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NOTÍCIASMARISTAS
CASA GERAL 

ENCONTRO DA COMISSÃO INTERNACIONAL DE MISSÃO MARISTA

A Comissão Internacional de 
Missão se reuniu na Casa 
Geral, de 9 a 13 de janeiro. A 

equipe, coordenada pelo Vigário-Ge-
ral, Ir. Luis Carlos Gutiérrez, é forma-
da por membros da Área de Missão 
da Administração Geral, representan-
tes das 6 regiões e das redes do Insti-
tuto. Sua composição e formato atual 
foram alterados no início de 2018. 
Fez encontros presenciasi em 2019 e 
2020. Desde o começo da pandemia, 
a Comissão tem trabalhado men-
salmente em reuniões on-line com 
diferentes formatos. A reunião deste 
ano, novamente em presença, contou 
com a participação de 20 pessoas.
A Comissão Internacional de Missão Marista tem como propó-
sito promover um compromisso apaixonado com uma missão 
inovadora, sem fronteiras, mediante a meditação e promoção 
de iniciativas em perspectiva global.

Os seus objetivos são:
• Contribuir ativamente para o desenvolvimento da Família 

Carismática Global no campo da missão.
• Refletir sobre as necessidades, tendências e realidades 

atuais da missão marista no mundo a fim de propor res-

postas significativas através de linhas de ação, estratégias, 
iniciativas e documentos que inspiram.

• Facilitar a reflexão contínua, implementação e atualização 
das iniciativas de Planejamento Estratégico da Admi-
nistração Geral (2017-2025), respondendo de maneira 
dinâmica aos apelos do XXII Capítulo Geral.

• Refletir sobre os processos da missão marista em nível 
global e sua articulação efetiva (redes globais, temas 
globais, etc.) e fazer propostas ao Conselho Geral.

• Incentivar a integração e articulação dos diferentes 

■  O Ir. Ángel Medina, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, 
se encontra no Peru, participando do encontro de irmãos do 
Pós-Noviciado da Região América Sul.
■  Na quinta-feira começa assembleia regional dos consel-
hos provinciais da África. Da Administração Geral, participam 
os Irmãos Ernesto, Superior Geral, os conselheiros links 
para a região, Ken e Óscar, e o Ir. Ir. Gregorio, assistente do 
Ecônomo Geral e Gerente de Projetos do Plano Estratégico da 

Administração Geral. A reunião termina no dia 24 próximo.
■  Nesta semana, Sara Coz, depois de um período de está-
gio, começou o contrato de colaboração com a Administração 
Geral como Assistente de Comunicação.
■  No próximo domingo, o Ir. Ben, Conselheiro Geral, 
reúne-se com o comitê encarregado da elaboração de uma 
proposta de estatuto para o futuro Distrito de West Central 
Europe.

administração geral

https://champagnat.org/pt/encontro-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
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encarregados e líderes da missão marista 
(secretariados, departamentos, regiões, 
redes, províncias).

• Oferecer recomendações e sugestões para 
o desenvolvimento de iniciativas, progra-
mas e projetos relacionados com a área de 
missão.

Toda a reflexão que a Comissão tem feito, 
nesses últimos anos, sobre a missão marista, 
com encontros online que contam também com 
a presença de pessoas convidadas, resultou em 
18 mensagens. Todas as mensagens estão 
disponíveis no site do Instituto e, em breve, 
serão publicas em um único volume.

Aprendizagem, consolidação e inovação para a Missão 
Marista
O encontro foi uma oportunidade única para refletir sobre 
vários temas e definir as estratégias para o futuro próximo. 
No primeiro dia, que contou também com uma intervenção do 
Superior Geral, os participantes se debruçaram na escuta dos 
atuais apelos da vida. Também refletiram sobre o percurso 
feitos pelas regiões, tentando identificar a situação atual e 
coordenar os passos do futuro em termos de “regionalização”.
Esse tema foi retomado também no dia seguinte, que teve 
como cerne a discussão sobre as necessidades emergentes, 
identificando em que a atual realidade desafia a missão marista 
e como poder responder a elas.
Na quarta-feira, 11 de janeiro, a equipe tratou o tema das 
redes, concentrando-se sobre aprendizagens, coordenação, 
linguagem e futuro relativos a este tema. Destacaram-se os 
processos vividos pelas redes Champagnat Global (escolas), 
CPVs (Voluntariado), PJM (Jovens) e Solidariedade. Também foi 

dedicado um tempo para analisar a relação entre igreja e pro-
cessos globais, entre outros, nas áreas de educação ecologia e 
economia.
No quarto dia do encontro, a atenção foi colocada na próxima 
Assembleia de Missão (III MIMA), a ser realizada em 2024. 
A comissão se dedicou a indicar sugestões para a comissão 
preparatória, que começara, em breve, o trabalho de prepa-
ração para esse evento. Também foram discutidas propostas 
na linha do desenvolvimento de lideranças, da sustentabilidade 
e vitalidade da Missão. Dedicou-se também tempo para uma 
análise e a consequente aprovação do documento “Stand Up”, 
Speak Up and Act”, apresentado pelo Secretariado de Edu-
cação e Evangelização.
Finalmente, no último dia do encontro, 13 de janeiro, a Co-
missão definiu o caminhar dos próximos 3 anos, destacando o 
seu papel nos projetos na área de missão previstos pelo Plano 
Estratégico da Administração Geral e sua conexão com as 
Regiões, Redes e Secretariados.

Administração Geral

• Ir. Luis Carlos Gutiérrez – Vigário 
Geral

• Ir. Ben Consigli – Conselheiro Geral
• Ir. Ken McDonald – Conselheiro 

Geral
• Ir. Jorge Gaio, Ecônomo-Geral
• Ir. Gregorio Linacero Melón – Assis-

tente do Ecônomo Geral e Gerente 
de Projetos do Plano Estratégico da 
Administração Geral 

• Ir. José Sánchez Bravo – Diretor 
do Secretariado de Educação e 

Evangelização
• Ir. Mark Omede, Diretor Adjunto 

do Secretariado de Educação e 
Evangelização

• Ir. Ángel Diego García Otaola, Dire-
tor do Secretariado de Solidariedade

• Ir. Francis Lukong, Diretor Adjunto 
do Secretariado de Solidariedade

• Andrea Rossi – Diretor de FMSI
• Ir. Valdícer Fachi – Diretor do CMI

Representantes das Regiões
• Christophe Schiestse (Europa)
• Leonardo Soares (América Sul)

• Ir. Francis Jumbe (África)
• Ir. Rodrigo Espinosa (Arco Norte)
• Ir. Farancis King (Asia)
• Ir. Kevin Wanden (Oceania)

Redes
• Ir. Marcelo Bonhemberger (Univer-

sidades)
• Ir. Miguel Fernandes Ribeiro (PJM)
• Analía Ruggeri (Solidariedade)
• * O Ir. Teófilo Minga fez a tradução 

simultânea para o grupo.

Fotos no FaceBook

PARTICIPANTES DO ENCONTRO

https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.5950901944955946
https://champagnat.org/pt/encontro-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
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A terceira edição de formação para 
leigos e leigas começou no dia do 
aniversário da fundação do Instituto. 
45 pessoas foram acolhidas neste 
caminho de reflexão e discernimento 
vocacional. Os webinars começarão 
em fevereiro e irão até abril. As 
pessoas que já se comprometeram 
com o Carisma Marista continuam 
a se encontrar regularmente para a 
formação permanente.

américa sUl

Acontece no Peru, de 12 a 28 de 
janeiro, um encontro para Irmãos 
da Região que estão no período 
do Post-noviciado, com profissão 
temporânea. Durante o encontro, 
eles experimentam a fraternida-
de, a missão e a espiritualidade, 
reforçando a própria experiência 
como maristas. Os participantes 
são do Brasil, Bolívia e Paraguai. 
Contam com a presença de espe-
cialistas em várias áreas para sua 
formação.

norandina
De 11 a 13 de janeiro, a equipe de 
evangelização da Colômbia se reuniu 
na casa provincial de Bogotá, com 
o objetivo de planejar as atividades 
pastorais do primeiro semestre do 
ano e construir o perfil do anima-
dor marista, que contribuirá para o 
documento de formação eclesial. 
Na abertura da reunião, eles foram 
acompanhados pelo Irmão Julián 
Olmo, Conselheiro Provincial.

EAST ASIA

LÍDERES LEIGOS REFORÇAM AS 
PRIORIDADES DE ANIMAÇÃO PARA 2023

Em 6 de janeiro, Elma Rafil, Presi-
dente da Equipe de Leigos, convo-
cou uma reunião de todos os líderes 

leigos de animação do setor filipino da 
Província East Asia. Vindos de diferentes 
comunidades maristas das Filipinas, 
os participantes iniciaram o encontro 
com uma partilha de histórias pessoais, 
destacando qual foi a experiência positiva 
mais significativa que tiveram em 2022 e 
o que esperam para o ano de 2023.
O primeiro ponto tratado na reunião foi 
a partilha da mensagem dos represen-
tantes asiáticos do Fórum Internacional 
sobre a Vocação Marista Laical, apresen-
tada por Marjorie Rañeses. Em seguida, 
foi feita uma reflexão sobre a Declaração 

do 6º Capítulo Provincial.
A partir desses recursos, a equipe de 
líderes identificou e priorizou as princi-
pais atividades a serem implementadas 
para 2023, assim sintetizadas: Revitali-
zação do grupo “Amigos de Marcelino”; 
fortalecimento do grupo MarEx; formação 
de animadores leigos; proposta de um 
Programa de Formação Conjunta em 
toda a Província.
Foram identificadas datas para a imple-
mentação dessas atividades prioritárias.
Com cada uma assegurando apoio, a 
reunião terminou com uma nota de en-
tusiasmo para o novo ano, olhando além 
dos novos esforços, prometendo gerar 
novas esperanças.

https://champagnat.org/pt/encuentro-de-la-provincia-de-compostela-2/
https://champagnat.org/pt/encuentro-de-la-provincia-de-compostela-2/
https://champagnat.org/pt/encuentro-de-la-provincia-de-compostela-2/


18 I JANEIRO I 2023

notícias maristas 763

4

RIMES

REDE INTERNACIONAL MARISTA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
FAZ BALANÇO POSITIVO DE 2022

Refletir sobre o impacto de 
fortalecer e tornar recon-
hecidas as Instituições 

Maristas de Educação Superior 
no mundo. É com essa moti-
vação que o Conselho Diretor 
da Rede Internacional Marista 
de Educação Superior (RIMES) 
acolhe os desafios para 2023 
a partir de um balanço das 
atividades desenvolvidas no ano 
anterior. Foi justamente esse 
o tema de sua última reunião, 
que contou com a presença do 
Vigário Geral do Instituo Marista, 
Ir. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, 
e do então diretor do Secretaria-
do de Educação e Evangelização do Instituto Marista, Ir. Carlos 
Alberto Rojas.

O Ir. Luis Carlos reconhece a atuação da RIMES como um seg-
mento inovador da missão marista na busca ativa por respon-
der às necessidades dos jovens quanto à formação profissional 
e vocacional. Para ele, “o Instituto espera uma liderança 
destacada da Rede para ampliar marcos conceituais e práticos 
de educação e evangelização, em resposta às necessidades da 
juventude; uma juventude que se abre a um mundo profissio-
nal e laboral em constante mudança e rodeado por realidades 
socioculturais e religiosas muito complexas”.

Pautada pela tradição educativa inspirada no sonho de São 
Marcelino Champagnat, a RIMES oferece respostas a es-
ses desafios que a realidade apresenta, formando uma rede 
internacional que acredita em uma caminhada conjunta para o 
fortalecimento global da educação superior marista no mundo. 
Exemplo disso, foram os diversos movimentos de relaciona-
mento e promoção de vínculos com comunicadores e lide-
ranças das Universidades associadas e a aproximação inter-
congregacional com outras redes internacionais de educação 
superior.

Para o Ir. Rojas, diretor do Secretariado de Educação e Evange-
lização até 31 de dezembro de 2022, “o horizonte que se abre 
para a Rede nos próximos anos é animador e esperançoso: 
ressignificar o carisma do Instituto Marista, 200 anos depois de 

sua fundação, renovando sua presença no ensino superior. Só 
nos resta pôr mãos à obra e continuar confiando que esta é a 
obra de Jesus e Maria”.

O caminho percorrido em 2022 lançou os alicerces para 
o que se espera desenvolver ao longo de 2023. Para o Ir. 
Marcelo Bonhemberger, Presidente da RIMES, o último ano 
foi marcado por uma atuação próxima junto a gestores de 
mais de 20 universidades maristas espalhadas em 10 países. 
Essa aproximação trouxe avanços significativos para que 
diálogos sobre a promoção de inovação, desenvolvimento e 
transformação na educação superior fossem estabelecidos. 
“Em 2022 a RIMES se destacou pelo avanço de um plano 
estratégico para os próximos anos, pelo engajamento de seus 
parceiros, e por sua contribuição para a formação integral de 
membros das Instituições de Ensino Superior (IES) que dela 
fazem parte”, destaca Bonhemberger.

Na avaliação de Ana Gabriela Aguirre Franco, Vice-presidente 
da RIMES e reitora da Universidade Marista da Cidade do Méxi-
co, as estratégias de internacionalização e fomento à cultura da 
cooperação foram consolidadas a partir de projetos que articu-
lam ensino, pesquisa e serviços oferecidos à comunidade.

“É importante que em 2023 sigamos desenvolvendo cursos 
de cultura organizacional e continuemos com a formação dos 
atuais líderes que colaboram para a tradição educativa marista. 
Isso fortalecerá os laços de identidade corporativa entre três 

https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-faz-balanco-positivo-de-2022/
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ESPANHA: ASSOCIAÇÃO JUVENIL ZABALIK 
ESKUAK DE MARISTAK BILBAO

COSTA DO MARFIM: CELEBRAÇÃO NA ESCOLA 
PRIMÁRIA DE BOUAKÉ

PARAGUAI: PRIMEIRO ENCONTRO ANUAL DO 
MOVIMENTO JUVENIL MARISTA

ESPANHA: COLEGIO CHAMBERÍCOLÔMBIA: EQUIPE DE EVANGELIZAÇÃO DE 
COLÔMBIA

mundo marista

SRI LANKA: ACAMPAMENTO VOCACIONAL 
MARISTA – NEGOMBO

atores principais: a marca, a equipe de trabalho e, princi-
palmente, com nossa comunidade educacional”, afirma Ana 
Gabriela.

Para João Fett, Secretário Executivo da RIMES,o investimento 
na qualidade das relações com os interlocutores prioritários 
foi um compromisso central assumido pelo Conselho Diretor. 
“Priorizamos o estreitamento de laços com nossas instituições 
associadas, especialmente com suas lideranças e com os seus 
comunicadores, com a expectativa de darmos a conhecer nos-
so propósito e consolidarmos nossa personalidade enquanto 
Rede. Foram igualmente oportunas as possibilidades de apro-
ximação e troca com outras redes confessionais de educação 
superior”, destaca.

Em novembro, a RIMES participou do XIII Encontro da Asso-
ciação de Universidades La Salle, discutindo o protagonismo 
no futuro da educação superior e a cooperação entre as redes 
confessionais como um caminho promissor a perseguir.

Rumos sinérgicos para 2023
Em 2023, a RIMES pretende estreitar ainda mais os laços 
com suas instituições associadas, mostrando-lhes o valor 
agregado e a vantagem competitiva em participar de uma 

Rede Internacional com um amplo e diverso escopo de 
atuação, consolidado em muitos países. Para este ano, 
o plano de trabalho prevê o desenvolvimento de proje-
tos estratégicos de curto, médio e longo prazo, como o 
mapeamento dos centros de excelência das instituições 
associadas, a criação de um programa para a formação de 
lideranças e a implementação de um modelo sustentável 
de financiamento da Rede. Também estão previstas ações 
voltadas à comunicação e ao relacionamento, oportunizando 
a visibilidade e a ampliação da atuação frente aos interlocu-
tores estratégicos.

Sobre a Rede Internacional Marista de Educação Supe-
rior   
A Rede Internacional Marista de Educação Superior (RI-
MES) consiste na união de mais de  20 instituições que, em 
sintonia com as premissas da Administração Geral do Instituto 
dos Irmãos Maristas, em Roma, busca criar conexões de 
sinergia e atuação em seus espaços de missão. Com fundação 
em 2004, essa rede tem como objetivo criar oportunidades de 
parcerias, formação e projetos em conjunto, potencializando 
a atuação no ensino superior em mais de 10 países. 

Saiba mais sobre a Rede aqui.

https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
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COMPOSTELA

ENCONTRO DA PROVÍNCIA

Irmãos, afiliados e leigos maristas da Provincia de Compos-
tela se reuniram no dia 2 de janeiro, em Salamanca, para 
celebrar como uma só família o XIX aniversário da consti-

tuição da Província. Entre os presentes estava também o Ir. 
Óscar Martín, Conselheiro Geral.

Durante o encontro provincial, alguns tópicos foram apresen-
tados: 
• O Provincial, Fr. Máximo Blanco Morán, apresentou as 6 

linhas principais da Província para este triênio.
• Os Irmãos Raúl Blanco e Antonio Leal, do Conselho Pro-

vincial, relataram o desenvolvimento do espírito de solida-
riedade através das obras 
e projetos sociais promo-
vidos pelas Fundações 
Montagne e Champagnat, 
assim como pelo Lar 
Marista de Ermesinde.

• O Ir. Lisardo Miranda, 
Conselheiro provincial, 
falou sobre o Fórum da 
Vocação Marista Laical, 
realizado recentemente 
em Roma.

• O Ir. Tomás Briongos falou 
sobre a situação atual e 
as perspectivas futuras 
do trabalho marista em 
Honduras.

Durante o encontro, os participantes renderam graças pela 
vocação dos Irmãos que completam jubileu de vida religio-
sa: Santiago Fernández, Pepe Calleja e Alberto García (75 
anos), e Jacinto Escudero (50 anos). O Provincial apresen-
tou aos jubilares os dons tradicionais: uma escultura da 
Virgem, obra do Ir. Santamarta para os que completaram 
75 anos de vida religiosa e o crachá de ouro da Província 
para o Ir. Jacinto.

A Eucaristia aconteceu no Colégio Champagnat e foi 
presidida pelo Pe. Paco Buitrago, ex-aluno do Colégio em 
Salamanca.

Ir. Francisco, primeiro superior do Instituto
Dia 22 de janeiro fazemos memória do Ir. Francisco, 
que após a morte de São Marcelino Champagnat, foi a 
imagem viva do Fundador. Faleceu em 22 de janeiro de 
1881, de joelhos, ao recitar o Ângelus. Toda a vizin-
hança dizia: “Morreu o santo”.
Durante 20 anos foi Superior-Geral dos Irmãos Maris-
tas. Herdou de Marcelino uma Congregação de 280 
membros, entregou-a ao Ir. Luís Maria, seu sucessor, 
com mais de 2000 Irmãos. A partir de 1860, esteve em 
l´Hermitage, o santuário marista construído por Marceli-
no. Superior da casa, era, para todos, modelo de oração 
e de vida interior.
LER MAIS

https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/pt/encuentro-de-la-provincia-de-compostela-2/
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PROVÍNCIA WEST ÁFRICA

PROFISSÕES PERPÉTUAS NA PROVÍNCIA

Profissão perpétua do Ir. François
A profissão perpétua do Irmão Manto-
baye Kimingar François foi celebrada 
em 11 de dezembro de 2022 na 
paróquia de Saint François Xavier em 
Koumra, Chade. A missa foi celebrada 
pelo Vigário Geral da Diocese de Sarh. 
Também estiveram presentes, para 
testemunhar a cerimônia, o Superior 
Provincial, Irmão Cyprian Gandeebo, 
os membros da comunidade marista 
de Koumra, alguns sacerdotes, freiras 
e centenas de leigos. A cerimônia foi 
a primeira deste tipo a ser realizada 
na Paróquia desde sua fundação.

Profissão perpétua do Ir. Cylas
A profissão do Ir. Yenwong Cylas 
ocorreu em Camarões, no dia 20 de 
dezembro de 2022, na Capela do Co-
légio St Albert’s Comprehensive Colle-
ge, em meio a centenas de pessoas 
que compareceram ao evento.
A Santa Missa foi presidida pelo 
Arcebispo Emérito da Arquidiocese de 
Bamenda, Cornelius Esua, juntamente 
com o Ir. Cipriano Gandeebo, Provin-
cial. A ocasião contou com a pre-
sença de autoridades, de religiosos 
e religiosas, estudantes, benfeitores, 
parentes e amigos do Ir. Cylas.
O bispo, em sua homilia, enfatizou a 
importância e o valor da consagração 
ao Senhor através dos Conselhos 
Evangélicos nesta era moderna 
de consumismo e egocentrismo. 
Ele também encorajou os irmãos a viverem plenamente sua 
vocação de irmãos e a serem profetas de seu tempo, e lem-
brou-lhes que sua vocação é mais em ser do que em fazer. 
Dom Cornelius falou da importância do irmão religioso na igreja 
e no mundo. Ele exortou a congregação a apoiar o irmão Cylas 
com orações e generosidade.
O presidente do Conselho Paroquial, quando tomou a palavra, 
elogiou os Irmãos por seu árduo trabalho com as crianças e 

jovens, especialmente no campo da educação.
O Irmão Cyprian Gandeebo, Provincial da Província Marista da 
África Ocidental, concluiu os discursos com com palavras de 
agradecimento.
O mesmo evento também marcou o 30º aniversário de vida 
religiosa do Irmão Kevin Ngoran.
O dia encerrou com uma refeição especial para todos, acom-
panhada de apresentações e danças tradicionais.

A Província West África celebrou, em dezembro, os votos perpétuos de dois irmãos que se consagraram definitivamente como 
religiosos maristas: Yenwong Cylas, em Camarõe,s e Mantobaye Kimingar François, no Chade.

https://champagnat.org/pt/profissao-perpetua-na-provincia-west-africa/
https://champagnat.org/pt/profissao-perpetua-na-provincia-west-africa/
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MADAGASCAR

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. LANTO EM FARATSIHO

O Irmão Lantohery Angelin Rasandratriniaina, conheci-
do como Ir. Lanto, fez sua profissão perpétua como 
religioso do Instituto Marista em 8 de janeiro de 2023 na 

igreja paroquial de Faratsiho, Madagascar. Irmãos Maristas de 
diferentes comunidades, leigos maristas, familiares de Irmãos, 
vários convidados e os cristãos da região vieram para presen-
ciar esta celebração. Como o Ir. Lanto é da comunidade de 
Antsiranana, uma delegação dessa cidade também presenciou 
a sua consagração definitiva como Irmão Marista.

A cerimônia foi celebrada pelo 
Administrador Diocesano, Pe. 
Jeannot Martial Andrianandra-
iny. A missa foi preparada por 
um grupo do Colégio Cham-
pagnat de Antananarivo, sob a 
liderança da comissão litúrgica 
liderada pelos irmãos Alexan-
dre, Jean Aimé e Ernest.

Em sua homilia, o Adminis-
trador Diocesano retomou a 
frase inspirada em 1Cor 13,3, 
que o Ir. Lanto escolheu como 
lema da sua consagração: “Se 
eu não tivesse caridade, nada 
valeria”.

Antes de continuar com a missa, o Ir. Lanto declarou sua firme 
intenção de consagrar-se definitivamente a Jesus Cristo, atra-
vés dos votos de castidade, pobreza e obediência, na Congre-
gação dos Irmãos Maristas.

A missa foi seguida de uma refeição fraterna com os convi-
dados no salão da paróquia. Com a animação do grupo coral 
Champagnat, a celebração continuou durante toda a tarde.

Ir. Basilio Rueda
No dia 21 de janeiro celebramos o aniversário 
da morte do Irmão Basílio Rueda Guzmán, 
Servo de Deus (1924-1996). Superior do 
Instituto marista de 1967 a 1985, o Ir. Basílio 
foi um dos líderes mais ouvidos e equilibrados 
dos anos da Renovação Conciliar, não só no 
Instituto dos Irmãos Maristas, mas em geral, 
de toda a vida religiosa. 
No decorrer de sua vida, o Irmão Basílio colo-
cou em prática o que tanto desejava: “Queimar 
minha vida por Cristo e por minha Congre-
gação”.
LER MAIS

https://champagnat.org/pt/profissao-perpetua-do-ir-lanto-em-faratsiho/
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PROVÍNCIA MÉXICO CENTRAL

RETIRO ANUAL DOS IRMÃOS

A Província do México Central 
realizou seu retiro anual, de 
2 a 6 de janeiro, dirigido e 

animado pelo Irmão João Carlos Do 
Prado, Conselheiro Geral. No dia 2 
de janeiro, ao meio-dia, por ocasião 
do 206º aniversário da fundação do 
Instituto, o encontro começou com 
uma Eucaristia.

Durante a celebração, foram 
recordados os Irmãos que celebram 
jubileus de Vida Religiosa: Mauricio 
Guerrero e Eliseo López (50 anos); 
Antonio Espinosa (70 anos) e Fran-
cisco Javier Toral (75 anos).

O Ir. João Carlos, durante os dias da de retiro, ajudou os 
Irmãos a meditar sobre os temas da Constituições e Estatutos 
do Instituto e sobre alguns elementos da Regra de Vida dos 
Irmãos Maristas.
O retiro, que, após os dois últimos anos, voltou a ser em 

presença, aconteceu num clima de tranquilidade, harmonia e 
fraternidade, graças à coordenação da Comissão dos Irmãos 
e à participação de todos os Irmãos. No último dia do retiro, 
os Irmãos de votos temporários da província renovaram sua 
profissão religiosa

PROVÍNCIA STAR OF THE SEA 

6 VOCACIONADOS COMEÇAM O POSTULANTADO EM BAUCAU

Em 8 de janeiro, em Baucau, na Casa 
Marista, seis aspirantes timorenses 
iniciaram o programa de postulanta-

do. Em fevereiro, um sétimo postulante de 
Bougainville se juntará ao grupo.

A primeira semana do postulantado foi um 
tempo de orientação e encontro com os 
professores da língua inglesa. O programa 
de inglês é intensivo durante os primeiros 
6 meses e envolve o aprendizado online 
usando Zoom e Google Classroom com 
três professores das Filipinas.

A Província Star of the Sea espera que esta casa de formação 
se torne um postulantado internacional, esperando receber 
outros postulantes nos próximos anos.

Os postulantes são todos jovens generosos e sinceros, desejo-

sos de aprender e discernir sua vocação religiosa.

O programa do postulantado se estende por 15 meses. Aque-
les que decidirem seguir o caminho da vida religiosa marista, 
continuarão a caminhada vocacional no noviciado no Sri Lanka.

https://maristas.edu.mx/
https://champagnat.org/pt/retiro-anual-dos-irmaos-do-mexico-central/
https://www.mariststar.org/
https://champagnat.org/pt/6-vocacionados-comecam-o-postulantado-em-baucau/
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Marcellin Trust – Operation Ra-
inbow Project, que tem como 
missão reduzir o preconceito 

e o isolamento experimentado pelas 
famílias de crianças com AIDS em Tri-
chy, Índia, no dia 8 de janeiro celebrou 
o tradicional festival chamado “Pon-
gal”. Cerca de 70 famílias participaram 
da festa.

A celebração do Pongal é uma das 
festas populares celebradas com 
muito entusiasmo pelas pessoas em 
Tamil Nadu, estado do sul do país. É 
geralmente conhecida como a festa 
de ação de graças dos agricultores que agradecem ao deus 
Sol, à mãe terra e ao gado, que, segundo a sua fé, desem-
penham um papel importante na agricultura e na colheita. 
É também uma celebração da prosperidade, que se traduz 
numa boa colheita. É celebrado durante quatro dias. As pes-
soas cozinham Pongal, que é um arroz doce, e o oferecem ao 
deus sol e ao gado.

No centro Marista, pais e filhos, cerca de 180 pessoas, 
participaram entusiasticamente de vários jogos e os vencedo-
res foram premiados. Algumas famílias também cozinharam 
o tradicional arroz. Muitas participaram de um concurso de 
desenho. Havia muitos convidados especiais e as crianças 
e estudantes do Colégio Bishop Heber animaram a multidão 
através de suas danças e jogos.

Marcellin Trust – Operation Rainbow Project
Das 65 milhões de pessoas que vivem no estado de Tamil 
Nadu, aproximadamente 650.000 têm AIDS. Destes, um em 
cada sete é uma criança com menos de 14 anos de idade. Es-
tas pessoas são algumas das mais negligenciadas na socieda-

de, que conhece muito pouco sobre o vírus e seus efeitos. Por 
causa do estigma associado à doença, muitas famílias não têm 
acesso à assistência sanitária que poderia ajudar no cuidado 
da doença e suas dificuldades resultantes.

A Operation Rainbow foi criada em 2003 pelos Irmãos Maris-
tas para dar apoio às famílias e crianças afetadas pela AIDS. O 
projeto trabalha com as famílias em seus próprios ambientes 
e as ajuda a acessar os recursos disponíveis dentro de suas 
comunidades locais.

A Operation Rainbow fornece às famílias e aos indivíduos apoio 
comunitário que lhes permite viver com dignidade. Este apoio 
é fornecido através de visitas domiciliares, seminários médicos 
gratuitos, aconselhamento e cursos de conscientização sobre 
a AIDS. Uma iniciativa contínua da Operation Rainbow é o En-
contro Mensal da Família Rainbow. Este evento reúne aqueles 
na comunidade que estão sendo apoiados pelo programa, o 
que ajuda a reduzir o isolamento que essas famílias frequente-
mente sentem. A ajuda a esse projeto pode ser feita através da 
Australian Marist Solidarity, nesse link.

ÍNDIA 

MARCELLIN TRUST – PROJETO RAINBOW CELEBRA 
FESTIVAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
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