
 

 

 

 

 

   

 
 

A TODOS OS MARISTAS DE CHAMPAGNAT: 
Irmãos, leigos, educadores, famílias, colaboradores, crianças e jovens. 

 

 

Estimados membros da Familia Marista 

 

O Secretariado da Solidariedade, juntamente  com a Administração geral, apresenta-vos uma 
iniciativa visando responder às necessidades humanitárias que estão a ser vividas em várias 
partes do mundo marista. 

O Conselho Geral, na sua sessão plenária de junho, aprovou uma iniciativa chamada "Fundo 
da Família Marista Global para emergências humanitárias". Para responder a esta iniciativa, a 
Administração geral está a desenvolver várias ações. Também a Secretaria de Solidariedade 
quer animar e coordenar uma delas. 

 

São dois os objetivos da iniciativa que vos propomos: 

- Continuar a crescer na consciência solidária, todos os Maristas de Champagnat, a 
partir de uma perspetiva da Família Global, para responder às necessidades 
emergentes de nosso tempo. 

- Participar de projetos humanitários, arrecadando fundos, que atendam às 
necessidades decorrentes de emergências humanitárias (consequência da Covid-19 ou 
outras circunstâncias).  

Quer dar resposta às necessidades de alimentos, água potável, medicamentos ou materiais 
médicos e de abrigo, ou seja, necessidades básicas. 

 

Cada pessoa, comunidade, obra educativa, família ... pode unir-se a partir da sua realidade 
concreta, a tudo o que é proposto ou nalguma das suas partes. Os gestores provinciais têm 
todas as informações práticas necessárias para poder participar. Quem desejar saber mais, 
pode recorrer a eles. Além disso, no site do Instituto encontram-se alguns materiais. 

Sabemos que já se estão a realizar muitas iniciativas visando responder às necessidades 
decorrentes da pandemia, bem como as que surgem por outros motivos. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

O XXII Capítulo Geral, celebrado na Colômbia em 2017, encorajou-nos a crescer como uma 
“família carismática global” no primeiro dos desafios, com um convite específico para “atuar 
como um corpo global”. Além disso, o último dos desafios convida-nos a participar e 
responder "com ousadia às necessidades emergentes". Uma iniciativa que cada um de nós 
pode desenvolver criativamente, tal como se recorda em várias ocasiões na Mensagem do 
Capítulo. 

A partir da Secretaria de Solidariedade queremos animar-vos a participar, cada um de acordo 
com a sua realidade concreta e de acordo com as próprias possibilidades. Pode-se trabalhar 
na sensibilização, na arrecadação de fundos, na distribuição de materiais ... Nalguns lugares 
pode-se desenvolver uma grande campanha de consciencialização, dar a conhecer estas 
realidades; noutros, uma pequena arrecadação de fundos; às vezes, podem-se solicitar e 
desenvolver projetos em coordenação com a Administração geral ... Sejamos criativos! 

 

Juntamente com esta comunicação, enviamos-te um texto simples que pode ser usado como 
uma oração, que motive a apresentação desta iniciativa. Parece-nos importante não perder 
de vista Quem é que nos move a favor dos mais necessitados. Também vos enviamos o Logo 
que utilizaremos para tornar visível este projeto, bem como um desdobrável de caráter 
informativo.  

 

Obrigado pelo vosso ser Marista, cada um dento da sua própria vocação e missão, sentindo-
nos todos uma Família Global. Obrigado por acolher positivamente esta iniciativa projetada 
para responder às emergências humanitárias que estão a surgir no nosso mundo. Obrigado 
por sermos e nos sentirmos maristas. “Começamos a por mãos à obra no sentido de 
colaborar no que podemos, servindo os outros”, dizia-nos o irmão Ernesto em sua circular 
Lares de Luz. 

 

Saudações e um grande abraço em Jesus, Maria e Champagnat 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ir. Francis Lukong Ir. Angel Diego García Otaola 

 
 Roma, 29 de setembro de 2020 


