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NOTÍCIASMARISTAS

■  No dia 18 de setembro, o Irmão Superior-Geral, Ernesto 
Sánchez, participou virtualmente do encontro dos Irmãos Su-
periores da Comunidade Mediterrânea, presidido pelo Irmão 
Provincial, Aureliano García Manzanal.  
■  Em 19 de setembro, o Secretariado Irmãos Hoje se reuniu 
com a Equipe de Formação Permanente formada por Xavier 
Barceló, Michael Sexton e Ataide de Lima, para finalizar a 
proposta de formação permanente para 2023-2025. Os Con-
selheiros de ligação, Oscar Martín e João do Prado, também 
estiveram presentes. A proposta será posteriormente apre-
sentada ao Conselho Geral para sua aprovação. 
■  De 19 a 23 de setembro, os diversos Grupos de Trabalho 
da Rede Marista de Solidariedade Internacional se reúnem 
para avançar em seus objetivos. As reuniões são realizadas 
conjuntamente para os falantes de português e espanhol, 
bem como para os falantes de francês e inglês, juntos. Os 5 
Grupos de Trabalho são: Educação para a Solidariedade, Dire-
itos da Criança, Obras Sociais, Ecologia e ONGs/Fundações.
■  No dia 21 de setembro, o Irmão Lindley viajará para a 
Ásia. Ele estará primeiro nas Filipinas para a celebração do 
jubileu de vários irmãos e para um encontro vocacional com 
irmãos e leigos. Em seguida, ele visitará o noviciado em 
Tudella, Sri Lanka, para a cerimônia da primeira profissão, 
no dia 7 de outubro. Por último, estará com os jovens irmãos 

da Ásia e da Oceania que estão fazendo a Preparação para a 
Profissão Perpétua na Malásia. Nesse mesmo dia, 21 de se-
tembro, o Irmão Ángel viajará para o Chile. Lá ele participará 
da equipe de animação do Programa Regional de Formação 
de Animadores Vocacionais da América do Sul, de 26 a 30 de 
setembro. 
■  Em 21 de setembro, os Irmãos Ben Consigli, Luis Carlos 
Gutiérrez, Beto Rojas e Mark Omede se reunirão online com a 
equipe que está revisando o documento educativo do Instituto: 
Nas pegadas de São Marcelino Champagnat. E nesse mesmo 
dia, os Irmãos também se encontrarão com os Maristas de 
Champagnat Global.
■  No dia 22 de setembro, o Conselho Geral Marista se 
reunirá com o Conselho Geral de La Salle na Casa General de 
La Salle. 
■  De 29 a 26 de setembro, Ir. Valdicer Fachi, Diretor da 
CMI, estará em Lilongwe, Malawi, para dar os primeiros 
passos para a abertura da nova Comunidade Lavalla200>. E 
de 29 de setembro a 1º de outubro, ele estará em Atlantis, 
Cidade do Cabo, África do Sul, para visitar a Comunidade 
Lavalla200> de Atlantis. 
■  No último fim de semana, a comunidade da Administração 
Geral esteve em Ariccia para preparar o projeto comunitário 
2022-23. 

administração geral

CASA GERAL

CURSO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO PARA LÍDERES 
ANIMADORES DA VOCAÇÃO MARISTA LEIGA

Durante o primeiro semestre de 2022 aconteceu o 
Curso Internacional de Formação para Líderes Ani-
madores da Vocação Marista leiga, promovido pelo 

Secretariado de Leigos do Instituto. É a segunda edição 
deste curso. A primeira foi realizada em Roma, em 2015. 
A novidade foi que este último foi realizado totalmente 
online, de maneira virtual, com tradução simultânea nos 
quatro idiomas do Instituto, ao longo de vários meses, 
e alcançou todas as Unidades Administrativas. Mais de 
cem leigos, leigas e Irmãos participaram do curso.

https://champagnat.org/pt/curso-internacional-de-formacao-para-lideres-animadores-da-vocacao-marista-leiga/
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Os objetivos gerais deste Curso Internacional foram:
1. Capacitar leigos e leigas para assumir responsabilidades 

de animação em processos formativos leigos em todos os 
níveis (local, provincial e internacional).

2. Motivar para a corresponsabilidade dos processos laicais 
do Instituto, em sintonia com o Secretariado.

3. Promover uma aproximação entre o pensamento teológico 
atual da Igreja em relação ao laicato.

4. Ajudar na tomada de consciência do chamado a ser místi-
cos e profetas como animadores leigos.

5. Favorecer a compreensão e experiência de itinerários espi-
rituais para os processos vocacionais.

6. Criar consciência e unidade internacional do laicato 
marista.

As experiências foram organizadas em dois grandes grupos 
divididos por regiões. O primeiro grupo era composto pelas 
regiões da África, Ásia e Europa, que começou os encontros 
em janeiro. O segundo grupo era composto pela Oceania, Arco 
Norte e América do Sul, que iniciou sua experiência formativa 
em março.

Temas oferecidos
Os temas que se oferecidos foram:
1. Teologia do laicato e vocação marista leiga. Concílio Vati-

cano II, eclesiologia e Teologia do laicato. Aprofundamento 
em nossos documentos maristas de referência sobre a 
vocação marista leiga.

2. Liderança e animação da vocação marista leiga. A 
pessoa e o papel do líder, competências e ferramentas 
de liderança, liderança de serviço. Acompanhamento de 
itinerários, processos pessoais, comunitários, provinciais e 
como se concretizam em nossas províncias.

3. Linhas de futuro na vocação marista leiga: vocação maris-
ta leiga para a missão:

Sociedade, família, Igreja, congregação marista. Espiritualida-
de: interioridade, conversão ecológica, contemplação, inte-
gração de vida. Horizontes de Futuro da vocação marista leiga.

Um dos frutos importantes foi a possibilidade de interação en-
tre diferentes realidade e culturas, o que nos fortaleceu como 
Família Carismática Global e nos enriqueceu graças à diversi-
dade dos diferentes olhares e experiências.

Em setembro, estarão recebendo os últimos projetos de 
animação vocacional leiga para as Unidades Administrativas, 
trabalho prático que é requisito para obter o certificado que 
qualifica a participação no curso. Esperamos poder partilhar 
com todos esses materiais, que com certeza serão importantes 
ajudas para outras realidades do Instituto.

Facilitadores
Agradecemos especialmente aos facilitadores que animaram 
os temas formativos junto ao Secretariado dos Leigos. Eles 
foram generosos contribuindo com seu tempo e esforços 
para preparar detalhadamente os módulos definidos, e assim 
entregar uma excelente formação baseada na experiência. Eles 
fizeram isso com um profundo sentido de missão, corresponsa-
bilidade e esperança em nosso futuro.

Os facilitadores foram: Joao Luis Fedel e Adalgisa Oliveira 
(matrimônio, Brasil Centro-Sul), Chema Pérez-Soba e Silvia 
Martínez (matrimônio, Ibérica); Nohemy Pinto (América Central); 
Ana Saborío (América Central); Ana Sarrate (Ibérica); Ernesto 
Reyes (Santa María de los Andes); Tony Clarke (Australia); Ir. 
Ismar Portilla (Norandina); Ir. Graham Neist (Australia); Ir. Luis 
Carlos Gutiérrez (Vigário Geral); Ir. Ernesto Sánchez (Superior 
Geral).

Confiamos e esperamos que o Senhor e a Boa Mãe continuem 
impulsionando a animação do Carisma da vocação marista e 
nos conceda a fortaleza e confianças suficientes para continuar 
caminhando aonde sua vontade nos leve.

Agnes Reyes, Manuel Gómez e Raúl Amaya

A estátua de Marcelino Champagnat
No día 20 de setembro de 2000, o Papa 
João Paulo II, benzeu no Vaticano a 
estátua de São Marcelino Champagnat. 
O escultor da obra de arte é o costarri-
quenho Jorge Jiménez Deredia.
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Os Irmãos Maristas, na África do Sul, 
uniram forças com os Colégios Maristas 
para organizar uma série de seminários 
virtuais sobre a Segurança Online e o 
Bem-Estar Digital dos estudantes. Nas 
sessões realizadas de 14 a 28 de se-
tembro, foram abordados temas como 
cyberbullying, games e pornografia. Ver: 
https://beintouch.org.za/webinars 

austrÁlia
Um novo programa de formação online 
explorará a Fratelli Tutti com Maristas 
Champagnat da Melanésia, Oceania, 
Austrália e Ásia, para experimentar o 
que realmente significa caminhar juntos 
como irmãos e irmãs em nossa família 
marista regional. Será realizado em 
outubro e novembro de 2022. Mais 
detalhes aqui 
https://buff.ly/3BrWmH8  https://www.
youtube.com/watch?v=2lQ1xOot424 

East asia
Após finalizar virtualmente duas sema-
nas de preparação marista para os votos 
perpétuos, dez jovens irmãos da China, 
Coréia, Filipinas, Samoa, Ilhas Salomão e 
Vietnã se encontram presencialmente no 
Centro Juvenil Champagnat, na Malásia. 
Nas próximas 4 semanas, eles aprofun-
darão a questão dos votos e a realidade 
de viver a vida consagrada. Começarão 
a semana com o tema: Vida Simples - o 
voto de pobreza.

Província MEditErrânEa 
Sete irmãos celebraram as bodas de 
ouro em Guardamar del Segura (Ali-
cante), neste fim de semana. São eles 
os Irmãos Vicente García Pérez, Ramón 
Rodríguez Mayor, Ventura Pérez Marín, 
José Antonio Franco Francos, Javier 
Salazar Celis, Alejandro Tobar García 
e Alberto Lázaro Gómez. Em uma 
cerimônia simples, cheia de lembranças 
e agradecimentos, os irmãos agrade-
ceram a Deus por suas vidas e sua 
prolongada presença marista.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

ENCONTRO DAS COMUNIDADES 
MARISTAS DA AMAZÔNIA

De 10 a 12 de setembro, foi reali-
zado o Encontro das Comunidades 
Maristas da Amazônia, com o 

tema Ousemos a Vida com Esperança 
na Amazônia. A formação, promovida 
pela Província Brasil Sul-Amazônia, foi 
realizada em Manaus.
O evento contou com 19 participantes, 
dentre os quais, Irmãos, Leigos e Leigas 
das cidades de Cruzeiro do Sul e Rio 
Gregório (estado do Acre); Boa Vista, 
estado de Roraima; Manaus, Tabatinga, 
Lábrea e Camaruã (Estado do Amazo-
nas); e Sinop (Mato Grosso). O encontro 
contou também com a participação do Ir. 
Deivis Fischer, Provincial.
Para o Irmão Antônio Raí, da Comunida-
de Marista Boa Mãe, de Sinop, o encon-
tro proporcionou a troca e o compartil-
hamento de boas práticas empreendidas 
na Região Amazônica: ”foi um momento 
muito rico de partilha e de tomarmos 
conhecimento do serviço realizado por 
Leigos, Leigas e Irmãos nessa região, 
além de podermos estar juntos como 
família carismática.”
Em sintonia com o objetivo de favorecer 
a integração das Comunidades Maris-
tas da Amazônia e projetar o futuro da 
missão marista nessa região, com ousa-
dia e esperança, o Ir. Danilo Bezerra, da 
Comunidade Marista de Boa Vista, enfati-
za: “foi um Encontro muito bom! Como 

Irmãos e Irmãs, alimentamos nossa 
vocação e projetamos nossa missão com 
ousadia, coragem e esperança”.
Laura de La Maza, Leiga marista da 
Comunidade LaValla200> de Tabatinga, 
ficou agradecida pela participação: ”que-
ro expressar minha gratidão pelo convite 
para participar pela primeira vez do 
Encontro Marista da Região Amazônica. 
Foi, para mim, uma oportunidade única, 
em que encontrei e conheci pessoalmen-
te vários Irmãos que atuam na região, 
ouvi partilhas de ricas experiências de 
vida e de atuações missionárias em 
diferentes contextos, enriquecendo meus 
conhecimentos e trazendo novas ideias 
e novos sonhos para colocar em prática 
em nossas realidades.”
Como frutos das reflexões e partilhas, 
os presentes firmaram o compromisso 
de trabalhar cada vez mais em prol das 
crianças, adolescentes e jovens, da edu-
cação, da ecologia integral e da cultura 
do bem viver. 
O Ir. Deivis Fischer, Provincial e Presi-
dente da Rede Marista, conclui enfati-
zando: “o encontro das Comunidades 
Maristas da Amazônia foi um momento 
de vivenciar a fraternidade, partilhar a 
vida e poder ir escutando a voz do Espí-
rito que nos conduz, percebendo a vida 
e os desafios que se fazem presentes 
neste território”.

https://beintouch.org.za/webinars?fbclid=IwAR0JrKuTsKR_FpyXWTKwWPr-ervXVNoURbBPkh0MHZUf79wMU3stpEPvhIg
https://buff.ly/3BrWmH
https://www.youtube.com/watch?v=2lQ1xOot424
https://www.youtube.com/watch?v=2lQ1xOot424
https://champagnat.org/pt/encontro-das-comunidades-maristas-da-amazonia/
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O Ir. João Carlos do Prado, Consel-
heiro-Geral, apresentou, em 14 
de setembro, a tese para a ob-

tenção do título de Doutor em Filosofia, 
na St Mary’s University, em Twickenham 
(Londres), Inglaterra.

A tese tem como título: “Revitalizando a 
liderança global, profética e colaborati-
va e o carisma do Instituto dos Irmãos 
Maristas: Desafios e Oportunidades”. A 
pesquisa, que deu ao Ir. João Carlos o 
título de doutor em filosofia, consiste em 
um estudo de caso de métodos mistos e 
representa uma exploração dos elemen-
tos essenciais para que o Instituto dos 
Irmãos Maristas possa formar líderes 
proféticos e colaborativos que contri-
buam para a vitalidade e continuidade do carisma marista. 
Para isso, o estudo examina o papel de liderança global que 
o Conselho Geral desempenha para garantir a formação de 
líderes proféticos e colaborativos. Ainda, o estudo identifica 
as atuais forças, desafios e oportunidades nos processos de 
formação de líderes maristas.

Os temas-chave da revisão bibliográfica incluem o carisma e 
a liderança de Marcelino Champagnat na fundação do Institu-
to dos Irmãos Maristas; o carisma marista e os conceitos e a 
formação de uma liderança global, profética e colaborativa.

O estudo emprega métodos mistos para compreender o uso 
de vários processos de coleta e análise de dados, tanto quan-
titativos quanto qualitativos, e para reunir diferentes pontos 
de vista sobre o objeto de estudo. A pesquisa contou com 
um questionário on-line quantitativo e qualitativo, respondido 
por 57 participantes (Irmãos e leigos maristas) representan-
do 26 Unidades Administrativas dos cinco continentes e do 
Secretariado Ampliado de Leigos. Além disso, os membros do 
Conselho Geral do Instituto Marista participaram de entrevis-
tas presenciais semiestruturadas.

Os resultados da pesquisa identificaram o papel-chave do 
Conselho Geral como promotor e facilitador da formação de 
líderes em nível global, assim como os pontos fortes, desafios 

e janelas de oportunidade enfrentados pelo Instituto Marista 
para garantir o futuro do carisma marista.

O estudo determina que embora tenham sido feitos progres-
sos, ainda é necessário um esforço considerável por parte do 
Instituto para a formação dos atuais e futuros líderes maris-
tas. Além disso, também confirma a necessidade de reforçar 
ainda mais a partilha do conhecimento, visão e direção do 
futuro do carisma marista entre os líderes, e especialmente 
os leigos, bem como de assegurar o cuidado espiritual, o 
acompanhamento e o fortalecimento de seus processos de 
formação.

O estudo defende a urgência de definir e implementar po-
líticas e diretrizes institucionais globais para a formação de 
líderes atuais e para a atração e preparação de novos líderes. 
Ele conclui advogando para facilitar a formação de líderes 
globais proféticos e colaborativos através do fortalecimento 
da comunhão e corresponsabilidade de irmãos e leigos pelo 
carisma marista, bem como a necessidade de definir seu 
lugar e papel na vida e missão maristas.

Tudo isso exigirá uma maior articulação e um compromisso 
considerável por parte de Irmãos e leigos maristas engajados 
na vida e missão maristas em todos os níveis e segmentos 
institucionais.

CASA GERAL 

IR. JOÃO CARLOS DO PRADO APRESENTA TESE DOUTORAL 
SOBRE O PAPEL DE LIDERANÇA NO INSTITUTO MARISTA

https://champagnat.org/pt/ir-joao-carlos-do-prado-apresenta-tese-doutoral-em-londres-sobre-o-papel-de-lideranca-no-instituto-marista/
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ESTADOS UNIDOS: IR. ERNESTO SÁNCHEZ COM 
NOVIÇOS EM NOVA IORQUE

ESPANHA: PRIMEIRA REUNIÃO DA EQUIPA 
PROVINCIAL DE RH NA ESCOLA DOS IRMÃOS 
MARISTAS EM VALÊNCIA.

MÉXICO: ENTREGA DA BOA MÃE PEREGRINA ÀS 
FAMÍLIAS MARISTAS

NICARÁGUA: COLEGIO MARISTA SAN FRANCISCO, 
CELEBRAÇÃO DOS 201 ANOS DA INDEPENDÊNCIA

ITÁLIA: COMUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
GERAL PREPARA O PROJETO COMUNITÁRIO EM 
ARICCIA

mundo marista

MALÁSIA: PROGRAMA DE PREPARAÇÃO MARISTA 
PARA OS VOTOS PERPÉTUOS NO CENTRO JUVENIL 
CHAMPAGNAT

De 8 a 10 de setembro, um grupo de 25 irmãos da Pro-
víncia Cruz del Sur reuniu-se em assembleia em Luján, 
Argentina.

O encontro foi realizado com a intenção de “dar-nos um 
tempo de escuta recíproca e diálogo fecundo” e de poder “nos 
acompanhar no olhar juntos para o presente, conectar com a 
nossa história e visualizar o futuro”. Em uma dinâmica muito 
bem preparada por uma equipe formada por irmãos, leigos e 
leigas, convidou-se, no primeiro dia, a se aproximar de nosso 
presente marista, valorizando sensivelmente o dom de cada um 
dos presentes.
No segundo dia, foi realizado um encontro com o SER irmãos, 
resgatando a história que os une, narrando sua experiência 
pessoal e comunitária e abraçando a identidade das pessoas 
consagradas. No terceiro dia, a partir de dados da realidade, 
vislumbraram o futuro próximo para projetar a vida e a missão 
maristas a partir de certezas e esperanças.
Três símbolos estavam presentes: um avental, um espelho 
e uma toalha. Sinais que despertaram e aprofundaram as 

reflexões e a vivência da caminhada da assembleia. Foi dar 
um espaço para confraternizar, ouvir o outro e tentar colocar 
o corpo naquelas questões de preocupação. Tudo isso dentro 
do processo “ReConocerNos” que a Província Cruz del Sur está 
realizando.

PROVÍNCIA CRUZ DEL SUR 

ASSEMBLEIA DOS IRMÃOS EM LUJÁN

https://champagnat.org/pt/assembleia-dos-irmaos-em-lujan/
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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

As comunidades 
maristas de El Salva-
dor e Guatemala, da 

Província da América Cen-
tral, realizaram o segundo 
encontro intercomunitário, 
nos dias 27 e 28 de agos-
to, respectivamente, sob o 
lema do Ano das Vocações 
Maristas “Cuidar e gerar 
vida marista”. A pedido da 
Comissão Provincial Vida de 
Irmãos, o evento foi animado 
pelo Ir. Omar Peña, coorde-
nador provincial da pastoral 
vocacional e juvenil.

O encontro considerou três momentos e diálogos comuni-
tários, com o objetivo de “Provocar um diálogo comunitário 
sobre nosso envolvimento efetivo na pastoral vocacional, em 
sentido amplo e específico, por meio de uma configuração 
comunitária que revele com precisão os valores do Evangelho 
em torno dos quais se configura todo projeto de vida cristã e 
que proponha caminhos que acompanhem seu desenvolvi-
mento”.

O encontro das comunidades maristas ocorreu em um clima 
de fraternidade, alegria e diálogo. Houve momentos de 
reflexão, troca de ideias e oração. Os três diálogos sobre a 
pastoral vocacional foram desenvolvidos da seguinte forma:

• O primeiro diálogo foi uma aproximação à experiência 
de vida comunitária marista, como ambiente privilegiado 
para o anúncio do Evangelho, o que permitiu a cada 
comunidade identificar em sua dinâmica e configuração 

“o melhor” para oferecer às meninas, aos meninos, aos 
adolescentes e aos jovens (NNAJ).

• O segundo diálogo foi uma aproximação à emergente (e 
urgente) sensibilidade juvenil mediante a experiência co-
munitária como pedagogia privilegiada para o desenvol-
vimento do sentido vocacional (evangelização), por meio 
da escuta dos jovens da Pastoral Juvenil Marista em 
Mejicanos, dos jovens postulantes e irmãos escolásticos, 
e de um estudo recente sobre as novas experiências de 
vida comunitária com os jovens.

• O terceiro diálogo abordou o problema de linguagem 
e comunicação encontrado na relação com meninas, 
meninos, adolescentes e jovens (NNAJ) quando falamos 
sobre a vocação e nossa vocação de irmãos. Propôs-se 
comunitariamente tomar ações concretas para solucionar 
o problema.

Ao final, o Irmão Omar convidou todos os presentes a parti-
ciparem do próximo colóquio sobre pastoral vocacional a ser 
realizado em março de 2023.

PROVÍNCIA DA AMÉRICA CENTRAL

ENCONTRO INTERCOMUNITÁRIO SOBRE VOCAÇÕES 
MARISTAS NA AMÉRICA CENTRAL

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://maristasac.org/home/
https://maristasac.org/home/
https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://champagnat.org/pt/reunion-intercomunitaria-sobre-las-vocaciones-maristas-en-america-central-2/

