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SECRETARIADO DE EDUCAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

X ASSEMBLEIA DA REDE MARISTA INTERNACIONAL
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

A

X Assembleia da Rede Marista Internacional de Ensino
Superior foi realizada no Brasil, de 26 a 29 de abril de
2022, no campus da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. Durante o
evento, os líderes de 21 instituições maristas abordaram o
tema “Inovação, Desenvolvimento e
Transformação”.

também une essas instituições.
O Ir. Evilázio Teixeira, Reitor da PUCRS, deu as boas-vindas
aos líderes, enfatizou a importância da conexão entre as
instituições membros e apresentou a universidade.

No primeiro dia, o Ir. Manuir Mentges, Vice-Reitor da PUCRS e
Presidente do Comitê Executivo da
Rede durante os últimos anos, abriu
o evento e apresentou o trabalho
previsto para a reunião. Em seguida,
o Ir. Deivis Fischer, Provincial da
Província do Brasil Sul-Amazônia
e anfitrião do encontro, falou sobre
a história marista local e lembrou
o contexto regional como algo que

administração geral
■ Os Irmãos Óscar e Ken, Conselheiros-Gerais links com a
Região da África, visitam durante toda a semana a Província
de Madagascar.
■ Os Irmãos Ángel Diego e Francis, diretores do Secretariado de Solidariedade, continuam a visita à Província Brasil
Sul-Amazônia, conhecendo principalmente os centros sociais.
■ André Rossi e Rita Pala, de FMSI, junto com o Ir. Mark,
do Secretariado de Educação e Evangelização, visitaram,
durante o início da semana, algumas realidades educativas
de Malaui e a equipe que coordena o projeto “Igualdade de
acesso à educação de qualidade para meninas e crianças
carentes”.
■ Na terça-feira começou, em Porto Alegre, o encontro da
equipe diretora da Rede do Voluntariado. O encontro, que
termina na quinta-feira, é organizado pelo CMI. Participam os

Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, Valdícer, diretor do CMI, e
Ángel Diego, do Secretariado de Solidariedade.
■ O Ir. Ernesto, Superior-Geral, esteve na abertura do
46º. Capítulo dos Irmãos de La Salle, primeiro de maio. Foi
convidado pelo Ir. Robert Schieler, para participar também da
apresentação do informe do Superior-Geral, na quarta-feira.
■ Na quinta-feira, o Ir. Ernesto dá uma palestra ao grupo
do curso internacional para líderes animadores da vocação
marista laical, online.
■ Na sexta-feira, o Ir. Ernesto participará do encontro “Liderança em Discernimento”, na casa geral dos Jesuítas.
■ Sábado os Irmãos Ben e João, Conselheiros-Gerais,
começam a visita às comunidades maristas da Alemanha e
Bélgica, até dia 12. No sábado e domingo estarão em Mindelheim, na Alemanha.
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O Ir. Luís Carlos Gutierrez, Vigário Geral, falou sobre o compromisso das instituições maristas com a construção de uma
sociedade mais justa e fraterna. Ele convidou os participantes
a “avançar com audácia, interconectar proativamente e inovar
com paixão. Há muita terra prometida para o Instituto e para
esse caminho de rede e de comunhão”.
O programa incluiu diferentes momentos de compartilhamento e construção conjunta entre os participantes. Os
estatutos e projetos estratégicos que serão tratados nas
próximas etapas também foram aprovados. Houve ainda o
relançamento do documento Ação Evangelizadora Marista
na Educação Superior, produzido no ano de 2017, e que foi
atualizado e traduzido nos três idiomas (E-Book in Amazon). Também o diálogo sobre o plano estratégico, alinhou
os direcionamentos e objetivos que serão trabalhados nos
próximos dois anos.
Conselho Diretor e Conselho Fiscal da Rede
Com aprovação do novo estatuto, a Rede passa a ser conduzida por um Conselho Diretor composto por representantes
de idioma de língua inglesa, portuguesa e espanhola, e de
um representante da Casa Geral. Assim, os eleitos para a
seguir a frente dessa atuação foram Ir. Marcelo Bonhenberger, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS) – que atuará como Presidente e representará a
língua portuguesa; Ana Gabriela Aguirre Franco, da Universidad Marista de la Ciudad de México, representante de língua
espanhola, que atuará como Vice-Presidente, e o Ir. Arnel S.
Alfanta, da Notre Dame Of Kidapawan College – Filipinas, que

será o representante de língua inglesa. E como representante
do Governo-Geral, o Conselho contará com a participação do
Irmão Carlos Alberto Rojas.
Também foram eleitos os membros do Conselho Fiscal. Ele
será composto por Fabiano Incerti, da PUCPR; Sílvia Vargas
Salazar, da Universidad Marista Valladolid, do México; Osuji
Gregory Ekene Rev, Marista Polytechnic Enugu, da Nigéria; Ir.
Marino Latorre Ariño, da Universidad Marcelino Champagnat,
Peru.
Desafios futuros
No fechamento do encontro, o Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor
do Secretariado de Educação e Evangelização, conduziu
uma fala para apresentar e fortalecer as atuações em rede
presentes no Instituto. Ele recordou o quanto esse desenvolvimento colaborativo é o futuro da instituição marista e está
conectado, sobretudo, com os apelos da Igreja, como o Pacto
Educativo Global, bem como com transformações na sociedade.
O Ir. Luiz Carlos Gutiérrez, Vigário-Geral do Instituto Marista,
encerrou o encontro, sublinhando a necessidade de seguir
avançando e estar conectado à essência da missão marista:
“eu acredito que é isso que deve nos provocar como maristas
quando planejamos algo: ter audácia para avançar, focando
nas oportunidades de conexão”.
As próximas Assembleias ocorrerão de forma híbrida e
anuais. A cada dois anos será realizado um encontro presencial. O próximo encontro presencial será em 2025, em
L’Hermitage, na França.

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

57.

Morre um santo

No sábado, 22 de janeiro de 1881, ao meio-dia, o Irmão Francisco não compareceu à visita comunitária ao Santíssimo Sacramento. Como não costumava faltar às orações, preocupados com sua ausência, os irmãos foram
ao seu quarto e o encontraram inconsciente, ajoelhado na beira da cama. Um derrame o deixou naquele estado.
O capelão da casa administrou a unção dos enfermos, mas não deu sinal de ter conhecimento. Ele permaneceu
neste estado até as seis da tarde, quando entregou sua alma a Deus.
O dia do enterro estava muito frio e havia 25 centímetros de neve... O Irmão Stratonique, superior geral, estava
presente com outros Irmãos, todos “alegres e reconfortados com a ideia de estarem participando do funeral de
um santo”.
O povo da região dizia: “Morreu um santo!” Porém, ele era pouco conhecido, exceto pelas pessoas que vinham
consultá-lo, porque era um grande conhecedor de ervas e remédios feitos de plantas. Embora fosse pouco
conhecido pelas pessoas, isso não impediu que uma misteriosa influência e admiração se espalhassem por ele.
Aqueles que visitavam l’Hermitage afirmavam que sua figura se iluminava ao receber a comunhão e, ao retornar ao seu posto, seu rosto parecia transfigurado.
Seus restos mortais foram depositados ao lado do túmulo do Pe. Champagnat, no cemitério de l’Hermitage. Um
pequeno monumento encimado por uma cruz foi erguido sobre seu túmulo. Em 1924, seus restos mortais foram
trasladados para o interior da capela de l’Hermitage, onde ainda hoje podem ser venerados.
Outros episódios
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notícias breves

Estados Unidos / Venezuela
A Província recolheu, durante a
quaresma, 40 mil dólares para ajudar
a missão marista na Venezuela. O
cheque foi entregue pelo Provincial, Ir.
Dan, a Dashiell Lopez, da Fundação
Ayuda a Educar, criada em Florida por
ex-alunos maristas residentes nos Estados Unidos para promover a missão
marista em Venezuela (https://www.
ayudaaeducar.org/).

AMÉRICA SUL

ENCONTRO DO COMITÊ REGIONAL
E COORDENADORES DA REGIÃO

Timor Leste
Em vários lugares a igreja celebra,
no dia primeiro de maio, a festa do
Religioso Irmão. Nesse ano, também
os irmãos do Timor Leste participaram
dessa celebração através da preparação de um vídeo que foi difundido
nas redes sociais. O vídeo foca a
espiritualidade, a comunidade e a
pastoral na vida marista.

Boletim Champagnat Global
No início da semana foi enviado o
Boletim 5 da Rede Marista Global
de Escolas. Todos os números se
encontram nesse link. Você pode se
inscrever na mailing list para receber
diretamente as informações da Rede
no seu correio.

Santa María de los andes
De 29 de abril até primeiro de maio,
realizou-se, em Santa Cruz de la
Sierra, o encontro das equipes de
animação do Setor Marista da Bolívia.
Durante os dias de reunião, os
responsáveis dos
colégios maristas refletiram sobre
a vocação
marista, a
vida partilhada e o
compromisso com o
carisma de
Champagnat.

E

ntre os dias 25 e 29 de abril, em
Brasília, reuniu-se o Comitê da Região América Sul, que contou com
a participação de cerca de 20 pessoas
das 5 Províncias que formam a Região:
Brasil Centro-Norte, Brasil Sul-Amazônia, Brasil Centro-Sul, Cruz del Sur e
Santa María de los Andes. O encontro foi
liderado pelo Ir. Pablo González, provincial de Santa María de los Andes e atual
coordenador da região, e por Leonardo
Soares, Secretário-Executivo da Região.
A UMBRASIL se encarregou da organização do evento.
O objetivo principal do encontro foi
atualizar o plano estratégico regional e

elaborar o plano operativo para os anos
2022-2023. O lema que inspirou os
trabalhos dos líderes regionais foi: “Atuar
no presente para transformar o futuro”.
Em nome da Governo Geral do Instituto,
participou o Ir. Gregorio Linacero, gerente
do Plano Estratégico da Administração Geral, com o objetivo de criar sinergia entre a
região e os secretariados e redes promovidos, em nível global, pelo Instituto.
Durante o encontro, houve também a
participação, em certos momentos, dos
Irmãos Luis Carlos Gutiérrez (Vigário-Geral), Óscar Martín (conselheiro link com a
região) e Ir. José de Assis Elias de Brito
(Provincial Brasil Centro-Norte).

Maio com Maria, a Boa Mãe
O mês de maio é um tempo especial de devoção a Maria, não só
para os Maristas, mas para toda a igreja.
A Regra de Vida, depois de sugerir que coloquemos a nossa
“confiança total no Senhor como o fez o Padre Champagnat” pede que confiemos “também em Maria, como nossa
Boa Mãe, porque ela tudo fez entre nós” (Aonde Fores, 83).
São Marcelino Champagnat incentivou a celebração do
mês de maio, como lembra Furet: “todos os Irmãos tomarão a peito celebrar carinhosamente o Mês de Maria e
levarão os alunos a fazer o mesmo com alegria e devoção”
(FURET, 315).
Veja nesse link alguns recursos para esse mês de maio com
Maria.
4 I MAIO I 2022
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EAST ASIA

VI CAPÍTULO PROVINCIAL

A

Província da East Asia realizou seu VI Capítulo Provincial
no Centro de Espiritualidade e Missão Marista, Lago
Sebu, Filipinas, de 20 a 25 de abril. Seu lema era “Faça
isso em memória de mim! (Lc 22,19), gera fontes de luz em
Cristo”, lembrando a Instituição da Santa Eucaristia, quando
Jesus anima seus apóstolos a proclamar suas ações salvíficas
dizendo: “Fazei isto em memória de mim”.
Durante a celebração eucarística presidida por Dom Colin
Bagaforo, com a concelebração de outros dois sacerdotes (Padre Allan Sasi, DCK e Pe. Rex Sumpan, DCK), o Ir. Allan J. de
Castro tornou-se o novo Provincial, substituindo o Ir. Dominador
Aquino. O Ir. Allan será acompanhado pelo Conselho Provincial
recém-eleito, formado pelos Irmãos Anthony Tay, Jacobo Song,
Manuel V. de Leon e Rommel Ocasiones.
O evento contou com a presença de 26 delegados, 21 observadores e 16 participantes dos três setores da Província: Filipinas,
Declaração do 6º Capítulo Provincial da Ásia Leste
Nós, os delegados e participantes do
6º Capítulo Provincial da Província Ásia
Leste, discernimos o que o Espírito
Santo está nos chamando para SER
e FAZER neste mundo volátil, incerto,
complexo e ambíguo em que estamos
vivendo agora.
Em nosso caminho sinodal de reflexão,
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Coreia-Japão e China. Também estiveram presentes o Ir. Luis
Carlos Gutierrez, Vigário-Geral, e os Conselheiros-Gerais Ir.
Sylvain Ramandimbiarisoa e Ir. Josep Soteras, Conselheiros de
ligação com a Região Ásia.
Nesta ocasião, os jovens observadores East Asia lançaram
um apelo: “Estamos comprometidos em ser proativos em
termos de serviço e envolvimento à medida que avançamos na ampliação de questões emergentes que afetam os
jovens. Da mesma forma, queremos que as mentes jovens
que nos precedem experimentem aquilo pelo qual lutamos.
Nesse ambiente, canalizamos os carismas de São Marcelino de Champagnat e de todos os irmãos fundadores desta
Congregação”.
No link a seguir, você pode ler a declaração dos delegados e
participantes do Capítulo e encontrar os 3 boletins com outras
informações e fotos do encontro.

escuta, partilha e discernimento da
vontade de Deus, acreditamos que,
como Maristas de Champagnat, somos
chamados a ser:
•

CONTEMPLATIVOS DO SAGRADO
nutrindo harmonia e interioridade
em nosso relacionamento com
nosso Deus. Comprometemo-nos
a ser testemunhas credíveis no

•

espírito das bem-aventuranças.
CURADORES COMPASSIVOS
reconhecendo nossas limitações,
fraquezas e pecados; respeitar
as diversas culturas e crenças.
Comprometemo-nos a criar uma
cultura de CUIDADO uns para com
os outros, especialmente para
aqueles que sofrem em quaisquer
condições. Permanecemos fiéis ao
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mundo marista
ROMÊNIA: CASE ALE SPERANTEI

ARGENTINA: CEC “SAN MARCELINO
CHAMPAGNAT” DE TIGRE – BUENOS AIRES

•

que São Marcelino nos impele a
“amar uns aos outros e ser um só
coração e uma só alma”.
CONSTRUTORES DE PONTES conectando-se com os jovens, ouvindo suas vozes, reconhecendo suas
necessidades de desenvolvimento
e conectando-os aos seus sonhos.
Comprometemo-nos a caminhar
com eles, tornando-nos parceiros

URUGUAI: ESCOLA SANTA MARÍA MARISTAS

BRASIL: SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE E
EQUIPE DE SOLIDARIDADE DA PROVINCIA BRASIL
SUL-AMAZÔNIA

•

e participantes da missão de Deus,
particularmente as crianças e os
jovens em risco e necessitados.
CUIDADORES DA NOSSA CASA
COMUM, defendendo a dignidade
humana e a integridade da criação.
Comprometemo-nos a intensificar
nossas respostas e iniciativas para
atender às necessidades emergentes, injustiças sociais e crises

ITÁLIA: PROGRAMA DE FORMAÇÃO “SENDEROS”
EM MANZIANA

ESPANHA: MARISTAS MÁLAGA

ambientais em direção à ecologia
integral por meio de nosso trabalho
pastoral.
Com inabalável confiança na orientação
de Deus, como fez Maria, agiremos
com senso de urgência e coragem e
faremos as coisas em MEMÓRIA DE
JESUS.
Continuamos nossa jornada juntos
como Maristas de Champagnat,
unidos com a família Marista global,
para nos tornarmos CASAS DE LUZ
EM CRISTO!
Nós, agora, confiamos tudo isso a
Deus, com o Magnificat de Maria, e
sua realização com a inspiração de São
Marcelino.
Caminhamos na luz de Cristo com um
profundo sentido de missão para criar
um futuro cheio de esperança e vida!
Delegados e participantes do
6º capítulo provincial East Asia
4 I MAIO I 2022
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CASA GERAL

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA LÍDERES MARISTAS

N

o dia 27 de março, em Porto Alegre, foram apresentados os professores que estarão à frente do programa de
formação “Líderes Maristas – Uma liderança servidora,
profética e qualificada” promovido pelo Instituto Marista em colaboração com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS). O Ir. Manuir Mentges, Vice-Reitor, representou
a PUCRS e por parte da Administração Geral do Instituto esteve
presente o Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário-Geral.
O curso é destinado aos líderes das Unidades Administrativas
maristas que trabalham nos âmbitos estratégicos de desenvolvimento da missão e contará com 50 participantes. A primeira
edição, realizada nesse ano, será em português e espanhol. Para
o próximo ano é prevista outro programa, destinado ao público
que fala inglês e francês.
O curso tem dois objetivos fundamentais:
• Fomentar, através da formação e acompanhamento (mesmo
profissional), uma mentalidade solidária que privilegia a
corresponsabilidade, a transparência, a gestão eficiente e
eficaz e a sustentabilidade.
• Promover uma liderança de serviço aberta e treinada para
atender às realidades emergentes de nosso Instituto e do
mundo.
Os conteúdos serão trabalhados
de forma híbrida, online e em
presença. A primeira parte, que
será inaugurada no dia 13 de maio,
será realizada online, até outubro.
A partir de 3 de outubro até 15
de outubro, os participantes se
encontrarão em Porto Alegre para
a sessão em presença.

o conteúdo do livro “Vozes Maristas” apresentado durante a
Conferência Geral e em fase de publicação nas 4 línguas usadas
pelo Instituto Marista. O programa se apresenta distribuído nos
seguintes blocos:
1. Liderança servidora: Introdução, conceito e características
2. Liderança servidora, inovação e processos de mudança
3. Liderança servidora e construção da comunidade (comunicação e relacionamento interpessoal)
4. Liderança servidora e desenvolvimento de projetos (processos
e ferramentas)
5. Liderança, nova normalidade e networking
6. Liderança servidora, “previsão” e planejamento estratégico
7. Liderança e co-responsabilidade (avaliação baseada em
indicadores)
8. Liderança servidora, fundamentos éticos e morais (responsabilidade ética)
9. Liderança servidora e sustentabilidade
10. Liderança servidora: educação, missão e pastoral
11. Liderança servidora, espiritualidade e identidade carismática.

Conteúdo do programa
O Programa de Formação da
Liderança Marista terá como base

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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