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Notícias Maristas

InstItuto marIsta Inaugura colaboração 
com centro de proteção à crIança 

Nesta semana o Conselho Ge-
ral em suas reuniões, além de 
um conselho regular, agendou 
os seguintes temas: Pastoral da 
Juventude e Encontro interna-
cional de jovens, Comitê Inter-
nacional da Missão, Capítulo 
geral, Cmi e novas comunida-
des internacionais, programa-
ção para o 6 de junho na casa 
geral.

O Sr. José Peñaloza, esperto em 
informática do Chile, durante 
três semanas está como volun-
tário na Casa geral, ajudando 
ao Ir. Armando Alegría, encarre-
gado dos Serviços Informáticos 
da Administração Geral. Esse é 
o terceiro ano que dá sua con-
tribuição, durante suas férias.

admInIstração  
geral

Membros da Administração Geral se 
encontraram com o Centro para a Pro-
teção da Criança, em Roma, no dia 31 
de janeiro, para tratar da introdução 
do seu programa de e-learning no 
Instituto Marista.

O programa inclui temas como a com-
preensão dos perpetradores para a 
salvaguarda dos menores, cuidados 
clínicos para os infratores, cuidados 
terapêuticos para as vítimas e pre-
venção e sinais de alerta.

O Centro para a Proteção da Criança 
faz parte da Pontifícia Universidade 
Gregoriana. Seu presidente, Pe. Hans 
Zollner, é também membro da Co-
missão Pontifícia para a Proteção de 
Menores.

O Ir. Emili Turú, Superior Geral, Ir. Mi-
chael De Waas, presidente da FMSI, e 
Marzia Ventimiglia, diretora da FMSI, 
participaram do encontro com o Pe. 
Hans e a diretora do Centro, Karlijn 
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De esquerda a direita: Pe. Hans Zollner, o presidente do Centro para a Proteção da Criança; Ir. Emili Turú, Superior Geral; Mar-
zia Ventimiglia, diretora da FMSI; Ir. Michael De Waas, presidente da FMSI; Karlijn Demasure, a diretora do Centro.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Demasure. Eles trataram sobre a introdução do programa 
de ensino a distância do Centro nos centros universitários 
maristas.

“Estamos contentes e agradecemos o fato que os Irmãos 
Maristas decidiram trabalhar junto com a rede global do 
Centro para a Proteção da Criança permitindo assim que 
as crianças e adolescentes possam viver e crescer em um 
ambiente seguro e solidário, como Jesus pediu que fizés-
semos”, disse o Pe. Hans, no dia 4 de fevereiro. 

“Acreditamos que precisamos alcançar o maior número 
possível de pessoas, pessoas envolvidas ativamente na 
salvaguarda de menores e que têm consciência da neces-
sidade e viabilidade da prevenção”, disse ao departamen-
to de comunicação da Casa Geral. 

“Em uma realidade massiva e diferente como é a Igreja 
Católica, queremos que os agentes locais - dioceses, uni-
versidades, colégios, etc. - realizem o que Bento XVI e o 

Papa Francisco têm insistentemente pedido”.
Nos dias 9 e 10 de fevereiro, a FMSI encontrou professores 
das universidades da Espanha, Brasil, Peru e México, em 
Roma, para introduzi-los ao programa.

O programa de ensino à distância está disponível em in-
glês, espanhol, italiano e alemão e atualmente está sendo 
traduzido em francês.

O Centro para a Proteção da Criança também oferece um 
diploma, que se realiza entre os meses de fevereiro e ju-
nho, e conferências e projetos de pesquisa.

O Ir. Fortune Chakasara, da Comissão de Proteção e dos 
Direitos da Criança em Zimbábue, foi o primeiro marista a 
receber o Diploma, em 2016. 

Atualmente, os Irmãos John Katumbi, do Maláui, e Shanthi 
Liyanage de Sri Lanka, estão realizando o curso, que come-
çou no dia 8 de fevereiro.

Vídeo sobre a coMuNidade do Projeto LaVaLLa200> de siracusa

NoVa forMa de PartiLhar a Vida, Leigos e irMãos

A comunidade do Projeto Lavalla200> de Siracusa aca-
ba de realizar um vídeo que pretende partilhar o ca-
minho realizado durante os seus primeiros meses de 
formação e inserção na Sicília, sul da Itália.

“O vídeo pretende mostrar quem forma parte deste 
projeto e os diferentes desafios que se apresentam”, 
diz Mario Araya, membro da comunidade. 
“É uma maneira nova de viver a missão e uma nova for-

ma de partilhar a vida, leigos e irmãos”.
A comunidade é formada por Ir. Onorino Rota (Italia), 
Mario Araya (Chile), Gabriel Bernardo Da Silva (Brasil) e 
Ir. Michael Callinan (Austrália).

O vídeo é legendado. 
Para escolher a sua língua, use o botão "detalhes", na 
parte inferior do quadro do vídeo.
 Para ver o vídeo, visite: https://goo.gl/BDlLeV. 

https://www.youtube.com/watch?v=vmeZD8XxfJw
https://www.youtube.com/watch?v=vmeZD8XxfJw
https://goo.gl/BDlLeV
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PresideNte grego ParticiPa No biceNteNário

11 irmãos e leigos da Itália se reu-
niram na Casa Geral no dia 11 de 
fevereiro para participar de um 
seminário promovido pelo Secre-
tariado dos Leigos. A partir dos 
próximos dias, esse encontro será 
promovido em diversas Provín-
cias. Tem como público os maris-
tas, Irmãos e Leigos, que se ocu-
pam da animação dos leigos.

irMãos e Leigos, itáLia

notícIas breves

Maristas azuis

Os maristas em Alepo deram iní-
cio a um novo projeto: ensinar 
inglês e francês às mães que têm 
crianças na escola elementar. Par-
ticipam do projeto 27 senhoras, 
que frequentam o curso 4 manhãs 
por semana. 

23 novos professores das escolas 
maristas da Nova Zelândia se en-
contraram no dia 8 de fevereiro 
para um seminário, onde foram 
tratados diversos temas relativos 
à vida cristã e ao carisma marista. 

NoVa zeLâNdia

Sábado, 28 de janeiro de 2017, uma 
missa solene foi celebrada na Igreja 
Ortodoxa de Saint Dénis em Atenas, 
com a participação das duas comu-
nidades maristas da Grécia, com a 
presença de todos os membros da 
equipe de educação, administrativa e 
técnica e também de membros já apo-
sentados dos dois colégios e das duas 
obras sociais maristas da Grécia.

Inspirados pelo espírito ecumênico, 
todos os participantes, católicos e or-
todoxos, rezaram e agradeceram a São 
Marcelino e aos primeiros Irmãos pelo 
serviço oferecido às crianças e jovens 
e pelo carisma deixado para os Irmãos 
e Leigos que se dedicam à missão em 
todo o mundo.

Participou da Eucarística, celebrada 
pelo bispo ortodoxo Dom Theodoritos 

Polyzogopoulos, o presidente da Re-
pública Grega Pavlopoulos, reconhe-
cendo, em nome do país, a ação edu-
cativa e social que os maristas têm 
oferecido desde a chegada ao país.
Além da honra em ter tido o chefe do 
estado presente, contou-se também 
com a presença do superior da Pro-
víncia de l’Hermitage, Pere Ferré, que, 
no momento do coquetel oferecido 
depois da missa, agradeceu a todos os 
maristas da Grécia pelo seu compro-
misso com a missão.

Dom Theodoritos, por sua vez, parabe-
nizou os Irmãos e Leigos maristas por 
tudo que fazem, cada dia, pela educa-
ção das crianças e jovens e pelo res-
peito que testemunham em relação a 
todas as igrejas cristãs e também a to-
das as pessoas, independente de sua 
raça ou religião.

O bispo ortodoxo de Naziantzou, Dom Theodoritos Polyzogopoulos, com 
as duas comunidades maristas da Grécia

encontro InternacIonal de Jovens marIstas

FamílIa marIsta começa a preparação para panamá 2019

Sábado, 28 de janeiro, aconteceu o primeiro encontro em 
preparação para o Encontro Internacional de Jovens Ma-
ristas, em 2019. 

Os quatro ramos da Família Marista estavam representa-
dos: Irmãos João Carlos do Prado e Mark Omede (Irmãos 
Maristas), Pe. Alejandro Muñoz (Padres Maristas), Irmã 
Anne McCabe (Irmãs Maristas) e Irmã Cristina Giustozzi  
(Irmãs Missionárias Maristas).

Os delegados concordaram em continuar trabalhando 
como uma família na organização do Encontro Internacio-
nal de Jovens Maristas e a Jornada Mundial da Juventude, 
que se realizará no Panamá, em 2019.

No final do encontro, foram preparadas as propostas que 
serão apresentadas aos superiores gerais das quatro con-
gregações durante seu próximo encontro. O encontro foi 
realizado na Casa Geral dos Padres Maristas, em Roma.
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mundo marIsta

Bolívia: Irmãos de 5 países 
se preparam para a Profissão Perpétua

Timor Leste: Pastoral vocacional em 
Baucau

Líbano: Irmãos das duas comunidades 
no Líbano com alguns amigos

Colômbia: Entrada de novos noviços no 
Noviciado Interprovincial de Medellín

Brasil: 13ª Assembleia Geral 
ordinária da UMBRASIL

Equador: Conselho Provincial de Norandi-
na com as comissões provinciais - Quito

malásIa: nova mIssão marIsta em KuchIng

províncIa da ásIa do leste Inaugura nova escola

Dois Irmãos da Austrália e Filipinas 
se transferiram para Kuching, na 

Malásia (Província East Asia) para 
dirigir um novo colégio, que foi 

inaugurado no dia 3 de janeiro.
Até o momento, 100 estudantes en-
traram na Escola Internacional São 
José, que conta com a ajuda de dois 
Irmãos Maristas: o diretor, Paul Hou-
gh, e um dos professores, Niño Mark 
John Sinfuego Suarez.

O Colégio, que estava abandonado 
e que foi renovado em novembro 
passado, contará ainda com duas 
novas alas, cujas construções termi-
narão nos próximos meses.

Atualmente a escola conta com 12 
membros em sua equipe, sendo 8 
professores, 2 encarregados da ma-
nutenção, um contador e o diretor.

Depois da primeira celebração eu-
carística, no dia 6 de janeiro, o ar-
cebispo John Ha Tiong Hock aben-
çoou o edifício.
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coMuNidade de saNta aNa recebe dois joVeNs Leigos No eL saLVador

uM NoVo coMeço, uMa NoVa exPeriêNcia...

Três irmãos e dois jovens leigos formam a Comunidade de 
Santa Ana, no El Salvador. O seu início recorda o começo do 
Instituto, no dia 2 de janeiro de 1817, quando Marcelino 
convidou dois jovens a viver um projeto inédito e apaixo-
nante. Hoje, também nos sentimos intimamente unidos à 
celebração do bicentenário com a presença de dois jovens 
leigos que caminham em sintonia com o sonho marista, a 
quem convidamos para viver em comunidade.

Antes da sua chegada, vivemos um processo de prepara-
ção: encontro com eles, com suas famílias e também nos-
sos corações, que abríamos para viver com eles uma nova 
experiência.

Nós, Irmãos, sabemos que temos que ser flexíveis nos 
horários e maneiras, nos gostos e projetos, no trabalho e 
missão, assim como aconteceu com o Pe. Marcelino. O im-
portante é ser família, partilhar a vida, espírito e missão. Já 
vivemos com sonhos o nosso Projeto Comunitário, nosso 
primeiro passeio comunitária ao litoral e nossas reuniões 
de comunidade.

Aqui seguem o testemunho dos dois jovens 

Steven Dueñas, de 19 anos, terceiro ano de arquitetura na 
Universidade de El Salvador: 

“Este pouco tempo que vivo como membro da comunida-
de do Liceo San Luis tem sido uma experiência agradável, 
com a qual me encontro muito bem, inclusive com a co-
munidade. É algo diferente do que estava acostumado a 

viver, que me tem sido útil para focar em mim e em Jesus, 
por meio da oração comunitária. De cada um dos irmãos 
aprendi algo novo, experiências, partilhar a vida, conse-
lhos e histórias... Agora entendo o valor que tem a família, 
o fato de estar um pouco longe dela... E quando estou com 
eles aprecio e convivo como uma verdadeira família”.

Harold Cruz, de 19 anos, terceiro ano de Engenharia In-
dustrial na Universidade Católica de El Salvador: 

“Definitivamente sinto que se está realizando um novo co-
meço na minha vida, tanto espiritual quanto pessoalmen-
te. Este novo início se mostra como um caminho de matu-
ridade que estou disposto a seguir trilhando. Tendo vivido 
apenas um mês na comunidade, começo a notar mudan-
ças que me fazem bem. Partilhar a vida com os Irmãos me 
ajuda a compreender mais o que significa ser marista e 
do que se trata o carisma que Champagnat nos transmitiu. 
Este é apenas o começo da experiência e fico emocionado 
em pensar em tudo o que está para vir no tempo que ain-
da resta, um futuro no qual Deus está presente.”

Também nós, Irmãos, temos o que dizer nesse novo come-
ço, nessa nova experiência. 

Sem dúvida, representa algo que nos ajuda a sermos me-
lhores maristas, a responder a Deus com maior generosi-
dade, como Maria, a sermos mais sensíveis e abertos aos 
jovens de hoje, a transmitir o carisma herdado e enriqueci-
do pela história de tantos maristas, irmãos e leigos. 
                                                                       Alberto Ricica, fms
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

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

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

dIa InternacIonal da tolerâncIa Zero 
à mutIlação genItal FemInIna

As Nações Unidas indica 6 de fevereiro como “Dia Inter-
nacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Femini-
na” (MGF). 

O instituto marista participa da campanha em prol da 
eliminação da MGF.

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), a Assembleia Geral 
das Nações Unidas e o Parlamento da União Africana 
publicaram declarações e resoluções contrárias a esta 
prática.

O Instituto Marista promove a educação em direitos hu-
manos que constitui uma das maiores bases para influir 
positivamente sobre as gerações para ir eliminando 
progressivamente práticas sociais que violam os direi-
tos humanos. 

Educamos favorecendo a igualdade de direitos, o res-
peito e a participação de ambos os sexos nas pequenas 
sociedades colegiais, berço da aprendizagem para uma 
participação total na sociedade adulta. 

Recordemos que a discriminação é uma das causas que 
dá origem a pessoas desequilibradas socialmente.

Estima-se que aproximadamente 200 milhões de mu-
lheres e crianças atualmente vivas sofreram a Mutilação 
Genital Feminina

Acredita-se que em cada ano 3 milhões de meninas cor-
rem o risco de sofrer mutilação.

É comprovado que esta prática não traz nenhum benefí-
cio, mas, além de causar danos físicos, provoca desiqui-
líbrios psicológicos e constitui uma violação flagrante 
dos direitos da mulher.

Ir. Manel Mendoza
FMSI
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