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Notícias Maristas

2 de janeiro, celebração do bicentenário do instituto

No dia 2 de janeiro, maristas de Champagnat celebraram os 
200 anos da fundação do Instituto. Muitas atividades foram 
realizadas e muitos ecos delas se espelharam pela rede. 
Apesar do período de férias, as comunidades se reuniram 
para recordar a história, agradecer a Deus pelo dom do ca-
risma de Marcelino Champagnat e sonhar um Novo Começo.

Nesta data, destaca-se principalmente a vontade do Con-
selho Geral de estrar fisicamente presente em diferentes 
partes do mundo marista: Argentina (Ir. Víctor Preciado), 
Bangladesh (Ir. Emili Turú), Quênia (Irmãos Antonio Rama-
lho e Ernesto Sánchez), Roma (Irmãos Josep Maria Soteras 
e Eugène Kabanguka), La Valla (Ir. Joe McKee) e Sri Lanka 
(Ir. Michael De Waas).

A campanha #MillionMarists, no Twitter e Instagram atin-
giu cerca de 1.900.000 pessoas. Ao menos outras 700 mil 
pessoas viram esse mesmo hashtag em Facebook. Durante 
o ano, convidamos todos a continuar usando, nas redes 
sociais, esse sinal de unidade da família marista de Cham-
pagnat.

No nosso site serão divulgadas as atividades que as Uni-
dades Administrativas organizam para os próximos meses.

Recordamos que outras datas importantes foram previstas 
pelo Conselho Geral: dia 6 de junho, festa de São Marce-
lino Champagnat, e 8 de setembro, abertura do Capítulo 
Geral na Colômbia (veja mais).

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4201


Notícias Maristas 458

205 de janeiro de 2017

alunos maristas voltam às aulas no Haití

As obras maristas no Haiti retomam, lentamente, suas 
atividades, depois dos estragos provocados pelo furacão 
Mattew. 

As aulas recomeçaram nas escolas marista de Dame-Marie 
et de Latibolière. No dia 7 de novembro os alunos voltaram 
às aulas na Escola de Nativité. As salas não estavam todas 
prontas, mas o diretor conseguiu arranjar de maneira tal 
que todos os alunos pudessem ser colocados em algumas 
salas ou até mesmo nos corredores, de maneira provisória.

Em Fatima, os maristas trabalharam de maneira intensa 
para recomeçar as aulas no dia 14 de novembro. Das oito 
salas, cinco ficaram prontas para a volta dos alunos.

As salas do Colégio de Latibolière já estavam prontas no 
dia 7 de novembro. Infelizmente, uma forte chuva impediu 
a volta às aulas, que começaram, também lá, no dia 14 de 
novembro.

Os maristas, incluindo os alunos, continuam trabalhando 
para consertar os estrados causados pelo furacão e dar 
boas condições para que os alunos possam frequentar as 
aulas.

Os Irmãos exprimem um sincero agradecimento a todos 
os benfeitores que permitiram a volta às aulas de maneira 
rápida. Outros trabalhos ainda precisam ser feitos e, para 
tanto, os órgãos maristas de solidariedade (FMSI, SED, Pro-
víncia México Occidental) continuam arrecadando fundos 
para ajudar a comunidade marista do país.

solidariedade marista internacional no Haiti

réginald sauvageau, leigo marista canadense

Réginald Sauvageau é um leigo marista canadense empenhado desde sempre. Depois de alguns anos de docência como 
religioso marista, continuou seu trabalho educativo como leigo, sempre vinculado aos Irmãos Maristas. Quando se apo-
sentou, ofereceu seus serviços à comunidade para que contasse com ele para qualquer necessidade que se apresentas-
se. Esteve em Vanuatu como professor e, posteriormente, no Haiti como construtor, em várias ocasiões. Os trabalhadores 
haitianos chamam-no de “engenheiro” devido ao seu talento e habilidade manual.

No mês de outubro passado encontrava-se em Jérémie continuando a construção de um centro comunitário adjacente 
ao noviciado. Ali foi surpreendido pelo ciclone Matthew. Imediatamente mostrou sua solidariedade com os Irmãos e 
com a população: decidiu ficar para contribuir na reconstrução das instituições maristas e apoiar a ajuda humanitária.

Sua colaboração não seria possível sem o consentimento de sua esposa Monique, que o incentiva a continuar com seu 
trabalho e compromisso. Obrigado, Réginald! Obrigado Monique! Segue o testemunho da sua experiência de colabora-
ção no Haiti.

A força destruidora de um ciclone, 
como o Matthew, que passou pelo 
Haiti no início de outubro, é sur-
preendente e a manifestação espon-
tânea de generosidade da comuni-
dade internacional marista em vista 
dessa desgraça que arrasou o Haiti 
foi admirável.

Esses são os primeiros sentimentos 
de um voluntário marista que traba-
lha a alguns anos na missão do Haiti. 

Sem ceder ao desalento, que poderia 
ser aceitável, as comunidades maris-
tas e os haitianos da região, coloca-
ram-se logo a trabalhar para limpar a 
casa, construir refúgios provisórios e 
consertar os telhados com os mate-
riais que tinham e as forças que so-
braram.

Os religiosos e leigos maristas tinham 
uma preocupação a mais: consertar as 
escolas danificadas pelos ventos de 

mais de 250km/h.

A resposta rápida e eficaz das autori-
dades maristas mexicanas foi um po-
deroso estímulo para dos nós. Nosso 
agradecimento sincero às comunida-
des de todo o mundo que contribuí-
ram generosamente. Também cabe 
destacar o trabalho do Ir. Sérgio Cá-
ceres na função de coordenador na 
compra dos materiais e distribuição 
dos recursos disponíveis.
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28/12/2016: Julio Cagigas Vidal
Prov. Compostela - Espanha, León
28/12/2016: Roger Marragou
Prov. L'Hermitage - França
26/12/2016: Paul Sung Pao Shu
Prov. East Asia - Malásia
23/12/2016: Patrick Lally - Prov. 
United States of America
22/12/2016: Ramon Alipio Val-
buena García - Prov. Norandina - 
Colômbia
15/12/2016: Benoît Bénigaud
Província LHermitage - França, 
Saint Paul-Trois-Châteaux
09/12/2016: Gérard Lamontagne 
Província Canada - Canadá, Châ-
teau-Richer
05/12/2016: Teófilo Martínez Bu-
jedo - Prov. Compostela - Espanha
01/12/2016: Santiago Rosa Ur-
quiza - Prov. Santa María de los 
Andes - Chile
25/11/2016: Esteban Aparicio 
Mansilla - Prov. Mediterránea - Es-
panha
16/11/2016: Antônio Cecchin
Prov. Brasil Sul-Amazônia
15/11/2016: Marino Costana Mi-
guel - Prov. Compostela - Espanha,
02/11/2016: Julio Faltracco
Prov. Cruz del Sur - Argentina
31/10/2016: Jean-André Vincent
Prov. L'Hermitage - França
31/10/2016: Kevin Blyth - Prov. 
Australia 
26/10/2016: Jean-Yves Ferland
Prov. Canada
25/10/2016: William James McA-
voy - Prov. Australia
22/10/2016: Aloysio José Müller
Prov. Brasil Sul-Amazônia
21/10/2016: Narciso Julio García 
Díez - Prov. Compostela - Espanha
16/10/2016: Ludwig Spitzer
Prov. Europe Centre-Ouest / West 
Central Europe - Alemanha
16/10/2016: Pedro Marcon
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasi
11/10/2016: Denis Itumah
Província Nigeria
06/10/2016: Syllas Gomes
Prov. Brasil Centro-Norte
06/10/2016: Laurent Beauregard
Prov. Canada

Últimos irmãos falecidos Pessoalmente, dediquei-me ao plane-
jamento e execução dos trabalhos de 
reconstrução dos telhados das escolas 
La Natividad e Fátima de Dame-Marie 
dirigidas pelos Irmãos Maristas.

A eficiência dos trabalhadores haitia-
nos ajudou a arranjar um número su-
ficiente de espaços para que as aulas 
pudessem recomeçar duas semanas 
depois da passagem do ciclone, com 
a consequente alegria dos alunos e 
professores. Os diretores de ambas 
as escolas deram mostras de criativi-
dade ao realocar grupos e distribuir 
o alunado em corredores protegidos. 
Uma vez mais, as dificuldades que se 
apresentavam despertaram qualida-
des escondidas nas sombras.

Durante algumas semanas estudan-
tes e trabalhadores conviveram dia-
riamente, animando-se e mostrando 
mútuo agradecimento.

Como voluntário leigo no mundo 
marista ha mais de vinte anos, qui-
sera sugerir aos leigos que creem 
na missão marista, que não duvidem 
em participar, dentro de suas possi-
bilidades e capacidades. Serão os 
primeiros beneficiados. Contamos 
com o próximo Capítulo Geral para 
colocar as bases de uma organização 
internacional sólida de leigos dese-
josos de trabalhar com os religiosos 
no desenvolvimento da solidarieda-
de internacional, a exemplo de Mar-
celino Champagnat.

uruguai

experiência marista de atenção a migrantes

Em outubro de 2014 chegaram na 
Casa São José, dos Irmãos Maristas, 
em Montevidéu, as primeiras famílias 
de refugiados sírios provenientes do 
Líbano. A iniciativa da Presidência da 
República Oriental do Uruguai con-
cretizou-se com a chegada de 5 famí-
lias, todas com adultos de referência, 
e em sua maioria crianças e jovens: 
42 pessoas no total.

Buscou-se organizar um espaço de 
intimidade, segurança e comodidade, 
e várias equipes de profissionais, al-
guns deles educadores maristas e de 

outras organizações, implementaram 
projetos para que os recém-chegados 
pudessem aprender a língua, conhe-
cer a cultura uruguaia, encaminhar-se 
para uma maior autonomia e integrar-
-se o melhor possível na sociedade 
local.

O primeiro grupo foi alojado durante 
três meses na Casa São José, até rea-
lizar a primeira avaliação do processo. 
Desde o início, o Governo uruguaio 
determinou a integração ao sistema 
educativo local de todos os migran-
tes, nos níveis correspondentes, e 
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mundo marista - bicentenario

Luján, Argentina Salamanca, Espanha Giasnogor, Bangladesh

Austrália Nairóbi, Quênia La Valla, França

previu alojamento definitivo para 
cada família, assim como possibilida-
des de trabalho para os adultos.

A cargo dos Irmãos Maristas estive-
ram os projetos na área socioeducati-
va. Durante os primeiros meses, antes 
de serem separados em suas respec-
tivas famílias, foram implementados 
projetos de:

Inserção cultural, para a adaptação ao 
meio uruguaio, o conhecimento dos 

espaços, dos costumes, a possibilida-
de de viver no país, as características 
do país, os aspectos da vida cotidiana 
que eles devem conhecer para tomar 
suas próprias decisões;

Acompanhamento recreativo para 
permitir o desenvolvimento de habi-
lidades e a aquisição de ferramentas 
num clima de respeito e reciprocida-
de.

Entre os objetivos específicos desta 

app “maristas”: notícias e fotos no seu celular

Baixar o aplicativo:
• Android  (Google Play): https://goo.gl/55LV0F
• Apple (App Store): https://goo.gl/0J0d4Z

proposta, enumeramos: 

- favorecer um clima de encontro, res-
peito, trabalho e reciprocidade entre 
os migrantes e os facilitadores;

- promover o desenvolvimento da 
dimensão expressiva dos migrantes, 
por meio de exercícios com diversas 
ferramentas e recursos;

- facilitar a exploração e o encontro 
com o meio circundante, tanto natural 
como cultural do Uruguai, promoven-
do a reciprocidade, o intercâmbio, o 
respeito e o cuidado do ambiente;

- favorecer o descobrimento do corpo 
como instrumento para o desenvolvi-
mento de habilidades;

- promover o trabalho em equipe, a 
cooperação e as formas de ação co-
letivas como meio privilegiado para a 
solução de situações;

- acompanhar a aquisição de ferra-
mentas lúdicas que favoreçam a in-
serção social dos migrantes na cultu-
ra uruguaia.
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lavalla200>  os irmãos jeffrey crowe e ángel medina 

visitaram a comunidade de tabatinga

A comunidade internacional de Tabatinga (Projeto LaValla200>), no território da Região América-Sul, encontra-se na 
tríplice fronteira da Colômbia, Peru e Brasil. Desde o mês de setembro, a comunidade é formada por Peggy Vivas, da 
Venezuela, Verónica Rubí, da Argentina, Ir. Justin Golding, da Austrália e Ir. Iñigo García Blanco, da Espanha.

Os Irmãos Jeffrey Crowe e Ángel Medina, encarregados pelo Conselho Geral da formação dos participantes da iniciativa 
Lavalla200>, visitaram a comunidade de Tabatinga nos dias 2 a 9 de dezembro.

O Ir. Justin escreve contando sobre essa visita.

Foi um motivo de grande alegria para 
a comunidade de Tabatinga receber 
os Irmãos Ángel e Jeffrey. Durante 
uma semana tivemos a oportunidade 
de aprofundar juntos o conhecimento 
da realidade amazônica, que abrange 
as fronteiras do Brasil, Peru e Colôm-
bia.

Um dos momentos de destaque foi a 
visita que fizemos a Atalaia do Norte, 
uma pequena cidade a oeste de Ta-
batinga, nas margens do rio Solimões. 
Ali tivemos a oportunidade de encon-
trar-nos com Diana, missionária leiga 
do CIMI (Conselho Indigenista Mis-
sionário), um dos serviços da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil. 
Diana tem muitos anos de experiên-
cia no trabalho com comunidades 
indígenas da região, distantes do rio 
Solimões, em especial nas áreas de 
educação e saúde. De modo simples 

e generoso nos fez participar de sua 
longa experiência, o que nos deu a 
oportunidade de enriquecer-nos com 
seus conhecimentos para intuir pos-
sibilidades para a missão marista no 
futuro.

Além desse momento valioso, a via-
gem a Atalaia deu a Ángel e a Jeffrey 
a oportunidade de ver a imensidade 
e a força do rio Solimões e até expe-
rimentar um rápido banho! Em outros 
lugares que visitamos, percebeu-se 
a amplitude de possibilidades para a 
missão marista em Tabatinga, como, 
por exemplo, Islândia e Santa Rosa, 
duas comunidades ribeirinhas no 
Peru, e em alguns bairros ao redor de 
Tabatinga. Os Irmãos foram apresen-
tados na Celebração da Palavra de 
uma das comunidades da Paróquia 
dos Santos Anjos, de Tabatinga; vale 
lembrar que a paróquia depende, em 

grande parte, dos serviços, da gene-
rosidade e da fé da população local.

As diversas saídas foram um bom pre-
texto para conviver uma semana num 
ambiente de partilha fraterna, de diá-
logo e de encontro. Ao longo desses 
dias, tivemos a oportunidade de con-
tinuar o acompanhamento pessoal 
iniciado em San Martino a Monte, 
Itália. Tivemos também alguns encon-
tros como comunidade para avançar 
no processo de reflexão e discerni-
mento de nosso apostolado para que 
possa centrar-se nas necessidades 
das crianças mais vulneráveis, em 
sintonia com a visão do Projeto Laval-
la200>.

Obrigado a Jeffrey e a Ángel pelo 
tempo que nos dedicaram, pela sa-
bedoria, paciência e cuidado fraterno 
com cada um de nós.
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janeiro - fevereiro de 2017  

calendário do conselHo geral e dos diretores dos secretariados

2 de janeiro: celebração do Bicentenário do Instituto: o Ir. 
Emili Turú, superior Geral, será em Bangladesh, onde inau-
gurará uma nova escola; o Ir. Joe McKee participa da cele-
bração em La Valla, na França; os Irmãos Antonio Ramalho 
e Ernesto Sánchez, conselheiros gerais, no MIC de Nairóbi; 
Ir. Víctor Preciado, Conselheiro Geral, em Luján, Argentina; 
Ir. Michael De Waas em Sri Lanka; Irmãos Josep Maria So-
teras e Eugène Kabanguka, conselheiros gerais, na Casa 
Geral.

3 - 6 de janeiro: Conferência dos Superiores Maristas do 
continente africano (CSAC), em Nairóbi, Quênia - Irmãos 
Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez, conselheiros gerais.

9 - 10 de janeiro: seminário sobre a formação promovido 
pela CSAC, em Nairóbi - Irmãos Ernesto Sánchez, conse-
lheiro geral e Tony Leon, diretor do secretariado Irmãos 
Hoje.

9 - 13 de janeiro: encontro da Comissão de Sustentabilida-
de, na Casa Geral - Ir. Víctor Preciado, Conselheiro Geral, e 
Libardo Garzón, ecônomo geral. 

16 de janeiro - 31 de março: sessão plenária do Conselho 
Geral.

18 - 29 de janeiro: encontro do Comitê dos Direitos das 
Crianças para Revisão Periódica Universal, em Genebra - 
Irmãos Manel Mendoza e Evaristus Kasambwe, responsá-
veis da FMSI pelos direitos das crianças.

23 - 24 de janeiro: assembleia do Conselho da Missão da 
Europa, em Guardamar, Espanha - Irmãos Carlos Alberto 

Rojas e Mark Omede, diretores do Secretariado da Missão.

26 - 28 de janeiro: sessão plenária da Congregação para 
os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida 
Apostólica no Vaticano - Ir. Emili Turú, superior geral.

 

8 - 14 de fevereiro: encontro da Comissão Internacional 
Irmãos Hoje na Casa Geral - Irmãos Tony Leon e Hipólito 
Gómez, diretores do Secretariado Irmãos Hoje.

20 - 25 de fevereiro: encontro do Centro Geral para a Mis-
são Marista na Casa Geral - Irmãos Josep Maria Soteras e 
Víctor Preciado, conselheiros gerais; Irmãos João Carlos do 
Prado, Carlos Alberto Rojas e Mark Omede, do Secretaria-
do da Missão.

23 - 24 de fevereiro: encontro do Conselho da FMSI na 
Casa Geral - Michael De Waas, conselheiro geral, e Libardo 
Garzón, ecônomo geral.

21 - 26 de fevereiro: encontro dos codiretores do Secreta-
riado dos Leigos, na Casa Geral - Ir. Javier Espinosa, diretor 
do Secretariado.

26 - 28 de fevereiro: encontro do Conselho Provincial da 
Europa Centro-Leste, na Casa Geral.

27 de fevereiro - 24 de março: encontro do Conselho dos 
Direitos Humanos em Genebra, Suíça - Ir. Evaristus Kasam-
bwe, FMSI.

As novas comunidades internacionais 
do Projeto Lavalla200> em processo 
de criação são as seguintes: Tabatin-
ga (América-Sul), Harlem Este - Esta-
dos Unidos da América (Arco Norte), 
Monte Druitt - Austrália (Oceania) e 
Siracusa - Itália (Europa). Esta última, 
da Região Europa, foi tema de muita 
reflexão e debate das cinco Provín-
cias do continente, inclusive durante 
o recente encontro da Conferência 
Europeia Marista (CEM). Desde no-
vembro, os 4 membros da comunida-
de vivem em Siracusa.  Publicamos, 

lavalla200> 

comunidade intercultural e internacional, em siracusa

em seguida, o texto do Ir. Michael Callinan, um dos membros da comunidade 
de Siracusa.
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fms.champagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

Depois de um prolongado tempo de discernimento, a pri-
meira comunidade do Projeto Lavalla200> da Região Eu-
ropeia começou a se concretizar. Faz pouco mais de um 
mês que conseguimos efetivamente nos formar.

Siracusa é uma cidade pequena da Sicília, embora muito 
conhecida. Os europeus têm consciência daquilo que se 
está pedindo a alguns países por causa da chegada dos 
que buscam asilo e, provavelmente, a Itália sofre a maior 
pressão, principalmente no sul. A ilha de Lampedusa, que 
fica perto da Líbia, é o lugar da chegada de tantos barcos 
precários, cheios de emigrantes, que conseguem ou não 
alcançar seu objetivo. Cerca de 150.000 mil pessoas con-
seguiram chegar até a Itália durante o ano 2016. Um nú-
mero grande dessas pessoas é composto por menores de 
idade, não acompanhados; a maioria homens. A necessida-
de de educação e formação desse grupo de crianças e jo-
vens é o objetivo da comunidade Lavalla200> de Siracusa.
Os membros da nova comunidade, intercultural e interna-
cional, foram escolhidos entre os participantes do progra-
ma de formação do projeto Lavalla200> do ano 2016. São 
eles: Mario Araya Olguín, de 31 anos, leigo do Chile (Pro-
víncia de Santa María de los Andes); Michael Callinan, de 
49 anos, irmão australiano (Província de Australia); Gabriel 
Bernardo Da Silva, de 27 anos, leigo do Brasil (Província de 
Brasil Centro-Sul) e Onorino Rota, de 69 anos, Irmão italia-
no (Província Mediterránea).

O Ir. Onorino preparou a fase de estabelecimento, junto 
com outros Irmãos da Província Mediterrânea, durante 
vários meses, e foi o primeiro a chegar na residência da 

comunidade de Siracusa. Depois dos acordos preliminares 
com a Diocese de Siracusa sobre o alojamento e outros 
temas práticos, chegaram Miguel, Mario e Gabriel, duas 
semanas mais tarde, depois de ter resolvido as questões 
inerentes ao visto.

Os três não europeus estão imersos, diariamente, no estudo 
da língua italiana e a comunidade, juntos, começou o tra-
balho voluntário em um centro de primeiro acolhida para 
os menores não acompanhados, a 15 minutos da residência 
marista. A maioria dos rapazes vêm da África Ocidental.

Esta pastoral é um dos primeiros passos que está dando 
a comunidade. Estão sendo planejadas outras linhas de 
ação juntamente com a Cáritas, a Cruz Vermelha e outras 
organizações não governamentais.

É evidente a necessidade de educação, formação e acom-
panhamento dos jovens que procuram asilo político, espe-
cialmente em esta zona da Europa. Arriscaram suas vidas 
para escapar de situações de violência, pobreza, persegui-
ção e conflitos armados.

Os membros da comunidade Lavalla200> olham par ao 
futuro: o progresso no domínio da língua italiana ajudará 
a levar esperança e apoio concreto a estes jovens que pro-
curam ajuda. A igreja local, as diversas organizações sem 
fins lucrativos e outras instituições deram seu apoio ao 
primeiro empenho da comunidade marista, mesmo sendo 
um compromisso muito imediato para a vida e a missão da 
comunidade Lavalla200>

Membros da Comunidade de Siracusa: Gabriel da Silva, Ir. Onorino Rota, Mario Araya e Ir. Michael Callinan
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