
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED.04 

Núcleo Bandeirante -

23 de maio. 

 

Prezados Irmãos e Formandos,

Projet o 

 Vinhos novos em odres novos! (Mt
 
O nosso Instituto vive, hoje, um espaço

“kairológico”. Dada a grande celebração do 
bicentenário que se aproxima, se instala um tempo de 
verdadeiro discernimento acerca de nosso carisma e 
de muitos outros temas vitais a ele, tais como: missão,
espiritualidade, Vida Religiosa, animação, governança, 
gestão, nova relação Irmãos e Leigos e outros. Para 
vivermos de modo afetivo e efetivo esse momento de 
graça, somos motivados, e todas as instâncias 
institucionais, a nos mantermos atentos aos sinais 
tempos e fiéis na criatividade ao carisma que nos foi legado por São Marcelino Champagnat: 
“vinhos novos em odres novos” (
respondendo de modo generoso e assertivo aos apelos das crianças, adolescentes e jovens, por 
Deus a nós confiados, todos os dias, nos diversos contextos em que estamos inseridos, 
conforme nos indicam os hor
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o novos modelos de animação, governança e gestão

 
Vinhos novos em odres novos! (Mt 9,17) 

O nosso Instituto vive, hoje, um espaço-tempo 
“kairológico”. Dada a grande celebração do 
bicentenário que se aproxima, se instala um tempo de 
verdadeiro discernimento acerca de nosso carisma e 
de muitos outros temas vitais a ele, tais como: missão, 
espiritualidade, Vida Religiosa, animação, governança, 
gestão, nova relação Irmãos e Leigos e outros. Para 
vivermos de modo afetivo e efetivo esse momento de 
graça, somos motivados, e todas as instâncias 
institucionais, a nos mantermos atentos aos sinais dos 
tempos e fiéis na criatividade ao carisma que nos foi legado por São Marcelino Champagnat: 
“vinhos novos em odres novos” (Mt 9,17). Assim, seguimos no desejo de continuarmos 
respondendo de modo generoso e assertivo aos apelos das crianças, adolescentes e jovens, por 
Deus a nós confiados, todos os dias, nos diversos contextos em que estamos inseridos, 
conforme nos indicam os horizontes do XXI Capítulo Geral. 
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tempos e fiéis na criatividade ao carisma que nos foi legado por São Marcelino Champagnat: 
9,17). Assim, seguimos no desejo de continuarmos 

respondendo de modo generoso e assertivo aos apelos das crianças, adolescentes e jovens, por 
Deus a nós confiados, todos os dias, nos diversos contextos em que estamos inseridos, 
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Nosso Instituto nos convoca, Irmãos, 

Leigos e colaboradores, a sermos a 
novidade, o presente, o “vinho novo”, na 
alegria e no desafio de sermos “maristas 
novos em missão”, neste tempo. Por isso, 
respondendo positivamente a uma 
solicitação do Governo Geral, o 
Secretariado Internacional de Missão vem 
trabalhando no “Projeto novos modelos de 
animação, governança e gestão”, lançado 
pelo próprio Ir. Emili Turú e seu Conselho, 
no período de 10 a 15 de fevereiro deste 
ano.  

O Projeto é uma estratégia do Governo Geral que busca garantir o desenvolvimento e a 
sustentabilidade da vida e da missão marista, propondo princípios, diretrizes e possíveis 
modelos de animação, governança e gestão para a Administração Geral e Unidades 
Administrativas (Províncias). Essa iniciativa responde ao cumprimento do apelo fundamental 
“Com Maria, ide depressa para uma nova terra” (XXI CG), bem como está alinhada aos anseios 
do Plano do Governo Geral (2009-2014) que almeja contribuir para que todas as Províncias do 
Instituto estejam atentas e melhor preparadas para viverem os novos horizontes que o 
bicentenário propiciará. 

Toda a gestão do Projeto novos modelos de animação, governança e gestão está sob a 
responsabilidade do Conselho Geral, Secretariado de Missão, Comissão Internacional com o 
suporte da Consultoria A. T. Kearney e a colaboração de todas as Unidades Administrativas, por 
meio dos Conselhos e lideranças provinciais.  Como parte da metodologia de trabalho a ser 
desenvolvida, consta a realização de encontros regionais, visita às Unidades Administrativas, 
coleta e análise de dados, entrevista às diversas lideranças do Instituto. 

Cumprindo o calendário programático de execução do Projeto, no período de 28 abril a 1º 
de maio aconteceu, em Santiago/Chile, o encontro regional do Brasil e Cone Sul, do qual 
participaram os Conselhos Provinciais, as principais lideranças executivas das Províncias e os 
Conselheiros Gerais Irmãos, Eugène Kabanguka e Joseph Soteras. Dialogamos sobre temas 
relacionados à animação, governança e gestão, bem como perspectivas para as Províncias e 
Governo Geral, seguindo a metodologia de grandes mesas com Irmãos e Leigos. 

Todo o encontro transcorreu em um clima fraterno e encharcado de muita esperança. Os 
diálogos foram fruto de muito discernimento e consenso entre os membros participantes das 
mesas de trabalhos. Foi uma bela oportunidade para ampliarmos os nossos conhecimentos 
acerca da animação, governo e gestão do Instituto e de outras Províncias e, principalmente, para 
percebermos a vitalidade de nosso carisma no presente, de modo a nos preparamos para viver o 
futuro. 

Até o momento foram realizados os encontros regionais do Arco Norte e do Brasil/Cone 
Sul. A equipe gestora do Projeto prosseguirá suas atividades com os próximos encontros na 
África, Oceania, Europa e Ásia. Toda a escuta a essas regiões acontecerá até ao mês de 
outubro de 2014. 

Em sintonia com o todo o Instituto nos mantenhamos unidos em Jesus, Maria, José e São 
Marcelino Champagnat na defesa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens, conforme 
nos pede a nossa herança carismática.  

 



 

 

 
 

NOTICIAS DE FAMÍLIA  
   

• Visita à Comunidade Marista de Araçagy 
      São José Ribamar –
 

bom pastor. Foi um tempo muito propício, porque aconteceu durante a Semana Santa. Além de 
participar conosco de todas as celebrações que caracterizam esta semana, tivemos também 
dois Encontros comunitários e o atendimento individual com cada Irmão da Co

Nas abordagens comunitárias, foram refletidos alguns temas significativos e primordiais 
para a renovação e a fidelidade da vida consagrada marista. O primeiro, sobre a Conferência 
Geral do Instituto, com o tema 
centralizada em três ícones, que são verdadeiras âncoras para a nossa vida consagrada 
marista: La Valla, L´Hermitage e Fourvière.

A segunda Reflexão foi sobre uma carta aberta para os Irmãos assumida por todos os 
Provinciais do Brasil, juntamente com o Distrito do Amazônia. O Ir. Provincial fez algumas 
reflexões instigantes, pertinentes e desafiadoras, no intuito de nos ajudar para cada dia mais 
“ressignificarmos” o sentido de nossa fidelidade criativa, para sermos maristas novos pa
mundo novo! O Ir. Provincial também aproveitou a oportunidade para apresentar uma reflexão 
relacionada à situação econômico
interativas, proporcionando maior integração com a Província, dentro de um
pertença.  

Agradecemos ao Ir. Provincial esse tempo tão agradável e fecundo para nossa 
comunidade religiosa do Araçagy. Sua alegria, espontaneidade, otimismo e entusiasmo nos 
deixam mais dispostos e animados para continuarmos nossa m
testemunho de generosidade e gratuidade na missão que Deus lhe confiou.  
Araçagy, 19 de abril de 2014.
 

 

Visita à Comunidade Marista de Araçagy  
– MA (17 a 20.4.2014) 

 “O Superior representa Cristo no seio da comunidade .” 

Na compreensão desse 
pensamento de nossas Constituições, 
a comunidade religiosa do Araçagy 
acolheu nosso Ir. Provincial, Ir. 
Wellington, para sua visita pastoral.

A visita foi um espaço
muito significativo para a comunidade 
religiosa. Procuramos conv
pessoa do Ir. Provincial, não apenas 
como superior, mas como amigo, 
companheiro e, acima de tudo, um 
coirmão, um amigo, em nosso meio. 
Ele veio, não apenas para cumprir um 
preceito canônico, mas para partilhar, 
escutar e dialogar. Como a figura 

bom pastor. Foi um tempo muito propício, porque aconteceu durante a Semana Santa. Além de 
participar conosco de todas as celebrações que caracterizam esta semana, tivemos também 
dois Encontros comunitários e o atendimento individual com cada Irmão da Co

Nas abordagens comunitárias, foram refletidos alguns temas significativos e primordiais 
para a renovação e a fidelidade da vida consagrada marista. O primeiro, sobre a Conferência 
Geral do Instituto, com o tema – Profetas e místicos para o nosso 
centralizada em três ícones, que são verdadeiras âncoras para a nossa vida consagrada 
marista: La Valla, L´Hermitage e Fourvière. 

A segunda Reflexão foi sobre uma carta aberta para os Irmãos assumida por todos os 
sil, juntamente com o Distrito do Amazônia. O Ir. Provincial fez algumas 

reflexões instigantes, pertinentes e desafiadoras, no intuito de nos ajudar para cada dia mais 
“ressignificarmos” o sentido de nossa fidelidade criativa, para sermos maristas novos pa
mundo novo! O Ir. Provincial também aproveitou a oportunidade para apresentar uma reflexão 
relacionada à situação econômico-financeira da Província. As abordagens foram sempre 
interativas, proporcionando maior integração com a Província, dentro de um

Agradecemos ao Ir. Provincial esse tempo tão agradável e fecundo para nossa 
comunidade religiosa do Araçagy. Sua alegria, espontaneidade, otimismo e entusiasmo nos 
deixam mais dispostos e animados para continuarmos nossa missão. Obrigado, pelo seu 
testemunho de generosidade e gratuidade na missão que Deus lhe confiou.  
Araçagy, 19 de abril de 2014. 
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“O Superior representa Cristo no seio da comunidade .”  
 

Na compreensão desse 
pensamento de nossas Constituições, 
a comunidade religiosa do Araçagy 
acolheu nosso Ir. Provincial, Ir. 
Wellington, para sua visita pastoral. 

A visita foi um espaço-tempo 
muito significativo para a comunidade 
religiosa. Procuramos conviver com a 
pessoa do Ir. Provincial, não apenas 
como superior, mas como amigo, 
companheiro e, acima de tudo, um 
coirmão, um amigo, em nosso meio. 
Ele veio, não apenas para cumprir um 
preceito canônico, mas para partilhar, 
escutar e dialogar. Como a figura do 

bom pastor. Foi um tempo muito propício, porque aconteceu durante a Semana Santa. Além de 
participar conosco de todas as celebrações que caracterizam esta semana, tivemos também 
dois Encontros comunitários e o atendimento individual com cada Irmão da Comunidade. 

Nas abordagens comunitárias, foram refletidos alguns temas significativos e primordiais 
para a renovação e a fidelidade da vida consagrada marista. O primeiro, sobre a Conferência 

Profetas e místicos para o nosso tempo. A Conferência foi 
centralizada em três ícones, que são verdadeiras âncoras para a nossa vida consagrada 

A segunda Reflexão foi sobre uma carta aberta para os Irmãos assumida por todos os 
sil, juntamente com o Distrito do Amazônia. O Ir. Provincial fez algumas 

reflexões instigantes, pertinentes e desafiadoras, no intuito de nos ajudar para cada dia mais 
“ressignificarmos” o sentido de nossa fidelidade criativa, para sermos maristas novos para um 
mundo novo! O Ir. Provincial também aproveitou a oportunidade para apresentar uma reflexão 

financeira da Província. As abordagens foram sempre 
interativas, proporcionando maior integração com a Província, dentro de um espírito de família e 

Agradecemos ao Ir. Provincial esse tempo tão agradável e fecundo para nossa 
comunidade religiosa do Araçagy. Sua alegria, espontaneidade, otimismo e entusiasmo nos 

issão. Obrigado, pelo seu 
testemunho de generosidade e gratuidade na missão que Deus lhe confiou.  Ir. Inácio Dantas - 



 

 

 
 
 

• Visita à Comunidade Marista de Aracati 

acontecida em L’Hermitage 
2013. Refletiu também sobre a Carta Aberta aos Irmãos 
da Província Marista Brasil Centro
dois temas inquietantes: “O Desafio da fidelidade 
vocacional” e “O Desafio da vida comunitária autêntica 
e atraente”. 

Na comunidade educativa, o Provincial teve um 
encontro com o Conselho Pedagógico, durante o qual 
se refletiu sobre o tema: “
Além disso, houve um momento extremamente 
significativo, quando ele falou para todos os alunos e 

 
 

• Visita à Comunidade Marista do Postulantado e à 
      Escola Sagrado Coração 
 

Entre os dias 8 e 10 de maio, a Comunidade Marista da Maraponga 
alegria de receber a visita do Ir. Wellington, Provincial. Foram dias rega
convívio fraterno e partilha de vida. No dia 8, iniciamos as atividades com a oração comunitária.

 

Visita à Comunidade Marista de Aracati – CE 
 
Nos dias 5 e 6 de maio, o Ir. Wellington Medeiros, 

Provincial, esteve em Aracati 
missão de Pastor Marista, no trabalho insubstituível de 
cuidar e animar os Irmãos e a vida religiosa da 
Província. 

Mais do que uma visita, sua passagem pelas 
comunidades religiosa e educativa, foi um mome
carregado de energia, de entusiasmo, de vida, de 
partilha, de animação da missão que Irmãos e 
colaboradores realizam em Aracati.

Nos momentos de partilha com os Irmãos, ele fez 
uma retrospectiva da Conferência Geral dos Provinciais, 

rmitage – França, em setembro de 
2013. Refletiu também sobre a Carta Aberta aos Irmãos 
da Província Marista Brasil Centro-Norte, abordando 
dois temas inquietantes: “O Desafio da fidelidade 
vocacional” e “O Desafio da vida comunitária autêntica 

Na comunidade educativa, o Provincial teve um 
encontro com o Conselho Pedagógico, durante o qual 
se refletiu sobre o tema: “Você também é Marista?”. 
Além disso, houve um momento extremamente 
significativo, quando ele falou para todos os alunos e 

alunas do 
Ensino Médio, na capela do Colégio. Encontrar
os alunos - conforme disse - foi reviver momentos muito 
significativos de sua vida, tendo ele passado mais de 30 
anos como diretor de colégio.  

Em suas palavras, reafirmou o compromisso da 
Província: continuar apoiando esta obra, que atende a 
crianças e jovens em situação de carência afetiva e 
material. Eles são, na verdade, os preferidos de 
Champagnat. “O Colégio Marista de Aracati é ‘a Nova 
Terra’, terra de missão”, disse ele.

Visita à Comunidade Marista do Postulantado e à  
Escola Sagrado Coração – Fortaleza, CE. 

Entre os dias 8 e 10 de maio, a Comunidade Marista da Maraponga 
alegria de receber a visita do Ir. Wellington, Provincial. Foram dias rega
convívio fraterno e partilha de vida. No dia 8, iniciamos as atividades com a oração comunitária.
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Nos dias 5 e 6 de maio, o Ir. Wellington Medeiros, 
Provincial, esteve em Aracati – CE, cumprindo a sua 
missão de Pastor Marista, no trabalho insubstituível de 
cuidar e animar os Irmãos e a vida religiosa da 

Mais do que uma visita, sua passagem pelas 
comunidades religiosa e educativa, foi um momento 
carregado de energia, de entusiasmo, de vida, de 
partilha, de animação da missão que Irmãos e 
colaboradores realizam em Aracati. 

Nos momentos de partilha com os Irmãos, ele fez 
uma retrospectiva da Conferência Geral dos Provinciais, 

Ensino Médio, na capela do Colégio. Encontrar-se com 
foi reviver momentos muito 

significativos de sua vida, tendo ele passado mais de 30 
 

Em suas palavras, reafirmou o compromisso da 
ontinuar apoiando esta obra, que atende a 

crianças e jovens em situação de carência afetiva e 
material. Eles são, na verdade, os preferidos de 
Champagnat. “O Colégio Marista de Aracati é ‘a Nova 
Terra’, terra de missão”, disse ele. 

 (Ir. Manoel Soares) 

Entre os dias 8 e 10 de maio, a Comunidade Marista da Maraponga – Postulantado teve a 
alegria de receber a visita do Ir. Wellington, Provincial. Foram dias regados de muita alegria, 
convívio fraterno e partilha de vida. No dia 8, iniciamos as atividades com a oração comunitária. 



 

 

postulante Jefferson, contando com a presença de pessoas amigas (Irmãs Lourdinas e 
representantes da Escola Sagrado Coração).

Na segunda parte 
Wellington reuniu-se com o grupo de 
postulantes e ajudou-os a compreender a 
importância do processo de discernimento 
vivenciado no Postulantado. Na parte da 
tarde e na manhã do dia 9, o Provincial 
dedicou-se às entrevistas com os 
formandos. Nesse mesmo dia, à tarde, ele 
fez uma visita à Escola Marista Sagrado 
Coração, onde pode reunir
Conselho Diretor Ampliado da Unidade e 
visitar as instalações. Foi um momento de 
muita alegria e motivação, com palavras 
que ressaltaram a importânci

No dia 10, o Ir. Provincial reuniu
partilha sobre o processo formativo do Postulantado. Logo em seguida, cada um pôde desfrutar 
de um diálogo particular com ele. 
Lourdinas e Josefinas. Por fim, manifestamos nosso agradecimento ao Provincial por esses dias 
tão significativos de convívio fraterno e partilha de vida. Que nosso bom Pai Champagnat 
continue a iluminar nosso desejo de amar e seguir Jesus Cristo, por meio do serviço aos nossos 
irmãos e irmãs.            

• Visita à Comunidade Religiosa e ao 
      Colégio Marista de Maceió.

A Comunidade Marista de 
alegria, o Superior Provincial, Ir. Wellington Mousinho de 
Medeiros, em visita canônica, de 13 de maio, à noite, a 
16 de maio, pela manhã. Em dois momentos, ele reuniu 
a comunidade, no dia 14. Outros momentos foram 
dedicados ao atendimento pessoal dos Irmãos.

 
 

 
 
Logo após o café da manhã, toda a 

comunidade reuniu-se com o Ir. Provincial para um 
momento de partilh a das nossas vivências e de 
escutar palavras de motivação e compreensão 
acerca da nossa vida provincial. Na primeira parte 
da manhã, ele nos relembrou os apelos do 21º 
Capítulo Geral e as chamadas que a Conferência 
Geral nos fez para assumirmos nosso compromisso 
com as crianças e jove
assim, a nova aurora da evangelização. No 
momento do almoço, celebramos o dom da vida do 

postulante Jefferson, contando com a presença de pessoas amigas (Irmãs Lourdinas e 
representantes da Escola Sagrado Coração). 

 da manhã, o Ir. 
se com o grupo de 

os a compreender a 
importância do processo de discernimento 
vivenciado no Postulantado. Na parte da 
tarde e na manhã do dia 9, o Provincial 

se às entrevistas com os 
. Nesse mesmo dia, à tarde, ele 

fez uma visita à Escola Marista Sagrado 
Coração, onde pode reunir-se com o 
Conselho Diretor Ampliado da Unidade e 
visitar as instalações. Foi um momento de 
muita alegria e motivação, com palavras 
que ressaltaram a importância dessa escola como extensão do Postulantado.

No dia 10, o Ir. Provincial reuniu-se com os Irmãos Maicon e José Augusto para uma 
partilha sobre o processo formativo do Postulantado. Logo em seguida, cada um pôde desfrutar 
de um diálogo particular com ele. Para finalizar a visita, tivemos um almoço festivo junto às Irmãs 
Lourdinas e Josefinas. Por fim, manifestamos nosso agradecimento ao Provincial por esses dias 
tão significativos de convívio fraterno e partilha de vida. Que nosso bom Pai Champagnat 

e a iluminar nosso desejo de amar e seguir Jesus Cristo, por meio do serviço aos nossos 

Ir. Maicon Donizete Andrade Silva 
 

Visita à Comunidade Religiosa e ao  
Colégio Marista de Maceió.  

 
A Comunidade Marista de Maceió recebeu, com 

alegria, o Superior Provincial, Ir. Wellington Mousinho de 
Medeiros, em visita canônica, de 13 de maio, à noite, a 
16 de maio, pela manhã. Em dois momentos, ele reuniu 
a comunidade, no dia 14. Outros momentos foram 

nto pessoal dos Irmãos. 
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Logo após o café da manhã, toda a 
se com o Ir. Provincial para um 

a das nossas vivências e de 
scutar palavras de motivação e compreensão 

acerca da nossa vida provincial. Na primeira parte 
da manhã, ele nos relembrou os apelos do 21º 
Capítulo Geral e as chamadas que a Conferência 
Geral nos fez para assumirmos nosso compromisso 
com as crianças e jovens pobres, despertando, 
assim, a nova aurora da evangelização. No 
momento do almoço, celebramos o dom da vida do 

postulante Jefferson, contando com a presença de pessoas amigas (Irmãs Lourdinas e 

a dessa escola como extensão do Postulantado. 
se com os Irmãos Maicon e José Augusto para uma 

partilha sobre o processo formativo do Postulantado. Logo em seguida, cada um pôde desfrutar 
Para finalizar a visita, tivemos um almoço festivo junto às Irmãs 

Lourdinas e Josefinas. Por fim, manifestamos nosso agradecimento ao Provincial por esses dias 
tão significativos de convívio fraterno e partilha de vida. Que nosso bom Pai Champagnat 

e a iluminar nosso desejo de amar e seguir Jesus Cristo, por meio do serviço aos nossos 

Ir. Maicon Donizete Andrade Silva – Formador 



 

 

 
 
Na manhã do dia 15, o Ir. Provincial fez uma visita ao Colégio Marista e reuniu

Conselho Pedagógico, quando falou sobre a pedagogia e a missão maristas na realidade local. 
Depois desse momento, fez uma caminhada pelo 
pontuou algumas coisas a serem levadas em conta, no que se refere à estrutura física do 
Colégio. Terminou a manhã com uma conversa com os estudantes dos terceiros anos, deixando
lhes sua mensagem e respondendo às
e professores que, neste ano, completam 10, 15 e 25 anos de dedicação ao Colégio. Iniciou com 
uma oração preparada pela Equipe de Pastoral e terminou com um coquetel de 
confraternização. 

As Comunidades Religiosa e Educativa agradecem fraternalmente esses momentos de 
graça. Nossa Primeira Superiora continue a acompanhar a Província, por intermédio do seu 
orientador. 

                                                                                       

• Visitas às comunidades
      Ir. Ataíde José de Lima, 

 

Na manhã do dia 15, o Ir. Provincial fez uma visita ao Colégio Marista e reuniu
Conselho Pedagógico, quando falou sobre a pedagogia e a missão maristas na realidade local. 
Depois desse momento, fez uma caminhada pelo Colégio, na companhia da equipe diretiva, e 
pontuou algumas coisas a serem levadas em conta, no que se refere à estrutura física do 
Colégio. Terminou a manhã com uma conversa com os estudantes dos terceiros anos, deixando
lhes sua mensagem e respondendo às perguntas deles. À noite, homenageou onze funcionários 
e professores que, neste ano, completam 10, 15 e 25 anos de dedicação ao Colégio. Iniciou com 
uma oração preparada pela Equipe de Pastoral e terminou com um coquetel de 

s Religiosa e Educativa agradecem fraternalmente esses momentos de 
graça. Nossa Primeira Superiora continue a acompanhar a Província, por intermédio do seu 

                                                                                       Ir. Claudio Jairo Gomes Espindola

Visitas às comunidades  
José de Lima, Vice-Provincial 

 
Para me auxiliar no trabalho de 

acompanhamento das Comunidades e dos 
Irmãos, de acordo com as Constituições do 
Instituto, no artigo 145, o Irmão 
Vice-Provincial, por minha solicitação, visitou as 
Comunidades de Silvânia
Patos de Minas - MG . Por onde ele passou foi 
muito bem acolhido e pôde constatar o 
entusiasmo, a alegria e a vibração dos Irmãos 
pela vida comunitária e pela missão marista. 
Segundo ele me relatou, é gratificante 
poder constatar que os Irmãos se empenham na
construção de Comunidades saudáveis, orantes 
e apostólicas, mesmo apesar das dificuldades 
impostas, seja pela idade de alguns, seja pelas 
inúmeras atividades e obrigações
devem desempenhar. Os Irmãos não poupam 
esforços para juntos testemunharem
carisma marista e a alegria da consagração que 
os motivam no seguimento de Jesus Cristo.

Segundo o Irmão Ataíde, os Irmãos com os 
quais ele teve oportunidade de conversar nessas 
visitas, demonstram grande consciência 
da missão que devem desemp
leigos, colaboradores
frequentam nossas obras nessas cidades. Aos 
Irmãos, obrigado pela acolhida
dadas ao Irmão Ataíde, que mais adiante visitará 
outras Comunidades.  
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Na manhã do dia 15, o Ir. Provincial fez uma visita ao Colégio Marista e reuniu-se com o 
Conselho Pedagógico, quando falou sobre a pedagogia e a missão maristas na realidade local. 

Colégio, na companhia da equipe diretiva, e 
pontuou algumas coisas a serem levadas em conta, no que se refere à estrutura física do 
Colégio. Terminou a manhã com uma conversa com os estudantes dos terceiros anos, deixando-

perguntas deles. À noite, homenageou onze funcionários 
e professores que, neste ano, completam 10, 15 e 25 anos de dedicação ao Colégio. Iniciou com 
uma oração preparada pela Equipe de Pastoral e terminou com um coquetel de 

s Religiosa e Educativa agradecem fraternalmente esses momentos de 
graça. Nossa Primeira Superiora continue a acompanhar a Província, por intermédio do seu 

r. Claudio Jairo Gomes Espindola, 
Diretor 

Para me auxiliar no trabalho de 
acompanhamento das Comunidades e dos 
Irmãos, de acordo com as Constituições do 

145, o Irmão Ataíde Lima, 
rovincial, por minha solicitação, visitou as 

Silvânia  - GO, Colatina - ES e 
. Por onde ele passou foi 

muito bem acolhido e pôde constatar o 
entusiasmo, a alegria e a vibração dos Irmãos 
pela vida comunitária e pela missão marista. 
Segundo ele me relatou, é gratificante 

que os Irmãos se empenham na 
construção de Comunidades saudáveis, orantes 
e apostólicas, mesmo apesar das dificuldades 
impostas, seja pela idade de alguns, seja pelas 
inúmeras atividades e obrigações que todos 
devem desempenhar. Os Irmãos não poupam 
esforços para juntos testemunharem a beleza do 
carisma marista e a alegria da consagração que 
os motivam no seguimento de Jesus Cristo. 

Segundo o Irmão Ataíde, os Irmãos com os 
quais ele teve oportunidade de conversar nessas 
visitas, demonstram grande consciência 

missão que devem desempenhar junto aos 
leigos, colaboradores e educandos que 
frequentam nossas obras nessas cidades. Aos 
Irmãos, obrigado pela acolhida e receptividade 
dadas ao Irmão Ataíde, que mais adiante visitará 



 

 

 
 

• Encontro sobre vinculação e pertença 

A Casa Geral do Instituto Marista, em Roma, acolheu, entre os dias 26 e 29 de março de 
2014, Irmãos, Leigas e Leigos para: conhecer as distintas possibilidades de vinculação e 
pertença laical marista; fazer um processo de discernimento sobre
para o Instituto;  recomendar ao Conselho Geral e às Unidades Administrativas o caminho a 
percorrer sobre esse tema, até ao próximo Capítulo Geral.

Muitas Províncias do Instituto, como: Canadá, Austrália, L’Hermitage e México O
têm avançado na criação de associações públicas, privadas e civis para oficializar a 
corresponsabilidade dos leigos e leigas para com a missão marista. Outras congregações 
religiosas têm feito o mesmo caminho com seu laicato. No encontro, os Mari
Cooperadores Salesianos e os Escolápios apresentaram suas experiências de vinculação laical, 
todas precedidas por um processo de formação, organização e acompanhamento. Foram 
apresentadas também várias iniciativas maristas com esse foco. No fin
construíram recomendações ao Conselho Geral e às Unidades Administrativas, destacando o 
envolvimento dos leigos, a formação carismática e institucional, questões canônicas e jurídicas, 
relação com as Constituições e a necessidade de um

Participaram 55 pessoas 
mais o Conselho Geral. Pela Província Marista Brasil Centro
Alexandre Lôbo, Conselheiro Provincial, 

 

• Comissão Internacional do 
     Movimento Champagnat da Família Marista 
 

Por ocasião da celebração dos 25 anos do 
MChFM, houve uma solicitação de algumas regiões do 
Instituto para que se promovesse um processo de 
revitalização do Movimento no mundo marista. Há dois 
anos iniciou-se tal processo, conduzido por uma 
comissão coordenada por Ana Sarrate.

Na primeira reunião, re
2012, foi elaborado um plano de trabalho e foram 
criados instrumentos de consulta às fraternidades 
sobre os grandes sonhos e desafios do Movimento. 

Encontro sobre vinculação e pertença laical marista 

A Casa Geral do Instituto Marista, em Roma, acolheu, entre os dias 26 e 29 de março de 
2014, Irmãos, Leigas e Leigos para: conhecer as distintas possibilidades de vinculação e 
pertença laical marista; fazer um processo de discernimento sobre as formas mais convenientes 
para o Instituto;  recomendar ao Conselho Geral e às Unidades Administrativas o caminho a 
percorrer sobre esse tema, até ao próximo Capítulo Geral. 

Muitas Províncias do Instituto, como: Canadá, Austrália, L’Hermitage e México O
têm avançado na criação de associações públicas, privadas e civis para oficializar a 
corresponsabilidade dos leigos e leigas para com a missão marista. Outras congregações 
religiosas têm feito o mesmo caminho com seu laicato. No encontro, os Mari
Cooperadores Salesianos e os Escolápios apresentaram suas experiências de vinculação laical, 
todas precedidas por um processo de formação, organização e acompanhamento. Foram 
apresentadas também várias iniciativas maristas com esse foco. No fin
construíram recomendações ao Conselho Geral e às Unidades Administrativas, destacando o 
envolvimento dos leigos, a formação carismática e institucional, questões canônicas e jurídicas, 
relação com as Constituições e a necessidade de um marco referencial sobre esse tema.

Participaram 55 pessoas - 34 Irmãos, 12 leigos e 9 leigas - de 20 Províncias e Distritos, 
mais o Conselho Geral. Pela Província Marista Brasil Centro-Norte estavam presentes o Ir. 
Alexandre Lôbo, Conselheiro Provincial, e Eder D’Artagnan, Coordenador do Laicato.

Comissão Internacional do  
Movimento Champagnat da Família Marista - MChFM 

Por ocasião da celebração dos 25 anos do 
, houve uma solicitação de algumas regiões do 

Instituto para que se promovesse um processo de 
revitalização do Movimento no mundo marista. Há dois 

se tal processo, conduzido por uma 
comissão coordenada por Ana Sarrate.  

Na primeira reunião, realizada no Canadá, em 
2012, foi elaborado um plano de trabalho e foram 
criados instrumentos de consulta às fraternidades 
sobre os grandes sonhos e desafios do Movimento.  
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A Casa Geral do Instituto Marista, em Roma, acolheu, entre os dias 26 e 29 de março de 
2014, Irmãos, Leigas e Leigos para: conhecer as distintas possibilidades de vinculação e 

as formas mais convenientes 
para o Instituto;  recomendar ao Conselho Geral e às Unidades Administrativas o caminho a 

Muitas Províncias do Instituto, como: Canadá, Austrália, L’Hermitage e México Ocidental, 
têm avançado na criação de associações públicas, privadas e civis para oficializar a 
corresponsabilidade dos leigos e leigas para com a missão marista. Outras congregações 
religiosas têm feito o mesmo caminho com seu laicato. No encontro, os Marianistas, os 
Cooperadores Salesianos e os Escolápios apresentaram suas experiências de vinculação laical, 
todas precedidas por um processo de formação, organização e acompanhamento. Foram 
apresentadas também várias iniciativas maristas com esse foco. No final, os participantes 
construíram recomendações ao Conselho Geral e às Unidades Administrativas, destacando o 
envolvimento dos leigos, a formação carismática e institucional, questões canônicas e jurídicas, 

marco referencial sobre esse tema. 
de 20 Províncias e Distritos, 

Norte estavam presentes o Ir. 
e Eder D’Artagnan, Coordenador do Laicato. 



 

 

 
 
Também foi elaborado um questionário para os países onde não há presença do 

Movimento, a fim de saber do interesse de sua existência e/ou as causas da não
Para o prosseguimento do processo, a comissão achou por bem convidar algumas 

pessoas visando ampliar a reflexão. Com essa finalidade fui convidado e participei da segunda 
reunião, em Guadalajara - 
muitas fraternidades do Movimento e foi elaborado um outro instrumento a ser enviado 
novamente às fraternidades, com uma síntese das contribuições e a sugestão de 
elementos a serem considerados no processo de revitalização. Nessa segunda etapa foi pedido 
que houvesse crítica, acréscimos ou retirada. 

De posse dos retornos, a comissão reuniu
passado, e entrou na terceira e última etapa do processo de revitalização. Foi uma semana 
intensa de trabalhos, com a presença do Ir. Antônio Ramalho, membro do Conselho Geral, 
responsável por acompanhar o processo, junto como Ir. Javier Espinosa, Diretor do Secretariado 
de Leigos/as do Instituto. Como fruto da reflexão, foram criadas duas subcomissões (compostas 
por membros da comissão e alguns convidados) que trabalharão dois projetos importantes: nova 
elaboração do Projeto de Vida
de organização e possibilidades de compromisso e vinculação. 

Espera-se fechar o ciclo, na próxima reunião, prevista para fim de julho de 2015. Daí por 
diante, é só esperar a chancela do Conselho Geral e publicar o doc
todos os membros do Movimento. 

• Comissão Internacional do Secretariado Irmãos Hoje
 
A  Comissão Internacional do 

Secretariado Irmãos Hoje, formada por 11 
Irmãos dos cinco continentes, teve o seu 
segundo encontro, de 8 a 14 de maio, na 
Casa Geral do Instituto Marista, em Roma. 
A Província Marista Brasil Centro
está representada pelo Ir. James Pinheiro, 
Superintendente de Organismos 
Provinciais. O encontro teve o objetivo 
de finalizar o Plano de Ação para a 
animação vocacional e a formação 
inicial dos Irmãos, com atividades 
previstas até 2017. Uma vez finalizado, o Plano será submetido a
aprovação. 

 
Reunião da Comissão “Ad Hoc” para a Comunicação do Instituto
 
A convite do Ir. Emili Turu, nosso superior geral, fui convidado a fazer parte de uma 

Comissão “ad hoc” de Comunicação do Instituto. Coordenada pelo Ir. Antôni
conselheiro geral, a reunião da equipe aconteceu entre os dias 14 a 17 desse mês, em 
Roma, com o objetivo de compreender o serviço de comunicação do instituto e elaborar 
um pré-projeto de comunicação. 

Também foi elaborado um questionário para os países onde não há presença do 
to, a fim de saber do interesse de sua existência e/ou as causas da não

Para o prosseguimento do processo, a comissão achou por bem convidar algumas 
pessoas visando ampliar a reflexão. Com essa finalidade fui convidado e participei da segunda 

 México, em 2013. Ali foram analisadas as contribuições recebidas de 
muitas fraternidades do Movimento e foi elaborado um outro instrumento a ser enviado 
novamente às fraternidades, com uma síntese das contribuições e a sugestão de 
elementos a serem considerados no processo de revitalização. Nessa segunda etapa foi pedido 
que houvesse crítica, acréscimos ou retirada.  

De posse dos retornos, a comissão reuniu-se em Roma, nos dias 21 a 25 de maio próximo 
ceira e última etapa do processo de revitalização. Foi uma semana 

intensa de trabalhos, com a presença do Ir. Antônio Ramalho, membro do Conselho Geral, 
responsável por acompanhar o processo, junto como Ir. Javier Espinosa, Diretor do Secretariado 

s/as do Instituto. Como fruto da reflexão, foram criadas duas subcomissões (compostas 
por membros da comissão e alguns convidados) que trabalharão dois projetos importantes: nova 

Projeto de Vida do Movimento e um Guia que defina etapas de formação, formas 
de organização e possibilidades de compromisso e vinculação.  

se fechar o ciclo, na próxima reunião, prevista para fim de julho de 2015. Daí por 
diante, é só esperar a chancela do Conselho Geral e publicar o documento final a ser enviado a 
todos os membros do Movimento.                                   

Ir. Adalberto Amaral

Comissão Internacional do Secretariado Irmãos Hoje  

Comissão Internacional do 
Secretariado Irmãos Hoje, formada por 11 
Irmãos dos cinco continentes, teve o seu 
segundo encontro, de 8 a 14 de maio, na 
Casa Geral do Instituto Marista, em Roma. 
A Província Marista Brasil Centro-Norte 

. James Pinheiro, 
Superintendente de Organismos 

O encontro teve o objetivo 
de finalizar o Plano de Ação para a 
animação vocacional e a formação 
inicial dos Irmãos, com atividades 
previstas até 2017. Uma vez finalizado, o Plano será submetido a

Reunião da Comissão “Ad Hoc” para a Comunicação do Instituto

A convite do Ir. Emili Turu, nosso superior geral, fui convidado a fazer parte de uma 
Comissão “ad hoc” de Comunicação do Instituto. Coordenada pelo Ir. Antôni
conselheiro geral, a reunião da equipe aconteceu entre os dias 14 a 17 desse mês, em 
Roma, com o objetivo de compreender o serviço de comunicação do instituto e elaborar 

projeto de comunicação.  
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Também foi elaborado um questionário para os países onde não há presença do 
to, a fim de saber do interesse de sua existência e/ou as causas da não-existência. 

Para o prosseguimento do processo, a comissão achou por bem convidar algumas 
pessoas visando ampliar a reflexão. Com essa finalidade fui convidado e participei da segunda 

México, em 2013. Ali foram analisadas as contribuições recebidas de 
muitas fraternidades do Movimento e foi elaborado um outro instrumento a ser enviado 
novamente às fraternidades, com uma síntese das contribuições e a sugestão de vários 
elementos a serem considerados no processo de revitalização. Nessa segunda etapa foi pedido 

se em Roma, nos dias 21 a 25 de maio próximo 
ceira e última etapa do processo de revitalização. Foi uma semana 

intensa de trabalhos, com a presença do Ir. Antônio Ramalho, membro do Conselho Geral, 
responsável por acompanhar o processo, junto como Ir. Javier Espinosa, Diretor do Secretariado 

s/as do Instituto. Como fruto da reflexão, foram criadas duas subcomissões (compostas 
por membros da comissão e alguns convidados) que trabalharão dois projetos importantes: nova 

que defina etapas de formação, formas 

se fechar o ciclo, na próxima reunião, prevista para fim de julho de 2015. Daí por 
umento final a ser enviado a 

Ir. Adalberto Amaral (membro da comissão) 
 

previstas até 2017. Uma vez finalizado, o Plano será submetido ao Conselho Geral, para 

Reunião da Comissão “Ad Hoc” para a Comunicação do Instituto  

A convite do Ir. Emili Turu, nosso superior geral, fui convidado a fazer parte de uma 
Comissão “ad hoc” de Comunicação do Instituto. Coordenada pelo Ir. Antônio Ramalho, 
conselheiro geral, a reunião da equipe aconteceu entre os dias 14 a 17 desse mês, em 
Roma, com o objetivo de compreender o serviço de comunicação do instituto e elaborar 



 

 

 
 
Propusemos objetivos, linhas de ação e m

de estrutura para a área. Ao final do trabalho, 
entregamos aos Irmãos Ramalho e Emili o documento 
que será encaminhado ao Conselho Geral para 
apreciação e encaminhamento.

Também fizeram parte da Comissão, Rosângela 
Florczak, jornalista do Rio Grande
Garcia, jornalista da Província Marista de Compostela.

  

 

Almejo a todos que possamos viver essas virtudes pedagógicas, no nosso quotidiano e na 
missão a nós confiada. 

Aceitem o meu abraço fraternal, com estima e gratidão.
 
 
 
 

Propusemos objetivos, linhas de ação e modelos 
de estrutura para a área. Ao final do trabalho, 
entregamos aos Irmãos Ramalho e Emili o documento 
que será encaminhado ao Conselho Geral para 
apreciação e encaminhamento. 

Também fizeram parte da Comissão, Rosângela 
Florczak, jornalista do Rio Grande do Sul e Pedro 
Garcia, jornalista da Província Marista de Compostela. 

Ir. Paulo Martins 

o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.

Prezados Irmãos e Formandos, encerro esta 
comunicação dentro do mês de maio, totalmente
impregnado da espiritualidade mariana. Em 1982 
ocorreu o Congresso Marial do Brasil Marista, 
promovido pelo CEMA – SIMAV. O tema abordado foi 
“Do jeito de Maria” . O projeto: 
educativas de Maria”. 

Desejo relembrar o item 21, da III parte
Ação, quando diz: “O primado da educação marista 
é o amor DO JEITO DE MARIA: compreensão 
afetuosa, convivência fraterna, diálogo constante, 
dedicação e paciência a toda prova, doçura e 
mansidão, condescendência e firmeza, preferência 
pelos mais necess itados. Participando desse seu 
carisma materno, saberemos amar os jovens, e 
eles se sentirão amados por nós na caridade de 
Cristo”. 

 
Almejo a todos que possamos viver essas virtudes pedagógicas, no nosso quotidiano e na 

abraço fraternal, com estima e gratidão. 

Ir. Wellington Mousinho de Medeiros,
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o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o. 

 
Prezados Irmãos e Formandos, encerro esta 

comunicação dentro do mês de maio, totalmente  
impregnado da espiritualidade mariana. Em 1982 
ocorreu o Congresso Marial do Brasil Marista, 

SIMAV. O tema abordado foi 
. O projeto: “Viver as atitudes 

Desejo relembrar o item 21, da III parte – A 
“O primado da educação marista 

é o amor DO JEITO DE MARIA: compreensão 
afetuosa, convivência fraterna, diálogo constante, 
dedicação e paciência a toda prova, doçura e 
mansidão, condescendência e firmeza, preferência 

itados. Participando desse seu 
carisma materno, saberemos amar os jovens, e 
eles se sentirão amados por nós na caridade de 

Almejo a todos que possamos viver essas virtudes pedagógicas, no nosso quotidiano e na 

Ir. Wellington Mousinho de Medeiros,  
Superior Provincial 

 


