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Notícias Maristas

AdministrAção GerAl

• No dia 12 de julho termina o pe-
ríodo de sessões plenárias do Con-
selho Geral.
• No mesmo dia, se conclui o curso 
para formadores atuais, que come-

çou em 15 de maio, com a participa-
ção de 17 irmãos de 14 países.
• Quarta e quinta-feira, os Irmãos 
Ben Consigli, João Carlos do Prado, 
Conselheiros gerais, e Carlos Saúl 

Corzo, de Norandina (secretário 
auxiliar durante o Capítulo Geral), 
trabalham na conclusão das Atas do 
Capítulo, que serão imprimidas em 
seguida.

O Presidente da Rede Marista Inter-
nacional de Instituições de Educação 
Superior, Ir. Roberto Méndez López, 
escreveu uma carta, no dia 19 de ju-
nho, convocando os seus membros 
para a próxima Assembleia, que rea-
lizar-se-á em Lima, Peru, de 1-5 de 
abril de 2019. Esta será a oitava As-
sembleia da Rede, que se reuniu pela 
primeira vez em 2004, em Curitiba. 
Participam dela mais de 20 Institui-
ções Maristas de Educação Superior.

A Rede Marista Internacional de Ins-
tituições de Educação Superior inte-
gra o conjunto das obras da Missão 
Compartilhada por irmãos, leigas e leigos das diferentes 
Províncias do Instituto Marista. Cada IES constitui um nó 
da rede, com conexões multidirecionais em comunicação 
interinstitucional e unidirecional relacionada a um núcleo 
coordenador das tarefas e funções específicas negociadas 
coletivamente.

As relações entre as IES que integram a Rede, e que por 
sua vez a justificam, fundamentam-se nos seguintes prin-
cípios:

∙ Identidade: o carisma marista, entregue à Igreja pelo Es-
pírito Santo por mediação de São Marcelino Champagnat, 
forma de tal maneira o nosso querer, ser e fazer que nos 
coloca como detentores de uma proposta educativa clara, 
valiosa e especial.

∙ Pertença: compartilhar o carisma marista cria um sentido 
de pertença que gera relações de fraternidade, serviço e 

colaboração. Além do apoio mútuo, o espírito de perten-
ça constitui fonte de motivação para as comunidades de 
Educação Superior da Rede.

∙ Igualdade: 
todos os integrantes a Rede gozam dos mesmos direitos e 
obrigações independentemente de seu desenvolvimento 
e complexidade.

∙ Participação: todos os integrantes da Rede estão com-
prometidos em contribuir, dentro de suas possibilidades, 
com recursos de todo o tipo para o funcionamento e enri-
quecimento da mesma.

A Rede Marista Internacional de Instituições de Educação 
Superior é acompanhada pelo Secretariado de Missão do 
Instituto, que promove a integração da caminhada dessas 
instituições com o plano estratégico de animação e de go-
verno do Instituto.

educAção superior com o cArismA de chAmpAGnAt

AssembleiA de instituições mAristAs de educAção superior em Abril de 2019

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4813
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brAsil: “sentido dA VidA”

pucpr reAlizA eVento do projeto Átrio dos Gentios

A edição de 2018 do Projeto Átrio dos 
Gentios no Brasil terá como tema “Sen-
tido da Vida” e será realizado de 3 a 5 
de setembro, em Curitiba, na Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PU-
CPR). O Átrio dos Gentios é um projeto 
do Pontifício Conselho para a Cultura do 
Vaticano e tem como objetivo favorecer 
o diálogo entre os crentes e não crentes 
sobre os temas fundamentais da exis-
tência humana. No Brasil, é realizado 
pelo Instituto Ciência e Fé da PUCPR.

O Projeto Átrio dos Gentios é uma res-
posta ao discurso inspirador de Bento XVI, de 21 de de-
zembro de 2009.  Atualmente, o Papa Francisco reafirmou 
a importância desse diálogo para a igreja. A partir disso, o 
Pontifício Conselho para a Cultura se inspirou para criar 
lugares de encontro e de diálogo, espaço de liberdade 
de expressão e respeito por aqueles que não acreditam 

e aqueles que fazem perguntas sobre 
sua fé.

Fazendo referência ao “Átrio dos Gen-
tios” do templo de Jerusalém construí-
do depois do exílio, durante os anos 
20-19 ac, este projeto é um espaço 
onde todos podem atravessar sem dis-
tinção de cultura, língua ou vocação re-
ligiosa, e onde é possível se perguntar 
sobre as grandes questões da vida e da 
sociedade e, assim, chegar mais perto 
do “Deus desconhecido”.

Dessa forma, o Átrio é uma janela para o mundo da cultura 
contemporânea que quer ouvir as vozes que ressoam em 
suas diferentes buscas e perspectivas.

Detalhes sobre o evento a realizar-se em setembro podem 
ser consultados nesse link: http://cienciaefe.pucpr.br/

A Província da Nigéria criou uma fundação chamada Marist 
Solidarity Foundation (MaSoF), na Nigéria. A fundação foi 
inaugurada no dia 30 de junho de 2018 pelo Provincial, Ir. 
Vincent Abadom, e membros do seu Conselho. Durante as 
sessões que trataram do plano estratégico da Província, 
dentro do IX Capítulo Provincial, foi nomeada uma comis-
são para elaborar o esquema de funcionamento da fun-
dação. Esse grupo elaborou a primeira fase do Processo 
de Operações. Tal comissão é formada pelos irmãos Hen-
ry Uzor (coordenador), Christian Onu (secretário) e Ekene 
Osuji (membro). A Província da Nigéria tem estada envol-
vida em empreendimentos solidários desde o seu início. É 
necessário harmonizar esses empreendimentos solidários 
sob uma base de solidariedade mais estruturada para efi-
ciência e melhor prestação de serviços.

Além disso, o corpo marista global, sob os auspícios da 
Rede Internacional de Solidariedade Marista, sugeriu que 
a Província da Nigéria seja capaz de operar plenamente o 
desenvolvimento da solidariedade, visto a magnitude dos 
empreendimentos solidários e iniciativas que protagoniza.

Os números das crianças pobres, marginalizadas e indi-
gentes que recebem bolsas de estudo nas Escolas Ma-
ristas e Escolas não Maristas, no Centro de Reabilitação 
Hopeville, no Nike Center for the Disabled, entre outros, 
são empreendimentos contínuos de solidariedade na 
Província. Há uma forte necessidade de colocar todas 
essas iniciativas de solidariedade sob uma mesma or-
ganização de solidariedade, para uma gestão melhor e 
mais eficiente.

Os objetivos da nova fundação são:
• Promover a educação, a justiça solidária e a paz;
• Identificar-se com os pobres e oprimidos da sociedade;
• Apoiar o empoderamento espiritual e cultural dos jovens
   e agir em solidariedade com os oprimidos;
• Promover o direito humano e a autodeterminação;
• Desenvolver e coordenar estratégias de captação de
   recursos que respondam às necessidades de
   solidariedade da província;
Cooperar e fazer parcerias com outros grupos e organi-
zações de solidariedade para o desenvolvimento de uma 
cultura de solidariedade que responda às necessidades 
das pessoas nas periferias.

buscAndo A mudAnçA

proVínciA dA niGériA Abre umA FundAção de solidAriedAde

http://cienciaefe.pucpr.br/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4810
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4815
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notíciAs breVes

AustráliA

MediterráneA

Os colégios da Província (Espa-
nha, Itália e Líbano) contarão com 
a colaboração do ‘Cambridge As-
sessment English’, para que os 
alunos, no final do colegial, pos-
sam alcançar o nível B2 do estu-
do da língua inglesa. 

Cruz del sur

No dia primeiro de julho, cele-
brou-se o jubileu de vida religiosa 
marista de três Irmãos no colégio 
Marcellin College Bulleen, da re-
gião de Melbourne: Irmãos Bill 
Dillon (70 anos), Peter Howes (60 
anos) e John Hilet (25 anos). Uma 
semana depois, dia 7 de julho ou-
tros irmãos da região de Sidnei 
celebraram seus jubileus religiosa 
em Hunters Hill: Peter Corr (50) 
Years), Francis Elvidge (50), Luke 
Smyth (75), Gerald Burns (70), 
Bill Dillon (70), Vincent Shekle-
ton (75), Robert Aitken (50), Ray 
Arthur (50), Paul Murphy (60) and 
Bernard Hatfield (70).

De 20 a 22 de junho se realizou 
a Assembleia Anual de Diretores 
Gerais, Administradores, Repre-
sentantes Legais, Coordenadores 
de centros educativos e Adminis-
tradores das obras da Província. O 
encontro aconteceu em Luján, na 
Argentina, e contou com a partici-
pação de membros dos três paí-
ses da Província.

CAMbojA

Está na internet o site da Soli-
dariedade Marista de Camboja 
(www.maristcambodia.org). Tra-
ta-se de uma ONG internacional, 
parte integral da missão dos Ma-
ristas de Champagnat que pro-
movem no país a defesa e empo-
deramento das crianças, dando 
educação para crianças e jovens 
com desabilidades.

estAtísticAs do instituto – 31/12/2017

PROVÍNCIAS Temp. Perp. Irmáos Noviços

AFRIQUE CENTRE EST 11 70 81 10

AMÉRICA CENTRAL 3 93 96 0

ASIA (DIST.) 8 0 8 8

AUSTRALIA 1 206 207 4

BRASIL CENTRO-NORTE 15 87 102 3

BRASIL CENTRO-SUL 11 83 94 0

BRASIL SUL-AMAZONIA 4 113 117 1

CANADA 0 103 103 0

COMPOSTELA 3 189 192 1

CRUZ DEL SUR 4 99 103 1

EAST ASIA 31 85 116 6

EUROPE CENTRE-OUEST 0 100 100 0

IBÉRICA 0 151 151 0

L'HERMITAGE 1 271 272 0

MADAGASCAR 11 45 56 2

MEDITERRÁNEA 1 174 175 0

MELANESIA (DIST.) 6 17 23 2

MÉXICO CENTRAL 4 82 86 2

MÉXICO OCCIDENTAL 13 109 122 6

PACIFIC (DIST.) 2 74 76 4

NIGERIA 17 83 100 20

NORANDINA 6 106 112 5

Sª. MARÍA DE LOS ANDES 3 81 84 1

SOUTH ASIA 6 47 53 3

SOUTHERN AFRICA 42 68 110 7

UNITED STATES OF AMERICA 1 128 129 1

WEST AFRICA (DIST.) 25 58 83 8

TOTAL 229 2722 2951 95

http://www.maristcambodia.org
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mundo mAristA

Costa do Marfim
Khorogó

França
Lavalla200> em La Valla

Canadá
Rawdon, Quebec - Camp Mariste

Brasil: Porto Alegre: 3ª Assembleia da 
Região América Sul

Espanha: Valladolid: Irmãos Tomás Briongos, 
Tony Leon e José Santamarta

Austrália
Celebrações de jubileus em Sidnei

Até 12 de julho continua o curso de 
formadores, com 17 participantes, 
que começou no dia 15 de maio. Uma 
das etapas do programa foi a peregri-
nação aos lugares maristas, realizada 
entre os dias 21 e 30 de junho.

A peregrinação foi dividida basica-
mente em três partes:
Tempo de oração e reflexão pessoal;

Tempo de estudo de conteú-
dos apropriados aos forma-
dores, sob a orientação do Ir. 
Michael Green da província da 
Austrália;

Visitas e peregrinação aos di-
ferentes locais da origem ma-
rista, incluindo Taizé, devido 
a seu significado na formação 
de jovens.

Os deslocamentos foram fei-
tos em ônibus, mas em alguns 

trechos o caminho foi percorrido a pé 
para que os participantes pudessem 
“sentir o que Marcelino sentiu” du-
rante suas inumeráveis andanças.

A peregrinação foi preparada com 
antecedência pela equipe coordena-
dora do curso, e espiritualmente por 
cada participante. Para muitos, essa 
foi sua primeira oportunidade de vi-

sitar os lugares do Fundador e dos 
primeiros Irmãos.

Para o Ir. Anton, do Vietnã, “estar nos 
lugares onde viveu Marcelino foi uma 
emoção especial e um aprendizado 
sobre a história, o carisma e a espiri-
tualidade da Congregação, coisa que 
para um Irmão formador, é essencial”. 
Já para o veterano Ir. Rodrigo, da Pro-

víncia América Central, “foi 
uma graça voltar novamen-
te. Agora, pude saborear a 
experiência com calma e, 
como Maria, meditar no co-
ração sobre cada um dos es-
paços e acontecimentos ali 
ocorridos”.

Um agradecimento especial 
à equipe de L´Hermitage 
e ao Ir. Michael Green pela 
acolhida e pelas excelentes 
reflexões que nos propor-
cionaram.

curso pArA FormAdores

pereGrinAção do Grupo de FormAdores Aos luGAres mAristAs

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4814
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umA celebrAção AleGre e umA Visão AudAciosA

FilipinAs: 10 Anos dA proVínciA eAst AsiA e 70 Anos de presençA mAristA

No dia 23 de junho, Nossa 
Senhora de Cotabato, Fili-
pinas, acolheu uma tripla 
celebração: 70 anos de 
presença marista nas Fili-
pinas, 10 anos da Provín-
cia East Asia e o encerra-
mento das celebrações do 
bicentenário marista. 

Irmãos Maristas de toda 
a Província East Asia, do 
México e dos Estados Uni-
dos, colaboradores leigos 
das escolas maristas, re-
presentantes de congre-
gações e dioceses que 
colaboram conosco, ben-
feitores, representantes 
da PTA (Associação de Pais 
e Mestres), ex-alunos, alu-
nos e outros convidados 
honraram o evento.

Foi feita uma homenagem 
aos Irmãos dos Estados Unidos que trabalharam nas Fi-
lipinas, aos Irmãos do México que fundaram na Coréia, 
à Arquidiocese de Cotabato e às Dioceses de Antipolo, 
Malaybalay, Marbel e Kidapawan, aos Vigariados Apos-
tólicos de Jolo e Puerto Princesa, aos Oblatos de Maria 
Imaculada (OMI), aos Padres Maristas (SM), às Irmãs Ma-
ristas Missionárias (SMSM), aos Padres Passionistas (CP), 
às Oblatas de Notre Dame (OND), às Irmãs Dominicanas 
(OP) e às Religiosas da Virgem Maria (RVM).

"Uma alegre celebração e uma visão audaz",foi o tema da 
celebração e uma expressão de gratidão pelos 70 anos 
nesta parte do mundo marista.

Por uma mensagem em vídeo o Ir. Ernesto Sánchez, FMS, 
falou dos cinco apelos do XXII Capítulo Geral. Por outro 
lado, sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Orlando 
Quevedo, OMI, DD, primeiro cardeal filipino, que é ex-alu-
no marista, partilhou seu agradecimento por ser um fruto 
da educação marista.

O Ir. James Mcknight, FMS, que 
foi Provincial da Província Fi-
lipinas, falou de sua alegria 
pelo modo com foi acolhido 
pelos Irmãos Maristas filipi-
nos, tanto ele, como outros 
Irmãos estrangeiros.O evento 
permitiu que os Irmãos Maris-
tas e os colaboradores leigos 
considerassem melhor o que 
significa ser maristas em pa-
lavras e obras. A celebração 
também marcou o novo come-
ço para todos os maristas de 
Champagnat, enquanto con-
tinuam sua caminhada com o 
objetivo de tornar Jesus e Ma-
ria conhecidos e amados por 
todos.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4807
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4807
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No dia 1º de julho, em Lardero, numa 
celebração, realizou-se o compromis-
so de leigos com o carisma marista na 
Província Ibérica. Cinco leigos de Pam-
plona fizeram este gesto de adesão e 
compromisso com o carisma (José An-
tonio Zazu Piramuelles, Marisol López 
Fernández, Irene González Antón, Ro-
drigo Espinedo Escalada e José Igna-
cio Hualde Gallego) e dois de Zaragoza 
(José Antonio Negre Hernández de la 
Torre e Cristina Martínez Marqués).

Foi uma celebração dominical carre-
gada de sentido e de emoções. Parti-
ciparam muitas pessoas que queriam 
partilhar a alegria do encontro e da 
vocação reconhecida: Irmãos, com-
panheiros e amigos celebraram esse 
passo na vida de sete pessoas que, 
a partir desta data, são consideradas 
como maristas.

O itinerário que leva ao compromisso 
laical com o carisma marista é uma pro-
posta promovida e realizada pela Pro-
víncia em coordenação com o Instituto 

Marista, com a finalidade de realizar um 
processo de formação para as pessoas 
que desejam aprofundar sua vivência 
cristã do jeito de Maria e ao modo de 
S. Marcelino Champagnat, e que culmi-
na com o reconhecimento público do 
compromisso dos leigos com o carisma 
por parte da Instituição Marista. A pro-
posta se baseia fundamentalmente no 
discernimento das experiências vividas 
e no acompanhamento pessoal.

A fórmula para o compromisso é a se-
guinte:
Em presença de Deus Pai, da nossa Boa 

Mãe e de S. Marcelino Champagnat, 
depois de um processo de discerni-
mento de minha vocação cristã vivida 
segundo o carisma marista de Cham-
pagnat, eu desejo e é minha vonta-
de, ser reconhecido como leigo (lega) 
marista na Província Ibérica. Peço ao 
Ir. Superior Provincial ser acolhido(a) 
nesta família e me comprometo a cul-
tivar e a viver minha fé, a partilha-la 
com minha comunidade e com outros 
Irmãos e leigos maristas e a tornar Je-
sus Cristo conhecido e amado, cons-
truindo, com a ajuda do Espírito Santo, 
uma Igreja profética e mariana.

leiGos se comprometem A tornAr jesus cristo conhecido e AmAdo

compromisso lAicAl nA proVínciA ibéricA

Uma das Comunidades Internacio-
nais para um Novo Começo (Projeto 
Lavalla200>) se encontra em Mount 
Druitt, um subúrbio de Sydney, Aus-
trália. Seus membros são Argelia Her-
nández Mendoza, Rodrigo Gris Castro, 
Ir. Jonnel Sisneros e Ir. Lawrie McCane. 
O principal trabalho da comunidade é 
com a Zona de Aprendizagem Marista 
(Marist Learning Zone - MZL).

O MLZ é um programa de aprendizagem 
cooperativo entre a Educação Católica 
da Diocese de Parramatta e a Comu-
nidade Lavalla200> de Mount Druitt. 
A MLZ não é uma escola, mas oferece 
um reposicionamento temporário para 
jovens matriculados em uma escola da 
rede da Diocese de Parramatta, que 
saíram do sistema escolástico. Ele os 
conecta de volta ao aprendizado, de-

senvolvendo habilidades de comunica-
ção, colaboração e prontidão geral para 
a vida. O programa prepara os jovens 
para voltar a envolver-se com a apren-
dizagem em aspectos que atendam às 

suas necessidades. O MLZ é oferecido 
sem custo para os participantes.

No dia 31 de maio, a comunidade La-
valla200> e os alunos do MZL se jun-
taram à equipe da Unidade de Edu-
cação Indígena Jarara para participar 
do Dia da Reconciliação, durante a 
Semana da Reconciliação Australiana, 
que teve como tema "Não manter a 
história um mistério. Aprenda, com-
partilhe, cresça...".

A Unidade de Educação Indígena Ja-
rara interage com alunos aborígenes 
de 55 escolas primárias e secundá-
rias e faz parte do sistema de escolas 
católicas da Diocese de Parramatta e 
dedica-se à educação e ao cuidado 
pastoral de estudantes aborígenes e 
de suas famílias.

lAVAllA200> oceAniA

comunidAde de mount druitt FortAlece lAços com A comunidAde AboríGene

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4806
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4808
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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

leiGos se comprometem A tornAr jesus cristo conhecido e AmAdo

compromisso lAicAl nA proVínciA ibéricA

Um grupo de leigos maristas do Peru 
trabalha com aproximadamente 
1.400 crianças, sem contar os adul-
tos e pessoas de terceira idade. Já 
são mais de cinco anos provendo au-
las e doando equipamentos, utensí-
lios escolares e roupas aos pequenos 
que vêm às Salas de Estimulación 
Temprana – SET para crianças de 1 
e 2 anos e Programas não escolares 
de Educação Inicial – PRONOEI, para 
crianças de 3 a 5 anos, etapas essas 
não atendidas pelo sistema educati-
vo público.

O grupo têm seu 
centro de opera-
ções no Colégio 
Marista São José, 
da cidade de Hua-
cho, a 150km ao 
norte de Lima, que 
faz parte da Pro-
víncia “Santa Ma-
ría de los Andes”. 
Suas atividades 
são divulgadas 
pela página Face-
Book LAICOS MA-
RISTAS DE CHAM-
PAGNAT PERÚ (@
laicosmaristaspe-
ru). Ela responde 
pela necessidade 
de fomentar a co-
municação com os ex-alunos nas 
redes sociais, para que não percam 
sua identidade e conservem o belo 
legado de espiritualidade que lhes 
inculcaram no Colégio.

Na liderança da equipe e seu tra-
balho social estão os veteranos ex-
-alunos Arturo Bazalar e Alejandro 
Montes, acompanhados pelo Ir. Car-

los Arrazubi, e contam com o apoio 
do sacerdote Pe. Antonio Colombo, 
vice-párroco da catedral São Barto-
lomeu. Também integram o grupo os 
ex-alunos Antonio La Rosa e Manuel 
Lau Chang e os ex-Irmãos Isidoro Ra-
miro e Ángel Labrador, que se divi-
dem entre Espanha e Peru na missão 
de voluntariado.

São oito os membros fixos aos quais, 
ocasionalmente, se junta a Comuni-
dade Educativa por meio de alguns 
alunos, pais de família e professores 

que se unem à equipe de pastoral 
solidária. Quando as atividades re-
querem, acodem todos os mencio-
nados em número aproximado de 
38 integrantes, demonstrando que o 
Colégio não é uma ilha, mas um ma-
nancial de solidariedade.

As reuniões quinzenais são feitas no 
Colégio; nelas são programadas as 

atuações atendendo as solicitações 
recebidas depois de uma verificação 
prévia. Esta última exige deslocar-se 
aos lugares e constatar as necessida-
des junto aos responsáveis e agen-
tes sociais dos diversos povoados ou 
assentamentos.

Entende-se que o autêntico “Evan-
gelho Marista” se apoia no exemplo 
de vida feito de amor ao próximo. 
É habitual sua presença nos bairros 
periféricos para apoiar as famílias 
desejosas de escolarizar seus filhos 

a partir do slogan: 
“Aprender hoje 
é aprender para 
toda a vida”. Admi-
ra o espírito luta-
dor e a capacidade 
de sacrifício das 
mães para asse-
gurar o direito de 
educação a seus 
filhos.

O grupo de Leigos 
Maristas de Hua-
cho realiza um tra-
balho apostólico 
fortemente solidá-
rio lá onde desco-
brem uma necessi-
dade ou levantam 
a voz pedindo 

ajuda. Sua ação material está centra-
da em proporcionar às crianças um 
espaço digno e adequado às suas 
necessidades formativas nos anos 
cruciais da infância. Assim formulam 
seu objetivo básico: “Seguir traba-
lhando com os mais necessitados de 
uma mão amiga, do amor do Senhor, 
da ternura da Boa Mãe e do calor hu-
mano do Padre Champagnat”.

A “noVidAde mAristA” estÁ no exemplo de VidA Feito de Amor Ao próximo

leiGos mAristAs de chAmpAGnAt de huAcho, peru

lAVAllA200> oceAniA

comunidAde de mount druitt FortAlece lAços com A comunidAde AboríGene
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