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Notícias Maristas

O COnselhO geral e Os seCretariadOs se reúnem para disCernir   
Os futurOs passOs dO institutO

uma semana de COnheCimentO e reflexãO COnjunta

O Conselho Geral se reúne com os se-
cretariados, de 19 de 23 de feverei-
ro, na Casa Geral em Roma, para "um 
tempo de conhecimento e reflexão 
conjunta, em um ambiente de aber-
tura, discernimento e escuta mútua".

O pessoal de todos os departamen-
tos da casa geral foi convidado a 
assistir à sessão da manhã do 19 de 
fevereiro para a abertura da semana 
de integração.

Em sua carta de convite, o Vigário 
Geral, o Ir. Luis Carlos Gutiérrez, disse 

que "O Conselho deseja que esta reu-
nião seja uma oportunidade de reali-
zar um trabalho conjunto e fazer uma 
reflexão sobre os apelos e as orienta-
ções do XXII Capítulo Geral".

"Isso servirá para construir uma lis-
ta de ideias, sugestões e iniciativas 
que facilitem a realização do plane-
jamento estratégico para a animação 
e governança do Instituto que iremos 
construir nestes meses".

Na primeira sessão, o Ir. Ernesto Sán-
chez, Superior Geral, enfatizou que o 

governo geral quer trabalhar sob sete 
princípios durante seu período de 
oito anos: integração, sinergia, unida-
de, direção, organização, comunica-
ção e serviço.

Esta semana também coincide com o 
aniversário do irmão Ernesto, dia 21 
de fevereiro, que será celebrado pelo 
conselho geral, os secretários e todo 
o pessoal com uma missa ao meio-dia.

De 21 a 23 de fevereiro, o Conselho 
Geral e os secretariados se concentra-
rão nos apelos do XXII Capítulo Geral.
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peru: uma missãO amazôniCa COm marCelinO Champagnat

um prOfessOr para O 'datem'
Durante os dias 26 de dezembro a 31 
de janeiro de 2018, na Província de 
Santa María de los Andes-Setor Peru e 
no coração da Amazônia peruana, pelo 
sétimo ano consecutivo (desde 2012) 
realizou-se o Projeto "UM MESTRE 
PARA O DATEM ".
Cerca de 425 professores de povos 
nativos, onde a alma da floresta bate, 
responderam à oferta que, com grande 
generosidade, a UMCH, Universidade 
Marcelino Champagnat de Lima lhes 
ofereceu.
Os 51 professores, com o grau de mes-
trado e estudantes universitários no 
final de sua carreira, deram o máximo 
do seu trabalho para formar estes “pro-
fessores da selva” que agora, também 
eles, têm o Diploma de "Bachareis". 
Estão agora preparados, de um modo 
excelente, para, por seu turno, presta-
rem um grande serviço às pessoas das 
suas comunidades de origem. 
Várias pessoas nativas bilíngues, dei-
xando suas comunidades e acom-
panhados por sua família, estiveram 
presentes nestes Seminários, ao longo 
dos anos em San Lorenzo del Rio Ma-
rañón-DATEM. Populações de vários 
lugares e grupos étnicos estiveram 
presentes nestes cursos nomeada-
mente: Achuares, Awuajun, Wampis, 
Kandozis, Shapras, Shawis, Kichuas.

Paralelamente aos estudantes-profes-
sores, uma escola operou, no mesmo 
lugar (75 crianças), para as crianças 
dos professores-alunos dos cursos de 
verão da UMCH, com a participação de 
vários educadores naquela especiali-
dade infantil. 
Os professores que participaram nos 
Seminários permanecem com senti-
mentos de gratidão para os professores 

da UMCH que durante vários anos se 
deslocaram à Selva amazónica peruana 
para melhorarem as condições de vida 
de cada cidade, e das suas populações 
que, muitas vezes, vivem e sofrem o 
completo esquecimento das autorida-
des nos setores de educação e saúde, 
como foi dito pelo diretor da UGEL local, 
no dia da abertura do curso de 2018.

Com entusiasmo e dedicação, respon-
demos ao nosso lema: 
"Comprometemo-nos a fazer todo o 
bem ... que podemos;
para todas as pessoas ... que podemos;
por todos os meios ... que podemos;
em todos os lugares e ocasiões ... que 
podemos ".

"Todos os povos do mundo entram em 
nossas vistas", dizia o Padre Marcelino 
Champagnat.
São Marcelino Champagnat, o mestre, 
sim, o MESTRE, esteve presente na sala 
de aula e no coração de cada um dos 
nativos, através dos nossos professo-
res. Eles viveram e levaram a estas po-
pulações, durante muitos anos, o so-
nho e o carisma marista que é um dom 
à Igreja, um dom para ser partilhado 
também com esta gente que está nas 
periferias da sociedade peruana.
Este ano de 2018, depois de sete anos 
de carreira, nasce a Primeira Promoção, 
DATEM. Os locais, na sua língua nativa 
batizaram os membros desta Primeira 
Promoção, deste primeiro grupo, "O 
Primeiro Aprendiz", com o nome de 
"São Marcelino Champagnat":

EMAR AMUNIAU São Marcelino Cham-
pagnat – Achuar
DITA AMUINAWAI São Marcelino 
Champagnat – Awajun

CHITAYURI KACHINGURU São Marceli-
no Champagnat – Kandozi
PUNTIRU YACHAKUNATA São Marceli-
no Champagnat - Kichua

No projeto, a administração é autofi-
nanciada.
A comunidade docente, que ofereceu 
o melhor de si mesma, era formada 
por irmãos, professores e voluntários 
da Bolívia, Chile, Peru e Espanha (Uni-
versidade de Salamanca).

O Reitor da Universidade, o Irmão Pa-
blo González Franco, ofereceu a todos 
o Diploma final que dá “luz verde” a 
estes 48 professores para serem agen-
tes de transformação em suas comu-
nidades educativas. Equipados agora 
com uma sabedoria acumulada ao lon-
go dos anos, eles e elas poderão ter, 
inventar e criar dinâmicas de inovação 
em suas famílias e em suas comunida-
des nativas às quais eles se dedicam, 
de alma e coração, preocupados com o 
seu desenvolvimento e progresso.
O Mestre, São Marcelino Champagnat, 
não foi para terras distantes como era 
seu desejo. Mas ele esteve muito pre-
sente na Amazônia peruana, que, des-
de alguns anos, conhece muito bem 
os maristas, através dos professores 
de UMCH; podemos dizer que é uma 
selva peruana “maristizada”.

dia mundial de OraçãO e jejum pela paz

O Papa Francisco, durante a oração do Angelus do do-
mingo 4 de fevereiro, pediu que 23 de fevereiro de 2018 
seja um Dia Mundial de Oração e Jejum pela Paz espe-
cialmente na República Democrática do Congo e no Su-
dão do Sul, convidando a todos a dizer não à violência e 
ao conflito (https://goo.gl/sXzpJT).

O Sudão do Sul está sofrendo uma profunda guerra 
civil e crise humanitária. A República Democrática do 
Congo tem passado por momentos difíceis, principal-
mente depois de protestos de dissidentes cristãos fa-
voráveis à democracia, que se opõem ao presidente 
Joseph Kabila. 
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No dia 24 de fevereiro realizar-se-
-á, no Colégio San José del Parque, 
em Madri, o VI Fórum Provincial “A 
vueltas com lo social”. Entre os pa-
lestrantes estarão os Irmãos Álva-
ro Sepúlveda, de FMSI, e Eugenio 
Sans, que trabalha como missio-
nário no Bangladesh. 

Província ibérica

nOtíCias em breve

Umbrasil

Nos dias 22 e 23 acontece a 14ª 
Assembleia Geral Ordinária da 
União Marista do Brasil, que tra-
tará dos projetos do Brasil Marista 
à luz dos apelos do XXII Capítulo 
Geral. Os 25 representantes das 
três províncias brasileiras traçarão 
os planos para 2018 e exporão os 
programas realizados em 2017.

Durante a quaresma, a comunida-
de do Noviciado Marista de Nova 
Iorque está promovendo uma 
reflexão semanal. Cada semana, 
um membro da Comunidade do 
Marist College partilhará a sua re-
flexão sobre uma leitura bíblica 
da semana. A primeira reflexão foi 
feita pelo Ir. Luis Ramos. É possível 
ler o texto, em inglês, nesse link: 
https://www.maristbrothersnovi-
tiateusa.com/blog/we-begin).

A comunidade marista da aldeia 
indígena de Rarámuris, índios 
conhecidos como Tarahumaras, 
que vivem em Norogachi de la 
Sierra Tarahumara, visitou o Colé-
tio Cervantes Bosque da Província 
do México Ocidental, em Gadala-
jara, no dia 17 de fevereiro.

Estados Unidos

méxico

duas universidades pOderiam fOrmar pessOas  
envOlvidas na eCOnOmia marista

enCOntrO da equipe téCniCa de sustentabilidade 
da ÁfriCa e da Ásia

Duas universidades poderiam em bre-
ve promover cursos de formação para 
pessoas envolvidas na gestão econô-
mica das unidades administrativas.

A ideia foi sugerida pela equipe téc-
nica de sustentabilidade da África 
e da Ásia que se reuniu em Curitiba 
de 24 a 26 de janeiro. A equipe su-
geriu que o curso da Universidade 
de Notre Dame de Dadiangas (Fili-
pinas) seja conectado ao projeto de 
sustentabilidade.

A equipe, que deu vários passos em 
preparação a esses cursos, propôs 
que se façam cursos na escola de 
negócios da Pontifícia Universida-
de Católica do Paraná (PUCPR) e na 
Escola de Negócios da Universidade 
Notre Dame of Dadiangas (Filipinas).

Entre os participantes do encontro 
estavam o Ir. José Libardo Garzón 

Duque, ecônomo geral, Alfie Custo-
dio, da escola de negócios da Uni-
versidade Notre Dame of Dadiangas, 
o Ir. Devasiri Fernando, da província 
Ásia Sul e o Ir. Francisco Baeza, da 
província África Centro-Leste.

A reunião analisou também a avalia-
ção feita pelo comitê técnico, per-
tencente à PUCPR, que está levando 
adiante o projeto sustentabilidade 
da vida e missão na Ásia e África.

Os participantes aproveitaram a 
oportunidade para conectar o curso 
de formação para Ecônomos da Ásia 
e África com o projeto de sustenta-
bilidade que está acontecendo em 
algumas Unidades Administrativas 
desses continentes.

Estes temas serão apresentados ao 
conselho geral para solicitar dire-
cionamentos.



Notícias Maristas 512

420 de fevereiro de 2018

mundO marista

Brasil: Encontro de comunidades da 
Província Brasil Centro-Norte

México: Os Rarámuris em Norogachi visitam 
a Escola Cervantes Bosque

Espanha: Comunidade do Pós-noviciado 
de Compostela e Mediterránea

Casa Geral: Encontro dos conselhos dos Irmãos 
Maristas e dos Irmãos Lassalistas

Quênia: Encontro da Conferência dos Su-
periores do Continente Africano - Nairóbi

Austrália
Marist House Fitzroy

COnstruindO uma nOva esCOla

austrÁlia e brasil, sóCiOs de uma nOva Obra

Três Irmãos do Brasil trabalharão em 
uma nova escola em Timor-Leste que 
em breve será estabelecida pela pro-
víncia da Austrália.

São os Irmãos Manoel Soares da Silva, 
(província Brasil Centro-Norte), João 
Batista Pereira (província Brasil Cen-
tro-Sul), e um terceiro Irmão que será 
escolhido nos próximos meses da pro-
víncia Brasil Sul-Amazônia.

A província da Austrália e o bispo da 
diocese de Baucau, o Bispo Basílio 
do Nascimento, estão discutindo há 
algum tempo sobre a localização da 
escola, que será uma área de grande 
necessidade.
Atualmente, existem duas obras ma-
ristas no país, lideradas pela província 
da Austrália: o Instituto Católico para 
Formacão de Professores em Baucau, 
desde 2005, e um programa de forma-
ção inicial para jovens que aspiram ser 
Irmãos Maristas.

Em 2013, os Irmãos da Austrália pe-
diram à UMBRASIL, que representa as 
três províncias do Brasil, que apoiasse 
seu trabalho no Instituto e na forma-
ção inicial de jovens irmãos.

O Brasil logo enviou os Irmãos Lecio 
Heckler, em 2013, e Pedrinho Tambosi, 
em 2015, a Baucau, onde atualmente 
se dedicam à pastoral na diocese e fa-
zem a formação inicial dos vocaciona-
dos maristas.

Os Irmãos Manoel e João estão na 
Austrália de 9 de fevereiro a 29 de 
julho para aprender Inglês antes de 
viajar para o Timor Leste. Uma vez em 
Timor-Leste, sua atenção inicialmente 
se concentrará em aprender Tetum, a 
língua nativa de Timor-Leste e depois 
na nova escola.

A presença dos Irmãos brasileiros e 
australianos no Timor Leste cumpre 
a mensagem do XXII Capítulo Geral: 
“Caminhemos como família global!” 
Um dos cinco apelos é ser “família 
carismática global, farol de esperança 
neste mundo conturbado”. Este apelo 
também pede para “promover e ali-
mentar a vida marista em toda a sua 
diversidade, realizando nossa espe-
rança de atuar como um corpo global”.

Na foto, os Irmãos Manoel Soares da 
Silva (terceiro a partir da direita) e João 
Batista Pereira (primeiro a partir da di-
reita) chegam à Austrália.
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a fmsi arreCada € 5,000 eurOs para as Crianças rOhingya

COlabOrandO COm CÁritas de bangladesh

itÁlia: dOis maristas reCebem diplOma em prOteçãO de menOres

lançada uma nOva liCenCiatura sObre prOteçãO de menOres

A FMSI arrecadou cinco mil euros em 
dois meses para a Caritas de Ban-
gladesh, que está acudindo crianças 
Rohingya nos campos de refugiados.
Com a ajuda dos Irmãos Maristas em 
Bangladesh, o dinheiro que a FMSI 
conseguiu através de uma campanha 
entre os meses de novembro e ja-
neiro foi repassado para a Caritas do 
país, que o usará para continuar aju-
dando os Rohingyas que escapam do 
Mianmar.
De acordo com Caritas Bangladesh, cer-
ca de 860 mil pessoas que fugiram da 
perseguição militar em Mianmar estão 
vivendo embaixo de barracas de lona.
A Caritas fornece alimentos e utensí-
lios domésticos a 70 mil refugiados 

em seus campos. Os seus planos futu-
ros incluem assistência alimentar em 
curso, abrigo de emergência, estoques 
de víveres, água e saneamento, prote-
ção infantil, serviços sociais e, poten-
cialmente, apoio ao projeto e infraes-
trutura de novos campos.
O Papa Francisco, que conhece muito 
a crise, visitou Myanmar de 27 a 30 de 
novembro e, em seguida, Bangladesh 
de 30 de novembro a 2 de dezembro 
do ano passado.
A FMSI também está arrecadando 
fundos para outros projetos em paí-
ses como Síria, Líbano, Sudão do Sul, 
Gana, Tanzânia, Malaui e México.
Sua última campanha, "#menepren-
docura" ("#meocupo"), visa arrecadar 

dinheiro para materiais didáticos bási-
cos, refeições e ajudar a construir um 
poço no Malaui.
Para obter informações sobre como 
doar dinheiro para o FMSI, visite www.
fmsi.ngo.

O Centre for Child Protection, 
da Pontifícia Universidade Gre-
goriana, Roma, outorgou no dia 
9 de fevereiro, a 18 estudantes 
de 12 países e de várias con-
gregações, incluídos os Irmãos 
Maristas, diploma em proteção 
de menores.
Durante a cerimônia, o diretor 
do CCP, Pe. Hans Zollner, anun-
ciou o lançamento de uma nova 
licenciatura* de dois anos em 
proteção de menores que co-
meçará em outubro na universi-
dade, com apenas 12 vagas.
Os Irmãos Jeff Rhey Reston Antiquisa, 
das Filipinas, e Okechukwu Venantius 
Anochie, da Nigéria, estão agora entre 
os cinco Irmãos Maristas que já obti-
veram o diploma desde que o Centro 
começou a oferecê-lo em 2016.
O Ir. Fortune Chakasara, do Zimbawe, 
recebeu-o em 2016; os Irmãos Shan-
thi Liyanage, do Sri Lanka e John Ka-
tumbi, do Malawi, em 2017.
O Ir. Okechuwu esteve entre os cin-
co estudantes que apresentaram seu 
projeto de pesquisa durante a ceri-
mônia de graduação, sobre Crianças 
vendedoras ambulantes na Nigéria. A 
pesquisa do Ir. Jeff foi sobre Institui-
ções Educativas Católicas e seu Papel 

na Proteção Infantil nas Filipinas.
O Ir. Jeff declarou que proteger as 
crianças nas Filipinas é importante 
porque “com uma população de 100 
milhões de habitantes, dos quais 31% 
são crianças, muitos ficam para trás, 
como os filhos dos trabalhadores fili-
pinos”.
“É uma oportunidade maravilhosa 
para salvaguardar essas crianças por-
que constituem a esperança de um 
futuro da sociedade filipina”, enfa-
tizou. “O curso é maravilhoso, difícil 
em si mesmo porque desperta muitas 
emoções. Quando se tenta escutar as 
vítimas de abusos, fica-se realmente 
comovido com suas histórias”.
O Colégio Universitário Cardeal Cis-

neros, em Alcalá de Henares, 
Espanha, já está executando o 
programa de e-learning do Cen-
tre for Child Protection para 97 
professores. Outras três univer-
sidades maristas (PUCPR, Curi-
tiba; Universidade Marcelino 
Champagnat, Lima, Peru; e Uni-
versidade Marista de Mérida, 
México) estão em processo de 
introdução do programa.
O Pe. Hans, que também é mem-
bro da Comissão Pontifícia para 
a Proteção de Menores, do Vati-

cano, ressaltou que “o curso de diplo-
ma é importante porque necessitamos 
saber muito sobre as raízes do com-
portamento abusivo, que tem muitas 
causas”.
“Temos que fazer todo o possível para 
compreender melhor como prote-
ger as crianças e jovens e o que po-
demos fazer para prevenir os abusos 
por aqueles que se sentem atraídos 
sexualmente pelos jovens”, disse ao 
escritório de comunicação da Casa 
Generalícia no dia 9 de fevereiro.
Os Irmãos Ernesto Sánchez, Luis Carlos 
Gutiérrez e Rick Carey, da FMSI, assisti-
ram a cerimônia em nome da adminis-
tração geral, bem como outros Irmãos 
da comunidade da Casa Generalícia.
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https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

sustentabilidade da missãO marista na ÁfriCa e na Ásia

seminÁriO em ruanda

De 4 a 10 de fevereiro de 2018, os 
representantes das comunidades ma-
ristas e das obras apostólicas da Re-
pública Democrática do Congo e da 
República Centro-Africana reuniram-se 
em Rubavu (Ruanda), para continuar o 
estudo do Projeto de Sustentabilidade 
para a Missão. O Seminário reuniu Ir-
mãos e colaboradores leigos.

Também estiveram presentes os irmãos 
Libardo Garzón, Ecônomo Geral; Teófilo 
Minga, tradutor; Jorge Gaio, Ecônomo 
provincial do Brasil Centro Sul; dois 
leigos brasileiros, especialistas em fi-
nanças, Masimo Dirksen Della Justina e 
June Alisson Westarb Cruz.

Tudo começou com uma cerimônia de boas-vindas. O tí-
tulo do Seminário foi "Sustentabilidade da Missão Marista 
na África e na Ásia”. O Irmão Libardo, Ecónomo Geral deu 
uma palestra na qual enfatizou a necessidade do Projeto 
de Sustentabilidade para a Missão. Em seu discurso, ele 
mostrou que o objetivo deste projeto é assegurar que os 
recursos estejam a serviço da missão de todo o Instituto 
porque somos chamados a viver como uma família glo-
bal. Para fazer isso, ele apontou o perigo associado ao uso 
míope de nossos recursos, à falta de transparência, mas 
também à falta de formação adequada e ética profissional; 
são obstáculos que podem diminuir o nosso impulso para 
uma família global.

Os participantes trabalharam gradualmente as diferentes 
matrizes apresentadas. A Matriz 6 despertou um diálogo 
mais aprofundado porque tocava diretamente a realida-
de financeira de cada comunidade e trabalho apostólico. 
Houve discussão em grupo e apresentação à assembleia.
Existe a parte teórica e a parte prática. A teoria era identificar 
a instituição, seu propósito, seus parceiros, sua fonte de ren-
da e suas diferentes áreas de despesa. A parte prática dizia 
respeito aos detalhes numéricos das receitas e despesas do 
ano passado e do ano em curso. Apareceram muitos parado-
xos que foram criados e criticados de forma construtiva.

A análise das matrizes 8 e 9 consistiu em levar o projeto de 
volta ao nível das instituições maristas. Trata-se de identi-

ficar pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças para 
cada instituição e, em seguida, criar um projeto para o de-
senvolvimento da instituição em particular. Isso é feito em 
grupos e depois apresentado à assembleia para as obser-
vações necessárias. O exercício foi realmente construtivo e 
enriquecedor porque todos aprenderam uns com os outros.

Este Seminário é único, pois abre os horizontes para uma 
nova maneira de gerenciar os recursos. Os participantes 
ficaram muito satisfeitos com o Seminário. Era possível ver 
em cada face a alegria de ter aprendido muito durante es-
tes 7 dias. Todos ficaram com a intuição de que é possível 
olhar para o futuro com muito otimismo.

Na noite de 9 de fevereiro, houve uma cerimônia de en-
cerramento. Em seu discurso, o Irmão Provincial agrade-
ceu ao Irmão Libardo por sua contribuição nas despesas 
relacionadas a este Seminário. Ele também agradeceu os 
facilitadores, lembrando os participantes da necessidade 
de implementar as instruções recebidas para uma sã ges-
tão dos recursos.

O Seminário terminou sábado 10 de fevereiro às 11:00 
com dois discursos. O Irmão Libardo enfatizou o espírito 
do sentimento de pertença ao instituto. Por outro lado, o 
Irmão Provincial criticou o perigo da perda de certos va-
lores maristas, como o trabalho manual e a virtude da hu-
mildade.


