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■  Na segunda-feira, o Conselho Geral iniciou suas sessões 
plenárias, que terminarão em23 de setembro, após o que a 
comunidade do Conselho Geral terá alguns dias de retiro no 
Mosteiro de Camaldoli. 
Durante esta primeira semana, o Conselho trata os seguintes 
temas: reflexão sobre as intuições para o futuro expressas 
na Conferência Geral; partilha sobre as reuniões e visitas que 
aconteceram em algumas Províncias e Distritos durante os 
últimos dois meses; discussão sobre pessoal; diálogo sobre 
projetos missionários internacionais: Lavalla200>, Projeto 
Fratelli e Distrito Marista da Ásia; atualização sobre estruturas 
legais; reflexão sobre o projeto “Laudato Si” da Administração 
Geral.
■  Na terça-feira, os Irmãos Óscar Martín, Conselheiro-
-Geral, e Valdícer Fachi, diretor do CMI, participaram de 
um encontro com o Superior-Geral dos Irmãos de La Salle, 
Ir. Armin Luistro, sobre o tema do Conselho do Projeto 
Fratelli.
■  Na quarta-feira, o Ir. Ángel Diego e Francis, diretores 

do Secretariado de Solidariedade, participaram do encontro 
online do Comitê Executivo da Rede Marista de Solidariedade 
Internacional especialmente em vista da programação do 
encontro presencial, que acontecerá no México, de 14 a 18 
de novembro.
■  No mesmo dia, o Ir. Ángel Diego participou do encontro da 
equipe de direção da CCIG. 
■  Ainda na quarta-feira, os conselheiros gerais Irmãos Ben, 
Josep Maria e Sylvain participaram do encontro virtual com os 
líderes das regiões da Ásia e Oceania.
■  Também na quarta-feira houve um encontro da equipe 
do Secretariado de Educação e Evangelização com o Vigá-
rio-Geral, Ir. Luis Carlos, em preparação para o encontro da 
Rede Global Marista de Escolas que realizar-se-á no México, 
em novembro.
■  No próximo domingo, festa do Santo Nome de Maria, o 
Conselho Geral participará da celebração realizada em con-
junto com os 4 ramos da Família Marista na casa das Irmãs 
Maristas.

administração geral

O Ir. Peter Carroll, Líder da Associa-
ção Marista São Marcelino Cham-
pagnat e Provincial da Província 

Marista Australiana abriu os trabalhos da 
III Assembleia Nacional da Associação 
Marista São Marcelino Champagnat em 
Mary MacKillop Place, no fim de semana 
de 26-28 com 200 delegados pessoal-
mente e online.

“Precisamos continuar a criar, manter, 
aprofundar e enriquecer o sentido de co-

AUSTRÁLIA

ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO
MARISTA SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT
Ouça o Espírito e “brilhe entre eles como 
estrelas no céu” (Filipenses 2:15).

https://champagnat.org/pt/assembleia-nacional-da-associacao-marista-sao-marcelino-champagnat/
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munidade, que é tão importante para a 
Igreja, para os Maristas e para esta As-
sociação”, disse Ir. Peter, encorajando 
os participantes a serem “imaginativos 
e sonhar juntos”.

O encontro de fim de semana marcou 
o ponto final da Assembleia Nacional 
de 2022, após dois fóruns online em 
junho e julho. O desejo de ser inclusivo 
e a incerteza das restrições do COVID 
deram origem à abordagem híbrida e a 
um processo semelhante ao Conselho 
Plenário, visando ampla participação 
em toda a Austrália.

Dando as boas-vindas aos participantes via vídeo, o Presidente 
da Conferência Episcopal Católica Australiana, Dom Timothy 
Costelloe SDB, afirmou a contribuição da Associação Marista, 
dizendo:

“Como Associação, vocês são uma parte vital da família 
espiritual que sustenta este grande trabalho. Você também 
traz uma presença marista maravilhosa para a Igreja e 
para o mundo através de sua espiritualidade e senso de 
comunidade. Os Irmãos Maristas e a comunidade leiga 
fizeram e continuam a fazer uma grande contribuição para 
a Igreja australiana mais ampla. Isso é feito através das 
escolas e de muitos outros ministérios.”

O arcebispo Costelloe continuou dizendo:

“Esta é uma oportunidade preciosa de estar presente 
aos sussurros do Espírito em e através de cada um, bem 
como através da oração e ouvir a Palavra de Deus. É um 
momento para ouvir, discernir e celebrar – quer você 
esteja participando pessoalmente ou online. Como tal, é 
uma grande demonstração do processo sinodal para o qual 
o Papa Francisco está nos convocando como Igreja”.

Os participantes foram desafiados pelo irmão David Hall a 
considerar o contexto completo da escritura escolhida para a 
Assembleia Nacional a partir de Filipenses 2:15 e falaram da 
atual fragilidade do mundo e da disciplina da esperança que é 
uma “prática de ‘segurar’ desejos vulneráveis, em comunhão 
com os outros”.

Áreas emergentes geradoras de vida.
Ao longo dos três meses de encontros, os participantes 
identificaram, discutiram e apresentaram muitos temas que 
incluíam a promoção de uma Associação inclusiva, ouvir a 
voz dos jovens, cuidar e formar aqueles que estão à margem, 
responder aos apelos do Conselho Plenário e discernir como 
a Associação pode contribuir para a sua realização. Outros 
tópicos também incluíram explorar caminhos de formação, 
envolver as famílias em sua jornada espiritual e gerar uma 
visão para uma ecologia do coração.

No final do encontro, os participantes identificaram as seguin-
tes áreas emergentes geradoras de vida:
• Inclusão e pertencimento;
• Ser um divisor de águas na Igreja;
• Formação para a vida e sustentabilidade e administração.

Os participantes saíram energizados pelo encontro. A 
esperança e um senso de propósito coletivo, incluindo 
maior responsabilidade pela vida e missão maristas, 
eram evidentes, assim como um desejo apaixonado 
de fortalecer a Igreja e seu lugar na sociedade no 
futuro.

A Associação Marista desenvolverá ainda mais 
essas prioridades e criará caminhos para imple-
mentação em todos os ministérios maristas e 
grupos locais.

https://youtu.be/PsI_hKu9Ths
http://www.maristassociation.org.au
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No final de agosto, de manera virtual, 
algunos hermanos, coordinadores y 
miembros de grupos y fraternidades 
laicales de Colombia, se reunieron 
para continuar con la formación sobre 
la encíclica Laudato Si’ y, de esta 
forma, replicar en sus comunidades 
de referencia.

Star of the Sea
Ir. Peter Carroll, primeiro provincial 
da Província que será criada em 8 
de dezembro, até 20 de setembro 
visita comunidades e encontra os 
irmãos em Nova Zelândia. Star of 
the Sea será formada pela atual 
Província da Austrália e pelo Distrito 
do Pacífico. A nova Província é 
composta por 11 países: Austrália, 
Camboja, Nova Caledônia, Papua 
Nova Guiné, Ilhas Salomão, Timor 
Leste, Vanuatu, Fiji, Kiribati, Nova 
Zelândia, Samoa.

eStadoS UNidoS
Durante este ano acadêmico, a 
Província está empenhada em adotar 
objetivos atingíveis que permitirão às 
Pastorais Maristas serem participantes 
ativos na Plataforma de Ação de Lau-
dato Si’. Foi contratado um consultor 
de Ecologia para ajudar os maristas a 
avançar nesta área. O dia 22 de abril 
de 2023 acontecerá um retiro dedica-
do ao Dia da Terra que culminará em 
uma celebração especial.

ChampagNat global
Está disponível o Boletim da Rede 
Global Marista de Escolas inerente aos 
meses de agosto e setembro. Pode 
ler nesse link

DISTRITO DO PACÍFICO

RETIRO AJUDA A EMPODERAR
A JUVENTUDE MARISTA

Os Irmãos e a Juventude Marista 
Champagnat em Kiribati realiza-
ram 4 dias completos de Retiro 

Integrado em uma das aldeias da ilha 
principal. Este programa foi a segunda 
fase de um encontro entre jovens para 
Jovens, no qual permite que os próprios 
jovens descubram o que significa ser um 
líder e trabalhar juntos como um grupo.

Empoderamento da juventude, mudanças 
climáticas e aproveitamento da Espiritua-
lidade foram os principais temas deste 
programa. Houve um rol de 289 Jovens 
inscritos, e os eventos do dia começaram 
com a missa, seguindo-se um momento 
do Espaço Sagrado e depois as demais 
partes do programa. O programa foi 
facilitado por 8 membros dos Jovens Ma-
ristas, um Oficial de Proteção à Criança 
licenciado e o Irmão Tabunga.

O programa é apoiado principalmente 
pela comunidade dos Irmãos Maristas 
em Kiribati e outras partes interessadas, 
como a Australian Marist Solidarity, 
AusEmbassy e o Ministério da Saúde e 
Meio Ambiente.

Aqui embaixo compartilhamos uma 
reflexão do Ir. Tabunga.

“O programa de 4 dias nos trouxe muita 
satisfação. Em primeiro lugar, aos jovens 
que esperavam por este tipo de progra-
ma, ajudando-os a descobrirem-se e a 
terem rumos para as suas escolhas de 
vida no futuro.

Em segundo lugar, há uma relação 
mútua entre nós Irmãos com nossos 
jovens fora da sala de aula. Estou a 
pensar no Ano Vocacional nas nossas 
várias regiões, porque certamente 
contribuirá para isso. Trata-se de 
plantar sementes, onde quer que elas 
cresçam, gerando nova vida e criando 
um ar melhor para nós. Além disso, 
os grandes objetivos de todos esses 
envolvimentos nos permitem difundir 
nossa identidade como maristas e 
dar a oportunidade aos jovens de se 
tornarem maristas.

Por fim, agradecemos à comunidade 
e ao Distrito por seu apoio útil a este 
programa. Agradeço aos nossos pró-
prios jovens maristas por seu serviço e 
empenho.

Continuo reconhecendo a assistência 
financeira e o apoio da equipe Australian 
Marist Solidarity (AMS)”.

https://t.co/0UWgY8qRRC
https://t.co/0UWgY8qRRC
https://champagnat.org/pt/retiro-ajuda-a-empoderar-a-juventude-marista/
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Você é o presidente do 
Σ.Μ.Α.ΕΛ. Qual é o ob-
jetivo desta instituição?
A finalidade do 
Σ.Μ.Α.ΕΛ. é estar atento 
à identidade cristã das 
obras maristas na Grécia, 
que se expressa e se 
desenvolve por meio dos 
valores e dos princípios 
maristas. Ela assegura 
o desenvolvimento do 
carisma marista entre os atores da missão 
marista dentro das obras maristas da 
Grécia. Acompanha os responsáveis pelas 
obras maristas na Grécia numa perspec-
tiva de missão. Estabelece e assegura as 
bases que permitem à Σ.Μ.Α.ΕΛ. ouvir 
e analisar a realidade para estar plena-
mente consciente das urgências e das 
necessidades.

O Instituto Marista é uma presença da 
Igreja Católica, que é muito pequena 
na Grécia. Este fato tem algum incon-
veniente? Quais são suas relações 

com a Igreja Ortodoxa? 
É fácil propor atividades 
pastorais?
Os católicos na Grécia são 
uma pequena minoria. 
Apesar disso, as escolas 
maristas da Grécia são mui-
to respeitadas pela socie-
dade grega e também pela 
Igreja Ortodoxa. Ex.: os dois 
últimos arcebispos ortodo-
xos gregos estão ligados 

aos maristas: um como ex-aluno e outro 
como professor. Portanto, há uma grande 
confiança na educação marista, e os pais 
de nossos alunos valorizam e esperam 
nossas propostas e nossas iniciativas no 
âmbito da pastoral.

O Lycée Léonin tem duas escolas. 
Você poderia nos dizer algo sobre 
cada uma? Vamos começar com a 
Atenas-Patissia. Quais são as carac-
terísticas deste estabelecimento?
Há duas escolas maristas na Grécia. Uma 
está localizada em Atenas, no bairro de 

Patissia. É uma escola histórica para a 
capital, mas também para toda a Grécia, 
que existe desde 1924. Hoje é a maior 
escola da cidade de Atenas. Patissia é um 
bairro de classe média.

Nea Smyrni é o outro estabeleci-
mento, localizado em outra parte 
da cidade. Você pode nos dar uma 
visão geral das especificidades desta 
escola?
O estabelecimento Néa Smyrni é mais 
recente. Foi inaugurado em 1963. Está 
localizado em um subúrbio onde residem 
famílias de maior renda.

Qual é a relação entre os dois esta-
belecimentos? Cada um segue o seu 
próprio caminho ou atua de forma 
totalmente integrada, quer em nível 
dos professores, das famílias e até 
dos alunos?
As relações entre os dois estabelecimen-
tos sempre foram muito boas, mas nos 
últimos dez anos também seguiram um 
caminho comum. É claro que cada escola 

L'ERMITAGE

ENTREVISTA COM O SR. NIKOLAOS NOULAS,
PRESIDENTE DO CONSELHO DA MISSÃO NA GRÉCIA

O Sr. Nikolaos Noulas 
é responsável pelos 
órgãos de animação 

e gestão da missão marista 
na Grécia. Nesta qualidade, 
ele participa do Conselho 
de Missão da Província de 
l’Hermitage, no qual comparti-
lha responsabilidades com os 
responsáveis da França, Cata-
lunha e Hungria. É Presidente 
do Conselho da Missão Ma-
rista na Grécia (Σ.Μ.Α.ΕΛ. ) 
desde 2021.
Nascido em Atenas, Nikolaos é casado e tem dois filhos. Foi 
aluno do colégio marista Leonteios Atenas, onde trabalha 
desde 1997. É professor de letras gregas, história e filosofia. 

De 2014 a 2017, foi Diretor Adjunto do Colégio, depois Diretor 
Geral. Reproduzimos abaixo a entrevista publicada no número 
157 do boletim provincial “L’Hermitage.info”.

https://champagnat.org/pt/entrevista-com-o-sr-nikolaos-noulas-presidente-do-conselho-da-missao-na-grecia/
https://champagnat.org/pt/entrevista-com-o-sr-nikolaos-noulas-presidente-do-conselho-da-missao-na-grecia/
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ARGENTINA: FORMAÇÃO PARA DIRETORES DOS 
NÍVEIS INICIAL E PRIMÁRIO

NICARÁGUA: ESTELÍESPANHA: CONSELHO DE VIDA MARISTA DA 
PROVÍNCIA MEDITERRÂNEA

ÍNDIA: IR. RAJ ASSUME COMO LÍDER DO SETOR 
DA PROVÍNCIA SOUTH ASIA

GANA: COMUNIDADE DA CASA PROVINCIAL EM 
ACCRA

mundo marista

PARAGUAI: COLÉGIO MARISTA CHAMPAGNAT DE 
CORONEL OVIEDO

pode tomar suas próprias iniciativas, mas 
para todas as questões importantes há 
uma cooperação profunda e essencial.

Os irmãos, na sede da comunidade, 
animam um centro de aprendizagem 
da língua grega, “Agia Kyriaki”. Em que 
consiste este trabalho social? Quem 
são seus principais destinatários?
O centro “Agia Kyriaki” é dedicado ao 
aprendizado da língua grega. Seus desti-
natários são imigrantes com dificuldades 
econômicas. Nos últimos dois anos, o cen-
tro parou de funcionar devido à pandemia. 
Esperamos que agora ele possa reiniciar.

A outra presença social é o Acharnés. 
Qual é a sua finalidade e quem são os 
seus destinatários? Há algum envol-
vimento de professores de ambos os 
estabelecimentos?
O objetivo do centro social de Acharnes, 
“Cœur sans Frontière”, é ajudar as crian-
ças de famílias bastante pobres e muitas 

vezes imigrantes. Elas são ajudadas a 
estudar as lições da escola, mas também 
na sua socialização e sua integração mais 
fácil na sociedade grega.

Como as obras maristas (escolares e 
sociais) enfrentaram as dificuldades 
geradas pela pandemia?
Nós nos adaptamos a essa situação 
difícil. Respeitamos a lei grega e ofe-
recemos nossos serviços educacionais 
virtualmente. Enfrentamos esta situação 
com realismo, disponibilidade e muito 
trabalho. Melhoramos muito os serviços 
tecnológicos de nossas escolas e, por 
meio de aulas digitais, animamos nossos 
estudantes com um espírito de esperança 
e otimismo.

Você pode descrever os elementos que lhe 
parecem mais significativos da presença 
marista, desde suas origens, quando três 
irmãos de Constantinopla se estabelece-
ram em Lesbos em 1901 e, anos depois, 

se instalaram em Atenas, até hoje?
A presença marista na Grécia está ligada 
a uma educação de altíssimo nível: é uma 
educação integral, que transmite valores, 
mas que também ajuda as crianças a 
adquirir conhecimentos. Por outro lado, os 
Irmãos Maristas ofereceram um trabalho 
educativo muito rico, o que deu grande 
reputação aos Maristas da Grécia. Há 
sempre um espírito de família nas escolas 
maristas que promove boas relações entre 
professores, alunos e seus pais.

Você é um membro do Conselho de 
Missão da Província. Como harmoniza a 
unidade provincial com a diversidade de 
países, línguas e culturas?
Para o Conselho de Missão da Província, 
a diversidade é um desafio, mas também 
uma riqueza. Nós nos concentramos em 
ouvir os outros e no respeito ao ritmo de 
cada um. Em todo caso, os valores ma-
ristas são nosso ponto comum, mas eles 
também têm uma qualidade universal.
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PROVÍNCIA NORANDINA

PROVÍNCIA PROPÕE UM PLANO
DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES

O plano de formação da Província Norandina, 
dirigido aos professores das escolas maris-
tas da Província, tem o título “De La Valla a 

L’Hermitage – Senderos da educação marista” e 
será desenvolvido entre os anos 2023 e 2025.
Esse plano de formação, que será animado pelos 
Irmãos, é composto por seis pilares que são sinteti-
zadas nestas frases:

De uma experiência pessoal
a um projeto educativo universal
que deixa uma marca.
Ele se encarna na realidade,
Nutre-se das fontes
para iluminar o futuro.

Cada uma desses pilares será tratado durante seis meses, com 
duas oficinas por ano em cada instituição educativa marista da 
Província.
De 19 a 23 de agosto, o plano foi apresentado aos irmãos da 
Província, reunidos em Cali, e no dia 26 de agosto às escolas 
da Colômbia, em Popayán.

Senderos da Educação Marista apresentadas aos Irmãos
Os irmãos da Província Norandina se reuniram em Cali, 
Colômbia, para realizar diversas atividades com a finalidade de 
socializar o plano de formação.
Na abertura do encontro, os irmãos participaram de um dia de 
formação liderado pelo Ir. Jaume Pares Casellas, da Província 
de L’Hermitage, que teve como foco a 
pedagogia marista, aproximando-se assim 
da experiência de Marcelino no campo 
educativo.
Da mesma forma, por meio de grupos de 
trabalho, foram analisados os documentos 
dos capítulos gerais considerandoa peda-
gogia de Champagnat.
O Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal, diretor do Secretariado 
de Educação e Evangelização, apresentou a Rede Global de 
Escolas Maristas, proposta como ponto de encontro para que a 
comunidade escolar tenha a oportunidade de interagir global-
mente e incentivar atividades de interesse que promovam a 
educação.
Outro momento importante foi a apresentação das linhas ins-
piradoras da missão educativa, apresentadas pelo Ir. Leonardo 

Yepes Núñez, Coordenador Nacional de Educação. As linhas 
recuperam a espiritualidade herdada do Padre Champagnat e 
dos primeiros Irmãos. À luz dessas linhas foram construídas as 
próximas oficinas que serão realizadas junto com os professo-
res das instituições educativas maristas.

Socialização do plano de formação com os colégios da 
Colômbia
No dia 26 de agosto, o Colégio Champagnat de Popayán, Co-
lômbia, foi o ponto de encontro para a apresentação do plano 
de formação ”De La Valla a l’Hermitage”. Participaram neste 
dia, todos os professores dos colégios Maristas da Colômbia, 
alguns de maneira presencial e outros virtualmente.
Durante o dia, os irmãos Leonardo Yepes Núñez e Geovanni 

Velasco apresentaram o logotipo desta 
proposta de formação, bem como as fases 
em que serão desenvolvidas ao longo de 
três anos.
Como ponto central, o Ir. Jaume Pares, 
da Província de L’Hermitage, apresentou 
a conferência “O legado Educativo de 
Marcelino Champagnat”.

Em seguida, cada colégio, organizado em diferentes grupos 
de trabalho, refletiu sobre a realidade de suas instituições e 
sua contribuição para o fortalecimento do projeto marista. As 
conclusões foram apresentadas em plenário.
O encontro foi concluído com as palavras do Ir. Orlando 
Escobar, Provincial, que convidou os educadores a recordar 
diariamente sua missão e compromisso na educação das 
crianças e dos jovens.

https://champagnat.org/pt/provincia-norandina-propoe-um-plano-de-formacao-para-professores/
https://champagnat.org/pt/provincia-norandina-propoe-um-plano-de-formacao-para-professores/
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BRASIL CENTRO-NORTE

PROVÍNCIA PROMOVE FORMAÇÃO SOBRE
O BIÓGRAFO DE SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT

A Província Brasil Centro-Norte está promovendo 
sessões de formação que percorrerão os con-
teúdos e intersecções da obra do Ir. João Batista 

Furet, biógrafo de Champagnat, com novos escritos so-
bre Champagnat e a Espiritualidade Marista. A iniciativa 
se realiza por ocasião dos 150 anos de falecimento do 
biógrafo de São Marcelino. O primeiro encontro aconte-
ceu no dia 22 de agosto e os próximos serão nos dias 
19 de setembro e 24 de outubro.

“Educador, formador e cronista. A voz de Champagnat 
após a morte”, assim Heloisa Afonso Almeida define o 
perfil de Jean-Baptiste Furet. Heloisa, integrante da Comissão 
de Patrimônio e Espiritualidade da Província Marista Brasil 
Centro-Norte e ex-diretora do Centro de Estudos Maristas 
(CEM), foi uma das palestrantes do primeiro encontro, ao lado 
de Edigar Barraqui, assessor de Missão do Colégio Marista 
Nossa Senhora da Penha (ES). Ela falou sobre momentos mar-
cantes da trajetória e obras de Furet. Os escritos de Furet são 
fruto do hábito que tinha de registrar para as gerações futuras 
a vida do Instituto, coisa que o próprio Champagnat pediu que 
o fizesse. O Ir. João Batista também era um leitor voraz, em 
especial sobre temas religiosos, o que o respaldou para escre-
ver mais de 600 cartas e 12 livros. Ainda foi assistente geral 
do Ir. Francisco Rivat, que sucedeu a Champagnat. “Tinha o 
perfil mais espiritual do que administrativo, era alegre, disponí-

vel, de fácil convivência e rigoroso com os estudos”, destaca a 
Heloisa. Ele faleceu em 1872, aos 65 anos.

As palestras do percurso de formação continuarão em 19 de 
setembro, com Ir. Rafael Ferreira, atualmente integrante da co-
munidade internacional de Notre-Dame de L´Hermitage, acerca 
da ressonância das obras, e em 24 de outubro, com Ir. Paulo 
Soares, diretor do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, a 
respeito da atualidade de Jean-Baptiste.

Publicada 16 anos após o falecimento de Champagnat, em 
1840, a Vida de São Marcelino José Bento Champagnat, a 
primeira biografia sobre o fundador Marista, é uma das obras 
mais conhecidas de Jean-Baptiste.

https://champagnat.org/pt/brasil-centro-norte-promove-formacao-sobre-o-biografo-de-sao-marcelino-champagnat/
https://www.youtube.com/watch?v=z4SFOAvcgmc
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CASA GERAL

ENCONTRO DE MESTRES E FORMADORES DE NOVIÇOS

No dia 1º de setembro, o Secretariado Irmãos Hoje orga-
nizou um encontro online de Mestres e Formadores de 
Noviços. Oito dos nove noviciados que existem hoje no 

Instituto estiveram representados.

O objetivo do encontro foi principalmente voltar a entrar em 
contato uns com os outros, dar atualizações sobre seus 
respectivos noviciados e rezar e refletir juntos sobre questões 
relevantes. Após as boas-vindas, foi pedido a cada mestre ou 
equipe de noviços a dizer algo sobre seu noviciado, comple-
mentado com fotos em alguns casos, e depois rezar uma Ave 
Maria por uma intenção relacionada.

A partilha que se seguiu, primeiro em pequenos grupos e 
depois em plenário, tratou do seguinte:

1. aspectos que avaliam positivamente nos formandos que 
chegam ao noviciado como resultado da preparação 
prévia.

2. aspectos que apresentam desafios, lacunas ou fragilidades 
para viver e avançar na experiência do Noviciado.

3. Formas de resolver essas lacunas ou necessidades.

Participantes
Os mestres de noviços que participaram do encontro fo-
ram: Joseph Walton (Tamontaka, Filipinas), Antonio Cavazos 
(Jeremie, Haiti), Sylvain Yao (Kumasi, Gana), Rubens Falcheto 
(Cochabamba, Bolívia), Francisco Garcia (Tudella, Sri Lanka), 
Fabien Bulaimu (Save, Ruanda) e Alejandro Herrera (Medellín, 
Colômbia).

Também participaram os seguintes formadores: Simeon Banda 
(Mtendere, Malawi), Jesús Hernández (Medellín), Geovanni 
Velasco (Medellín), Louis De Gonzangue Karambizi (Save) e 
Devasiri Fernando (Tamontaka).

O irmão Teófilo Minga foi o responsável pela tradução simultâ-
nea.
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