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Notícias Maristas

‘Crianças em movimento, direitos sem fronteiras’
fmsi Celebra seu déCimo aniversário  
reCordando o direito das Crianças migrantes à eduCação

administração geral

No dia 20 de novembro, junto com o superior geral, 
Ir. Ernesto Sánchez, vários irmãos e leigos da Admi-
nistração Geral participaram do encontro promovido 
pela FMSI na Câmera dos deputados da Itália, em co-
memoração dos 10 anos da fundação e do dia inter-
nacional da criança.

Entre os dias 20 e 24 de novembro se realiza, na Casa 
Geral, a reunião do Comitê Internacional da Missão 
Marista, coordenada pelo Secretariado da Missão e 
com a participação dos irmãos Óscar Martín e Luis 
Carlos Gutiérrez, do Governo Geral.

Na sexta-feira, 24 de novembro acontece a celebra-
ção eucarística e confraternização em ação de graças 
pelo Capítulo Geral e pelo novo governo geral. Nes-
se mesmo dia será entregue oficialmente ao Institu-
to a Mensagem do Capítulo, que será disponível em 
champagnat.org.

O Ir. João Carlos do Prado, conselheiro geral, participa 
em Siracusa, na Itália, de 21 a 23 de novembro, do en-
contro da Conferência Europeia Marista.

O Ir. Hipólito Pérez, do secretariado Irmãos Hoje e re-
cém-eleito provincial da América Central acompanha, 
em El Salvador, de 22 a 28 de novembro, o retiro para 
irmãos e leigos.

O Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI participa do encontro 
promovido pela SED, em Madri sobre ‘Direitos da Infân-
cia e Cooperação ao Desenvolvimento’ no dia 23. Entre 
os dias 24 e 26 estará em Granada participando de ou-
tros encontros promovidos pelo Escritório Internacional 
Católico para a Infância.

O Ir. Teófilo Minga, desde o início de novembro é o novo 
coordenador das traduções na Casa Geral. Ocupará esse 
cargo até maio do próximo ano.

Por ocasião do seu décimo aniversá-
rio e no Dia Internacional da Criança, 
20 de novembro, a Fundação Marista 
para a Solidariedade Internacional 
(FMSI) organizou em Roma, na Câma-
ra dos Deputados, uma conferência 
sobre os direitos das crianças, para 
apelar pelo direito das crianças mi-
grantes à educação.

Entre os palestrantes da conferên-
cia, intitulada "Children in the Move, 
diritti senza confini" (Crianças em 
movimento, direitos sem fronteiras), 
estiveram representantes de Save 
the Children, Federazione Organismi 
Cristiani di Servizio Internazionale 
Volontario (FOCSIV), o Serviço Jesuí-
ta Refugiados, Cruz Vermelha Italia-
na e Terre des Hommes. Durante a 
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https://twitter.com/fms_champagnat
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Temos o dever 

de superar as 
desigualdades 
e a dor.

Marzia Ventimiglia

Diretora da FMSI

"

conferência, a FMSI emitiu uma de-
claração (Inglês | Espanhol | Italiano) 
sobre sua posição sobre o direito à 
educação das crianças migrantes e 
refugiadas. 

A declaração, apresentada pelo Ir-
mão Álvaro Sepúlveda da FMSI, é ba-
seada em experiências maristas em 
países de todo o mundo, incluindo 
Tailândia, Líbano, Austrália, México e 
África do Sul.

“A educação e a formação são a base 
de um mundo melhor, um mundo 
que deve ser construído sem raiva 
e sem conflitos: temos o dever de 
superar as desigualdades e a dor”, 
disse Marzia Ventimiglia, diretora da 
FMSI.

Marzia disse ainda ao escritório de 
imprensa da Administração Geral 
que "ainda prevalece a idéia de que 
‘eu estou na minha casa e você é 

meu convidado’. Não, esta é a casa 
de todos. A terra é redonda e não há 
fronteiras".

Além disso, o Irmão Georges Sabe, 
um "marista azul" que cuida de crian-
ças deslocadas em Aleppo (Síria) e 
convidado para a ocasião, enfatizou 
a importância de educar as crianças 
em "perdão, reconciliação e resiliên-
cia", bem como na auto-estima e na 
estima dos outros.

De acordo com o irmão Georges, um 
dos maiores desafios para ajudar as 
crianças afetadas pela guerra é aju-
dá-las a se sentir seguras, dar-lhes a 
estabilidade em seus movimentos e 
assegurar-lhes uma identidade.

Durante o evento, os participantes 
viram um clip do documentário ‘A 
força das mulheres' produzido por 
Laura Aprati e Marco Bova no Iraque 
e no Líbano. O filme inclui imagens 

de crianças feridas em um hospital 
em Erbil, algo que Laura descreveu 
como "um soco no estômago, algo 
terrível; havia crianças constante-
mente chegando ao hospital".

Gianfranco Cattai, presidente da FO-
CSIV, sublinhou que "o maior desafio 
é a rede". 

"Precisamos criar relações perma-
nentes entre nossas comunidades, 
colocando o futuro, isto é, as crian-
ças, como uma prioridade".

A diretora de migração da Cruz Ver-
melha Italiana, Francesca Basile, des-
creveu a migração infantil como "um 
fenômeno que nos afeta a todos e 
que não pode nos deixar indiferen-
tes". 

"Estamos falando de pessoas que 
precisam de assistência e proteção, 
e é nosso dever garantir isso quando 

"

http://www.champagnat.org/img/caricate/big/Positioning.Seminar.EN.Def.doc
http://www.champagnat.org/img/caricate/big/Positioning.Seminar.ES.Def.doc
http://www.champagnat.org/img/caricate/big/Positioning.Seminar.IT%20Def.doc
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Em novembro, entre os dias 29 
e 30, será realizada em Monte-
video (Uruguai), a primeira reu-
nião de trabalho da Animação 
Vocacional, para a Região Amé-
rica Sul. O objetivo do encontro 
é conhecer os projetos vocacio-
nais desenvolvidos em cada Pro-
víncia, e elaborar um plano de 
trabalho sincronizado para toda 
a Região. Participam da reunião 
os coordenadores da Animação 
Vocacional das Províncias Maris-
tas Brasil Centro-Norte (PMBCN), 
Centro-Sul (PMBCS), Sul-Amazô-
nia (PMBSA), Cruz del Sur e Santa 
Maria de los Andes.

região aMérica sul

notíCias breves

ajuda para o México

A Província dos Estados Unidos 
conseguiu arrecadar 50 mil dó-
lares através da sua campanha 
para ajudar os maristas do Mé-
xico e de Porto Rico, depois do 
terremoto e do furacão. Se você 
quiser participar dessa campa-
nha de solidariedade, pode con-
tatar a FMSI através do endereço 
fmsi@fmsi-onlus.org.

A escola foi fundada em 1942 e, 
no final de outubro, com a pre-
sença do Provincial, Ir. Norbert 
Mwila, celebrou seu 75o ani-
versário. O colégio é popular-
mente conhecido como “Box 2” 
e foi fundado por iniciativa dos 
Bispos Católicos da Zâmbia, do 
Zimbábue e do Malaui durante a 
Segunda Guerra Mundial.

escola de ZoMba 
eM Malaui

vemos o que acontece do outro lado 
do oceano", disse ela.

Em seguida, os participantes visita-
ram uma exposição fotográfica na 
Galeria Alberto Sordi, que estará em 
exibição até 2 de dezembro. 

Inclui 16 fotografias escolhidas de 
uma competição aberta à participa-
ção de crianças e jovens de escolas 
maristas de todo o mundo sobre o 
tema das crianças migrantes.

De acordo com as Nações Unidas, o 
número de migrantes hoje inclui 21 

milhões de refugiados, três milhões 
de pessoas que pedem asilo e mais 
de 40 milhões de pessoas interna-
mente deslocadas. 

Além da equipe da FMSI, participaram 
do encontro o superior geral, Ir. Ernes-
to Sánchez, com alguns conselheiros, 
o comitê internacional da missão, que 
se reúne nesses dias na Casa Geral, e 
vários irmãos da Administração geral.

Clique aqui (https://goo.gl/dQW77w) 
para ver um vídeo da conferência e 
entrevistas com alguns dos palestran-
tes, em italiano.

espanha: enContro de 700 eduCadores

Xiv Jornada do eduCador marista

Mais de 700 educadores maristas da 
Província Ibérica se reuniram, simul-
taneamente, em Madrid e em Pam-
plona (Espanha) para tratar o tema 
das emoções para o ano escolar, há 
pouco iniciado.

A XIV Jornada do Educador Marista, 
que aconteceu no dia 4 de novembro 
com o lema “Cuida de mim!”, foi rea-
lizada simultaneamente nos Colégios 
São José do Parque, em Madrid e San-
ta María la Real, em Pamplona.

O encontro se centrou na importância 
de ter consciência das emoções que 

os educadores vivem no âmbito do 
trabalho, tanto em si como nos com-
panheiros com os quais partilham o 
trabalho educativo.

Com essa meta, Enrique Secanell em 
Madri e Ainhoa Bergua em Pamplona, 
lideraram uma sessão de trabalho in-
titulado “Cuidado das emoções”.

O Provincial da Província Ibérica, Ir. 
Moisés Alonso, fez alusão a uma das 
mensagens do novo Superior Geral, 
Ir. Ernesto Sánchez, transmitida da 
Colômbia sobre a importância do cui-
dado das pessoas do entorno mais 

https://goo.gl/dQW77w
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mundo marista

Estados Unidos: Alunos participam de 
World Trade Center Walk, Nova Iorque

Grécia: 110º aniversário 
da presença marista, Atenas

Cuba: Visita do Ir. Luis Carlos 
Gutiérrez, Vigário Geral

Canadá: Assembléia Provincial, 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Espanha: Congresso 
das Escolas Católicas, Valência

Peru: Colegio Manuel 
Ramírez Barinaga, Lima

trípliCe Celebração na provínCia da nigéria

profissão perpétua e Jubileus de vida religiosa

próximo, em todos os âmbitos: pessoal, laborativo, físico 
e emocional.

“Ouvimos o apelo a estarmos atentos aos jovens, o que 
muitas vezes supõe que teremos que adaptar nossa lin-
guagem para acompanhá-los no caminho, para que pos-
sam chegar a encontrar o melhor sentido da vida, e se for a 
partir de Deus, muito melhor”, comentou a uno participan-

te. “Por nosso trabalho de educadores somos convidados 
a estar nas periferias existenciais dos jovens”, acrescentou 
o Ir. Moisés.

Os encontros nas duas cidades foram concluídos com uma 
apresentação dos “Ambientes de Trabalho e de Missão 
2018” da organização não governamental SED (Solidarie-
dade, Educação e Desenvolvimento).

No dia 11 de novembro a Província da Nigéria teve uma 
tríplice celebração. A primeira delas foi a profissão perpé-
tua dos Irmãos Okon Sylvanus, Osuagwu Obinna e Okoye 
Anthony. 

A celebração foi presidida pelo bispo da Diocese de Oki-
gwe, Dom Solomon Amatu. O Provincial, Ir. Joachim Eze-
tulugo, recebeu os votos. Durante a celebração, foram re-
cordados os 50 anos de Vida Religiosa dos Irmãos Muoka 
Joseph e Udego Michael.

Foi também celebrada na ocasião os 25 anos de vida reli-
giosa dos Irmãos Okoye Celestine, Anokwuru Mark e Idoko 
Emmanuel. Muitos padres, religiosos, leigos e familiares 
participaram da celebração. Depois da missa, todos parti-
ciparam dos festejos, com danças e cantos típicos.
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Chile: Congresso de eduCação marista

os desafios da eduCação marista no país

Educadores maristas reuniram-se 
nos dias 2 e 3 de novembro em San-
tiago do Chile para estudar a educa-
ção marista em um contexto de mu-
danças culturais e sociais no país.

Diretores, coordenadores e educa-
dores das 12 escolas maristas do 
Chile participaram do "Congresso de 
Educação Marista" nos dois dias em 
que os maristas do país celebraram o 
bicentenário do Instituto.

A reunião, realizada no "Instituto 
Alonso de Ercilla - Escola Marista", 
centrou-se em três temas do modelo 
educacional evangelizador: pedago-
gia, evangelização e gestão escolar 
marista.

Entre os palestrantes esteve o Irmão 
Álvaro Sepúlveda, do escritório FMSI 
em Roma, formado em educação e 
educação religiosa pela Universi-
dade Católica Silva Henríquez e em 
psicologia pela Universidade Alberto 
Hurtado.

Na sua intervenção ele falou sobre 
os desafios da educação marista na 
perspetiva dos direitos humanos, 
enfocando três pontos: o acesso uni-
versal à educação, a não discrimina-
ção em relação a certos grupos e o 

respeito no contexto da aprendiza-
gem.

O congresso também forneceu crité-
rios para a construção da liderança 
escolar com base no carisma e no 
Evangelho, e enfatizou a importância 
de facilitar o diálogo e a escuta das 
crianças.

Os desafios enfrentados pelo Chile 
foram apresentados, com base nas 
recomendações feitas pelos me-

canismos do Conselho de Direitos 
Humanos e pelo Comitê de Direitos 
da Criança da ONU e os desafios da 
educação de acordo com a mensa-
gem do XXII Capítulo Geral

Com um total de 16.000 alunos, os Ir-
mãos Maristas têm escolas nas cida-
des chilenas de Santiago, Alto Hos-
pício, Las Compañías, Villa Alemana, 
Limache, Quillota FDE, Quillota IRA, 
Los Andes, La Pintana, Rancagua, San 
Fernando e Curicó.

união marista do brasil

brasil marista lança relatório soCial

O Relatório Social do Brasil Marista 
2016, elaborado pela União Marista 
do Brasil (UMBRASIL), está disponível, 
em formato digital, no site www.um-
brasil.org.br. 

Com informações das Províncias Bra-
sil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, 
e Brasil Sul-Amazônia a publicação 
demonstra os impactos sociais e eco-
nômicos das três instituições e apre-
senta os principais dados gerenciais 
nas áreas de educação, solidariedade, 
saúde, evangelização, comunicação e 

http://www.umbrasil.org.br
http://www.umbrasil.org.br
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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

Cada um com seu 

ritmo, alguns mais 

na frente, outros 

mais atrás, mas 

sem esquecer do 

nosso objetivo 
que é Jesus 
Cristo

"

editoração. O Brasil Marista, tendo à frente da missão mais 
de 29 mil Irmãos, leigos e colaboradores, se destaca pela 
atuação na área educacional, com 90 unidades de educa-
ção básica, que atendem cerca de 90 mil crianças e ado-
lescentes, e 8 unidades de ensino superior, com mais de 
60 mil estudantes. 

“As informações apresentadas no relatório proporcionam 
uma visão integral do desempenho e da atuação das uni-
dades maristas no Brasil e reforçam o compromisso assu-
mido há 200 anos por São Marcelino Champagnat, ao fun-

dar o Instituto Marista”, afirmou o Ir. Renato Silva, diretor 
tesoureiro da UMBRASIL.

Anualmente, as informações são recolhidas e avaliados 
pelo Grupo de Trabalho do Relatório Social, formado por 
representantes das Províncias e da UMBRASIL. 

O trabalho conjunto e alinhado permite que a cada nova 
edição se cumpra o objetivo de consolidar e registrar as 
características, a abrangência e os impactos das ações ma-
ristas na sociedade.

Cada um Com seu ritmo

retiro itinerante do laiCato Jovem marista 

Entre os dias 02 a 05 de novembro 
foi realizado o Retiro Itinerante do 
Laicato Jovem Marista, no litoral do 
estado do Paraná. 

O momento contou com a partici-
pação de 42 peregrinos vindos de 
diversos lugares das Províncias Bra-
sil Centro-Sul e Brasil Sul-Amazônia. 
Os participantes eram membros de 
grupos laicais, do MChFM, Irmãos, 

postulantes e colaboradores. A in-
tenção do retiro foi o de aproximar 
os Maristas de Champagnat para 
uma partilha de vida e experiências 
numa caminhada em comunidade, 
permitindo um aprofundamento 
na identidade, espiritualidade, vida 
fraterna e missão legados por São 
Marcelino Champagnat. Aonde po-
der-se-ia perceber que todos, em 
sua particularidade, comungam do 

mesmo carisma. A única regra do re-
tiro era caminhar, fosse com os pró-
prios pés, com os carros de apoio, 
ou ainda com a ajuda de um parcei-
ro de caminhada. 

“Cada um com seu ritmo, alguns 
mais na frente, outros mais atrás, 
mas sem esquecer do nosso obje-
tivo que é Jesus Cristo”, comentou 
Wellinton Trentin”.

"
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