Xavier, ao longo do ano, interromperam os seus pro-

cessos de formação e regressaram às suas cidades de 
origem. Hugo, Cristóbal, Gerson e Saúl continuam sua 
jornada como noviços do segundo ano em 2022.

Neste momento, dois postulantes da Província do Mé-
xico Ocidental, Andrés e Albino, se preparam para en-
trar no noviciado no próximo ano. Esperamos que tudo 
corra bem.

Agradecemos o ano de 2021 pela riqueza da vida fra-
terna interprovincial, pela força da experiência interior 
alimentada no dia a dia e pelos retiros de aprofunda-
mento, pela formação que alimenta a mente, o coração 
e a vida; e a missão que, embora progressivamente de 
acordo com a evolução da pandemia, nos ofereceu es-
paços de convivência fraterna com as crianças, jovens 
e adultos de nossa cidade.

___________________________

Ir. Alejandro Herrera Galicia, Mestre de Noviços

https://champagnat.org/pt/termina-o-ano-no-noviciado-interprovincial-la-valla-em-medellin/
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AMÉRICA SUL

BALANÇO DO ANO NO NOVICIADO CHAMPAGNAT, EM 
COCHABAMBA, BOLÍVIA

O Noviciado Champagnat 
da Região América Sul, 
em Cochabamba, Bolívia, 

é uma casa de formação interna-
cional onde iniciam seu caminho 
de vida consagrada os jovens das 
Províncias do Brasil Centro-Norte, 
Brasil Centro-Sul, Brasil Sul-Ama-
zônia, Cruz. del Sur (Argentina, 
Uruguai e Paraguai) e Santa María 
de los Andes (Bolívia, Chile e Peru).

O Noviciado Regional surgiu em 
2017, após a criação da Região 
América Sur, em 2016. Em 2021, 
por causa da crise sanitária, o novi-
ciado começou em 1 de maio, com 
11 noviços: 10 no primeiro e 1 no 
segundo. Nesse ano, o Ir. Rubens José Falqueto (Brasil 
Centro-Norte) começou sua missão como mestre, tendo 
sido ajudado pela equipe de formadores composta pelos 
Irmãos Guillermo Mautino, da Província Cruz del Sur e Ota-
livio Sarturi, da Província Brasil Centro-Sul.

Seguindo o Plano de Formação Inicial, o noviciado de Co-
chabamba está organizado a partir dos seguintes Itinerá-
rios: desenvolvimento humano, vida fraterna, estilo maris-
ta, espiritualidade apostólica e marista e disponibilidade 
global.

Neste ano de 2021, Gustavo Humberto Vieira Leocádio, da 
Província Brasil Centro-Norte, que ingressou no noviciado 
no dia 2 de fevereiro de 2020, fez a sua Primeira Profis-
são Religiosa, no dia 12 de dezembro de 2021, juntamen-
te com Gabriel Brito Costa, da mesma Província, em Belo 
Horizonte.

Durante o presente ano, no intuito de possibilitar, espe-
cialmente o cultivo da vida de consagrado marista, os 
membros da comunidade fizeram os seguintes retiros: Ma-
ria, nossa Boa Mãe; Os Discípulos de Emaús; Marcelino 
Champagnat, amigo das crianças; e Os Mártires Maristas.

São estes os noviços que terminaram o primei-
ro ano de noviciado: Bruno Felipe Rosa e José 
Augusto Wendler (Província Brasil Centro-Sul); 
Leandro Frias Ortiz, Bolívia (Província Santa 
María de los Andes); Daniel Pablo Alberto, Ar-
gentina (Província Cruz del Sur); Manoel Sou-
za Ferreira e Ranielle Lopez da Silva (Provín-
cia Brasil Centro-Norte); Enos da Silva Angelo, 
Juan Pablo Menezes Soares, João Pedro Wür-
zius Zambenedetti e Alexandre do Nascimento 
Lima (Província Marista Sul Amazônia).

Ir. Otalivio Sarturi - Mestre dos noviços

https://champagnat.org/pt/balanco-do-ano-no-noviciado-champagnat-em-cochabamba/
https://champagnat.org/pt/balanco-do-ano-no-noviciado-champagnat-em-cochabamba/
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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

2 DE JANEIRO

ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DO INSTITUTO MARISTA

No dia 2 de janeiro, o Instituto Marista celebra o seu 205 aniversário. São Marcelino fundou os Irmãos Maristas 
acolhendo os primeiros discípulos na pequena casa da Paróquia em La Valla. Abaixo reproduzimos a na-
rração desse momento conforme as palavras do Ir. Seán Sammon, ex Superior-Geral, do livro “Um Coração 

Sem Fronteiras“.

João Batista Audras, depois Irmão Luís, tinha apenas 
catorze anos quando solicitou para ingressar no Institu-
to dos Irmãos das Escolas Cristãs, em Saint Chamond. 
Considerado ainda muito jovem, foi aconselhado a 
prosseguir no estudo de sua vocação com o confessor. 
Teve muita sorte 
porque essa pes-
soa era o jovem sa-
cerdote de La Valla. 
O rapaz informou a 
Marcelino que re-
solvera consagrar a 
vida a Deus. Depois 
de falar com João 
Batista e os pais, 
rezar e refletir sobre 
a situação, o padre 
convidou o jovem 
Audras para juntar-
se a Granjon.

Dois meses mais 
tarde, as repa-
rações da casa 
foram completadas. Os dois primeiros discípulos a 
ocuparam em 2 de janeiro de 1817. Daí em diante, a 
casa do senhor Bonner seria conhecida, pelo menos 
no mundo Marista, como “berço» do Instituto, e o dia 
2 de janeiro de 1817 como data de fundação dos Ir-
mãozinhos de Maria. Os membros da Congregação vi-

veriam uma espiritualidade que abrangia a lembrança 
da presença de Deus, a confiança em Maria e em sua 
proteção, a prática das «pequenas» virtudes de simpli-
cidade e humildade.

No decorrer dos 
restantes meses 
de inverno, Gran-
jon e Audras mora-
ram juntos na casa. 
Marcelino encarre-
gou-se de ensinar-
lhes a ler, deu-lhes 
os meios de que 
necessitariam para 
instruir as crianças. 
Mostrou-lhes, tam-
bém, a maneira de 
rezar e de fabricar 
pregos, que eram 
vendidos para 
conseguir recursos 
para a comunida-
de.

Tanto Granjon como Audras ajudavam o jovem padre 
em seus numerosos trabalhos pastorais. Visitavam e 
ajudavam os idosos e os doentes nas aldeias, conse-
guiam lenha para os necessitados e levavam-lhes regu-
larmente alimentos.
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