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UMA CAPELA PARA A BOA MÃE 
Após seis meses da chegada em terras mato-grossenses, no dia 21 de junho, a 
Comunidade Marista Boa Mãe inaugurou a sua Capela. Em meio ao contexto da 
pandemia, a celebração precisou ser fechada, com restrições, seguindo as medidas de 
prevenção do decreto municipal de Sinop. O momento contou com a presença dos três 
Irmãos da Comunidade, do Bispo Diocesano de Sinop, Dom Canísio Klaus, e do Bispo 
Auxiliar da mesma Diocese, Dom Gentil Delazari.  

O projeto, elaborado pela arquiteta Camila Pavesi, da Arquitetura Pavesi, trabalhou três 
conceitos: simplicidade, juventude e identidade local. A ideia central foi desenvolver 
um ambiente pequeno, com mobilidade do material, de maneira que fosse possível 
realocar, sem novos custos, na casa definitiva da comunidade, nos próximos anos. Cada 
elemento foi trabalhado em detalhes, tornando a Capela Boa Mãe um ambiente único 
para viver a espiritualidade marista. Conforme afirma o Animador da Comunidade, 
Ir. Claudiano Tiecher, “a proposta fez renascer o espírito de altar da Casa Mãe de 
L’Hermitage”.  Confira os detalhes do projeto acessando o portal Em Comunidade.  
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MINUTO FAROL  
DE ESPERANÇA, UMA 
INICIATIVA QUE ANIMA

REGIÃO AMÉRICA SUL

UMA MENTE 
ENCANTADA PELA 
PESQUISA

PROJETO CUIDAR 
FORTALECE O OLHAR 
SENSÍVEL PARA A VOCAÇÃO

UMA CORRENTE  
DE SOLIDARIEDADE
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15 ANOS DA PJM DO 
BRASIL EM UM ANO 
DESAFIADOR

SER COMUNIDADE  
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UM SEMESTRE DE 
APRENDIZADOS E 
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3

O PRESENTE  
NOS DESAFIA A  
SERMOS DIFERENTES 

EDITORIAL

ANAIS COMUNITÁRIOS: 
A MEMÓRIA DO PRESENTE

Enquanto escrevíamos e 
organizávamos a publicação 
da primeira edição da Circular 
Provincial de 2020, os casos de 
infectados pelo novo coronavírus 
(Covid-19) começavam a aumentar 
no Brasil. Naquele momento, 
já sabíamos que o período que 
estávamos vivendo seria delicado e 
exigiria muita empatia e resiliência 
de cada um de nós para superar as 
adversidades. 

Tomamos, então, a decisão 
de publicar a edição da Circular 
Provincial em um formato 
digital, facilitando, dessa forma, a 
distribuição da revista para todos os 
leitores com total segurança. O novo 

formato foi muito bem aceito e, por 
isso, a Circular Provincial passar a ser 
uma revista digital a partir deste ano. 

Quatro meses depois da primeira 
edição, estamos vivendo um cenário 
ainda mais desafiador. Em todo o 
mundo, já são milhares de pessoas 
infectadas pela Covid-19. Muitas 
famílias perderam seus entes 
queridos, e nós, como comunidade 
marista, não conseguimos nos 
despedir do Irmão Ary Sulani e do 
Irmão Salvador Durante com as 
homenagens tradicionais.

Os tempos sensíveis e 
desafiadores nos motivam a 
tomar decisões que nos levem 
à construção de uma sociedade 

melhor. Nesse período, vimos 
emergir a solidariedade, o amor ao 
trabalho, a fé e a esperança em cada 
espaço de atuação marista. Esta 
edição da Circular Provincial traz um 
panorama de todas essas ações que 
foram realizadas por Irmãos, Leigos/
as e profissionais maristas. 

Nos orgulha muito saber que 
é através das mãos, mentes e 
corações das nossas pessoas que 
estão surgindo soluções inovadoras 
para combatermos essa que já é 
considerada uma das maiores crises 
da humanidade dos últimos tempos. 
Com fé e esperança em tempos 
melhores, seguimos conectados pela 
nossa missão. Boa leitura! 

mailto:secprov@maristas.org.br
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Eis-nos diante  
de um novo
começo, que  
exige de todos
nós fidelidade 
criativa.

Estimados Irmãos e Formandos 
Maristas! 

No último 2 de agosto, celebramos 
120 anos de presença Marista no Sul 
do Brasil, quando os três pioneiros 
– Irmãos Weibert (August Marx), 
Jean Dominici (Johann Fattler) e 
Marie-Berthaire (Pierre Redt) – foram 
acolhidos e instalados nas terras de 
Bom Princípio (RS). A França, em 
1900, vivia sob forte onda anticlerical. 
Grande número de ordens e 
congregações religiosas foram 
extintas por ordem governamental. 
Olhando-se acuradamente para 
a história, fatos como esse são 
recorrentes. Também é habitual que 
aquilo que é de Deus, por mais que 
seja combatido em algum lugar, 
brotará em outro com dinamismo 
novo e de forma extraordinária. É 
inútil combater o que vem de Deus, 
como proclama o Profeta Jeremias 
(cf. Jr 20,7-9):  

Seduziste-me, Senhor, e eu me 
deixei seduzir;  

Numa luta desigual dominaste-
me, Senhor, e foi tua a vitória. (...) 

Não me recordarei d’Ele, não 
falarei mais em Seu nome. 

Mas eu O sentia dentro, como 
fogo ardente encerrado nos ossos. 

Fazia esforços para contê-lo e 
não podia. 

Da mesma forma, é perda de 

IR. INACIO ETGES | Provincial

REINVENTAR-SE PARA 
NOVOS SENTIDOS 

ARTIGO DO PROVINCIAL

tempo combater o que não é 
de Deus. Tudo o que carece de 
fundamento é casa construída sobre 
a areia, que logo ruirá.   

São 120 anos de história escritos 
por um grande número de Irmãos, 
leigos e leigas, que renovam 
o legado de São Marcelino 
Champagnat: tornar Jesus Cristo 
e Maria conhecidos e amados, 
formando cristãos virtuosos e 
cidadãos honrados.  São 120 
anos de bênçãos e graças, de 
lutas, incertezas, discernimento 
em meio às crises, superação, 
inovação e audácia. Ao olharmos 
para trás, vemos a marca do 
esforço perseverante, ancorado na 
experiência originária de La Valla e 
l’Hermitage e na escuta atenta ao 
Criador e à Maria, nossa Boa Mãe.  

A vida e a obra de São Marcelino 
contagiaram e continuam 
contagiando gerações de 
seguidores, pela sensibilidade e 
capacidade de leitura da realidade 
social, com a mente aguçada e 
coração compassivo. Ele percebeu a 
necessidade de resgatar a dignidade 
humana e cristã das crianças e 
jovens, para serem, de fato e de 
direito, filhos amados do Criador. 

Os últimos Capítulos Gerais do 
Instituto Marista assim recordam 
o nosso Fundador: Um homem 
de fé, que vive na presença de 
Deus e que n’Ele vê o mundo. Um 
homem de oração, cativado por 

Jesus e por Maria. Um peregrino 
na fé. Um coração de apóstolo, 
sem fronteiras e apaixonado por 
Deus, que se revela paterno e 
materno ao mesmo tempo. Essa 
paixão é essência e fundamento de 
uma experiência encarnada, que 
encontra no mundo o lugar em 
que a misericórdia se faz concreta, 
a partir da relação profunda de sua 
experiência de Deus. 

Eis-nos diante de um novo 
começo, que exige de todos 
nós fidelidade criativa. Para 
alguns autores, o século XXI está 
começando agora. A pandemia 
Covid-19 nos derrubou como 
civilização. Precisamos nos 
reinventar. Neste inverno rigoroso da 
história, nascerá uma nova vida. Eis-
nos imersos nestes novos cenários, 
que eram mera especulação sobre o 
futuro, e agora se tornam realidade.  

O tema da vez é a crise planetária 
que se instalou. A crise do início 
do século passado foi provocada 
por mãos humanas. A atual, por 
um vírus, que não pediu licença 

a ninguém. Não sem sofrimento, 
percebemos oportunidades de 
crescer e construir cenários para o 
tempo presente e, sobretudo, para 
um futuro próximo e de médio 
prazo. Os desafios inerentes a 
este período de excepcionalidade, 
perplexidade e emergência, 
desmoronam nossos pontos de 
conforto. O XXII Capítulo Geral 
antecipava, sem o saber, esta 
dinâmica em nível planetário, 
este mundo turbulento e cheio 
de incertezas; e, nesta realidade, 
desafiava os Capitulares, assim como 
todos os Maristas de Champagnat, 
com estas perguntas: Quem deseja 
Deus que sejamos? O que deseja 
Deus que façamos? 

Acredito que precisamos estar 
em discernimento constante, 
em permanente movimento. A 
etimologia da palavra crise pode 
facilitar a compreensão. Krisis, do 
Grego, remete a uma situação 
problemática urgente, que exige 
respostas assertivas, rápidas, 
audazes e inéditas, em nível pessoal 
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Estamos certos  
de que ocaminho 
a seguir é o 
discernimento
conjunto.
Carta da União  
dos Superiores Gerais

e institucional. Nossa Congregação 
vive, ao longo de sua história, neste 
meio dialético, nos desafiando 
sempre à reflexão, ao discernimento 
e à tomada de decisões. 

Neste momento, surgem temas 
importantes, talvez adormecidos ao 
longo do tempo. Fomos acordados 
e sacudidos para retomar valores 
fundacionais, como a solidariedade 
e o cuidado com a vida. Além da 
sacudida planetária, isso chegou 
ao nosso microcosmos, às nossas 
comunidades e espaços de 
missão. Recordo aqui algumas 
aprendizagens, muito bem 
apontadas: 

Começo com a palavra do nosso 
Superior-Geral, Irmão Ernesto 
Sánchez, em sua carta aos 
Provinciais Maristas, redigida no 
início de julho p.p.:  

Quase todas as comunidades 
de Irmãos e unidades de 
missão viveram a experiência 
do confinamento por vários 
meses. Essa situação nos trouxe 
novas aprendizagens: descobrir 
melhor os valores das pessoas 
que nos rodeiam; reconhecer os 
nossos limites como pessoas e 
instituição; experienciar nossas 
áreas de vulnerabilidade e nossa 
capacidade de resiliência; acionar 
nossa criatividade, desenvolvendo 
novas formas de exercer a missão; 
e aprofundar nossa vida interior e 
espiritual, descobrindo a presença 
do Senhor da vida e da história em 
tudo o que vivemos.  

Continuo com as palavras de Dan 
Cable, professor de Comportamento 
Organizacional da London Business 
School, em artigo publicado no 
Jornal Valor Econômico:  

A jornada para obtenção 
de sentido e propósito é 
uma caminhada que exige 
experimentação e diálogo. É 
necessário que cada um busque 
conectar suas convicções e 
atividades. E esse é o momento 

de resgatar exemplos e colocar o 
indivíduo para buscar o sentido 
do que faz. (...) O líder pode inspirar 
com exemplos para dar repertório, 
mas é de responsabilidade de cada 
um o passo para compreender 
o alcance de suas atividades e o 
propósito de realizá-las e alavancar 
o engajamento. 

Como terceira contribuição, 
partilho alguns extratos da carta 
da União dos Superiores Gerais 
dos Institutos de Vida Consagrada, 
veiculada em seu portal:  

O Papa Francisco nos exortou 
nestas semanas a caminhar 
juntos, pois somente assim 
podemos enfrentar as dificuldades 
desta situação e aproveitar este 
momento histórico para dar um 
novo significado ao ponto de virada 
que o caminho da humanidade 
está tomando. Como podemos 
fazer deste tempo obscuro uma 
oportunidade brilhante para a 
animação em nossas organizações? 
Como não desperdiçar as mais 
belas intuições que surgiram 
durante este tempo de provação, 
para a nossa mudança, a nossa 
missão? Estamos certos de que o 
caminho a seguir é o discernimento 
conjunto. 

Vivemos um tempo que nos 
convida, portanto, a escutar, a criar 
espaços de silêncio contemplativo 
e de troca de reflexões e dados 
concretos, para que o discernimento 
não seja precipitado. Precisamos 
cuidar integralmente da 
sustentabilidade da nossa missão 
e das nossas estruturas, mas o bem 
mais precioso a ser cuidado está 
em nossa identidade carismática 
e em nossas pessoas. É tempo de 
uma consciência cada vez maior da 
interconexão que existe entre nós; é 
hora de revisitar nossas prioridades, 
a partir de uma visão integral. As 
plataformas de educação oferecem 
variados modos de comunicação, 
formação e ensino. Entre tantas 

possibilidades, nos perguntamos 
sobre o futuro: que opções escolher 
para garantir a sustentabilidade e a 
qualidade no exercício da missão? 

Somos chamados a cuidar do 
presente e do futuro da humanidade, 
conectando-nos a uma consistente 
cultura da solidariedade e 
desenvolvendo uma relação robusta 
de cuidado com o ambiente, nossa 
casa comum.  Somos convidados a 
acompanhar os jovens e aprender 
com eles, para renovar o sentido 
da nossa vida e missão. Queremos 
iniciar processos que levem a uma 
cultura do cuidado, através de um 
diálogo profundo com os nossos 
companheiros e companheiras na 
missão. 

Para concluir, uma observação 
do P. Deolino Baldissera, professor 
de Antropologia Teológica do 
Instituto Claretiano, de São Paulo 
(SP), falando da experiência de fé e 
espiritualidade: 

Primeiro vem uma pergunta: o 
que Deus está querendo nos dizer 
com tudo isso? Não temos todas as 
respostas e, talvez, nem a principal 
ainda entendemos. Certamente que 
não é uma única coisa. Contudo, 
podemos intuir algumas possíveis 
respostas. Penso que o Coronavírus 
é uma espécie de “grito” de Deus 
para nos chamar atenção, como 
os pais fazem com as crianças 

em certas ocasiões. Os pais falam 
às crianças, que estão entretidas 
com outras coisas e não lhes dão 
atenção. Então, apelam para um 
“grito” mais forte! Deus sempre 
nos continua falando, mas nos 
distraímos muito e não prestamos 
atenção. Agora, Ele levanta sua 
voz através do minúsculo vírus e 
nos põe em situação de alerta. 
Nossos ouvidos moucos acordam e 
a voz interior começa a perguntar 
o significado de tudo isso. Muitos 
de nós já fizemos descobertas que, 
se não servem para todos, servem 
para cada um em particular. 
Quantos retomaram a fé, que 
antes estava em banho maria! 
Quantos enviaram mensagens para 
outros, convidando-os a ter fé e 
incentivando a práticas piedosas!  

O “grito de Deus” vai ecoar por 
muito tempo ainda. Seus desígnios 
atrás desses fatos ainda não são 
todos conhecidos. Talvez, com 
o tempo, venhamos a descobrir 
novos significados. O certo é 
que, se Deus está utilizando o 
Coronavírus para nos transmitir 
uma mensagem, esta é para o 
nosso bem! Deus sempre faz de 
tudo para nos salvar, respeitando 
nossa liberdade. Mesmo quando 
erramos, nos afastando, Ele não 
desiste de nós. Talvez tivéssemos 
ido longe demais com nosso 

modo de viver muito centrado nas 
coisas, no consumo exagerado, 
na dissolução dos costumes, no 
esquecimento das boas tradições, 
na vulgaridade no modo de viver 
a afetividade, no desapreço à vida, 
na redução de nossos ideais mais 
transcendentes. Tudo isso nos levou 
a um distanciamento d’Ele.  Ele, 
como Pai e Mãe, vendo isso, deu seu 
grito de alerta para nos afastar do 
vírus que estava destruindo nossas 
relações familiares e comunitárias, 
nos isolando em nosso egoísmo, nos 
distanciando dos outros, embora 
perto! O “grito de Deus” veio em 
boa hora! Quem sabe esteja nos 
convidando a um renascimento! 

O que é, de fato, essencial? 
Somos chamados a revisar nossas 
prioridades, tanto em nível pessoal 
quanto institucional. Chamados a 
desenvolver uma cultura do cuidado! 
São insistentes os apelos para nos 
reinventarmos e alcançar novos 
sentidos para nossa opção de vida e 
nossa missão! Não basta comover-
se ou ter boas intenções. É hora de 
agir, de caminhar juntos, de ser 
ponte, farol de esperança e sinal 
de comunhão! 

Permaneçamos unidos, com as 
bênçãos de Jesus e de Maria! 

Ir. Inacio Nestor Etges 
Provincial 
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PROJETO CUIDAR 
FORTALECE O OLHAR 
SENSÍVEL PARA A 
VOCAÇÃO 

VIDA EM COMUNIDADE

INICIATIVA LANÇADA  
EM 2019 PRECISOU SER 
REPENSADA DURANTE 
 A CRISE DA COVID-19  

Em agosto, no mês das vocações, o 
Projeto Cuidar completará um ano de 
atividades. A iniciativa, desenvolvida 
pela Coordenação de Vida 
Consagrada e Laicato, é direcionada 
para todos os Irmãos da Província 
e tem como objetivo principal 
promover o desenvolvimento 
integral e o acompanhamento dos 
religiosos, com o foco em qualificar 
a vida consagrada. O projeto foi 
criado como uma forma de dar 
respostas a uma das prioridades 
configuradas no II Capítulo 
Provincial, que busca a valorização 
da vocação do Irmão.  

A iniciativa tem como característica 
fundamental o acompanhamento 
e avaliação constantes de cada 
Irmão por faixa etária. Esse processo 
já existia, mas não de forma 

estruturada e tão aprofundada. A 
proposta do projeto é realizar esse 
cuidado integral, entendendo as 
prioridades e caminhos a serem 
percorridos em cada período.  

Embora esteja completando um 
ano, a trajetória precisou passar por 
adequações, devido ao cenário da 
pandemia. As atividades estavam 
previstas para serem realizadas, 
principalmente, de forma presencial 
em grupos de partilha, momentos de 
formação e visitas do Provincial, que 
ocorreriam em encontros, vivências e 
retiros. Com a nova realidade, todo o 
planejamento precisou ser revisto.  

UM PRIMEIRO CAPÍTULO  

 A primeira formação do Projeto 
Cuidar foi realizada no primeiro 
semestre de 2020, fez parte das 
revisões do planejamento para o 
período de distanciamento social e 
foi direcionada para os Irmãos de até 
45 anos.  

O Ir. Jader Henz, Animador da 
Comunidade de Rio Grande e Diretor 
do Colégio Marista São Francisco, 
participou do momento formativo 
e recorda a etapa vivenciada com 
gratidão. “Encontrar os amigos, os 
Irmãos de caminhada, compartilhar 
a vida, relembrar fatos marcantes, 
projetar o futuro e nos reconhecer 
enquanto família, são aspectos que 
nutrem a vocação”, conta. “O Projeto 
Cuidar tem o intuito de proporcionar 

essas vivências e, com entusiasmo, 
tivemos a oportunidade de nos 
encontrar de forma virtual, para 
compartilhar a nossa vida, nossos 
anseios e, sobretudo, as nossas 
alegrias”, explica o Irmão.   

Neste período, também foi 
promovido um primeiro encontro 
com os Animadores de Comunidade 
e organizado um cronograma de 
diálogos formativos do Conselho 
com cada Comunidade, que 
abordarão diferentes temáticas. 
Além disso, também foi possível 
realizar um momento de conversa 
com o Superior-Geral do Instituto 
Marista, Ir. Ernesto Sánchez. 

Existe, no plano da iniciativa, 
uma atenção especial ao cuidado 
com os Irmãos idosos, entretanto 
não foi possível desenvolver por 
completo, pelas questões de 
distanciamento social. Mesmo assim, 
foram articuladas, em conjunto 
com os Irmãos Animadores, 
algumas medidas de proteção e 
prevenção a serem consideradas e 

implementadas durante esse período. 

 
UM NOVO CENÁRIO,  
A MESMA ESSÊNCIA  

Para o coordenador do projeto, Ir. 
Deivis Fischer, embora as adaptações 
tenham ocasionado uma perda 
em relação ao contato e partilha 
do presencial, é possível enxergar 
aspectos positivos. “Eu acho que 
tivemos um ganho. Nós conseguimos 
reunir quase todas as Comunidades 
em um evento, o que seria muito 
difícil caso ocorresse de forma 
presencial”, explica.  

 
Ele conta que o processo de 

readequação de cronogramas e 
calendários foi um desafio, mas 
hoje as previsões para os próximos 
meses são animadoras. “Eu tenho 
esperança de que o projeto possa 
se desenvolver ainda mais. Existem 
ações que queremos desenvolver 
com os Irmãos Jovens e que ainda 
não foram articuladas”, lembra. 

“Também queremos fazer um 
próximo encontro com a faixa etária 
de 46 a 60 anos, seguir os diálogos 
individuais com cada comunidade 
e promover o 2º e 3º encontros 
do Conselho Provincial com as 
Comunidades”, finaliza.  

A previsão é de que todas as 
inciativas previstas no projeto 
sejam realizadas gradualmente 
até o final do triênio, quando será 
realizada uma rodada de avaliações 
sobre os resultados obtidos e 
projeções para os próximos anos.

DIVISÕES DO PROJETO 
CUIDAR POR FAIXAS 
ETÁRIAS  

- Irmãos até 45 anos  

- Irmãos de 46 a 69 anos  

- Irmãos a partir de 70 anos  
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SER COMUNIDADE  
EM TEMPOS 
TURBULENTOS 

VIDA EM COMUNIDADE

"Coragem, meu caro Irmão, Jesus 
e Maria serão sua recompensa; nas 
tentações, chame-os em seu socorro”. 
A partir da Carta 102 de Marcelino 
Champagnat, retomamos a trajetória 
do fundador da missão marista. Ele 
nasceu em um período turbulento 
da história, em meio ao início de uma 
revolução. Nesse contexto, também 
é possível recordar que a trajetória 
de Champagnat e seu sonho de 
evangelizar crianças e jovens por 
meio da educação foi um projeto de 
vida pautado em meio a um mundo 
em conflito.  

Duzentos e três anos depois, o 
planeta passa por mais um momento 
histórico que, desta vez, parou todos 
os continentes. Champagnat não 
imaginava que sua atuação chegaria 
a mais de 80 países nem que o 
mundo passaria por uma pandemia 
tão assustadora. Ao recordar a 
trajetória do fundador marista, 
entretanto, é possível imaginar que, 
por sua personalidade audaz e sua fé 
no projeto de Deus, ele encontraria 
espaços para ser farol de esperança 
em busca de um mundo mais justo 
e fraterno.  

Assim como os primeiros Irmãos 
de La Valla, que estavam diante de 
uma nova missão e um caminho 
inédito a ser percorrido, hoje a 
Província Marista Brasil Sul-Amazônia 
e suas 24 Comunidades também 

passam por meses de adaptações. 
São mais de 150 dias de incertezas, 
cuidados, aprendizados, perdas e, 
principalmente, a consciência de 
que o momento atual fortalece 
ainda mais o essencial da missão 
marista.  

Em março, quando a chegada do 
coronavírus no Brasil foi confirmada, 
os Irmãos precisaram adaptar suas 
rotinas e jornadas de trabalho. 
“Foi tempo de se reinventar”, 
lembra o Provincial, Ir. Inacio 
Etges. Em quase um semestre 
de mudanças, as formas de viver 
em Comunidade passaram por 
alterações.  “Desde o início, estamos 
em regime de isolamento social, 
conforme indicam os protocolos das 
autoridades sanitárias dos estados 
e municípios”, conta. Ele afirma 
que, mesmo seguindo as restrições 
orientadas por cada localidade, uma 
atenção redobrada foi necessária 
nas comunidades da Casa São José, 
em Viamão, e na Residência Marista 
do Cerrito, em Santa Maria. 

O NOVO NORMAL  
NA VIDA MARISTA  

Do Rio Grande do Sul, passando 
por Mato Grosso e percorrendo 
as terras amazônicas, são 24 
Comunidades maristas vivenciando 
esse momento sem precedentes. 

COMUNIDADES MARISTAS DA PROVÍNCIA PRECISARAM SE ADAPTAR E 
REPENSAR AS ROTINAS DEVIDO À CHEGADA DA PANDEMIA 

“A rotina da 
Comunidade foi 
alterada, uma 
vez que todos 
permanecem 
em casa e 
respeitando as 
orientações de 
segurança deste 
momento”.  
Ir. Odilmar Fachi  

Cada uma delas passou por 
períodos de adaptação, seguindo 
os decretos de suas cidades e 
respeitando as restrições de 
distanciamento social. A partir de 
diálogos realizados com os Irmãos 
Animadores de cada localidade, 
foi possível perceber experiências 
que, embora sendo vivenciadas em 
lugares e tempos distintos, estão em 
sintonia, buscando construir uma 
nova realidade e crescer com os 
aprendizados consequentes desse 
período atípico.  

Mudança de horários, rotinas 
mais flexíveis, reflexões sobre a 
vida marista e atenção às medidas 
restritivas foram as principais 
semelhanças encontradas. “Temos 
trabalhado com videoconferências 
para dar conta das demandas” conta 
o Vice-Presidente da Rede Marista e 
Animador da Comunidade Marista 
do Cesmar, Ir. Odilmar Fachi. “A 
rotina da Comunidade foi alterada, 
uma vez que todos permanecem em 
casa e respeitando as orientações de 
segurança deste momento”.

SENSIBILIDADE, 
APRENDIZADOS E DESAFIOS  

Da mesma forma que em todos 
os espaços de missão da Província, 
nas Comunidades os eventos foram 
cancelados e projetos precisaram 
ser revisados. Mesmo assim, as 
premissas de vivência da missão e 
o trabalho vocacional não parou, 
apenas foi repensado. Alguns Irmãos 
passaram por desafios ainda no 
início do período de isolamento, 
quando estavam em trânsito 
pelas localidades da Província. 
O Animador da Comunidade de 
Lábrea, Ir. Luiz José Gerhardt,  
lembra de alguns imprevistos 
vivenciados na região. “O Ir. Nilvo, 
por exemplo, ainda no mês de 
fevereiro, foi a Foz do Tapauá realizar 
um trabalho junto a educadores 
ribeirinhos e indígenas e ficou 
impossibilitado de voltar a Lábrea”, 
recorda. “Nossa comunicação 
continuou acontecendo via internet, 
onde partilhamos nossas vivências, 
cuidados, trabalhos, preocupações, 

saudades”, afirma. “Assim aconteceu 
também com a visita do Irmão 
Provincial - a fizemos de forma 
virtual e foi muito significativa. Com 
certeza crescemos imensamente na 
fé, na paciência e na solidariedade”, 
conclui. 

Já para o Ir. Francisco Arnold, da 
Comunidade de Bom Princípio, o 
início do período de isolamento foi 
bastante conturbado. Ele voltava do 
Itinerário Regional de Formação para 
Votos Perpétuos, que precisou ser 
encerrado antes do tempo previsto, 
ainda na Guatemala. “Na volta, 
ficar duas semanas isolado no meu 
quarto, fazendo as refeições sozinho 
e ter de enviar uma mensagem para 
alguém abrir a porta para não tocar 
em nada foi difícil, mas também foi 
uma oportunidade de um encontro 
especial comigo mesmo”, relata. 

As saudades e desafios 
enfrentados também fazem parte 
do relato em terras gaúchas. Na 
Comunidade de Santo Ângelo, o 
Animador, Ir. Bruno Klein, fala sobre 
a atual realidade. “Sentimos falta dos 
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encontros presenciais da Província, 
dos estudantes e dos educadores”, 
relata.  “Não recebemos mais as 
seguidas visitas dos Irmãos em 
trânsito, nem de nossos amigos 
e familiares. Tudo silenciou”. A 
cerca de 220 quilômetros dali, na 
Comunidade de Passo Fundo, 
embora também existam essas 
inquietações, conforme conta o 
Animador, Ir. Adelmo Bald, a busca 
por um novo normal tem gerado 
aprendizados. “Durante os dias 
mais quentes, aproveitamos para 
cortar e rachar lenha no antigo 
noviciado do Instituto Champagnat”, 
conta. “Aproveitamos para limpar 
o barranco do Colégio Marista 
Conceição e fazer a nossa horta”. 

TEMPO PARA CULTIVAR A 
ESPIRITUALIDADE 

“A Comunidade Marista do Rio 
Grande tem aproveitado o tempo de 
quarentena e isolamento social para 
fortalecer um aspecto primordial da 
Vida Religiosa: viver em comunidade”, 
relata o Animador, Ir. Jader Henz. “Se 
em outros tempos éramos tomados 
pela rotina da missão, hoje nos 
damos conta de que o que nutre a 
nossa vocação não é o que fazemos, 
mas o que somos com aqueles com 
os quais somos chamados a viver”, 
fortalece. Já mais ao centro do país, 
trabalhando pelo desenvolvimento 
da missão marista no Mato Grosso, 
a Comunidade Boa Mãe, em Sinop, 
finalizou as obras da nova Capela 
e precisou repensar o momento 
celebrativo para a sua inauguração. 
“Seguindo os decretos da cidade, o 
momento ocorreu de forma tranquila 
e significativa”, lembra o Animador, Ir. 
Claudiano Tiecher. 

IR. ARY E  IR. SALVADOR: 
RECORDAÇÕES DA 
TRAJETÓRIA E MISSÃO  

Infelizmente, em meio a essa 
pandemia, a Província Marista Brasil 
Sul-Amazônia perdeu dois Religiosos 
com trajetórias dedicadas à missão 
marista. Em memória, recordamos 
essas histórias de vida:    

IR. ARY SULANI: 
UMA MISSÃO SEM 
FRONTEIRAS 

Natural de São 
Marcos (RS), o Irmão 

Ary ingressou no Juvenato em 
Antônio Prado (RS), em 1946. Fez a 
Primeira Profissão em Porto Alegre 
(RS), em 1956, e os Votos Perpétuos 
em dezembro de 1960, também 
na capital gaúcha. Graduou-se em 
Estudos Sociais, pela Universidade 
Estadual do Mato Grosso, e em 
História (Plena), pelas Faculdades 
Integradas Rui Barbosa, de Andradina 
(SP). Fez o 2º Noviciado, em El Escorial, 
na Espanha, em 1973; e o curso do 
Centro de Renovação Espiritual 
(Cerne), em Campo Grande (MS), no 
ano de 1992. 

Irmão Ary exerceu o apostolado 
em diferentes locais do Brasil. A partir 
de 1969, começou a sua atuação 
missionária fora do solo gaúcho. 
Desde 2012, ele estava residindo na 
Comunidade do Cerrito. 

VIDA EM COMUNIDADE

A PANDEMIA E AS SAÍDAS 
PARA A SOLIDARIEDADE  

A crise pandêmica ocorreu de 
formas distintas em cada localidade. 
Nas regiões já sensíveis pela 
vulnerabilidade social, a chegada da 
Covid-19 potencializou a urgência 
pelas ações solidárias. Na região das 
Ilhas, em Porto Alegre, os Irmãos da 
Comunidade, junto com Leigos e 
voluntários, são atuantes na coleta 
e distribuição de subsídios para 
suprir as necessidades das famílias 
locais. Nessa mesma perspectiva, em 
terras amazônicas, na Comunidade 
Marista de Manaus, o Animador, 
Ir. João Gutemberg Sampaio, 
conta as mudanças de rotina que 
tiveram que realizar. “A Comunidade 
adaptou seu ritmo de vida, 
procurando desenvolver algumas 
atividades possíveis de solidariedade 
nestes tempos de isolamento social”, 
afirma. “Embora vivenciando a 
grande crise de saúde que se abateu 
na cidade, na região e no mundo, 
procuramos ser solidários nessa 
situação. Procuramos, sobretudo, 
manter os cuidados com a saúde 
física e espiritual, a ocupação sadia e 
o cultivo da espiritualidade”, finaliza.  

Diante dos contextos da Província 
que contempla faixas etárias 
diferentes em regiões diversas, o Ir. 
Inacio Etges, Provincial, sustenta a 
necessidade de reflexão e esperança: 
“Está sendo um tempo significativo, 
de maior introspecção, tempo de 
experienciar o quão vulneráveis somos 
como seres humanos. A partir desta 
experiência, houve o crescimento 
da sensibilidade em relação ao 
outro, nascendo assim experiências 
significativas de solidariedade interna. 
Este período é uma oportunidade 

“Este período 
é uma 
oportunidade 
de cultivo 
dos valores 
fundamentais 
que alicerçam a 
nossa opção de 
vida”.  
Ir. Inacio Etges 

de cultivo dos valores fundamentais 
que alicerçam a nossa opção de vida; 
que sedimentam a capacidade de 
resiliência.” 

Ainda é difícil ter previsões 
para um futuro sem pandemia, 
entretanto o novo normal já é uma 
realidade. As Comunidades Maristas 
evidenciam isso e fortalecem os 
caminhos alternativos para seguir 
a missão de Champagnat. Mais 
do que nunca, são convidadas a 
serem faróis de esperança, seguindo 
os passos do fundador marista, 
conscientes da essência da missão e 
perseverantes no projeto de Deus e 
de Maria, a Boa Mãe. 

MISSÃO QUE FICARÁ NA 
MEMÓRIA 

Com pesar, a Residência Marista 
do Cerrito, em Santa Maria, sentiu 
a dor da perda ocasionada pela 
pandemia, com o falecimento do 
Irmão Ary Sulani, no dia 11/6. O Irmão 
Ary integrava o  grupo de risco de 
contaminação por coronavírus por 
ter mais de 60 anos e já possuir 
doenças pré-existentes. Ele estava 
internado desde 29 de maio, no 
Hospital de Caridade de Santa 
Maria, com diagnóstico positivo de 
Covid-19. 

Cerca de dois meses depois, no 
início de agosto, a comunidade 
marista, mais uma vez, entristeceu 
com o falecimento do Ir. Salvador 
Durante, no dia 3/8, em Porto Alegre. 
Ele também estava no grupo de 
risco e estava internado desde o dia 
29 de julho, no Hospital São Lucas da 
PUCRS, por infecção do coronavírus.    

IR. SALVADOR: 
VIDA EM VERSOS

Natural de Antônio 
Prado (RS), o Irmão 
Salvador ingressou 

no Juvenato na sua cidade natal, em 
1937. Fez a Primeira Profissão em 
Veranópolis (RS), em 1948, e os Votos 
Perpétuos, em janeiro de 1953, em 
Curitiba (PR). 

Era Bacharel em Filosofia, pela 
PUCRS, e Mestre em Psicologia, pela 
Pontificia Università Gregoriana, de 
Roma, Itália. Exerceu sua missão em 
diversos espaços de atuação marista, 
no Brasil e no exterior, como professor, 
secretário, gestor e formador. O Irmão 
também foi Secretário de Língua 
Portuguesa do XVIII Capítulo Geral 
(1985); e recebeu, em 1990, o título de 
Cidadão Cruzeirense, em Cruzeiro do 
Sul - AC. 

Desde 2017, o Ir. Salvador estava 
na Comunidade Marista Graças, em 
Viamão (RS), realizando tratamento 
de saúde e auxiliando nos trabalhos 
de revisão e tradução de documentos 
históricos institucionais. 

Os relatos sobre a trajetória do Ir. 
Salvador Durante estão registrados 
no projeto Memórias Maristas: 
histórias de amor e vida. Sua prosa e 
seus versos estarão guardados para 
sempre nos corações de todos os 
que o conheceram. Assista ao vídeo 
completo no Em Comunidade. 
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UMA CORRENTE  
DE SOLIDARIEDADE 

MISSÃO E GESTÃO

MARISTAS DE TODA A PROVÍNCIA UNIRAM-SE EM PROL DO BEM COMUM 

A pandemia evidenciou o quanto 
o mundo ainda sofre com as 
desigualdades sociais. No Brasil e, 
particularmente, nas comunidades 
que atendemos com a atuação social, 
muitas famílias perderam suas fontes 
de renda e estão vivendo em situação 
de vulnerabilidade.  

Como maristas, não poderíamos 
ficar omissos diante dessa situação. 
Por carregarmos em nossa essência 
o cuidado com o próximo e a luta por 
direitos para todos, formamos, logo 
nos primeiros dias de isolamento 
social, uma grande corrente de 
solidariedade, que ganhou ainda 
mais força com o passar dos meses. 

Foram diversas frentes de atuação, 
que se concretizaram em nossos 
espaços de missão para beneficiar 
milhares de pessoas em diferentes 
cidades do Rio Grande do Sul e da 
região amazônica. A Gerência Social 
dos Colégios e Unidades Sociais da 
Rede Marista organizou o projeto 

Ação Comunidades. A iniciativa tem 
como objetivo arrecadar doações 
para beneficiar mais de cinco 
mil famílias assistidas pela nossa 
instituição. As doações de alimentos, 
materiais de higiene, cobertores e 
agasalhos seguem sendo feitas em 
pontos de coleta espalhados em 
nossas Unidades. 

A cultura da solidariedade se 
fortaleceu nos diferentes espaços 
de missão. Escolas organizaram 
drive-thrus para a arrecadação 
de mantimentos, Centro Sociais 
produziram máscaras e pães e 
distribuíram para as comunidades 
locais, Fraternidades do Movimento 
Champagnat da Família Marista 
realizaram campanhas sociais em 
suas paróquias, entre tantas outras 
ações voluntárias que surgiram entre 
nossos colaboradores, educadores, 
estudantes, familiares e Leigos.  

Carlos Moraes, educador do Centro 
Social Marista Santa Isabel, é um dos 

responsáveis pela produção dos pães 
e reforça o quanto essas doações são 
aguardadas: “a fome não espera. Nós 
produzimos, aqui, cerca de 400 pães 
por semana e, se tivesse como fazer 
mais, com certeza haveria famílias 
para receber”, afirma.  

As campanhas também contaram 
com os talentos artísticos de 
nossos colaboradores, estudantes, 
educandos e parceiros. Durante esse 
período, foram realizadas diversas 
lives artísticas com apresentações 
musicais, com o objetivo de arrecadar 
doações para os mais necessitados. 
Já no Centro Social Marista Mário 
Quintana, a campanha Arte 
Solidária encontrou na venda de 
obras artísticas uma forma de 
beneficiar as famílias atendidas 
na Unidade. Ao todo, estão sendo 
vendidos 95 quadros produzidos 
pelos educandos com material 
reciclado. O valor arrecadado é 
convertido em vale-gás e doado 
para as famílias que estão sem esse 
recurso em suas casas. 

Na Universidade, além da adesão 
a diferentes campanhas solidárias, 
também foram produzidos 
equipamentos de proteção individual 
nos laboratórios do Tecnopuc. Esses 
foram destinados para profissionais 
da área da saúde e educadores que 
estão à frente de suas atividades de 
forma presencial durante o período 
da pandemia. 

Na região amazônica, entre tantas 
iniciativas, destaca-se o envio de 
materiais de proteção por via 
fluvial para a comunidade da Foz 
do Tapauá, o acompanhamento 
da realidade dos povos indígenas 
em situação urbana de Manaus 
e a confecção de máscaras para 
serem distribuídas a grupos 
em situação de risco. É pelo 
comprometimento e perseverança 
na busca do bem comum e na 
defesa dos direitos que a Rede 
Marista busca ser sinal de esperança 
em tempos turbulentos.  

SER SOLIDÁRIO SEM 
PERDER O FOCO NO 
ENSINO 

Como instituição de ensino, 
reconhecemos a importância 
do estudo e o quanto esse 
contato com os educadores é 
importante para desenvolver 
a aprendizagem. Com um 
olhar atento para as diferentes 
realidades, e pensando nos 
educandos com acesso limitado à 
internet, foram criadas diferentes 
estratégias pelas equipes 

pedagógicas dos Colégios Sociais 
para fazer o conteúdo chegar em 
todas as casas.  

Com um esforço legítimo e 
genuíno para proporcionar ensino 
a todos, os educadores estão 
transmitindo os conteúdos em 
grupos de redes sociais, às quais 
os estudantes têm acesso pelo 
celular ou, ainda, imprimindo 
os conteúdos e deixando na 
recepção das escolas para serem 
entregues àqueles que não 
conseguem acessar a internet. 
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VALORIZAÇÃO 
DA PESQUISA 
E DA CIÊNCIA

MISSÃO E GESTÃO

EM BUSCA DE UMA CURA PARA A COVID-19, PESQUISADORES DE 
DIFERENTES ÁREAS ESTÃO TRABALHANDO INTENSAMENTE PARA 
DESENVOLVER SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A SAÚDE. 
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Hoje, a esperança de dias 
melhores está depositada na 
descoberta de vacinas e remédios 
que possam frear a disseminação 
do vírus. A atuação de cientistas 
e pesquisadores que, por muitos 
anos, era pouco compreendida por 
grande parte da população, está 
ganhando grande destaque em 
todo o mundo.  

Os empreendimentos da Rede 
Marista também estão engajados 
na busca por soluções inovadoras 
para vencer a Covid-19. Desde 
março, quando a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou 
oficialmente a pandemia, mais de 
50 profissionais e pesquisadores 
da PUCRS, do Parque Científico 
e Tecnológico (Tecnopuc), 
do Instituto do Cérebro do 
RS (InsCer) e do Hospital São 
Lucas estão mobilizados em 
uma força-tarefa que tem como 
objetivo promover um apurado 
posicionamento técnico e científico 
frente a todas as incertezas 
relacionadas ao comportamento 
da infecção e ao tratamento da 
patologia. 

Para o pesquisador do InsCer 
e docente da Escola de Medicina 
da PUCRS, Daniel Marinowic, a 
pluralidade de profissionais que 
compõe a força-tarefa é o grande 
diferencial para a obtenção de 
resultados tão significativos: “foram 
criadas várias iniciativas muito 
distintas, por isso que a força tarefa 
é tão rica. Cada grupo de trabalho 
desenvolveu as suas atividades em 
áreas distintas, o que oportuniza um 
leque amplo de ações em prol do 
combate ao coronavírus”, avalia. 

A força-tarefa é composta por 
grupos de trabalho que atendem a 
diferentes demandas geradas pela 
expansão do vírus.  
 

Instituto Champagnat em 1924
Conheça cada um dos enfoques: 
 

1. Dados/Inteligência: busca 
subsidiar estratégias de gestão 
para a análise de um grande 
banco de dados, por meio de 
inteligência geoespacial, artificial e 
plataformas digitais. 

2. Molecular/Experimental: 
desenvolveu uma metodologia de 
testagem mais barata e ágil para 
detecção do coronavírus, visando a 
atender à grande demanda da área 
de diagnóstico. 

3. Diagnóstico: visa a 
proporcionar um diagnóstico 
molecular rápido do novo 
Coronavírus, para apoiar as decisões 
dos médicos, especificamente no 
Hospital São Lucas da PUCRS. 

4. Tratamento: propõe 
investigar a possibilidade de 
reposicionamento de remédios 
antivirais já conhecidos e que 
possam auxiliar no tratamento de 
pacientes com a Covid-19, bem 
como avaliar a terapia com células-
tronco. 

5. Terapia celular: o objetivo 
principal é a realização de um 
ensaio clínico (fase I), em curto 
prazo, para a padronização, 
segurança, factibilidade e 
eficácia do transplante autólogo 
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de células-tronco da medula 
óssea em pacientes infectados 
pelo coronavírus, internados 
no Hospital São Lucas, que 
venham a desenvolver sintomas 
respiratórios agudos graves. O 
grupo está comprometido com o 
desenvolvimento de estratégias 
inovadoras, como uma ferramenta 
para o tratamento de pacientes 
infectados que não respondam às 
terapias convencionais.  

6. Atendimento remoto médico/
saúde mental: busca conectar 
profissionais da saúde mental para 
atender voluntariamente quem está 
na linha de frente contra a Covid-19. 

7. Labs Tecnopuc IDEIA: 
desenvolve prototipagem e 
equipamentos para proteção 
individual (EPIs), tais como 
máscaras, válvulas e componentes 
dos respiradores, além de outros 
modelos de aparatos voltados aos 
profissionais da saúde. 

8. Impacto nas crianças: o 
objetivo deste grupo é estudar 
o impacto da Covid-19 e da 
quarentena em aspectos cognitivos 
e comportamentais das crianças, 
com especial interesse naquelas 
que apresentam transtornos do 
desenvolvimento, durante e após a 
pandemia.  

9. Idosos: avalia a situação social, 

grau de dependência, situação de 
fragilidade, parâmetros nutricionais, 
aspectos emocionais e o manejo 
das doenças crônicas durante a 
pandemia, bem como os impactos 
da restrição social em idosos.   

10. Cérebro e Covid-19: avaliação 
neurológica, neuropsicológica, 
estrutural e funcional do cérebro de 
pacientes acometidos por infecção 
grave pela Covid-19. 

11. Startups: visa a acompanhar 
as ações e projetos envolvendo a 
Covid-19 das startups localizadas no 
Tecnopuc. 

Segundo o vice-reitor da PUCRS 
e coordenador da força-tarefa, 
Jaderson Costa da Costa, “é chegado 
o momento de, juntos, buscarmos 
estratégias e ações baseadas no 
conhecimento científico disponível e 
em pesquisas que desenvolveremos 
para que resultados a curto prazo 
possam contribuir para sustar a 
progressão dessa pandemia e assim 
proteger nossa sociedade”. 

A partir da atuação de nossos 
pesquisadores e profissionais da 
saúde, vislumbramos um futuro 
promissor para o combate à 
pandemia e com maior valorização 
dessas áreas que são tão 
importantes para o desenvolvimento 
de soluções inovadoras para a 
sociedade. 

MISSÃO E GESTÃO

“É chegado o 
momento de, 
juntos, buscarmos 
estratégias e 
ações baseadas 
no conhecimento 
científico disponível 
e em pesquisas.” 
Jaderson Costa da Costa 

Desenvolvimento  
de testes 

Entre os tantos resultados já 
obtidos com a força-tarefa, um deles 
é a produção de teste de diagnóstico 
molecular desenvolvido pelo grupo 
de pesquisadores do InsCer. O 
coordenador do grupo de pesquisa, 
Daniel Marinowic, explica que os 
estudos tinham como objetivo inicial 
ajudar os profissionais da saúde 
no diagnóstico de pacientes com 
Covid-19, porém, logo nos primeiros 
ensaios, vislumbraram que poderiam 
colaborar mais, estruturando uma 
alternativa de melhoramento para a 
demanda de diagnósticos. 

“Existia, e ainda existe, uma 
escassez de reagentes no mercado, 
utilizados nas diferentes fases do 
protocolo de testes, o que faz com 
que a produção demore bastante. 
Dessa forma, nós criamos um 
novo tipo de teste molecular, que 
utiliza outros tipos de insumos 
e reagentes, mais disponíveis”, 
destaca Marinowic. Esse fator 
diferencial faz com que os testes 
criados no InsCer sejam mais 
baratos que os do mercado e 
tenham uma triagem em maior 
escala. 

Atualmente, a capacidade 
operacional do laboratório é 
de 200 testes por dia. “Todo o 

laboratório de biologia molecular 
do InsCer se voltou para a Covid-19. 
A entrega é dinâmica e muito 
rápida”, avalia o coordenador. Outro 
diferencial importante do Instituto 
é que a equipe do laboratório 
é formada exclusivamente por 
pesquisadores, o que faz com 
que o olhar para os resultados 
também seja direcionado para 
estudos futuros. 

“Para o desenvolvimento desse 
novo protocolo de testes, precisamos 
ter muita coragem para acreditar 
que poderíamos fazer algo diferente. 
Às vezes, as pessoas estão mais 
acostumadas a apenas executar e, 
aqui, o nosso desafio era olhar para o 
processo e progredir em cima dele”, 
enfatiza. 

Diferentes empresas já buscaram o 
InsCer para fazer a testagem dos seus 
grupos de colaboradores. Da mesma 
forma, a Casa São José e a Residência 
Marista do Cerrito já realizaram 
a testagem de todos os Irmãos 
residentes e dos colaboradores que 
frequentam as casas. Outros Irmãos 
em situações específicas, também 
fizeram o teste. Os resultados 
promissores desse trabalho 
ganharam uma divulgação tão 
ampla que o InsCer já recebeu 
doações do exterior para seguir 
investindo nesse produto. 

“Para o 
desenvolvimento 
desse novo 
protocolo de testes, 
precisamos ter 
muita coragem 
para acreditar que 
poderíamos fazer 
algo diferente”. 
Daniel Marinowic 
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Equipe multidisciplinar 
focada no atendimento 
de qualidade 

Antes mesmo dos primeiros casos 
de coronavírus chegarem no Rio 
Grande do Sul, o Hospital São Lucas 
já estava com o olhar atento para 
possíveis demandas que a área da 
saúde iria enfrentar. Segundo o 
chefe do Serviço de Infectologia do 
HSL, Dr. Fabiano Ramos, desde o 
mês de janeiro, as compras de EPI’s, 
insumos médicos e outros recursos 
necessários para o atendimento de 
pacientes com Covid já estavam 
sendo realizadas pelo hospital: 
“nossa equipe estava atenta às 
movimentações que as instituições 
hospitalares de outros países 
faziam. Conseguimos organizar, 
com antecedência, a aquisição e 
distribuição desses materiais, para 
os nossos profissionais estarem bem 
equipados assim que os primeiros 
pacientes chegassem”, explica. 

Para além dos equipamentos 
de proteção e medicamentos, 
o HSL também preparou toda 
a infraestrutura hospitalar e 
equipes médicas para receber 
os pacientes infectados por 
coronavírus. O grupo de crise, 
formado pela direção do hospital 
e uma equipe multidisciplinar, 
elaborou todos os protocolos de 
atendimento que seriam adotados 
no HSL, desde organização dos leitos 
e espaços que seriam destinados 
exclusivamente para pacientes 
Covid, até os treinamentos realizados 
com todas as equipes. “Todas essas 
ações preparatórias, realizadas com 
o total apoio e engajamento da 
direção, foram bem importantes 
para que a nossa estrutura 
hospitalar conseguisse oferecer um 
atendimento de qualidade neste 
cenário tão desafiador”, avalia Ramos. 

Para o infectologista, o grande 

diferencial do tratamento desses 
pacientes é a exigência de um 
número muito grande de pessoas e 
processos, para garantir a qualidade. 
“Não conseguimos atender sozinhos 
esse paciente. O protocolo envolve 
um grupo grande de profissionais, 
focados em processos que fazem 
parte de uma cadeia estratégica. 
Precisamos ter muito foco e 
sinergia”, afirma. 

Outro diferencial no atendimento 
realizado no HSL são os diagnósticos 
liberados pelo laboratório clínico. 
Em parceria com a Universidade, 
foi implementado um setor de 
biologia molecular no laboratório, 
responsável por fazer os exames 
dos pacientes do Hospital. Segundo 
o Dr. Fabiano, a agilidade com 
que os resultados são obtidos 
faz com que as equipes tenham 
maior assertividade na aplicação 
de protocolos de atendimento aos 
pacientes e, também, oportuniza um 
remanejo dos leitos ocupados. 

“Todas essas ações 
preparatórias, 
realizadas com 
o total apoio e 
engajamento da 
direção, foram 
bem importantes 
para que a nossa 
estrutura hospitalar 
conseguisse 
oferecer um 
atendimento 
de qualidade 
neste cenário tão 
desafiador.”  
Fabiano Ramos 

MISSÃO E GESTÃO

Testagem de vacinas: 
a esperança de um 
tratamento eficaz 

Com mais de 13 milhões de 
pessoas infectadas no mundo, o 
foco atual dos estudos e pesquisas 
está na fabricação de imunizantes 
para a doença. Habitualmente, 
a fabricação de uma vacina leva 
muito anos, pois necessita de fases 
de testes e estudos até poder ser 
comercializada, entretanto, em 
meio a uma pandemia, o processo 
deve ser realizado em menor prazo. 

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), atualmente dez 
vacinas estão sendo testadas em 
humanos, algumas chegando à 
fase 3. O Centro de Pesquisa do 
HSL será um dos 12 centros do 
país a realizar os testes clínicos 
da vacina chinesa Coronavac.  

A partir da formalização 
de parceria com o Instituto 
Butantan, de São Paulo, o Hospital 
direciona seus esforços para a 

organização interna, mobilizando 
o corpo técnico, administrativo e 
operacional, que está consolidado 
em uma equipe de 20 profissionais. 
O espaço destinado ao estudo 
já está preparado no Centro de 
Pesquisa Clínica do complexo 
hospitalar, visando ao início das 
atividades. Serão recrutados para o 
teste 800 voluntários, que seguirão 
um protocolo rígido de seleção.  

“Desenvolver uma vacina não 
é fácil, e desenvolver em tempo 
recorde é ainda mais desafiador. 
Esse é um dos maiores projetos em 
que nos envolvemos atualmente 
e estamos muito confiantes. 
O Instituto Butantan é uma 
instituição reconhecida e de 
muito prestígio pelo trabalho 
que desenvolve. Eles receberam 
vários projetos para serem 
testados e, se escolheram esse, é 
porque realmente confiam que 
os resultados serão promissores” 
avalia o Dr. Fabiano Ramos. 
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UM SEMESTRE DE 
APRENDIZADOS E 
RESILIÊNCIA NA EDUCAÇÃO

Ser presença. Legado marista 
deixado por Champagnat e 
propagado ao longo de mais de 
duzentos anos. Valor expresso 
no olhar atento e afetuoso de 
educadores dentro e fora da sala 
de aula, da Educação Básica até 
o Ensino Superior. No primeiro 
semestre de 2020, a presença 
marista foi urgentemente 
ressignificada nas experiências 
promovidas pelos nossos espaços 
de missão. Processo complexo e 
cheio de desafios, a adaptação 
escolar e acadêmica vem gerando 
aprendizados que marcarão a 
história da nossa instituição.  

Um ano sem precedentes. 
Desde março, os 19 Colégios e 
as sete Escolas Sociais da Rede 
Marista atuam diariamente na 
busca por soluções assertivas 
que garantam uma entrega 
de qualidade da proposta 

pedagógica à comunidade escolar 
e, especialmente, aos estudantes e 
educandos. Percorrendo o mesmo 
cenário, por múltiplos caminhos, a 
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS) vivencia 
um semestre de muito aprendizado, 
inovação e preparação para uma 
nova etapa na Educação Superior. 
Em diferentes frentes, os dois 
empreendimentos da Rede Marista 
carregam, durante este período 
histórico, um propósito: promover a 
formação integral, a partir de uma 
educação evangelizadora, com 
olhar atento às pessoas.   

Uma travessia 
desafiadora  

 
Nos Colégios, mesmo com uma 
caminhada consistente no 
ambiente digital, as mudanças 
foram feitas em ondas, conforme 
conta o Gerente Educacional, 
Luciano Centenaro. “Em um 
primeiro momento, nossas 
plataformas Marista Virtual e 
Microsoft Office 365 foram utilizadas 
na preparação e disponibilização 
de um conjunto de atividades 
para os estudantes realizarem”. 
Centenaro recorda que o período de 
adaptação, numa segunda etapa, 
evidenciou a necessidade de um 
aprimoramento metodológico 
dos educadores. As atividades 
pedagógicas foram repensadas, a 
partir de gravações de videoaulas, 
podcasts, apresentações narradas 
e outras estratégias possíveis. “Na 
sequência, houve a implantação 

DO ENSINO BÁSICO AO 
SUPERIOR: COMO OS 
PROCESSOS PEDAGÓGICOS 
FORAM ADAPTADOS 
DURANTE A PANDEMIA 

MISSÃO E GESTÃO

de um conjunto significativo 
de momentos síncronos entre 
professores e estudantes, passando 
por um processo de melhoria 
constante, mediante escuta das 
comunidades locais”, explica. 
“Agora, estamos nos preparando 
para a quarta onda, que implicará 
a bimodalidade, ou seja, atender os 
estudantes de forma presencial e 
online ao mesmo tempo”, conclui.  

Na PUCRS, a trajetória percorrida 
não foi diferente. “Vivemos um 
dos maiores desafios em mais de 
70 anos de existência da nossa 
Universidade: planejar e efetivar 
com êxito as atividades acadêmicas, 
em meio a um cenário totalmente 
atípico, repleto de incertezas e 
imprevisibilidades”, ressalta o Pró-
Reitor de Graduação e Educação 
Continuada, Ir. Manuir Mentges. Se 
na Educação Básica a corrida por 
uma adaptação foi urgente, devido 
ao calendário anual de conteúdos 
e com vistas ao desenvolvimento 

integral dos estudantes, no Ensino 
Superior, a lógica de adequação 
precisou levar em consideração 
também o contexto semestral, as 
defesas de trabalho de conclusão 
de curso e teses, a continuidade 
de pesquisas, entre tantos 
outros projetos que dão vida à 
comunidade acadêmica.  

Ainda no início de março, a 
Universidade criou dois grupos de 
trabalho: um direcionado para as 
medidas de prevenção à Covid-19, 
e um segundo, chamado Grupo 
de Mediação Online, liderado 
pela Pró-Reitoria de Graduação e 
Educação Continuada, que pensou 
todos os processos relacionados a 
professores e estudantes, com o 
objetivo de estruturar e dar apoio 
ao trabalho online e remoto. “Juntos 
nos reinventamos, usamos o nosso 
conhecimento e ultrapassamos 
o convencional, nos conectamos 
e construímos pontes”, reforça o 
Irmão Manuir.  

“Juntos nos 
reinventamos, 
usamos o nosso
conhecimento  
e ultrapassamos
o convencional,  
nos conectamos
e construímos 
pontes”.  
Ir. Manuir Mentges
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Tempo para 
aprendizados e 
determinação  

Embora ainda estejamos em 
um cenário de incertezas, as 
perspectivas para os próximos seis 
meses demonstram que é tempo 
para reacender a esperança e 
aperfeiçoar os aprendizados dessa 
primeira etapa. “Vamos iniciar o 
segundo semestre e, para isso, são 
indispensáveis dois componentes 
do espírito marista: audácia e 
determinação”, reforça o Pró-Reitor. 
“Tem sido assim desde quando 
pequenos grupos de maristas se 
reuniram ao redor de uma mesa e 
encontraram soluções para seguir o 
caminho da sua missão, há mais de 
dois séculos”.  

A expectativa é de melhoria 
constante e preparação para 
um modelo reestruturado para 
os próximos anos. Sem certeza 
quanto à data de retorno às 
atividades presenciais, tanto os 
Colégios quanto a Universidade 
estão organizados para um cenário 
ainda instável. “No curto prazo, 
estamos com todos os protocolos 
prontos e com as equipes das 
Unidades devidamente preparadas 

Educação como farol 
de esperança 

O sonho de Champagnat saiu 
das salas de aula, laboratórios, 
bibliotecas, corredores dos Colégios 
e da Universidade. Hoje, ele está 
presente nas salas de casa, nas 
varandas e quartos dos nossos 
educadores e estudantes. O 
distanciamento social privou os 
encontros presenciais, os abraços, a 
convivência em um mesmo espaço, 
entretanto a missão marista e a 
vivência dos valores continuam. 
O período experimentado até 
aqui gerou novos aprendizados 
e um grande sentimento de 
resiliência na comunidade escolar 
e acadêmica. “Para os próximos 
anos, no médio e longo prazo, as 
expectativas são de aproveitar 
as aprendizagens pedagógicas 
deste momento para qualificar 
o trabalho em nossas unidades, 
do ponto de vista de um ensino 

para o retorno, aguardando que 
os decretos permitam o retorno 
às atividades em sala de aula de 
forma segura”, afirma Centenaro. 
“Por enquanto, continuamos 
o trabalho na perspectiva da 
melhoria contínua dos processos 
pedagógicos nas escolas, para 
atender com qualidade as nossas 
crianças e jovens”.   

Na PUCRS, o planejamento 
para o segundo semestre vem 
sendo construído ao longo dos 
últimos meses, a partir de avaliação 
dos modelos efetivos, solução 
de problemas identificados e 
pesquisa feita com docentes 
e discentes. Recentemente, a 
Universidade realizou um seminário 
de desenvolvimento acadêmico 
com professores e técnicos, 
possibilitando o compartilhamento 
de boas práticas e discussão 
de temas relevantes para o 
momento, como metodologia, 
aulas síncronas, avaliação, 
mediação online, apropriação 
das diferentes ferramentas, 
engajamento dos estudantes, entre 
outros. “O momento favoreceu 
o compromisso de todos com 
a Universidade e celebrou as 
conquistas e os aspectos positivos 

híbrido mediado por tecnologias, 
sem perder nossa essência”, 
destaca Centenaro. Mesmo que 
o contexto mundial ainda nos 
apresente incertezas, o momento 
vivenciado até aqui reforça que o 
aprendizado contínuo faz parte 
da educação marista. “Todos nós 
tivemos que nos reinventar”, avalia 
o Ir. Manuir. “Temos que estar 
prontos para aprender sempre, a 
todo momento”. 

De forma colaborativa e 
integrada, tanto a Educação 
Básica quanto a Superior, mesmo 
distantes, constroem, em conjunto 
com a comunidade escolar e 
acadêmica, novos formatos para 
estarem presentes. Antes, de forma 
presencial e, hoje, online, fortalecem 
sua proposta pedagógica embasada 
no diálogo, confiança, segurança 
e afeto, aliando a formação 
humanocristã às necessidades de 
inovação da atualidade. 

advindos do esforço coletivo dos 
educadores”, destaca Ir. Manuir. 
Com uma postura sensível e 
comprometidos com a formação 
integral dos estudantes, além do 
aprimoramento do ensino remoto 
e online, um dos pontos de atenção 
da Universidade, para o próximo 
semestre letivo, é seguir oferecendo 
possibilidades de vínculos maiores 
dos estudantes com o ambiente 
universitário. Ao longo do primeiro 
semestre, foram oportunizados 
espaços de acolhimento por 
meio de iniciativas, como 
acompanhamento psicológico, 
meditação orientada, atividades 
pastorais, programação cultural e 
monitorias. A Diretora de Graduação 
da PUCRS, Profª. Drª. Adriana 
Justin Cerveira Kampff, lembra que 
todas as medidas adotadas foram 
organizadas a partir do cuidado 
com as pessoas e de acordo 
com as medidas de prevenção. 
“Toda adaptação, repleta de 
engajamento e criatividade, sempre 
esteve ancorada em preceitos de 
preservação das vidas, de assegurar 
a continuidade e excelência das 
atividades acadêmicas e observar 
os inúmeros documentos legais", 
conta. 
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UMA MENTE ENCANTADA 
PELA PESQUISA 

EM FAMÍLIA

Um homem apaixonado pelo 
conhecimento. Assim poderíamos 
definir o Dr. Jaderson Costa da 
Costa, diretor do Instituto do 
Cérebro do Rio Grande do Sul 
(InsCer) e vice-reitor da PUCRS. 
Como neurologista e neurocientista, 
e uma carreira de mais de 50 anos 
de pesquisas sobre o cérebro 
humano, ele tem orgulho de, nessa 
trajetória, ter acreditado que era 
possível desenvolver, junto com a 
Rede Marista, um instituto voltado 
para esse tipo de estudo: o InsCer. 

Sua origem marista vem desde 
o Colégio Marista Rosário, no qual 
ele se orgulha muito de ter sido 
um estudante aplicado: “Meu 
pai foi aluno do Colégio Marista 
São Francisco, em Rio Grande, e 

insistiu que eu também estudasse 
em escola marista. Quando 
entrei no Rosário, ele fez algumas 
negociações para conseguir pagar 
a escola e sempre me disse que 
eu precisava me dedicar para não 
rodar. Eu levei aquilo tão a sério que 
cheguei a ser média dez em todas 
as disciplinas”, recorda Costa. 

Terminado o ensino básico, 
iniciou o curso superior de medicina 
na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Já nos primeiros 
anos de faculdade, descobriu a sua 
paixão pela neurologia: “Eu lembro 
de ficar encantado com as aulas 
de anatomia do cérebro. Ficava 
olhando para um quadro grande 
que tinha no laboratório e pensava: 
como isso pode funcionar tão 
bem?!”. 

Com a conclusão do curso de 
medicina e especialização em 
neurologia, Jaderson começou seu 
trabalho como docente da PUCRS. 
Com o passar dos anos, seguiu 
estudando e realizou mestrado, 
doutorado e especializações, no 
Brasil e no exterior. Nos anos 2000, 
assumiu a direção do Instituto de 
Pesquisas Biomédicas da PUCRS 
(IPB). Ele, que sempre foi um 
apaixonado pela pesquisa, tinha 
a oportunidade de se dedicar 
ainda mais para essa atividade 
e auxiliar outros profissionais a 
desenvolverem seus próprios 
estudos. 

“O trabalho dentro do Instituto de 
Pesquisas Biomédicas começou a 
crescer tanto que já não tínhamos 
mais como atender. Nosso maior 
medo era frear o desenvolvimento 
de algum estudo por não ter uma 

DR. JADERSON COSTA DA 
COSTA, DIRETOR DO INSCER, 
CONTA SUA TRAJETÓRIA DE 
DEDICAÇÃO PARA A CIÊNCIA 
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estrutura adequada”, afirma Costa. 
O sonho de formar um instituto 
mais amplo e multidisciplinar 
começava a ser gestado nesse 
momento.   

A criação do InsCer  

A partir do desenvolvimento de 
muitos estudos no IPB, o desejo do 
Dr. Jaderson de criar um espaço 
voltado para a pesquisa do cérebro 
começava a se tornar cada vez mais 
real. Os desafios eram grandes: 
planejar uma estrutura adequada, 
arrecadar recursos e mobilizar a 
comunidade científica para esse 
projeto. Mesmo assim, ele seguiu 
firme no seu objetivo. 

“Sempre acreditei muito nos 
maristas. Quando nos entregamos 
para um projeto tão robusto como o 
InsCer, precisamos ter a segurança 
de que a gestão irá nos dar o apoio 
e o respaldo necessários, e isso 
nunca faltou em toda a minha 
trajetória de trabalho”, afirma. 

O Instituto foi desenvolvido 
em ciclos de oito anos. De 2004 
a 2012, foi a fase do sonho e do 
planejamento: “Empenhamo-nos 
muito para concretizar o projeto. 
Foram várias articulações com 
órgãos governamentais para 
conseguirmos incentivos para as 
obras, reuniões com as lideranças 
da área acadêmica que apoiaram 
a nossa inciativa, aprovações de 
plantas, compras de equipamentos, 
entre outros”. Além disso, esse 
período também foi importante 
para realizar os treinamentos de 
equipes: “Buscamos os ‘cérebros’ 
e formamos as equipes que fazem 
parte da alma do InsCer”, explica o 
diretor. 

A construção total dos seis mil 
metros quadrados planejados não 
pôde ser finalizada na primeira fase, 
entretanto ficou estabelecido que 
uma segunda fase de obras daria 
conta de desenvolver o projeto 
completo. A partir desse momento, 
inicia-se o segundo ciclo do InsCer: 

a realização do sonho. 
A inauguração, no dia 6 de junho 

de 2012, foi o marco inicial dessa 
trajetória. Jaderson relembra o 
quanto foi significativo lançar o 
empreendimento no dia em que 
celebramos o fundador do Instituto 
Marista: “Muitas autoridades 
participaram da inauguração do 
InsCer e eu lembro que, quando 
escolhemos a data, fizemos 
questão de dizer o quanto esse 
momento era significativo para 
nós enquanto maristas”.  

Para ele, o sucesso do InsCer se 
dá pelas pessoas que se dedicam 
diariamente em fazer um trabalho 
de qualidade e acreditam na 
inovação como uma oportunidade 
de fazer a diferença para a 
sociedade: “O Instituto do Cérebro 
é um espaço multidisciplinar, 
onde cabem todos os saberes. 
Esse é o meu legado, motivar 
pesquisadores de diferentes áreas 
a trabalharem juntos em prol do 
ser humano”, avalia.  
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inauguração será realizada até o 
fim do ano. “Eu digo para os nossos 
pesquisadores e colaboradores 
que nós precisamos acreditar 
que tudo há de se concretizar no 
tempo certo. Quando eu planejava 
o InsCer, tinha desenhos, plantas 
e sonhos para mostrar às pessoas 
que iriam investir nesse sonho, 
hoje nós temos trabalho concreto, 
pesquisas, radiofármacos e entregas 
de excelente qualidade para toda a 
sociedade”, ressalta. 

E é justamente dessa entrega de 
qualidade que Jaderson acredita 
que emergirá a valorização da 
ciência pós-pandemia: “A sociedade 
está conseguindo perceber o 
resultado da pesquisa na prática. 
De uma forma mais clara e objetiva, 
estamos mostrando o quanto o 
estudo, em todas as áreas, deve ser 
valorizado no Brasil, pois será através 
da ciência e da inovação que vamos 
chegar às soluções para combater o 
coronavírus”, avalia. 

Uma nova fase em 
meio à pandemia   

De 2012 até 2020, foram mais 
oito anos de trabalho e dedicação 
para obter os recursos necessários à 
construção da fase dois. A partir de 
2020, começa um novo ciclo. 

O que não se imaginava é que, 
durante a inauguração da etapa 
final do Instituto, o mundo estaria 
passando por uma pandemia. 
“Nunca passou pela minha cabeça 
que isso poderia estar acontecendo. 
Conversei muito com o Ir. Evilázio 
Teixeira e com o Ir. Inacio Etges sobre 
o momento que estamos vivendo 
e a importância que vai ter para a 
sociedade podermos entregar um 
trabalho com ainda mais qualidade, 
desenvolvido dentro dessa estrutura 
nova”, afirma. As obras da fase 
dois já estão sendo concluídas 
e foram pouco impactadas pela 
crise da Covid-19. O planejamento 
seguiu sendo executado e a 

"Este é o meu 
legado, motivar 
pesquisadores de 
diferentes áreas a 
trabalharem juntos 
em prol do ser 
humano". 
Jaderson Costa da Costa

KAREN THELINE SILVA  

CELEBRAR 15 ANOS  
DA PJM DO BRASIL EM 
UM ANO DESAFIADOR 

Em meio ao cenário que estamos 
vivenciando, neste ano de 2020, a 
Pastoral Juvenil Marista do Brasil 
completa 15 anos. Para marcar 
a data, a União Marista do Brasil 
(Umbrasil), em conjunto com 
adolescentes, jovens e pastoralistas 
das três Províncias do nosso país, 
revisaram, atualizaram e produziram 
as Diretrizes Nacionais da Pastoral 
Juvenil Marista (DNPJM).   

A primeira edição das Diretrizes 
foi lançada em 2005, ano em que 
foi iniciada a PJM. O documento 
unificou a caminhada das províncias, 
compreendendo que as mesmas 
tinham outros movimentos e 
trabalho com as juventudes de 
forma diferenciada. As Diretrizes 
Nacionais da PJM foram um marco 
nessa história, pois, a partir delas, as 
Províncias tiveram seus processos 
de unificação realizados de forma 
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gradativa. Por exemplo, em nossa 
Província, foi processual a passagem 
de Jumar para PJM, oficializado em 
2009. A proposta do documento é 
fazer memória dos caminhos feitos 
e traçar novas rotas para que cada 
vez mais pessoas possam ter seus 
corações transformados pelo amor 
de Jesus e pelo carisma legado por 
São Marcelino Champagnat. Junto 
com outras publicações do Instituto 
e das Províncias, torna-se um 
documento norteador e balizador da 
nossa caminhada, contribuindo com 
um alinhamento e unidade da PJM.  

Celebrar, comemorar, remete 
à festa, aglomeração, abraços de 
felicitações, mas neste ano não 
está sendo possível realizar. A festa 
estava prevista para outubro, no 
3º Congresso Nacional da PJM, 
em Mendes (RJ), encontro que 
foi adiado. Foi pensado numa 

celebração em um outro formato, de 
um outro jeito, mas sem deixar de 
comemorar este processo tão bonito, 
que é vivenciado nas Províncias e 
tem frutos tão significativos. Para 
potencializar o processo de vivência 
do documento e da história de 15 
anos da PJM, desde o dia 6 de junho 
até outubro, a PJM do Brasil, através 
das redes sociais, está fazendo uma 
programação formativa/celebrativa, 
possibilitando que adolescentes e 
jovens sigam conectados/as com 
a proposta. A programação conta 
com lives, depoimentos, vídeos, 
cards explicativos sobre as Diretrizes, 
entre outros pontos de contato 
que sintetizam essa caminhada e 
projetam o futuro da Pastoral. 

A PJM é vivência grupal, acontece 
nos grupos de adolescentes e jovens 
nas unidades maristas, mas o espírito 
e sentimento que dela emanam 
permanecem nas nossas ações, 
atitudes e jeito de vivenciarmos e 
sermos presença na vida daqueles/
as que necessitam desta mensagem, 
do amor, onde quer que estejamos. 
Assim, os/as adolescentes e jovens 
estão construindo a civilização do 
amor de outras formas, vivenciando 
o grupo em plataformas on-line, se 
preocupando e sendo empáticos 
com aqueles/as que necessitam, 
procurando ser luz neste mundo 
turbulento. 
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GUSTAVO BALBINOT 

MINUTO FAROL  
DE ESPERANÇA, UMA 
INICIATIVA QUE ANIMA 

Com a realização do XXII Capítulo 
Geral de nosso Instituto, surgiram 
várias iniciativas com o nome 
Farol de Esperança. Assim foi 
com o programa Minuto Farol de 
Esperança. Ele nasceu de uma 
oportunidade que o tempo que 
estamos vivendo nos proporcionou. 
Vale também dizer que o desejo de 
ter um programa de mensagens 
e áudios que alimentasse nossa 
espiritualidade já vinha sendo 
pensado há mais de um ano pela 
Coordenação de Vida Consagrada e 
Laicato.  

O início da história desse 
projeto coincide com o início do 
isolamento social. Várias unidades 
maristas realizaram pedidos por 
produções de áudios ou vídeos com 
mensagens de ânimo, esperança 
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e estímulo. Uma solicitação, 
em especial, nos motivou às 
produções desse programa. Foi 
da coordenadora do Serviço de 
Pastoral e Voluntariado do Hospital 
São Lucas da PUCRS, Irmã Nair Frey. 
Ela solicitou um vídeo ou áudio 
para os colaboradores do Hospital. 
Em diálogo com a Assessoria de 
Comunicação e Representação 
Institucional, surgiu, primeiramente, 
a ideia de gravar podcasts e, por 
já existirem iniciativas com nomes 
parecidos, optou-se pela expressão 
minuto.  

No início, os áudios eram um 
pouco mais longos, mas com o 
passar do tempo nos voltamos 
para a ideia de que eles ficassem 
dentro do espaço de um minuto, 
favorecendo as escutas de 
pequenas porções de ânimo e 
estímulo diários. Os áudios foram 
muito bem recebidos pelas pessoas. 
As repercussões, até o momento, 
foram as melhores, e o que era para 
ser produzido em torno de uns 
quarenta dias, alongou-se para mais 
um tempo.  

O Minuto Farol de 
Esperança no coração 
de cada um/a  

Em vários retornos que tivemos, 
estão expressões, como “me 
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faz bem ao coração”, “estava 
precisando dessas palavras”, 
“estamos utilizando os áudios 
em nossos momentos de oração 
comunitárias”, “gratidão pelas lindas 
mensagens”. Inclusive, quando 
escrevia esse artigo, ouvi em aula 
virtual da turma da minha filha, 
da educadora Márcia, professora 
de inglês do Colégio Marista Maria 
Imaculada, a partilha do episódio 
“Cultivar o bom humor”. Ela estava 
dizendo às crianças o quanto é 
importante essa atitude para nossas 
relações e nossa saúde.   

Já recebemos vários retornos 
positivos, inclusive de fora do Brasil, 
como os países do Catar, Bolívia, 
Uruguai, Argentina e México! 
Na Província do México-Central, 
inclusive, há o desejo de traduzir 
as mensagens para o espanhol. A 
Província Marista Brasil Centro-Sul, 
em parceria conosco, dispõem 
o link dos programas gravados 
na Plataforma Farol 1817. Alguns 
retornos vêm de pessoas que não 
fazem parte de nossa Rede Marista, 
sempre em tom de gratidão.  

O processo de criação 
e suas reflexões 

Pela forma como são enviados, via 
WhatsApp, não temos uma noção 
exata de quantas pessoas estão 
recebendo, mas temos a certeza 
de que estamos fazendo bem às 
pessoas. A ideia é esta: compartilhar 
mensagens espirituais, e assim é 
que acontece. 

Os áudios estão classificados 
em episódios, oferecidos de 
segunda a sexta-feira. Já são mais 
de sessenta até o momento. Eles 
são desenvolvidos, revisados e 
editados por uma equipe composta 
de membros da Coordenação de 
Pastoral, Assessoria de Comunicação 

Isso nos enche de 
gratidão a Deus 
e nos mostra a 
responsabilidade 
em produzir 
os episódios 
com prudência 
e esperança, a 
partir de temas 
pertinentes ao 
tempo que estamos 
vivendo. 

e Representação Institucional e 
Vida Consagrada e Laicato. Após o 
envio, os áudios são disponibilizados 
no portal da Rede Marista. No 
início, as gravações eram realizadas 
diretamente no celular, o que 
gerava um trabalho maior no que 
se refere a erros cometidos durante 
a gravação e às próprias edições. 
Hoje dispomos de um equipamento 
básico, o que facilita o trabalho, 
ganho de tempo e de qualidade. Aos 
poucos, fomos ganhando prática 
também nessas questões. Após 
uma pesquisa realizada, levamos em 
conta a mudança da trilha musical, 
como também recebemos mais de 
trinta sugestões de temas a serem 
desenvolvidos.  

A iniciativa tem como finalidade 
cultivar a espiritualidade durante 
o isolamento social, de tal forma 
que as pessoas se sintam animadas 
e impulsionadas em suas vidas e 
missão. Sabemos os grandes desafios 
que enfrentam nossas unidades. 
Sempre que produzimos os textos 
e as gravações, fazemos o exercício 
de estar no lugar dessas pessoas. 
Após um tempo de produções, 
sentimos o bem que esse projeto 
está fazendo para diferentes públicos. 
Isso nos enche de gratidão a Deus e 
nos mostra a responsabilidade em 
produzir os episódios com prudência 
e esperança, a partir de temas 
pertinentes ao tempo que estamos 
vivendo. 

Um agradecimento especial ao Ir. 
Deivis Fischer, ao José Jair Ribeiro, à 
Daniela Cidade e à Júlia Córdova de 
Souza, que fazem parte da equipe 
do Minuto Farol de Esperança. 
Por último, gostaria de convidar 
todos os Irmãos que leem este 
artigo para se sentirem animados 
a encaminharem temas para 
escrevermos para outras edições do 
Minuto. Gratidão a todos! 

Confira aqui os 
episódios do Minuto 
Farol de Esperança 

https://redemarista.org.br/iniciativas/minuto-farol-de-esperanca/Paginas/default.aspx.
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MARISTAS DA   SÃO FONTE 
DE ESPERANÇA PARA DIAS 
MELHORES

REGIÃO AMÉRICA SUL

DURANTE A CRISE, INICIATIVAS NAS CINCO PROVÍNCIAS DA REGIÃO 
DEMONSTRAM A FORÇA DA ATUAÇÃO MARISTA NA AMÉRICA LATINA

O ano de 2020 já está na história 
mundial devido à pandemia sem 
precedentes da Covid-19. Neste 
primeiro semestre, a comunidade 
global precisou encontrar 
alternativas para se adaptar aos 
desafios dessa crise. O início desse 
contexto exigiu, das cinco Províncias 
da Região América Sul, agilidade e 
olhar atento às diferentes realidades, 
resgatando como força propulsora 
a missão bicentenária iniciada por 
Champagnat.  

A chegada da pandemia nos 
países da América do Sul despertou 
medos e potencializou as dores 
já existentes em território latino-
americano. As desigualdades 
tornaram-se ainda mais urgentes. Ao 
longo desses quase cinco meses de 
incertezas, muitos foram os cenários 
de dor e de perda, entretanto o 
período vivenciado até aqui também 
fortaleceu um olhar de esperança.  

"Transforma-nos, Jesus, e envia-
nos como uma família carismática 
global, farol de esperança neste 
mundo turbulento", diz a primeira 
chamada do XXII Capítulo Geral do 
Instituto Marista. Neste ano, o mundo 
marista, sobretudo a Região América 
Sul, tem atuado em diversas frentes, 
buscando ser presença animadora e 
ativa nesse período de crise. Observar 
a quantidade de iniciativas criadas 
em cada espaço de atuação dos sete 

países do contexto regional é algo 
que enche a comunidade marista de 
esperança. Mais do que isso, perceber 
o quanto esses movimentos estão 
repletos de espiritualidade nos dá 
certeza de que é necessário agir 
com urgência, buscando inspiração 
nos desafios já enfrentados na 
história da nossa instituição. 

Uma nova fase em 
meio à pandemia  

O período de distanciamento 
social nos impossibilitou os 
encontros presenciais, as rodas 
de chimarrão e o abraço fraterno, 
tão presentes no cenário regional, 
entretanto a vida partilhada 
descobriu uma nova forma de 
interação e conexão.  

Ao longo desse semestre, diversos 
encontros, reuniões, conferências, 
momentos de espiritualidade, 
reflexões e formações ocorreram 
por meio de videoconferências: 
Assembleia Regional, Fórum 
Regional de Comunicação, 
Encontros do Conselho Regional 
com o Noviciado e Fórum da 
Rede de Economatos são alguns 
exemplos. "É impressionante como a 
conectividade nesses quatro meses 
foi tão desenvolvida”, afirmou o 
Superior-Geral do Instituto Marista, Ir. 
Ernesto Sánchez, durante um Painel 
Farol de Esperança, promovido em 
parceria com Província Marista Brasil 
Centro-Sul. “Esses movimentos, de 
entender o que pode ser virtual e 
buscar alternativas para o presencial, 
chegaram para ficar”. 

Ação Comunidades (Província 
Marista Brasil Sul-Amazônia): O 
projeto nos convida a ajudar, com 
doação de alimentos, materiais de 
higiene, ou em dinheiro, para auxílio 
às famílias de comunidades em 
situação de vulnerabilidade social. 

 

Casa de retiros a serviço da 
Comunidade (Província Marista 
Cruz del Sur): Casa de retiro 
e vivência da Escuela Técnica 
Marista de Libertador, em Jujuy, na 
Argentina, cedeu seus espaços para 
a comunidade, com o objetivo de 
auxiliar nas demandas de prevenção 
ao coronavírus.  

Presença solidária     

“Con esta dedicación y esfuerzo, fieles a la misión recibida, contribuirán a la obra de Dios, que los llama a ser 
sencillos instrumentos en sus manos”- esse foi um trecho da carta enviada pelo Papa Francisco ao Instituto Marista, 
em homenagem ao XXII Capítulo Geral. Três anos depois, uma pandemia se assolou no contexto global. Após esse 
triênio, inspirados nas palavras de incentivo do Papa, é possível visualizar o quanto o corpo global marista tem 
trabalhado como instrumento da obra de Deus.  

Ao longo desse semestre, foram promovidas diversas ações solidárias, envolvendo desde as comunidades 
ribeirinhas da Região Amazônica, passando pela produção e doação de materiais de higiene e máscaras, até espaços 
que foram abertos para a acolhida de pacientes da Covid19. Conheça algumas dessas iniciativas, desenvolvidas nos 
diversos contextos das cinco Províncias da Região América Sul:  

Audácia na busca por 
respostas   

Pesquisa, inovação e cuidado. 
Assim é possível denominar os 
caminhos percorridos pelos três 
Hospitais e pelas sete instituições 
de Educação Superior presentes na 

Região América Sul. São milhares 
de colaboradores, pesquisadores, 
profissionais da saúde, professores, 
estudantes – todos em busca do 
cuidado com a vida e na procura 
por respostas para um tempo tão 
incerto. Produção de máscaras, 
organização no fluxo de atendimento 

de pacientes, desenvolvimento de 
materiais de prevenção de qualidade 
para a sociedade, viabilização 
de projetos em programas de 
voluntariado - diversas têm sido as 
frentes de atuação marista na busca 
por respostas audazes neste tempo 
turbulento.  

https://redemarista.org.br/noticias/campanhas-solidarias-beneficiam-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-social
http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2020/07/02/casa-de-retiros-y-convivencias-de-la-escuela-tecnica-marista-de-libertador-jujuy-al-servicio-de-la-comunidad/
http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2020/07/02/casa-de-retiros-y-convivencias-de-la-escuela-tecnica-marista-de-libertador-jujuy-al-servicio-de-la-comunidad/
http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2020/07/02/casa-de-retiros-y-convivencias-de-la-escuela-tecnica-marista-de-libertador-jujuy-al-servicio-de-la-comunidad/
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Solidariedade que aquece 
(Província Marista Brasil Centro-
Sul): Espaço virtual construído para 
reunir boas ações e ideias capazes 
de incentivar outras pessoas a 
praticarem o bem, sendo um meio 
de educação para a solidariedade. 
O portal foi criado no início da 
quarentena, mas agora está sendo 
relançado, com novo layout e mais 
iniciativas inspiradoras. 

“Mi Castillo: Nuestras Manos, 
un Corazón” (Província Marista 
Santa Maria de Los Andes): 
Campanha solidária desenvolvida 
por colaboradores e educadores 
do Colégio Marista Champagnat, 
da comunidade La Pintana, 
em Santiago. Ativo há mais de 
um mês, o projeto iniciou com 
um levantamento de cadastro 
das famílias em situação de 
vulnerabilidade da região para 
entender às necessidades mais 
urgentes e organizar as doações 
de forma mais assertiva.  Desde 
então, a iniciativa já arrecadou 
mais de 7 toneladas de alimento e, 
atualmente, entrega cerca de 3000 
marmitas diárias. 

ANAIS  
COMUNITÁRIOS: 
A MEMÓRIA DO 
PRESENTE 

MEMÓRIAS
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Preservar a memória e a história 
de nossa instituição é um dos 
ensinamentos deixados por 
Champagnat. O fundador do Instituto 
Marista tinha como prática relatar 
suas atividades e reflexões por meio 
de cartas. Com a leitura dessas 
narrativas sobre o passado, podemos 
tirar muitas lições sobre confiança, 
amor e superação, capazes de inspirar 
e renovar a nossa esperança no futuro. 

Os anais comunitários, por sua 
vez, são importantes fontes de 
informação e conhecimento sobre 
questões práticas, administrativas, 
legais e religiosas vivenciadas 
por Irmãos e comunidades. Esses 
registros tornam-se parte da história 
com o passar dos anos, como, por 
exemplo, os anais da Província 
do Brasil Meridional, de 1918, em 
que estão registrados (em francês) 

fatos importantes relacionados ao 
contexto da gripe espanhola: 

“Uma doença contagiosa, 
a ‘Espanhola’ abateu sobre o 
Rio Grande. Todos os colégios 
dispensaram os alunos e a maioria 
entrou em férias. Em muitos 
lugares: Porto Alegre, Hamburgo, 
São Leopoldo, Santa Maria, muitos 
Irmãos se ofereceram para cuidar 
dos doentes nos lazaretos para isso.” 
(Traduzido por Ir. Herbert Wildner e 
Ir. Salvador Durante)  

No atual momento que estamos 
vivendo, torna-se ainda mais 
importante manter os registros 
comunitários atualizados nos 
anais da comunidade. Estamos 
escrevendo uma nova parte da 
história e, para que essa memória 
permaneça viva para as gerações 
futuras, é preciso que hoje possamos 
nos dedicar a fazer esses registros.  

Independentemente de 
serem manuscritos ou digitais, o 
importante é que as crônicas da 
comunidade estejam organizadas 
de forma cronológica, tomando os 
cuidados necessários para garantir 
a preservação desses documentos. 
A Secretaria e o Arquivo Provincial 
ficam à disposição para o envio de 
novos livros de anais e, também, 
para orientar os Irmãos em caso de 
dúvidas.  

CONFIRA ALGUMAS 
DICAS DE FATOS 
RELEVANTES PARA 
COMPOR ESSES 
RELATOS:  

- Mudanças na rotina da 
comunidade, unidade e 
missão. 

- Situação nas unidades e 
empreendimentos. 

- Medidas de enfrentamento/
cuidados. 

- Iniciativas de solidariedade. 
- Uso de tecnologias e eventos 

virtuais. 
- Relações com fraternidades, 

comunidade escolar, 
paróquias etc. 

- Sentimentos e desafios 
vivenciados no dia a dia. 

- Lições e inspirações possíveis 
deste momento. 

- Registros fotográficos.  

https://marista.org.br/noticia/solidariedade-que-aquece-um-portal-que-ajuda-a-multiplicar-boas-acoes/


No dia 15 de agosto, data que marca a Assunção de Maria, 
celebramos as vidas dedicadas e beneficiadas pela missão marista. 
Nesta caminhada que retoma mais de 200 anos ao lado da Boa Mãe, 
sejamos luz de esperança no mundo, escuta atenta aos sinais 
dos tempos, resposta audaciosa aos desafios de cada cultura.

“Como uma família global, farol de esperança 
neste mundo turbulento”

                    XXII Capítulo Geral


