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CAMARÕES

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. NDI DERIC NGONG

O

Ir. Ndi Deric Ngong, da província da África del Oeste,
fez profissão perpétua em
22 de dezembro de 2021 em Camarões. O arcebispo Andrew Nkea,
da Arquidiocese de Bamenda,
presidiu a celebração, que aconteceu no St Albert’s Comprehensive
College, em Bafut (fotos).
Agradecemos a Deus pela vocação
do Ir. Ndi, tendo em mente que a
região sofreu um enorme revés
desde da crise anglófona nos
Camarões, que vem abalando a
região há mais de 5 anos.
Durante os últimos meses, dois
outros Irmãos da Província fizeram sua profissão perpétua: O
Ir. Aristide Yaho Ghislain professou na Costa do Marfim, em

outubro, e o Ir. Lawrence Doe Wonipokueh fez sua profissão
perpétua no dia 18 de dezembro, na Libéria.

administração geral
■ Depois de várias atividades durante o mês de dezembro
e início de janeiro, principalmente nas províncias da América
Sur e naquelas com sede na Espanha, os irmãos Ernesto,
Luis Carlos, Ben e Sylvain, regressaram à Roma nos últimos
dias.
■ Acabam de chegar na Casa Geral, para iniciar seu serviço na Administração Geral do Instituto, os Irmãos Michael
Sexton, Australia, e Xavi Barceló, L’Hermitage - equipe de
formação permanente; Patrick McNamara, USA (Superior da
Comunidade); e Jorge Gaio, Brasil Centro-Sul (Ecônomo-Geral).
■ Os Irmãos Joaquim Sperandio, Joe Walton e Teófilo Minga
terminaram o serviço como membros da comunidade de
Manziana, da Equipe de Formação Permanente. O Ir. Joaquim
regressou à Província Brasil Centro-Sul em dezembro; o Ir.
Joe retorna à África Austral para um período de férias, antes
de recomeçar sua nova missão; e o Ir. Teófilo retorna, em
fevereiro, para a Província Compostela.

■ Na segunda-feira, o Ir. Ben, Conselheiro-Geral, participou
de um encontro com os Irmãos de La Salle, onde apresentou
a vida e missão marista na Europa para o Conselho Geral e
para um grupo de líderes da Europa da congregação.
■ O diretor de FMSI, durante essa semana, se encontra, via
zoom, com o Ir. Crispin de East Asia, e com representantes de
La Salle para consolidar alianças e projetos.
■ Na terça-feira, os diretores do Secretariado de Solidariedade, Irmãos Ángel Diego e Francis, participaram da reunião do comitê executivo da Rede Marista de Solidariedade
Internacional, para organizara II Assembleia da Solidariedade
Marista, que acontecerá em fevereiro.
■ De terça a quinta-feira, o Secretariado de Leigos promove o primeiro bloco formativo para líderes animadores da
vocação marista laical. Participa o grupo 1, que é formado
por representantes de Asia, África e Europa. O segundo grupo
começa a formação em março, com participantes de América
e Oceania.
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PROVÍNCIA DE L’HERMITAGE

IR. GABRIEL VILLA-REAL NOMEADO PROVINCIAL

O

Superior Geral e seu Conselho, depois de
estudar a consulta feita aos Irmãos da Província de l’Hermitage, nomeou o Ir. Gabriel
Villa-Real como novo Provincial por um período
de três anos.
O Irmão Gabriel iniciará seu mandato durante a
celebração do Capítulo Provincial, que acontecerá de 3 a 7 de julho.
O Irmão Ernesto Sánchez, Superior Geral, agradeceu ao Irmão Gabriel por sua generosidade
em aceitar este serviço de liderança na vida e
missão marista da Província de l’Hermitage. Agradeceu também ao atual Provincial, Ir. Pere Ferré, pelos anos de serviço

Ir. Gabriel Villa-Real
Nasceu em Barcelona em 1967. Depois
dos anos de juvenato e do noviciado em
Llinars del Vallès e Les Avellanes, fez a
primeira profissão em 1986. Completou
a formação inicial marista com um ano
de escolasticado em Barcelona e três
em Alcalá de Henares. Emitiu a profissão
perpétua em Llinars del Vallès em 1993.
Obteve o título de Professor de Educação
Geral Básica (EGB) em Ciências pela

Escola Universitária Cardenal Cisneros
de Alcalá de Henares e, posteriormente,
a licenciatura em Geologia pela Universidade Autônoma de Barcelona.
Passou alguns anos como formador e
professor no juivenato de Llinars del
Vallès, depois como professor, catequista, animador de pastoral juvenil e grupos
de escoteiros, superior de comunidade e
diretor de colégio em Rubí (1998-2004).
Nos últimos anos a sua atividade se

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

41.

Nomeado Superior de l’Hermitage

A partir de 1860, depois de sua renúncia como superior Geral, o Irmão Francisco residiu em l’Hermitage,
como superior da comunidade. Fez grande esforço
para fazer de l’Hermitage um santuário Marista, a casa
que Marcelino construiu com suas próprias mãos.
O Irmão Francisco foi sempre, e para todos, modelo
de oração e vida interior. Por exemplo, quando voltava
da comunhão, seu sorriso se iluminava pela alegria de
haver recebido o Senhor.
Poucas cartas e notas de retiro ele nos deixou durante
esses anos; porém, em uma delas ele escreveu: “Havia
três coisas que São João da Cruz normalmente pedia
a Deus: a primeira, não passar o dia sem sofrer; a
segunda, não morrer superior; a terceira, terminar sua
vida na humilhação” (24 de novembro).
Outros episódios
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prestado ao Instituto acompanhando as diferentes realidades
da Província.
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concentrou a serviço da província de
L’Hermitage, primeiro como diretor do
Serviço de Obras Educativas da Catalunha (2005-2010), depois como Coordenador do Secretariado de Missão da
província de L’Hermitage (2010- 2016)
e membro do Conselho Provincial desde
2006. Atualmente é Vigário Provincial,
Delegado para a Proteção das Crianças
na Província e Coordenador da Equipe
Europeia de Proteção.
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PROVÍNCIA MEDITERRÂNEA

VII CAPÍTULO PROVINCIAL

A

Província Mediterrânea realizou
seu VII Capítulo Provincial na Casa
Marista de Guardamar del Segura,
Espanha, de 2 a 4 de janeiro. Durante a
celebração do Capítulo, o Irmão Aureliano García Manzanal iniciou seu serviço
como Provincial, substituindo o Irmão
Juan Carlos Fuertes. Para acompanhá-lo
em seu serviço foram eleitos os seguintes Irmãos como membros do Conselho
Provincial: Samuel Gómez, Damiano
Forlani, Juan Pablo Hernández, José
Luis Elías, Juan Ignacio Poyatos e Javier
Gragera.
Um total de 30 capitulares participaram da reunião. Estiveram
também presentes os Conselheiros Gerais, Ben Consigli e
João Carlos Do Prado, links com a Região Europa. O Superior
Geral, Ir. Ernesto Sánchez, participou virtualmente em alguns
momentos.
Em seu discurso de abertura, o Irmão Aureliano, novo provincial, agradeceu a todos aqueles que o acompanharão em sua
viagem marista: “Obrigado, irmãos e leigos, professores, assistentes sociais, catequistas, animadores, voluntários, amigos
que semeiam conosco todos os dias no campo da educação e
do compromisso social”.
Em seu primeiro comunicado, o novo provincial apresentou
suas ideias, expectativas e objetivos resumindo-os em 5

tópicos: 1) Para quem você caminha, 2) A estrada, lugar de encontros, 3) Um par de sapatos para a estrada, 4) Nas margens
da estrada e 5) Vamos para a outra margem. Você pode ler a
proposta inteira nesse link.
Durante o segundo dia, os irmãos refletiram juntos sobre
as perspectivas que foram apresentadas pela Assembleia
Provincial da Missão, que aconteceu de 4 a 5 de dezembro
de 2022 (confira aqui). Através da contemplação, cada irmão
membro do Capítulo destacou, a partir daí, linhas de ação para
o próximo triênio.
No último dia do VII Capítulo Provincial, os participantes
continuaram com o estudo e aprovação de outras questões inerentes à Província. Nesse dia aconteceu também a
eleição dos Conselheiros Provinciais para o triênio 20212024.
12 I JANEIRO I 2022
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PROVÍNCIA DE COMPOSTELA

VII CAPÍTULO PROVINCIAL

A

Província de
Compostela
realizou seu VII
Capítulo Provincial em
Valladolid, entre os
dias 27 e 30 de dezembro de 2021. Teve
como lema “Lares de
Luz”, recordando a
última circular do Superior-Geral. Em nome
da Administração
Geral, participaram
os Irmãos Luis Carlos
Gutiérrez, Vigário-Geral, e João Carlos do
Prado, Conselheiro-Geral e link com a
Europa.
O Ir. Máximo Blanco tomou posse
como provincial, no primeiro dia do
encontro, substituindo ao Ir. Tomás
Briongos, que liderou a Província
durante os últimos anos. Ao novo
Provincial, o Ir. Luis Carlos pediu
para “continuar a animar a Província com liderança compartilhada,
visão, senso de responsabilidade e compromisso com a vida
marista”.
O Ir. Máximo Blanco agradeceu a confiança depositada nele
para dirigir esta Província “consolidada para a que sonha uma
estrutura participativa e corresponsável”, com líderes que
animam o caminho e pessoas que caminham juntas. Entra
as suas prioridades o Ir. Máximo destacou a importância de
“mostrar a alegria de ser irmão, partilhar este caminho com
os jovens” e continuar os caminhos da formação e crescimento. Recordou também que “as revoluções mais criativas
foram as que nasceram de uma transformação do coração”
e, na sua opinião, é “fundamental continuar a cuidar a espiritualidade e oferecer um caminho experiencial de interioridade”.
Espiritualidade, Vida Maristas e Missão Maristas foram os temas principais sobre os quais se desenvolveram os trabalhos
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dos participantes do Capítulo Provincial “Lares de luz”.
Em suas intervenções, os irmãos Luis Carlos e João Carlos
propuseram aos capitulares uma reflexão profunda sobre
o lugar e missão dos irmãos no contexto atual do carisma
Marista, sonhando o tipo de Vida Marista que se quer daqui
a 15 anos e apostando por ele desde já, e nos processos
de acompanhamento e formação humana, cristã e marista.
Sublinharam que devemos ser criativos na procura de novas
linguagens para poder contagiar a Boa Nova no contexto em
que se considera “não-boa e velha”.
Os irmãos Antonio, Eduardo, Lisardo, Raúl, Román e Salvador
formam o novo Conselho Provincial de Compostela, eleitos
para acompanhar o irmão Provincial, Máximo Blanco, durante
os próximos três anos.
Mais informações, vídeos e fotos podem ser encontrados
neste link.
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notícias breves

Venezuela
Entre 6 e 8 de janeiro, a Equipe
Nacional de Evangelização esteve em
um clima de fraternidade refletindo,
orando, discernindo e sonhando com
o trabalho de evangelização nacional
neste país.

ÁFRICA DEL OESTE

A PROVÍNCIA ORGANIZOU UM
SEMINÁRIO SOBRE A REDAÇÃO DE
PROJETOS

Estados Unidos
O segundo grupo do Programa de
Formação Marista de Champagnat
começou seu caminho em 2 de
janeiro com 132 pessoas participando da oração de abertura.
Nesse novo grupo, há 72 pessoas
inscritas, das quais 5 são irmãos.
O grupo de acompanhantes inclui
68 pessoas, 30 das quais são
Irmãos.

Compostela
Sob o título “Experiências inspiradoras de liderança”, a província realizará um webinar totalmente focado
na educação e seus desafios para o
futuro. O webinar está programado
para o dia 19 de janeiro às 18:00
horas, horário espanhol.
Use esse link para se inscrever

Zimbábue
Com a presença do Ir. Mark Omede, do Secretariado de Educação
e Evangelização, e Ir. Francis
Jumbe, representante da Província
de África Austral, foi lançado no
país, em dezembro passado, o
Projeto New Horizons. A Província
da África Austral é piloto nesse
projeto da Comissão da Missão
Marista Africana, que visa aumentar a igualdade de acesso a uma
educação de qualidade para todas
as crianças.

A

Província da África del Oeste
organizou um seminário virtual
sobre redação de projetos para
todos os irmãos da Unidade Administrativa. O programa foi realizado virtualmente, em 11 de dezembro de 2021, e
representa a resposta a uma das prioridades do primeiro Capítulo Provincial, a
sustentabilidade
da Missão.
O encontro
de formação,
assessorado pelo
responsável do
desenvolvimento
da África del
Oeste da Misean
Cara, Michael Osei Nkrumah, concentrou-se nos fundamentos da redação de
propostas de projetos.
Os participantes foram introduzidos
nas dinâmicas do gerenciamento do
ciclo do projeto, ou seja, identificação
do problema, análise, implementação e
avaliação. Também foram sublinhas as
possíveis razões pelas quais as propostas não são aprovadas. Entre outros
elementos, foram citados a falta de
envolvimento das partes interessadas,

avaliação insuficiente das necessidades,
desenvolvimento inadequado da estratégia, problemas de sustentabilidade e
orçamento inconsistente.
Em seus comentários, na abertura
do seminário, o Provincial, Ir. Cyprian
Gandeebo, disse que o trabalho de
evangelização não
pode ser realizado apenas pelos
Irmãos e expressou
a necessidade da
Província trabalhar
em rede e colaborar com outros
grupos e agências
que têm uma missão semelhante. Ele sublinhou, por isso,
a razão pela qual os irmãos precisam
aprender sobre o gerenciamento de projetos a fim de responder efetivamente
às necessidades das pessoas ao seu
redor, especialmente as crianças.
De acordo com o escritório da equipe
que organizou a iniciativa, este seminário foi o primeiro dos dois planejados
pela Província. Na segunda fase, alguns
irmãos serão formados no gerenciamento de projetos.
12 I JANEIRO I 2022
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PROVÍNCIA IBÉRICA

VII CAPÍTULO DA PROVÍNCIA

D

e 26 a 29 de dezembro
de 2021, foi realizado
o Capítulo da Província
Ibérica, em Lardero, Espanha. O lema que inspirou as
várias sessões de trabalho foi
“Contigo, aonde fores”.
A assembleia capitular foi
composta por 26 Irmãos e 6
leigos convidados. Representando a Administração Geral
do Instituto, participaram os
Irmãos Ernesto Sánchez, Superior-Geral, e Ben Consigli, Conselheiro-Geral e link com a região marista da Europa.
O Capítulo foi aberto pelo Irmão Moisés Alonso com palavras
de agradecimento pelos últimos seis anos em que foi Provincial, enfatizando “a satisfação por aquilo que viveu e aprendeu”
e por isso deu “graças a todos com quem teve a oportunidade
de compartilhar a vida”. O Irmão Ernesto, por sua vez, convidou
todos os irmãos e leigos da Província Ibérica a “escutar do
fundo do coração: O que Deus quer da Província Ibérica hoje?”
No primeiro dia, o Ir. Abel Muñoz tomou posse como novo
Provincial. Em suas primeiras palavras, ele sublinhou algumas
ideias sobre três áreas essenciais da vida marista: espiritualidade, comunidade ou fraternidade e missão. Em seu serviço de
animação, o Irmão Abel será acompanhado pelo novo Conselho
Provincial, composto pelos Irmãos Alejandro Mena, Alfonso
Fernández, Iñaki Ruiz, Íñigo García, Jaime Comabella e Samuel
Holguín.
O capítulo se centrou na experiência comunitária, na profunda
experiência de encontro e fraternidade e no discernir os sonhos
para o futuro da Província. A reflexão levou à proposta unânime

de 6 linhas principais a serem propostas ao novo Conselho
Provincial para o desenho do novo plano estratégico para o
período dos próximos três anos:
1. promover e acompanhar a vocação marista, cultivando a
identidade e a pertença ao carisma;
2. crescer juntos como uma família carismática, cultivando e
tornando visíveis as novas relações entre irmãos e leigos;
3. buscar e colocar em prática novas formas de revigoramento das comunidades, baseadas na hospitalidade, pluralidade, fraternidade e na experiência de fé;
4. avançar para uma espiritualidade mais encarnada nas
novas realidades em que vivemos, onde a interioridade
ocupa um lugar prioritário;
5. promover nossa missão marista, em comunhão com
outros, respondendo com audácia às novas realidades e
necessidades emergentes;
6. propor modelos alternativos de evangelização, com uma
nova linguagem, onde o amor de Deus se torna visível
através de encontros com os necessitados, acompanhamento, formação específica e interioridade.
Vários outros recursos, tais como vídeos, fotos e crônicas,
estão disponíveis em espanhol neste link.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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