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Conferência FMSI para
movimento, direitos sem

o seu

10º

aniversário:

fronteiras” em

20

de

“Crianças
Novembro

em

A Fundação Marista para a Solidariedade Internacional (FMSI) oranizará
uma conferência sobre os direitos
das crianças no dia 20 de novembro
em Roma, Itália, para celebrar seu décimo aniversário e criar consciência
sobre o direito à educação das crianças migrantes.
Entre os palestrantes da conferência
que tem como título “Crianças em
movimento, direitos sem fronteiras”,
estarão representantes de Save the
Children, FOCSIV, Serviço Jesuíta a
Refugiados, Cruz Vermelha e Terre
des Hommes.
Conta-se também com a presença do
Ir. Georges Sabe, dos “maristas azuis”
que cuidam das crianças deslocadas
em Alepo, que dará um depoimento
sobre seu trabalho na Síria.
Segundo dados das Nações Unidas,
em 2015 havia mais de 244 milhões
de migrantes no mundo.
Hoje, entre os migrantes, existe 21
milhões de refugiados, três milhões
de pessoas que pedem asilo e mais
de 40 milhões de deslocados dentro
do próprio país.
Atualmente a comunidade internacional tenta negociar um pacto mundial para fazer com que a migração
aconteça de maneira segura e ordenada.
A Conferência promovida pela FMSI
se realizará na Câmara dos Deputados da Itália, às 10:00.
Os participantes poderão também
visitar uma exposição fotográfica na

Galeria Alberto Sordi, de 19 de novembro a 2 de dezembro. Serão expostas 16 fotografias selecionadas
através de um concurso aberto à participação de crianças e jovens das escolas de todo o mundo sobre o tema
“Crianças em Movimento”.

2007, na Itália, come organização não
lucrativa de utilidade social (onlus).

A FMSI é uma fundação criada pelo
Instituto dos Irmãos Maristas para
promover e cuidar dos direitos das
crianças.

A FMSI é membro de: Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE),
Centre Catholique International de
Genève (CCIG), Child Rights Connect,
Movimiento Mundial por la Infancia
de Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV
(Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), Observatorio Niñez y Adolescencia (ONA), Santiago de Chile.

A FMSI realiza a sua missão por meio
de atividades de advocacy e de lobbying e com projetos em países
nos quais os Irmãos Maristas estão
presentes. A FMSI foi constituída em

www.champagnat.org

Desde 2011 tem status consultivo
especial junto ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das Nações
Unidas.
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Programa de terceira idade de língua inglesa em Roma
‘Estás sempre comprometido com a pastoral,
nunca te aposentas como Irmão’, disse o diretor

"
Estes Irmãos têm muito
talento e não terminaram a vida. Trata-se de
ter um novo olhar para
ver as possibilidades que
a vida oferece.

Um grupo de Irmãos, de língua inglesa, de vários países está participando
de um programa de dois meses na
Casa Generalícia, em Roma, em sua
transição para a terceira idade.

O Ir. John ressaltou que “estes Irmãos
têm muito talento e não terminaram
a vida. Trata-se de ter um novo olhar
para ver as possibilidades que a vida
oferece”.

Eles irão em peregrinação para a França na próxima quinta-feira, até dia 6
de novembro, como parte do programa, para visitar os lugares maristas.
Serão acompanhados pelo Ir. Michael
Green, autor do volume 3 da História
do Instituto (History of the Institute:
Dawn’s uncertain light, Volume 3), nas
visitas a l’Hermitage, Lavalla, Rosey e
Marlhes.

Há 14 Irmãos maristas e um sacerdote marianista que participam no
programa que se desenvolve de 9 de
outubro a 9 de dezembro. Outro sacerdote marianista, Pe. José Ramírez,
dos Estados Unidos, está presente
como capelão.

O curso é dirigido pelo Ir. John Klein e
um adjunto, o Ir. John McDonnell, ambos dos Estados Unidos.
“Apesar de ter feito este curso no ano
passado, agora tenho um olhar diferente”, disse o Ir. John Klein no dia 23
de outubro. “Um dos olhos está sempre voltado para a pastoral porque,
como Irmãos, nunca nos aposentamos”.

Ir John Klein
Diretor do curso

"

“É uma oportunidade para que os Irmãos retrocedam, reflitam, rezem e
discirnam o que Deus lhes pede nesta etapa da vida”, disse ao Escritório
de Comunicação da Casa Generalícia.

Os participantes são: Irmãos Pietro
Codato (Itália, residindo no Vietnam);
David Cooney, Christopher Shannon
e Pe. Christian Janson (USA); Gilbert
Asong Dakora (Gana, que reside no
Camboja); William Lawley (Nova Zelândia); John McMahon, Frank Hough
e Francis Richardson (Austrália); Albert Nwagbo-Egbo e Chima Onwujuru
(Nigéria); Damien Schutt (Nova Zelândia, residindo em Kiribati); Winfried
Schreieck (Alemanha); Nicholas Smith
(Irlanda); Anthony Tan (Malásia).
O Irmão John iniciou um blog com
informações sobre as atividades que
estão sendo realizadas. Para mais
informações, visite https://padlet.
com/john_mcmahon/MaristThirdAge2017.
31 de outubro de 2017
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Noticias

en

Breve

Haiti: Um ano depois do furacão Matthew
Buscando maior autossustentabilidade

Venezuela
No dia 18 de outubro aconteceu
um evento com serviços médicos
gratuitos, com a visita a 191 pacientes no Centro Marista de Saúde de Caracas. Foram oferecidos 5
serviços: odontologia, ginecologia
(exames de câncer do cólon uterino), otorrinolaringologia, pediatria e exame de fatores de risco
cardiovascular. Contou-se com o
apoio de odontólogos, médicos,
uma psicóloga e leigos da Família
Marista ligados ao Colégio Champagnat de Caracas. Foram doados
uma escova de dente e pasta de
dente para cada paciente.

Brasil
A Rede de Solidariedade Marista da Província Brasil Centro-Sul
lançou uma série de vídeos dentro do programa Brincadiquê?
Pelo Direito ao Brincar. O objetivo da promoção é inspirar aos
educadores de todo o país a desenvolver práticas pedagógicas
de qualidade que promovam o
direito ao jogo e ao desenvolvimento integral das crianças.

Papua Nova Guiné
Mais de 700 estudantes participaram de uma conferência sobre
a sensibilização dos direitos da
criança, que se realizou na Divine Word University. O encontro foi organizado pelos Jovens
Adultos Maristas (Marist Adult
Youths), estudantes de diferentes faculdades da universidade,
que convidaram aos alunos da
Escola Primária de Kusbau para
participar. Durante o evento, os
jovens falaram sobre os direitos
das crianças e os professores
partilharam o próprio ponto de
vista sobre o tema.
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Os Irmãos encarregados de organizar a ajuda internacional para os
danos causados pelo furacão do ano
passado destacaram a necessidade
de ser mais autossustentáveis em
longo prazo.
“Não sabemos quanto ainda a Província do México Ocidental poderá
sustentar-nos”, revelaram no relatório final do setor marista do Haiti
para a FMSI, em setembro.
“Aos sobressaltos, sobrevivemos e
com tantas coisas por fazer não nos
damos o tempo de fazer os processos completos”, continuou dizendo
o Ir. Enrique Escobar Zúñiga, coordenador do projeto.
O furacão Matthew arrazou o Haiti no
dia 3 de outubro de 2016, causando
numerosas vítimas e grande destruição nas residências dos Irmãos.
“Respondemos a uma emergência,
buscamos ajuda no exterior e da
melhor maneira a distribuímos ou a
colocamos a serviço, porém faltou
envolver e comprometer a os beneficiados” escreveu o Ir. Enrique no
relatório. “Por exemplo, refletir com

eles sobre o modo de organizar-se
para reconstruir suas casas de alvenaria”.
Por outro lado, a ajuda de emergência para a alimentação e para a
reconstrução das escolas de Dame
Marie e Latibolière permitiu que as
aulas pudessem recomeçar um mês
depois do furacão e nenhum professor emigrou para outra cidade.
A ajuda foi dada para unos 1.250
alunos, entre 7 e 25 anos, e 75 professores.
“Estamos convencidos que a escola
é um meio que pode ajudar na educação que transforma os corações e
a realidade”, acrescentou.
“O fato de recomeçarmos as aulas, e
ao ocuparmos dos alunos, tranquilizou as famílias dando uma mensagem que as coisas retornam aos
seus lugares e seus filhos receberão
ao menos uma refeição por dia”.
O Haiti faz parte da Província México
Ocidental e na atualidade, além dos
9 Irmãos do país, outros seis Irmãos
mexicanos prestam seu serviço ali.
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Mondo Marista

Grécia: Lycée Léonin
Néa Smyrni, Atenas

Líbano: Projeto Fratelli,
Rmeileh

Brasil:
Tabatinga

Peru: Celebração
do Bicentenário Marista em Lima

Paquistão:
Sargodha

Espanha: Curso para os leigos
'Acompañantes del Alma', Roxos

Eles

mataram os Irmãos de

seu povo

Quatro

irmãos da

Recordamos os Irmãos Fernando de
la Fuente de la Fuente, Julio Rodríguez Jorge, Miguel Angel Isla Lucio
e Servando Mayor García, que foram martirizados em 31 de outubro
de 1996, no Zaire, atual República
Democrática do Congo.

Bugobe por se recusarem a
Espanha e dois da Bélgica

O calendário marista contém um
antecedente: os irmãos Christian
Ettinger, Provincial e Lucien Vandamme, ambos da Bélgica, também
foram mortos na República Democrática do Congo em 1964, quando
este território fazia parte da provín-

deixar

cia marista do Congo-Ruanda.
Os Irmãos espanhóis viviam em
Bugobe e foram assassinados em
1996, quando se propagou a tensão resultante da guerra civil na vizinha Ruanda.
Dois Irmãos eram de Valladolid e
outros dois de Burgos.
Foram assassinados em suas casas,
que se situava no campo de refugiados de Nyamirangwe, por volta
das 8 da noite.
Não é clara a dinâmica da sua morte.
Conforme dito pela imprensa (artigo publicado por El Pais em 13 de
novembro de 1996), os assassinos
faziam parte da milícia hutu, pertencente ao regime ruandês, que
invadiu a casa dos Irmãos e os as31 de outubro de 2017
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sassinou. Os bandidos ocuparam a casa durante vários
dias, impedindo a outros de acessar a habitação.
As poucas testemunhas, que estavam na área, dizem
ter visto os soldados usando as roupas dos Irmãos,
como o casaco do Ir. Fernando e os óculos e camisas
do Ir. Julio
Os corpos foram jogados em uma fossa, profunda vários metros. Foram recuperados somente no dia 14 de
novembro e enterrados no noviciado de Nyangezi.

Estados Unidos: Retiro
Sendo luz

O vigário, Pe. John Job, que se graduou na Marist High
School em Bayonne, Nova Jersey, foi um dos organizadores.
Com o lema “Sendo a Luz”, foi realizado no dia 13 de
outubro, onde estudantes e pais exploraram as formas
como o amor de Deus se mostra como luz interior, como
partilhar essa luz, como alimentar essa luz e como ser
essa luz para os demais.
Para ajudá-los na reflexão, participaram de várias ati31 de outubro de 2017

Outros 115 maristas mártires já foram beatificados:
dois leigos e 66 Irmãos foram beatificados em 13 de
outubro de 2013 e 47 Irmãos em 28 de outubro de
2007, todos mortos durante a guerra civil na Espanha.
Para outros detalhes sobre os Irmãos de Bugobe, clica
aqui.

escolar em

Maristas de várias comunidades e a paróquia de Most
Blessed Sacrament (Santíssimo Sacramento) organizaram um retiro de um dia para estudantes, professores
e pais das escolas Maristas em Franklin Lakes, Nova Jersey, USA.

5

As causas dos Irmãos assassinados estão pendentes de
investigação para abrir um possível processo de canonização.

Franklin Lakes, Nova Jersey

vidades, inclusive de um projeto de arte, e discutiram
fragmentos do filme Moana.
Os palestrantes afirmaram que podemos “encontrar
Deus nas coisas do dia-a-dia” e desafiaram os ouvintes
a ver a sua escola como “lugar santo”.
O retiro terminou com uma missa, celebrada pelo bispo
D. John W. Flesey, que fez uma reflexão sobre o texto do
Evangelho segundo Mateus: “vós sois a luz do mundo”.
O coral da paróquia Blessed Sacrament terminou a celebração eucarística com a canção ‘This little light of
mine’ (Essa minha pequena luz).
O retiro terminou desafiando os participantes (pais, docentes e estudantes) a ser luz.
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Espanha: 300 professores reuniram-se
II Dias do Educador Marista

em

Cartagena

Em torno de 300 professores reuniram-se em Cartagena (Espanha)
no dia 21 de outubro para concorrer com seus projetos pedagógicos
aos prêmios Lavalla e refletir sobre
competências do ensino.
Os professores que se reuniram no
Colégio Marista Sagrada Família
vieram de Estremadura, Andaluzia,
Múrcia e Valência, regiões que fazem parte da Província Mediterrânea.
Um dos palestrantes convidados
foiJavier Manuel Valle López, professor da Universidade Autônoma
de Madri, que falou sobre as possibilidades na reforma da Lei de Educação na Espanha.
“Dentro da Província Marista Mediterrânea temos bons exemplos de
qualidade docente e de inovação
educativa”, escreveu Bartolomé Gil,
delegado marista de educação na
página da Província.
Durante a “II Dias do Educador
Marista”, professores da Educação
Infantil, Primário, Secundário e ‘Bachillerato’ apresentaram seus projetos pedagógicos inovadores para
concorrer aos Prêmios Lavalla, que
o Instituto outorga a trabalhos educativos eficazes, inovativos e criativos.
Foram apresentados 52 trabalhos
de diferentes níveis educativos,
correspondente a quase 15 Colégios; foram julgados pela Equipe de
Educação, pela Comissão de Inovação e pelo Conselho de Obras Educativas Maristas (COEM).

Os projetos incluíam temas como o
processo de aprendizagem, a integração das famílias no ensino, a colaboração de alunos de outros cursos e a criatividade dos estudantes.

"

Outros temas abordavam a aplicação de distintas metodologias, o
desenvolvimento da convivência,
a integração nas aulas e o uso das
novas ferramentas pedagógicas.

Dentro da Província
Marista Mediterrânea
temos bons exemplos de
qualidade docente e de

Na categoria Infantil e Primário,
venceram os projetos ‘Jogando se
aprende a conviver’ (Cartagena)
e ‘The pirate pursuit’ (Múrcia); no
ESO-Bachillerato, foram vencedores ‘Maristas Space Balloon’ (Valencia) e ‘Cosmética natural como resposta à mudança climática’ (Sevilla).

inovação educativa.

"

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
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
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