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NOTÍCIASMARISTAS

■  Na sexta-feira passada, o Conselho Geral agradeceu, com 
uma cerimônia comovente, aos irmãos Carlos Alberto Rojas e 
Mark Omede por seus 6 anos de serviço como Diretor e Diretor 
Adjunto do Secretariado de Educação e Evangelização. 
■  Esta semana, dando continuidade à sessão plenária, o Con-
selho reflete sobre vários tópicos relacionados à administração e 
economia. Continua tratando dos preparativos para a Reunião dos 
Provinciais a ser realizada na Casa Geral em março.  Inicia tam-
bém a reflexão sobre o próximo Capítulo Geral. E dá espaço ainda 
para alguns outros tópicos como LaValla200>, projetos Fratelli, 
liderança e a indicação de pessoas para algumas comissões e 
serviços.
■  Na segunda-feira, o Ir. Luis Carlos, Vigário Geral, se reuniu 
com o Ir. Paterno em vistas da versão em inglês do Curso de 
Liderança profética e serviçal que realizar-se-á nas Filipinas.
■  Na terça-feira terminou o encontro da comissão que está pre-
parando a nova edição do documento “Missão Educativa Marista”, 
que se reuniu na Casa Geral, desde o dia 15.
■  Nesse mesmo dia, o Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado 
de Solidariedade, reuniu-se, online, com uma equipe da Província 
América Central para trabalhar na preparação do Encontro Periódico 
Universal relativo à Cuba, a ser apresentado às Nações Unidas.
■  Ainda na terça, os Irmãos Ángel Medina e Lindley, diretores 

do Secretariado Irmãos Hoje, participaram do encontro “Tutti 
Fratelli” de Roma, na Casa Geral.
■  Na terça e quarta-feira, na Tailândia, o Ir. Goyo, Assistente 
do Ecônomo Geral, participa de um seminário de planejamento 
estratégico com o MDA, dentro do marco do projeto de sustenta-
bilidade do economato geral.
■  De terça a sábado, o Diretor do Departamento CMI, Ir. 
Valdícer, e o diretor de FMSI, Andrea Rossi realizam uma visita de 
acompanhamento e animação à comunidade do Projeto Fratelli 
em Maicao, Colômbia.
■  Na quarta-feira, os Irmãos Ben, Ken y Óscar, Conselheiros 
gerais, se reuniram para tratar do tema da proteção das crianças.
■  Começa na quinta-feira, na Casa Geral, a reunião da equipe que 
está preparando a nova versão da Guia de Formação, liderada pelo 
Secretariado Irmãos Hoje. A reunião termina dia primeiro de março.
■  Na quinta-feira, os diretores do Secretariado de Solidariedade, 
Irmãos Ángel Diego e Francis, participam da reunião online com o 
grupo de trabalho “Educação em/para a Solidariedade” da Rede 
Marista de Solidariedade Internacional.
■  No sábado se realiza, com o staff de FMSI e os diretores do 
Secretariado de Solidariedade, o quarto encontro de formação 
sobre a realização de projetos, destinados aos protagonistas da 
solidariedade marista na América Latina.

Em dezembro passado, o 
Conselho Geral nomeou a 
comissão que preparará a III 

Assembleia Internacional da Missão 
Marista. Seguindo os dois encontros 
já realizados, em Mendes (2007) 
e Nairóbi (2014), a terceira MIMA 
acontecerá na Espanha, de 8 a 14 
de abril de 2024. Os membros da 
comissão encarregada de preparar 
esse evento são: Ir. Alejandro Mena 
Goldaraz (lbérica), Ir. Ángel Diego 

PRIMEIRO ENCONTRO DA COMISSÃO DA
III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL DA MISSÃO MARISTA

administração geral
>>

https://champagnat.org/pt/primeiro-encontro-da-comissao-da-iii-assembleia-internacional-da-missao-marista/
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García Otaola (Administração Geral – Diretor do Secretariado 
de Solidariedade), Fatima Rodríguez Gonçalves (Brasil Cen-
tro-Norte), Javier Llamas (Administração Geral – Project Ma-
nager da Rede Champagnat Global), Ir. José Sanchez Bravo 
(Administração Geral – Diretor do Secretariado de Educação 
e Evangelização), Maria del Socorro Alvarez (México Central), 
Mark Elliot (Star of the Sea), Ir. Maurice Juvence (Mada-
gascar), Monica Villacis (Norandina), Ir. Nino Mayor Pizarro 
(Co-diretor do Secretariado de Educação e Evangelização) e 
Ir. Warnakulasuriya Marian Madushan Sasmika (South Asia).

Da parte do Governo Geral, os links da Área de Missão 
seguirão a comissão: Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
Geral, e Ben Consigli e Ken McDonald, Conselheiros-Gerais.

A Constituições do Instituto afirmam, no número 119, que 
“O Superior-Geral e seu Conselho, junto com as Unidades 
Administrativas e outras entidades maristas, promovem o 
desenvolvimento da Assembleia Internacional da Missão: um 

espaço compartilhado e representativo de todos os maristas, 
irmãos e leigos, comprometidos com a missão.” Sobre a sua 
natureza, as mesmas Constituições sublinham que se trata 
de “uma oportunidade para compartilhar experiências, escu-
tar a realidade, discernir as prioridades e propor diretrizes e 
estratégias para a vida e a missão maristas em nível global.” 
(Const 119.3).

Primeira reunião da Comissão
Em vista do encontro de abril do próximo ano, no dia 17 de 
fevereiro houve o primeiro encontro da comissão menciona-
da acima. Durante essa primeira reunião, realizada online, 
os membros tiveram a oportunidade de se conhecerem e 
exprimir as expectativas que sentem inerentes à participação 
na organização da III MIMA.

Três encontros online estão previstos para março e assim 
a comissão entrará na dinâmica de preparação do encontro 
fundamental para a missão marista.

PROVÍNCIA AMÉRICA CENTRAL 

ENCONTRO PROVINCIAL DE ANIMADORES COMUNITÁRIOS

Com o slogan “Leitos do Reino”, 
um grupo de leigos e irmãos da 
Província da América Central 

foi convidada para aprofundar e 
refletir sobre a tarefa de animação 
comunitária. A reunião aconteceu em 
El Salvador, de 9 a 12 de fevereiro. 
Acompanhados pela Vicky Irigaray, 
uma leiga espanhola com ampla 
experiência no acompanhamento da 
vida consagrada, o grupo participou 
dos quatro dias de encontro com 
grandes expectativas.

Os objetivos propostos foram: refletir 
sobre a tarefa diária; conhecer e 
compreender melhor a realidade 
de irmãos e irmãs em comunidade; 
apresentar algumas pistas para uma relação de ajuda compe-
tente (que as comunidades possam ser espaços que possibi-
litem o crescimento); refletir sobre as atitudes e sentimentos 
como animadores; romper com o cotidiano e compartilhar em 
fraternidade; um tempo para refletir sobre o ser animadores (de 
dentro).

A tarefa de acompanhamento que se realiza envolve antes de 

tudo “preparar minha mochila” para poder ajudar os outros, 
conciliar “minimamente” consigo mesmo e aceitar a própria 
realidade. Ao grupo ficou evidente a necessidade de “reinven-
tar” a comunidade, porque a sociedade mudou…

Uma última pergunta deixou ao grupo uma grande tarefa: 
Como marista, se está preparado para receber os jovens nas 
comunidades hoje?

https://maristasac.org/home/
https://champagnat.org/pt/encontro-provincial-de-animadores-comunitarios/
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Os responsáveis da frente de evan-
gelização da Bolívia se reuniram nos 
dias 10 e 11 de fevereiro. O objetivo 
do encontro foi partilhar as atividades 
realizadas e programar aquelas para 
esse ano.

Mediterránea

No día 23 de fevereiro, às 18 de 
Espanha, acontece o XIV Ciclo 
de Café-Coloquios do IEM: “obras 
sociales maristas de mediterránea”. 
O encontro, con acceso livre (https://
eu.bbcollab.com/guest/026aacc-
f308444d7bcd8efc7fabc9979), 
permitirá conhecer as obras sociais 
importantes da Província na Espanha 
e Itália e também seus coordenadores.

UMBraSil

Foram lançados recentemente os 
volumes II e III da coleção sobre a 
vida do Ir. Basílio “Homem de Deus”. 
É uma reedição, em português, de 
uma obra realizada pelo Ir. Giovanni 
Bigotto. Ir. Basílio, 9º Superior Geral 
do Insituto, faleceu em 1996 e, desde 
2002, sua Causa de Canonização está 
em curso. Veja as obras nesse link: 
https://umbrasil.org.br/2023/02/
umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-
colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-
um-homem-de-deus/.

CoMpoStela

Portugal celebra nesse período os 75 
anos da presença marista. No início 
do mês, a data foi comemorada no 
Externato Marista de Lisboa. Profes-
sores, pais, alunos e antigos alunos 
foram convidados a participar de um 
Jantar Literário com o tema “O gosto 
das Palavras”.

FEVEREIRO 1823

LEMBRAI-VOS NA NEVE

Em fevereiro de 1823, como conta 
Jean-Baptiste Furet na Biografia, 
Marcelino Champagnat estava pe-

recendo em uma tempestade de neve. 
Mas, ao invés de perder a esperança, 
rezou a oração “Lembrai-vos”, pedindo 
a intercessão de Nossa Senhora.

O mundo marista recorda esse even-
to no dia 15 de fevereiro, quando se 
celebra a memória do “Lembrai-vos na 
neve”. Nesse dia recordamos o itine-
rário feito pelo Padre Champagnat e Ir. 
Estanislao, regressando a casa, depois 
de ter visitado o Ir. João Batista, que 
estava doente.

Dando-se conta que era impossível 
continuar, visto também que tinham se 
perdido na neve, o Pe. Marcelino inter-
cede à Maria, rezando o “Lembrai-vos”.

Muitas vezes o Pe. Champagnat afirmou 
que, se o socorro não tivesse chegado 
naquele exato momento, ambos esta-
riam perdidos. A Santíssima Virgem os 
salvara de morte certa.

Oração em PDF: English | Español | 
Français | Português

https://eu.bbcollab.com/guest/026aaccf308444d7bcd8efc7fabc9979
https://eu.bbcollab.com/guest/026aaccf308444d7bcd8efc7fabc9979
https://eu.bbcollab.com/guest/026aaccf308444d7bcd8efc7fabc9979
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-homem-de-deus/
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-homem-de-deus/
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-homem-de-deus/
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-homem-de-deus/
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_EN.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_ES.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_FR.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_PT.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
https://champagnat.org/pt/lembrai-vos-na-neve/
https://champagnat.org/pt/lembrai-vos-na-neve/
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COMISSÃO INTERNACIONAL DE MISSÃO MARISTA

ESPIRITUALIDADE NA MISSÃO E MISSÃO NA ESPIRITUALIDADE

A XIX mensagem da 
Comissão Internacio-
nal de Missão Marista 

intitulada “Espiritualidade na 
missão e missão na espiri-
tualidade”, convida todos os 
envolvidos na missão marista 
a viver, expressar, integrar e 
encorajar a espiritualidade em 
todos os aspectos de suas 
ações. E almeja “que todos 
os espaços da missão exalem 
e facilitem uma experiência 
espiritual vital, contemporânea 
e marista que permita a todos 
um contato real com o Espírito 
de Deus e o Evangelho, vivo e presente.”

A mensagem, elaborada pelo Ir. Francis Jumbe, em nome da 
Comissão, recorda que a dimensão espiritual “está intimamen-
te ligada à nossa identidade institucional.”. Ela enfatiza dois 
aspectos fundamentais da missão: “Tornar Jesus Cristo conhe-
cido e amado” e ajudá-los a serem “bons cristãos e virtuosos 
cidadãos”, visto que a missão das obras maristas “é ajudar as 
crianças e os jovens a terem uma experiência de humanidade, 
fé e vocação.”

O texto destaca a necessidade de 
desenvolver a espiritualidade e a 
interioridade como parte de um 
modelo educacional transforma-
dor e contemporâneo em obras 
educacionais:

“Nos programas de formação 
maristas, a dimensão espiritual 
desempenha um papel muito im-
portante e está intimamente ligada 
à nossa identidade institucional. 
Os nossos programas de formação 
respeitam a pessoa humana, 
fomentam a solidariedade e criam 
oportunidades para experimentar 
um sentido de transcendência”.

O documento valoriza as ações que 
já estão sendo tomadas para viver 

a espiritualidade marista, mas considera que “ainda precisa-
mos de mais espaço para garantir que os valores do Segundo 
Apelo do Capítulo Geral nos ajudem a viver uma espiritualidade 
profunda e transformadora de vida (tais como profecia, mise-
ricórdia, fraternidade, interioridade, vida quotidiana, alegria, 
inclusão, plenitude, testemunho, unidade etc.).”

A mensagem defende a importância de continuar a renovar 
criativamente e facilitar programas regulares de formação 
sobre espiritualidade e interioridade para professores, estu-

dantes, crianças, jovens e pessoal” 
e pede que “todos os maristas de 
Champagnat (irmãos e leigos), a 
serem conscientes e consistentes na 
nossa forma de viver a espiritualidade 
marista.”

Através desta XIX mensagem, a 
Comissão Internacional convida 
todos os maristas a viverem a 
missão em maneira profética hoje e 
sublinha que “procuramos facilitar 
um encontro com Deus e com o 
Evangelho, especialmente por parte 
das crianças e dos jovens. Estamos 
convencidos de que este encontro é 
transformador e profético, significa-
tivo e libertador.”

PDF: English | Español | Français | 
Português

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/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_SpiritualityMission.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_EspiritualidadMision.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_SpiritualiteMission.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_EspiritualidadeMissao.pdf
https://champagnat.org/pt/espiritualidade-em-missao-xix-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/espiritualidade-em-missao-xix-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
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PAPUA-NOVA GUINÉ: ENCONTRO DE LÍDERES DO 
COLÉGIO ST. JOSEPH DE MABIRI, BOUGAINVILLE

BRASIL: PASSEIO DOS IRMÃOS IDOSOS DA 
PROVÍNCIA BRASIL CENTRO-SUL

BRASIL: 19ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
UNIÃO MARISTA DO BRASIL

ESPANHA: ENCONTRO PROVINCIAL DE MARISTAS 
DA MEDITERRÂNEA

OS ALUNOS DA COLÉGIO MARISTA DE 
CARCAVELOS VISITAM A CASA GERAL EM 
ROMA

mundo marista

TAILÂNDIA: SEMINÁRIO SOBRE A 
SUSTENTABILIDADE DA VIDA E MISSÃO MARISTA 
NO DISTRITO DA ÁSIA

DAS VOCAÇÕES MARISTAS

SUPERIOR GERAL PARTICIPA DE WEBINAR
SOBRE CULTURA DAS VOCAÇÕES

Como parte da celebração do Ano Vocacional Ma-
rista, o Secretariado dos Irmãos Hoje organizou 
um webinar no dia 8 de fevereiro, no qual o Ir. 

Ernesto Sánchez, Superior Geral, falou sobre a Cultura 
das Vocações. Mais de 120 maristas de todo o mundo, 
se conectaram por Zoom para ouvir a apresentação.

Houve duas sessões: uma às 9h00, horário de Roma, 
em inglês e outra às 21h00, horário de Roma, em 
espanhol.

O Ir. Ernesto fez sua apresentação por cerca de 45 
minutos, destacando algumas das principais ideias 
que apareceu na Circular, Lares de Luz. Explicou 
ainda os 10 elementos necessários para que as comunidades 
e obras apostólicas maristas sejam capazes de cuidar e gerar 
nova vida.

Após as palavras do Ir. Enresto, os participantes se reuniram em 
grupos para partilhar sobre o tema proposto. Houve também um 
espaço para compartir com todos a reflexão feita em cada grupo.

https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://champagnat.org/pt/circulares/lares-de-luz-cuidamos-da-vida-e-geramos-nova-vida/
https://champagnat.org/pt/superior-geral-participa-de-webinar-sobre-cultura-das-vocacoes/
https://youtu.be/aVC3NJ8kZ98
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UMBRASIL 

REDE INTEGRADA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO BRASIL MARISTA

O Instituto Marista nos últimos anos tem se preocupado e 
convidado a todos os maristas de Champagnat a camin-
har como Rede. Desde 2015 o Brasil Marista se organiza, 

motivado pelo Planejamento Estratégico da UMBRASIL, a promover 
a unidade, sinergia e complementariedade entre todas as unidades 
Maristas de Educação Básica. E agora, constrói-se a Rede Integra-
da de Educação Básica do Brasil Marista.

Ao promover nacionalmente a missão de transformar a sociedade 
por meio da educação evangelizadora, da solidariedade, da pro-
moção e defesa da vida e dos direitos das crianças, adolescentes e 
jovens, UMBRASIL responde corajosamente aos desafios contem-
porâneos. Com essa iniciativa, os maristas estarão mais próximos 
para continuar a construção de propostas educacionais inovadoras, 
ampliando as experiencias pedagógicas, que façam frente às 
necessidades atuais da sociedade e que levarão às transformações 
necessárias aos novos tempos.

A rede compreende e respeita as particularidades regionais e 
contribui para que a proposta educacional Marista seja ainda mais 
reconhecida pela qualidade e excelência no cenário nacional. Além 
disso, as práticas sinérgicas de governança, geram recursos e 

resultados, com vistas à conexão entre pessoas, à sustentabilidade 
da Instituição e à perenidade da missão.

A rede é formada por 96 unidades socioeducacionais, distribuídas 
em 61 colégios particulares e 35 escolas sociais! Ela quer ser 
referência em educação confessional cristã de qualidade, for-
mação humana e promoção dos direitos do público infanto-juvenil, 
contribuindo para uma sociedade mais justa e solidária, segundo o 
carisma Marista.

A Rede Integrada de Educação Básica do Brasil Marista se 
constrói em duas fases de implementação: a primeira se 
inicia com as Províncias Marista Brasil Centro-Sul e Brasil 
Sul Amazônia. Na etapa seguinte, ocorrerá a integração com 
a Província Marista Brasil Centro Norte, que desde o início 
participa dos movimentos fundacionais e tomadas de decisões 
estratégicas.

Durante a Fase I de implementação, a Rede Integrada contará com 
3 escritórios: em Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. Na fase II, 
existirão 6 regionais, com escritórios também em Belo Horizonte, 
Brasília e Recife.

https://umbrasil.org.br/
https://umbrasil.org.br/
https://marista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://marista.edu.br/
https://champagnat.org/pt/rede-integrada-de-educacao-basica-do-brasil-marista-2/
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Desde 5 de fevereiro, 18 Irmãos das 6 regiões do 
Instituto estão participando do Programa de formação 
permanente “Senderos”, destinado a Irmãos de 40 

a 55 anos de idade. O objetivo desse período de quase 3 
meses é oferecer aos Irmãos, que estão na metade de seu 
itinerário vital, a possibilidade de revisitar sua história pes-
soal, discernir os apelos do Espírito, crescer nas diferentes 
dimensões de sua vida e renovar sua resposta aos apelos da 
missão Marista hoje.

O programa de formação se realiza em Manziana e será 
concluido em 29 de abril. Durante esse período, além dos 
temas propostos e da peregrinação a Assis que vai acontecer 
entre os dias 27 de fevereiro a 04 de março, está prevista 
uma visita aos lugares maristas, na França, entre os dias 20 
a 31 de março.

Na primeira semana do encontro os irmãos tiveram oportu-
nidade de visitar os irmãos que trabalham na Casa Geral e 
dialogar com o Irmão Ernesto Sanchez e seu conselho, que 
dirigiu a todos eles uma palavra de acolhida e estímulo voca-
cional. Até o momento, os temas propostos para a reflexão 
do grupo foram os seguintes: Comunicação Não Violenta, 
Interculturalidade e missão, Itinerário Espiritual como chão 

sagrado e Espiritualidade na maturidade. Esses temas foram 
animados pelo Ir. Ángel Medina, Irmã Anna Damas, Ir. Micael 
Sexton e Ir. Emilli Turú, respectivamente.

O grupo é acompanhado pela equipe de formação permanen-
te do Instituto, composta pelos Irmãos Ataíde José de Lima, 
Michael Sexton e Xavier Barceló.

Os participantes do programa de formação são: Afaese 
Afaese (Star of the Sea), Cezar Cavanus (Brasil Centro-Sul), 
Daniel Chikwendu Anyaoha (Nigeria), Edvaldo Ferreira de 
Lima (Brasil Centro-Norte), Effah Vincent Arikpo (Nigeria), 
Finan Valei (Star of the Sea), Francisco Javier Peña de la 
Maza (México Central), Jean Albert Thomas Randrianantenai-
na (Madagascar), John Katumbi (Southern Africa), José de 
Jesús Cisneros Gama (México Occidental), José Rogério da 
Silva (Brasil Centro-Norte), Juan Carlos Jairo Villarreal Riaño 
(Norandina), Juan Pablo Hernández Castillo (Mediterránea), 
Kwang Joon Park (Lawrence) (East Asia), Leonard Brito (Sou-
thern Africa), Pierre Joseph Rasolomanana (Marist District of 
Asia), Salvador Hidalgo del Cano (Compostela), Simon Serero 
(Star of the Sea).

Fotos

"SENDEROS" 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PERMANENTE EM MANZIANA

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6052333254812814&type=3
https://champagnat.org/pt/programa-de-formacao-permanente-senderos-em-manziana/
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Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website   http://www.champagnat.org
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CASA GENERAL  

ENCONTRO DA COMISSÃO INTERNACIONAL IRMÃOS HOJE

A Comissão Internacional Irmãos Hoje se reuniu de 15 a 18 de 
fevereiro na Casa geral, em Roma. Organizada pelo Secreta-
riado Irmãos Hoje, foi a segunda reunião presencial, depois 

da realizada em julho do ano passado.
Grande parte da reunião foi dedicada à avaliação das estruturas e 
processos de formação inicial nas diferentes regiões. As necessi-
dades e os desafios foram destacados. Foi sublinhado como um 
desafio comum de todas as regiões a indicação e formação dos 
formadores. O alinhamento e a coerência entre os planos de for-
mação, tanto dentro das regiões quanto entre elas, também foram 
discutidos. Foi observado com satisfação que continua havendo 
interesse pela vida marista e pela vocação do Irmão.
Outro ponto considerado durante a reunião foi o Ano das Vocações 
Maristas. Houve muitas iniciativas realizadas pelas Unidades 
Administrativas para celebrar e promover a vida marista. Um ponto 
importante que emergiu das discussões foi o consenso de que o 
“Ano das Vocações Maristas” não deveria terminar no dia 6 de 
junho, mas que simplesmente essa data seja destacada e que se 
enfatize a continuação e no movimento para uma nova fase do 
processo que visa “nutrir e gerar vida marista”.
Uma forma de alimentar a vida marista é oferecer oportunidades de 
renovação e de formação permanente. Com isto em mente, o Se-
cretariado Irmãos Hoje elaborou planos para os diversos programas 
a serem oferecidos nos próximos anos.
A Comissão acolheu e agradece a presença do Irmão Ernesto 
Sanchez, Superior Geral, na manhã do dia 18.
Além da lista abaixo, também fazem parte da comissão os Irmãos 

Óscar Martin e João Carlos do Prado, conselheiros de ligação com 
o Secretariado, e os diretores do Secretariado, os Irmãos Ángel 
Medina e Lindley Sionosa.
Os demais membros da comissão representam as seis regiões do 
Instituto. Eles são:
• Ir. Alphonse Tiamaro (Madagascar – Marist International 

Center, Nairóbi)
• Ir. Ebel Muteveri (África Austral – Marist International Center, 

Nairobi)
• Ir. Antonio Leal (Compostela – Portugal)
• Ir. Fabricio Alves (Brasil Centro-Norte)
• Ir. Juan Carlos Bolaños (América Central – Guatemala)
• Ir. Anselmo Kim Dong-ryeol (MDA – Vietnam)
• Ir. Matthew Green (Star of the Sea – Timor-Leste)

ADMINISTRAÇÃO GERAL CELEBRA A VIDA DO IR. ERNESTO, SUPERIOR GERAL
No dia 21, irmãos e leigos da Administração Geral se reuniram na Sala Champagnat para ce-
lebrar o dom da vida e vocação do Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral dos Maristas de Cham-
pagnat. A missa, organizada pela comunidade da Administração Geral, foi uma oportunidade 
para pedir a Deus que siga abençoando, com seus dons, ao Ir. Ernesto e lhe ajude na sua missão 
de guiar os/as Maristas na realização do ideal de São Marcelino Champagnat. Após a missa, a 
celebração continuou com o almoço.
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