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Notícias Maristas

AdministrAção GerAl

• O Comitê da Missão se reúne em 
Roma esta semana, de segunda-fei-
ra, 23 de julho, até sexta-feira, 27 de 
julho. Da Casa Geral participam os 
Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
geral, Ben Consigli, conselheiro geral, 
Ir. Libardo Garzón, Ecônomo geral e 

Carlos Alberto Rojas e Mark Omede 
do Secretariado da Missão.
• De segunda-feira, 23 de julho, até 
sábado, 28 de julho, os irmãos Ken 
McDonald e Óscar Martín Vicario, con-
selheiros gerais, participam da reunião 
da Conferência dos Superiores do Con-

tinente Africano, em Nairóbi, Quênia.
• Nesses mesmos dias, os Irmãos Er-
nesto Sánchez, Superior Geral, e João 
Carlos do Prado, Conselheiro Geral, 
participam da Assembleia Provincial 
e do Capítulo Provincial do México 
Ocidental, em Guadalajara.

A comissão internacional que prepara o Encontro Internacio-
nal de Jovens Maristas - Guatemala 2019 reuniu-se na Cida-
de da Guatemala de 27 a 30 de junho para dar continuidade 
aos preparativos para o encontro de jovens que será realiza-
do nesta cidade em janeiro de 2019.
O Encontro Internacional de Jovens Maristas - Guatemala 
2019 é organizado pelos quatro ramos da Família Marista e 
receberá participantes de diferentes lugares com a presença 
marista. Os participantes serão representantes das Unidades 
Administrativas de cada Congregação Marista, escolhidas 
pelas filiais. Cerca de 200 pessoas devem comparecer.
O principal objetivo da reunião da Comissão Internacional 
foi retomar e compreender todos os processos e toda a pre-
paração que se fizeram até agora, para melhor vermos o que 
ainda dever ser feito.
A reunião também ajudou a comissão a refletir outra vez so-
bre alguns pontos importantes relacionados com o encontro.
Os objetivos do encontro foram revistos mais uma vez e os 
detalhes dos aspetos técnicos foram discutidos.
A reunião da comissão internacional e da comissão organiza-
dora local foi um momento alto no esforço que se está fazen-
do para bem preparar este encontro; esperamos que algo de 
importante seja preparado para dar aos jovens maristas um 
encontro e uma experiência enriquecedores durante este 
encontro; é o quarto que se realiza deste tipo.
A comissão espera que os partici-
pantes desta reunião terão uma ex-
periência que pode ser partilhada 
com os seus grupos juvenis quando 
retornarem a seus respetivos países.
A qualidade dos jovens enviados a 
esta reunião é muito importante; os 
elementos com que a VIDA (é) TECI-
DA foram dialogados em nosso en-

contro. Eles devem manter-se vivos e irradiar à sua volta.
Também se falou sobre as qualidades que devem ter os pla-
nejadores experientes, os coordenadores; do mesmo modo se 
abordou o tema da logística, do movimento e outras ativida-
des, bem como questões sensíveis que dizem respeito às dife-
rentes realidades do encontro. A comissão refletiu como reve-
lar o mais possível o significado da metáfora da VIDA TECIDA 
durante todo o processo preparatório e durante o encontro.
É evidente que queremos preparar o encontro da melhor ma-
neira possível; contudo, devemos estar prontos para algumas 
mudanças e questões emergentes que podem surpreender-
-nos durante a reunião: esta foi a opinião geral dos membros 
da comissão. A comissão revisou a tarefa dos diferentes co-
mitês a serviço do encontro.
Os membros da comissão são os seguintes: Carlos Alberto 
Rojas, Mark Omede, Pe. Juan Carlos Piña (SM), Ir. Anne Mc-
Cabe (SM), Ir. Cristina Giustozzi (SMSM). Os membros da co-
missão organizadora local são: Irmãos Jorge Sánchez, Luis 
Manuel Gómez e Carlos Vélez. Os membros leigos incluem 
Kim Peña, Yasmin Arriaza, Heidy Ceérrez Cerrano, Alejandro 
Ciares, Victor Santizo.  

GuAtemAlA: encontro internAcionAl de jovens mAristAs - jAneiro de 2019

reunião dA comissão pArA A prepArAção do encontro de jovens

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=4826
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4826
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Duas jovens maristas do México par-
ticiparam do Fórum Político de Alto 
Nível 2018 (High-level Political Fo-
rum 2018 2018), a principal plata-
forma responsável pelos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, na sede da ONU, em 
Nova York.

O Fórum foi realizado de 9 a 
18 de julho, com a participa-
ção de Mariana Díaz e Nadia 
Lomelí.

As duas jovens representa-
ram milhares de jovens ma-
ristas da América Latina que 
estiveram envolvidos na ava-
liação dos oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, 
desde 2013 e na implemen-
tação dos ODS da ONU nos 
seus próprios países.

A Rede Marista de Solidariedade na 
América Latina (Red Corazón Solidario) 
e a FMSI ajudaram a organizar diversas 
iniciativas para promover sua partici-
pação. A última atividade foi uma reu-
nião à distância, com a participação de 
63 crianças que se reuniram simulta-
neamente em Brasília (Brasil) e Queré-
taro (México), nos dias 8 e 9 de junho, 

para encontrar maneiras de promover 
os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas.

Mariana e Nadia participaram de pa-
lestras sobre comunidades inclusivas 
para crianças; diálogo entre as crian-
ças e Marta Santos Pais, representan-
te especial do Secretário Geral das 

Nações Unidas sobre violên-
cia contra crianças; e a ação 
das crianças em relação aos 
ODS.

Membros do Movimento 
Mundial para as Crianças da 
América Latina e Caribe (MMI 
LAC), presentes em Nova York, 
organizaram esses eventos. O 
irmão Dan O'Riordan, repre-
sentante da FMSI em Nova 
York, recebeu e acompanhou 
Mariana e Nadia.

O Ir. Raúl Schönfeld foi nomeado cSuperior Provincial de 
Cruz del Sur para um mandato de três anos. Ele substituirá 
ao Ir. Alberto Aparício, provincial desde 2015.
A notícia foi dada aos maristas de Champagnat da Provin-
cia através de carta enviada pelo Ir. Ernesto Sánchez, Su-
perior Geral, no dia 18 de julho.
O Ir. Raúl iniciará o mandato durante o próximo Capítulo 
Provincial, que realizar-se-á entre os dias 28 e 30 de se-
tembro.
A Província Cruz del Sur, da Região América Sul, é formada 
por três países: Argentina, Uruguai e Paraguai.

Ir. Raúl José Schönfeld Hergenreder
O Ir. Raúl nasceu no dia 7 de janeiro de 1972, em San Ra-
fael, província de Entre Ríos, na Argentina. Vive nesse lo-
cal, com a família, em uma zona rural, até completar 12 
anos.
Em 1985 entra em contato com a vida marista, ingressan-
do no aspirantado de Luján, realizando nesse local os es-
tudos secundários.
Realiza a formação inicial no mesmo local e faz a profissão 
no Instituto em 1993.
Faz sua formação acadêmica no Instituo Superior Marista, 
conseguindo o título de Professor para o Ensino Primário 
e Professor de Ciências Religiosas. Fez um pós-grado em 
formação em Conferre, no Chile, durante o ano de 2002.

Foi professor de nível primário, de nível secundário e tam-
bém catequista. Foi também coordenador de pastoral.
Foi membro da equipe de animação vocacional da Provín-
cia.
Foi também mestre no noviciado interprovincial da cidade 
de Cochabamba, na Bolívia.
Em 2015 foi eleito conselheiro provincial e vice provincial, 
funções que desempenha atualmente. Coordena também 
a área da Vocação Marista na Província.

Fórum político nAs nAções unidAs

mAristAs pArticipAm nA AvAliAção dos objetivos de desenvolvimento sustentável

ir. rAúl josé schönFeld herGenreder

novo provinciAl de cruz del sur

Irmãos Raúl e Alberto durante os Capítulo Geral

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4829
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4827
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notíciAs breves

Brasil Centro-norte

Hermitage
Quarenta e quatro maristas da “Es-
cola de Educação de Hermitage”, 
junto com seis formadores e acom-
panhantes participaram de um reti-
ro, de 8 a 15 de julho, em Hermitage 
(França). Eles visitaram os lugares 
maristas ao longo dos caminhos per-
corridos por Marcelino, como Rosey 
e Marlhes. Eles também comparti-
lharam momentos de oração e re-
fletiram sobre o que esse programa 
de formação significou para eles e 
como vivê-lo no dia-a-dia.

novo CD Do   
ir. miCHael Herry

Entre os días 15 e 22 de julho 
aconteceu a 8ª edição da  Jorna-
da Vocacional da Família Marista, 
em Rondolândia (Brasil), com um 
público estimado de 45 pessoas, 
entre padres, Irmãos e Irmãs, bem 
como leigos e leigas maristas. O 
evento teve como objetivo princi-
pal ser espaço para evangelização 
e trabalho vocacional com a juven-
tude. Foi uma semana missionária 
de cunho vocacional.

Um novo álbum, com 37 músicas 
com hinos populares com temas 
bíblicos, está disponível no site do 
Irmão marista da Austrália: https://
goo.gl/EWMgCL Para baixar as mú-
sicas, clique com o botão direito do 
mouse sobre o título e escolha “sal-
var link como”. 

timor leste

Os Irmãos João Batista Pereira (Brasil 
Centro-Sul) e Manoel Soares da Silva 
(Brasil Centro-Norte) terminaram o 
curso de 20 semanas de inglês, na 
Austrália, antes de começar a nova 
missão em Timor-Leste.

amazônia

Neste ano se celebram 50 anos de 
presença marista no Estado do Acre 
(Província Brasil Sul-Amazônia). De-
pois de várias atividades, especial-
mente em Tarauacá e Cruzeiro do 
Sul, no dia 21 de julho houve uma 
celebração de agradecimento na ca-
tedral da cidade Cruzeiro do Sul.

vocAção mAristA nA áFricA

reunião AnuAl dA comissão AFricAnA              
de leiGos e irmãos

A Comissão Africana de Leigos e Ir-
mãos se reúne anualmente. O encon-
tro deste ano aconteceu no Centro In-
ternacional Marista (MIC), em Nairóbi, 
Quênia, de 4 a 6 de julho.
Os membros presentes foram a Sra. 
Alida Bodomanitra (Madagascar), Ir. 
John Kusi Mensah (Gana), Ir. Denis 
Khasu (Malauí), Ir. Elias Odinaka Iwu 
(Nigéria - Coordenador) e Ir. Valentin 
Djawu (Rep. Dem. Do Congo).
Os membros da Comissão discutiram 
questões gerais em primeiro lugar, a 
fim de criarem um ambiente para dis-
cutirem depois questões construtivas.
Duas questões foram propostas para 
esta primeira discussão, isto é, cele-
brações e comunicação.
É importante lembrar que todos os 
membros da Comissão Africana de 
Leigos e Irmãos foram convidados a 
finalizar seus planos de ação especí-
ficos para suas respetivas unidades 
administrativas. Em segundo lugar, 
precisavam desenvolver seus pró-
prios orçamentos para suas ativida-
des planejadas.
Um pensamento importante que sur-
giu durante a reunião foi a necessidade 
de o Secretariado dos Leigos continuar 
a apoiar a Comissão com os recursos 
possíveis para uma melhor formação. 
Além disso, para que o grupo tenha su-
cesso, há necessidade de apoio inaba-
lável dos Superiores Maiores da África 
e do compromisso dos membros.
O plano estratégico, que foi revisto, 
deu espaço para várias responsabili-
dades serem assumidas pelos respe-
tivos membros da Comissão Africana 
de Leigos e Irmãos.
Após as deliberações frutíferas da 
contribuição de Pep Buetas, que par-
ticipou da videoconferência, a Comis-
são Africana de Leigos e Irmãos apre-
sentou algumas considerações.

Não Católicos
No contexto africano, há uma experiên-
cia de não-católicos que expressaram 
disposição para se tornarem leigos ma-
ristas. Entendemos e valorizamos essa 
vocação de leigo marista, oriunda de 
pessoas que querem aprofundar sua 

fé cristã, guiada pelo espírito de Mar-
celino Champagnat e partilhando seu 
carisma. Portanto, quem quer que te-
nha o desejo / desejo de se tornar um 
leigo marista, não temos mandato para 
impedi-los. No entanto, sentimos que é 
preciso cautela para não escandalizar 
os irmãos católicos. O ecumenismo e o 
diálogo inter-religioso são necessários 
para incorporar os leigos não-católicos.
Em alguns casos em que os católicos 
deixaram a Igreja devido a casamen-
tos interconfessionas, achamos que 
incorporar esses não-católicos pode 
ser uma maneira de proporcionar-
-lhes uma oportunidade de retorno.
No entanto, há uma grande necessida-
de de acompanhá-los em sua jornada.

Fraternidades
Na África do Sul, na Comunidade La-
valla200> Atlantis, leigos e irmãos vi-
vem juntos. Em Mwanza, na Tanzânia, 
existe uma Fraternidade. Esperamos 
que essas experiências se espalhem 
para outras unidades administrativas 
na África. Nós gostamos da ideia das 
fraternidades, mas precisamos saber 
mais sobre isso e pedimos ajuda do 
Secretariado dos Leigos para isso.

Formação para irmãos e leigos
Na promoção dos leigos maristas, 
deve haver um programa bem coor-
denado para a formação de irmãos e 
leigos. Portanto, solicitamos ao Secre-
tariado dos Leigos que desempenhe 
um papel ativo no desenvolvimento 
do programa para a formação conjun-
ta em várias Unidades Administrati-
vas e no Nível Regional na África.

https://goo.gl/EWMgCL
https://goo.gl/EWMgCL
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4830
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mundo mAristA

Estados Unidos
Conferência de líderes maristas

França
Peregrinos canadenses

Casa Geral
Grupo de redação da Regra de Vida

México
FORMARME 10

África do Sul: Comunidade internacional 
Lavalla200> em Atlantis

Grécia: O poeta Manos Eleftheriou visita o 
Lycée Léonin Néa Smyrni, Atenas

A Comissão dos Direitos da Criança da 
Província da Nigéria organizou um se-
minário no dia 30 de junho em Orlu, 
Nigéria, sobre a proteção dos direitos 
das crianças e das pessoas vulnerá-
veis.

Os participantes eram orientadores 
de estudantes, diretores das escolas 
maristas da Nigéria e funcionários do 
Centro de Reabilitação Hopeville de 
Uturu.

Ultimamente, a comissão tem sensibi-
lizado o pessoal de todos os estabele-
cimentos maristas sobre a necessida-
de de salvaguardar crianças e pessoas 
vulneráveis   sob os cuidados maristas.

A comissão também está oferecen-
do seminários para diferentes grupos 

proteGendo os direitos dAs criAnçAs e dAs pessoAs vulneráveis

seminário sobre os direitos dAs criAnçAs em orlu, niGériA

eclesiais da Nigéria. O presidente da comissão, irmão Okey Venantius Anochie, 
nesse sentido, realizou um seminário sobre os direitos da criança, de 6 a 8 de 
julho, no Centro Nacional de Renovação de Enugu, para um grupo de religiosos 
que se preparam para a profissão perpétua.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4825
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No final do Programa para Formado-
res Atuais, que se realizou de 15 de 
maio a 12 de julho, na Casa Genera-
lícia, em Roma, os 17 Irmãos, de 14 
países, elaboraram uma lista de con-
siderações sobre um novo Guia de 
Formação.
“Foi uma experiência frutífera e sig-
nificativa, tanto para eles como para 
a administração geral que se enri-
queceu com sua presença e com as 
contribuições sobre um novo Guia 
de Formação”, afirmou o Ir. Anthony 
Leon, diretor do Secretariado Irmãos 
Hoje e coordenador do programa.
As mudanças incluem a possibilidade 
de que os Irmãos jovens aprendam 
dois dos quatro idiomas oficiais do 
Instituto: Espanhol, Inglês, Francês e 
Português. Também sugeriram ofere-
cer uma maior variedade de práticas 
espirituais como meditação, contem-
plação e cânticos. Do mesmo modo, 
deseja-se garantir que os formadores 
estejam mais presentes, atentos e 
próximos aos Irmãos jovens, como foi 
salientado por uma série de testemu-
nhos gravados em vídeo, em vários 
lugares do mundo marista, que foram 
vistos durante o programa.

A espiritualidade marista, o acom-
panhamento individual e em grupo 
foram algumas das expectativas prin-

cipais que os Irmãos jovens disseram 
e esperam receber durante sua for-
mação.
Com respeito ao programa, o Ir. An-
thony disse que os participantes 
“chegaram com uma postura muito 
profissional desejando melhorar suas 
habilidades na área da formação, po-
rém durante as nove semanas desco-

briram que não era necessariamente 
um programa de desenvolvimento 
profissional. Foi uma oportunidade 
pessoal para recordar e renovar sua 
identidade e missão como formado-
res. Portanto, não se trata tanto de 
um desenvolvimento profissional de 
o que fazer, mas descobrir uma nova 
confiança ao professar quem sou”.
No final da oitava semana, o Ir. An-
thony coordenou uma oficina sobre 
os resultados do Colóquio Internacio-
nal Marista sobre Formação Iicial feito 
em outubro de 2015, sobre o docu-
mento do Vaticano que versa sobre 
a identidade e a missão do religioso 
Irmão na Igreja e sobre a revisão do 
capítulo 4 das novas Constituições do 
Instituto.
Para examinar os apelos do XXII Capí-
tulo Geral, os participantes reuniram-
-se segundo as etapas de formação 
em que atuam (pré-postulado, pos-
tulado, noviciado e pós-noviciado) e 
elaboraram uma lista de considera-
ções para um novo Guia de Formação. 
As sugestões foram apresentadas ao 
Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez, 
que por sua vez as discutirá com o 
Conselho Geral.

proGrAmA pArA FormAdores AtuAis

os FormAdores derAm suGestões pArA um novo GuiA de FormAção

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4828
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4828
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liderAnçA e espirituAlidAde mAristA

FormAção pArA líderes nA provínciA compostelA

FAmíliA GlobAl

voluntAriAdo em n. d. de l’hermitAGe

Em outubro de 2017, um grupo de educadores maris-
tas da Província Compostela começou a aventura for-
mativa e experiencial do ELEM (Expertos em Liderança 
e Espiritualidade Marista). Foram muitos os conteúdos 
abordados ao longo do curso: identidade pessoal, espi-
ritualidade e religião, o modelo de liderança de Zenger 
e Folkman, nosso marco de interioridade Gier, a inteli-
gência espiritual, liderança e espiritualidade marista, 
mindfulness, dança contemplativa.

De 1 a 7 de julho foi concluído o percurso iniciado no 
ano passado, como líderes maristas, com um encontro 
na Residência Marista de Valladolid, no qual os partici-
pantes se debruçaram sobre o carisma marista a partir 
da liderança e da espiritualidade, tendo Maria e Mar-
celino como referências; aprofundaram a simbologia e 
a criatividade como fontes para favorecer o desenvol-
vimento espiritual e também tiveram o devido tempo 
para reflexão pessoal para servir de inspiração e passar 
para a ação nos Colégios.

Durante este último período, os participantes aprovei-
taram a sabedoria e a capacidade dos Irmãos Anthony 
León, Nicolás García e Siro López. Aprofundaram o fato 

que a espiritualidade não deve se limitar a um espaço 
determinado, nem a técnicas definidas, mas sim que 
a verdadeira criatividade impregne todos os tempos e 
espaços escolares, tendo o Evangelho como referência, 
com o objetivo de cuidar das pessoas. Também desco-
briram os traços de liderança de Marcelino Champag-
nat por meio de suas cartas, que se movia entre a força 
e a doçura, e conduzia para uma espiritualidade apos-
tólica, a caminho das periferias.

Minha estada em l’Hermitage foi mui-
to boa e ultrapassou minhas expec-
tativas. Desde minha chegada, tinha 
a intenção de servir, de abrir meu 
coração e todos os meus sentidos 
para deixar-me tocar por aquilo que 
iria viver, para apreciar cada membro 
da comunidade e, ao mesmo tempo, 
partilhar sem reservas com eles. Sem 
dúvida, no final, eu recebi muito mais 
do que fui capaz de dar. Ali se respira 
claramente o espírito marista: a fra-
ternidade, a simplicidade, a fé, o amor 
pelos outros e a alegria. Eu diria, so-
bretudo, a alegria!
Era uma oportunidade para aprofun-

dar minha fé, meus 
conhecimentos 
sobre os Maristas 
e, em particular, 
sobre a vida do Pe. 
Champagnat e da 
primeira comunidade dos Irmãozinhos 
de Maria. Sinto-me verdadeiramente 
abençoada por ter tido essa oportu-
nidade e muito orgulhosa de ter sido 
a primeira voluntária, esperando que 
minha iniciativa seja o início para aco-
lher, em l’Hermitage, outros jovens, 
cujos corações batem no mesmo ritmo 
que o meu, segundo o espírito de São 
Marcelino Champagnat.

Foi realmente uma experiência muito 
enriquecedora. Que Deus abençoe a 
comunidade de l’Hermitage! Sobre-
tudo, que Deus continue vivendo no 
meio deles!

A comunidade ficou muito feliz em 
acolher Mariana e agradeceu-lhe 
calorosamente no final de sua es-
tada.

Durante o mês de junho, Mariana Tapia Mendoza, partilhou 
a vida e a missão com a comunidade de N. D. de l’Hermi-
tage. Mariana é uma jovem marista de S. Luis Potosí(Mé-
xico). Ao terminar seus estudos universitários em Nantes 
(França), pediu para fazer um tempo de voluntariado em 
l’Hermitage. Ela acompanhou os grupos junto com um dos 
membros da comunidade e colocou seus dotes de artista 
a serviço da decoração da casa. Escutemos o que ela diz:

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4822
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4822
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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

vAnuAtu, uruGuAi e chile

Fmsi ApresentA três novos relAtórios pArA A onu sobre os direitos dAs criAnçAs

• A FMSI é uma fundação criada pelo Instituto dos Irmãos Maristas para 
promover e cuidar dos direitos das crianças. A FMSI realiza a sua mis-
são 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 2007, na Itália, come organização não lu-
crativa de utilidade social (onlus).
• Desde 2011 tem status consultivo especial junto ao Conselho Econô-
mico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas.
• 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 (Federação das Organizações 
Cristãs Serviço Internacional Voluntário), Observatorio Niñez y Adolescencia (ONA), Santiago de Chile.

A Fundação Marista 
para a Solidariedade 
Internacional (FMSI) 
apresentou no dia 
12 de julho três no-
vos relatórios sobre 
Vanuatu, Uruguai e 
Chile ao Conselho de 
Direitos Humanos da 
ONU.
Equipes maristas do 
distrito da Melanésia, 
da província de Cruz 
del Sur e da provín-
cia de Santa Maria de 
los Andes trabalha-
ram durante vários 
meses para preparar 
esses relatórios sobre 
várias questões que 
afetam os direitos 
das crianças.

O principal problema 
em Vanuatu são as crianças com deficiência e os efeitos 
das mudanças climáticas.

O Chile enfrenta questões relacionadas com a atenção de 
pais, crianças com deficiências, violência contra crianças 
e participação de crianças em todos os tipos de áreas de 
interesse.

O Uruguai tem pro-
blemas com justiça 
juvenil, moradia dig-
na, desconexão pre-
coce do sistema edu-
cacional e violência 
contra crianças.

O Conselho de Direi-
tos Humanos anali-
sará esses países em 
janeiro.

A FMSI espera agora 
preparar estratégias 
de lobby para apre-
sentar suas reco-
mendações ao cor-
po diplomático em 
suas embaixadas e 
missões permanen-
tes em Genebra, na 
Suíça.

Esses processos fortalecem as alianças maristas com orga-
nizações como a Franciscans International, a Edmund Rice 
International, o International Catholic Office for Children 
(BICE) e outras organizações nacionais.

Baixar os documentos apresentados: Vanuatu, Uruguai e 
Chile
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