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Unidos pelo carisma e pelo seguimento de Jesus Cristo
Encontro ampliado do Secretariado dos Leigos
O Secretariado dos Leigos fez seu
encontro ampliado deste ano nos
dias 11 a 16 de outubro, na Casa Provincial de México Central, cidade do
México. Nossos trabalhos e diálogo
foram inspirados nos apelos do XXII
Capítulo Geral, nas orientações do
plano estratégico da Administração
Geral e na experiência de cada um
em partilhar com distintos grupos de
leigos de sua Região.
Participaram Agnes Reyes (diretora ajunta, Ásia), Pep Buetas (diretor adjunto, Europa), Ana Saborío
(Arco Norte), Carole Wark (Oceania)
e João Luis Fedel (América do Sul).
Não pode estar presente o Ir. Elias
Odinaka Iwu (África). Além deles,
tivemos a presença dos dois conselheiros de ligação, Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa e Ir. João Carlos do
Prado e a valiosa ajuda do Ir. Teófilo
Minga, nas traduções.

Administração Geral
• De 28 a 30 de novembro se reuniu, na Casa Geral, o Conselho da
FMSI, com a presença dos Irmãos
Ken McDonald, Conselheiro Geral
e presidente da Fundação, Libardo
Garzón, Ecônomo Geral, e Marzia
Ventimiglia, diretora da FMSI.
• De segunda-feira a quarta-feira se
reúne o Comitê Ad Hoc convocado
para ajudar a traçar linhas para a
comunicação do Instituto. Participam os Irmãos conselheiros gerais
João Carlos do Prado e Sylvain Ramandimbiarisoa, além de Luiz da
Rosa, diretor do Departamento de

comunicação do Instituto, Carmem
Murara (Brasil Centro-Sul) e José
María Martín (Conferência Marista
Espanhola).
• Entre os dias 29 de outubro e primeiro de novembro, em Lima, no
Peru, realiza-se a reunião do Conselho Diretor da Rede de Universidades em Lima, Peru. Participam
os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, e Carlos Alberto Rojas
Carvajal, Diretor do Secretariado de
Educação e Evangelização.
• O Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, de 1 a 4 de novembro,
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participa do encontro com o Conselho do Distrito Marista da Ásia.
• De 1 a 4 de novembro se encontra,
na Casa Geral, o grupo de trabalho
sobre respostas às crises de abuso
sexual de menores. Participam da
reunião os Conselheiros Gerais Ken
McDonald e Ben Consigli.
• A equipe de formação permanente se encontra na Casa Geral, de 1
a 9 de novembro, com a presença
dos Irmãos Óscar Martín Vicario,
Conselheiro Geral, e Ir. Ángel Medina, diretor adjunto do Secretariado
Irmãos Hoje.
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Nossos objetivos foram:
1. Constituir-nos como Secretariado Ampliado, com sentido comunitário e familiar, unidos pelo carisma
e pelo seguimento de Jesus Cristo;
2. Partilhar experiências relacionadas com a animação laical em cada
Região ou Unidade Administrativa;
3. Reler os apelos do XXII Capítulo
Geral;
4. Conhecer o Plano de Ação do Secretariado e o plano estratégico da
Administração Geral;
5. Revisar conceitos relacionados
com os processos laicais;
6. Conhecer e partilhar com os leigos maristas da Província México
Central;
7. Conhecer os avanços na atualização das Constituições e Regra de
Vida no que se refere à relação entre Irmãos e leigos;
8. Avançar na reflexão sobre a vinculação e a estrutura associativa;
9. Refletir e elaborar estratégias de
promoção, formação e acompanhamento para cada Região do Instituto, segundo as novas orientações;
10. Identificar as áreas de cada Região que necessitam de maior ênfase nos processos de animação nos
próximos anos;
11. Refletir sobre a liderança partilhada e a função de
cada um em relação aos temas práticos;
12. Otimizar o Plano de Ação do Secretariado, em comunhão com o Plano Estratégicoda Administração Geral.
Em nossa reunião, destacamos que o sábado, dia 13, foi
de encontro com os distintos grupos de leigos: de manhã
nos reunimos com a Comissão de Leigos do México Central e com a Comunidade base animadora da experiência
FORMARME; de tarde, partilhamos com um bom grupo de
representantes do MChFM da Província.
Pudemos observar o desenvolvimento da vida laical e
de comunhão que está brotando em muitas pessoas que
têm o desejo de viver como maristas e de partilhar o carisma de Champagnat com outras pessoas. Destacamos

a oportunidade de ter contato com o estilo de vida que
se vive na Casa Provincial, partilhando a mesa com os Irmãos, religiosas, leigos, jovens estudantes universitários
maristas que nela residem e animadores que trabalham
nas equipes da Província. Para nós foi uma verdadeira
experiência de Igreja, de rosto mariano, uma mesa em
que se partilha o pão da fraternidade, de modo simples e
onde todos têm lugar. É um grande tesouro da Província
do México Central, que nos inspira a seguir caminhando
em nossa maior comunhão de Irmãos e Leigos.
Somos muito agradecidos, pois fomos muito bem atendidos pelo Provincial, Ir. José Sánchez e seu Conselho, com
quem tivemos contato permanente e a quem agradecemos a preocupação para conosco e seu jeito próximo e
familiar. Um agradecimento especial a Pedro Chinchilla,
responsável da Comissão Provincial de Leigos, que esteve
atento às nossas necessidades e organização da logística.
Raúl Amaya Rivera - Diretor do Secretariado dos Leigos

30 de outubro de 2018

2

Notícias Maristas 548

Notícias breves

Solidariedade transformadora

Educadores Ibérica

FÓRUM DO VOLUNTARIADO DO BRASIL MARISTA

Sábado passado, todos os educacores da Província se reuniram
em Toledo e Logroño para refletir
sobre a convivência e a gestão de
conflitos nas obras educativas.
Além disso, foram apresentados
os projetos que venceram o I Concurso de boas práticas educativas.

Solidariedade do Canadá
Leigos e Irmãos maristas do Canadá se mobilizaram e recolheram
5.000 dólares para enviar para a
Província Norandina e assim ajudar os emigrantes da Venezuela
que são acolhidos no centro marista ‘Un corazón sin fronteras’, na
Colômbia.

Brasil Sul-Amazônia
A Província lançou o documento
“Posicionamento Infâncias”. O documento consiste em um material
que serve de orientação e formação para o desenvolvimento de
projetos, ações e estratégias que
contribuam com a valorização e
compreensão das crianças em todos os espaços de atuação da Instituição.

Arco Norte
O comitê regional e os provinciais
da região se encontram, desse o
domingo passado, na Casa Provincial do Canadá. O encontro,
que acontece a cada dois anos,
tem como objetivo criar sintonia
e promover uma caminhada conjunta entre as 5 províncias da área
norte do continente americano.

Obrigado, Estefanía
Estefanía Aguirre, durante os últimos 3 anos, foi a jornalista do
Departamento de Comunicações
da Administração Geral do Instituto. Dia 31 de outubro termina sua
colaboração com a Casa Geral e
regressa à Espanha. Desejamos a
ela sucesso em sua vida.
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Entre os dias 23 e 24 de outubro,
representantes das três Províncias
Maristas do Brasil e outros convidados que trabalham com iniciativas
sociais, estiveram reunidos em Porto
Alegre, para a realização do Fórum
do Voluntariado do Brasil Marista.
Coordenado pela UMBRASIL, o encontro teve como objetivo propiciar
aos participantes um momento significativo para a partilha das práticas
existentes entre as diversas realidades. De acordo com Paulo Quermes,
um dos coordenadores do encontro,
esta foi uma forma de oportunizar
caminhos para fortalecer a atuação
das Províncias Maristas do Brasil em
prol de uma solidariedade transformadora. “O Fórum também possibilitou a construção de projetos comuns
a todas as Províncias com a abertura
para a Região América Sul”, afirma.
O Ir. Valdícer Fachi, diretor do Departamento Cmi da Administração
Geral apresentou aos participantes
as várias experiências e possibilidades de voluntariado internacional
e interprovincial vinculados ao Instituto Marista. O Ir. Fachi disse que
o fórum foi uma demonstração de

como é possível ter maior eficácia e
assertividade tanto no voluntariado
local quanto no interprovincial: “fico
muito feliz de ver que temos pessoas disponíveis e desejosas de doar
seu tempo e talentos para contribuir
para os mais necessitam continuando desta forma o desejo de Marcelino Champagnat: todas as dioceses
do mundo estão em nossos planos”.
O encontro foi um espaço onde cada
uma das três províncias do Brasil
pode apresentar as próprias atividades em relação ao voluntariado.
Vários convidados destacaram diferentes projetos e atividades ligadas
ao voluntariado e, em grupos, se
analisou quais as possibilidades de
direcionamento para a realização do
voluntariado conjunto no Brasil Marista.
Ao final do processo, cada grupo
apresentou suas perspectivas, que
serão analisadas pela Comissão de
Evangelização da UMBRASIL e transformadas em orientações para este
trabalho.
No site da UMBRASIL é possível ler a
crônica completa do evento.
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Mundo Marista

França: Grupo da terceira idade de língua
inglesa em La Valla

Espanha: Comunidade de formação das
Provincias Mediterranea e Compostela

Líbano
Groupe Champagnat Jabal el Saydeh

Filipinas: Profissões perpétuas dos Irmãos
Jeffrey Guino-o, Adrian Manaay e Fred Salubre

Fórum do Voluntariado do Brasil Marista
em Porto Alegre

Guatemala
Campamento vocacional Marista 2018

Província Afrique Centre-Est
PREPARANDO O VI CAPÍTULO PROVINCIAL DA PACE
A comissão preparatória do VI Capítulo Provincial da Afrique Centre-Est
(PACE) se reuniu em Kigali, Ruanda,
para finalizar os preparativos do próximo Capítulo Provincial a se realizar do dia 11 ao 14 de dezembro de
2018.
Depois da primeira reunião, a comissão enviou um questionário aos
irmãos e comunidades da Província,
para identificar os pontos fortes e os
desafios da Província. Nessa segunda
reunião, a comissão dedicou tempo
para trabalhar sobre o feedback que
veio das comunidades e dos irmãos,
a fim de destacar os temas que os delegados do Capítulo terão que trabalhar.
A logo escolhida para este Capítulo
foi desenhada por um professor do
Instituto Mobateli, em Kinshasa, República Democrática do Congo, o Sr.
Chérubin Omba, e representa a nossa
Província que está nas mãos de Jesus,
onde a árvore (nossa Província) tem

suas raízes. Unidos como uma Província, os irmãos que estão trabalhando
na República Central Africana, Tanzânia, República Democrática do Congo,
Quênia e Ruanda são os diferentes ramos dessa árvore, que está dentro da
nossa mãe terra, como parte de uma
família global.
O tema escolhido para o Capítulo
foi: “Maristas hoje, crescendo em co-

munhão”. E esse tema está acompanhado pela frase que nos desafia, do
evangelho de São Mateus: “Portanto,
pelos seus frutos os conhecereis” (Mt
7,20).
Os membros da comissão preparatória: Irmãos Albert Nzabonaliba, Adolphe Paluku, Jean Bosco Uwizeyimana, Teodoro Grageda e Masumbuko
Mununguri.
30 de outubro de 2018
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Revisão Periódica Universal das Nações Unidas
Relatório sobre os direitos das crianças no México
Graças à motivação e acompanhamento da FMSI, desde fevereiro de
2018, doze organizações e redes
mexicanas formaram um grupo de
trabalho para definir questões prioritárias em torno dos direitos da
criança e escrever um relatório que
abordou problemas como: crianças
migrantes e indígenas, legislação
nacional, direitos das meninas e das
mulheres, entre outros.
Este relatório faz parte do processo do Revisão Periódica Universal
(RPU), que é um mecanismo das Nações Unidas para avaliar a situação
dos Direitos Humanos nos 193 países que o compõem.
Durante os meses de agosto e setembro, foram feitas visitas a embaixadas de diferentes países na
Cidade do México para divulgar a
elaboração e convidá-las a compartilhar essas informações com seus
pares em Genebra. María José Lazcano, representante da equipe de
trabalho, foi selecionada como palestrante para a Pré-sessão organizada pela RPU Info.
O trabalho em Genebra começou
em 2 de outubro. Durante a primeira
semana, foram realizadas reuniões
com missões permanentes da Suécia, Brasil, Eslovênia, Bélgica, Alemanha, Itália, Chile e Noruega, para
posicionar as nossas recomenda-

ções ao Estado mexicano. Um apoio
fundamental foi recebido do oficial
de advocacia do BICE (International
Catholic Child Bureau), Yao Agbetse, e de Cassandra Schumacher,
voluntária australiana da FMSI, que
ajudou a preparar cada uma dessas
reuniões. Em geral, houve boa recepção e interesse por parte de tais
missões permanentes em relação
aos Direitos das Crianças e Adolescentes.
A pré-sessão foi realizada em 12
de outubro no Palácio das Nações
Unidas. Representantes das missões permanentes, organizações
da sociedade civil e delegados do
governo mexicano estavam presen-

tes. María José Lazcano e os outros
oradores compartilharam o conteúdo dos relatórios e recomendações
preparados por suas coligações. O
relatório apresentado pela FMSI foi
o único que abordou as questões da
infância.
Algumas das ações a seguir serão
a observação da RPU em 7 de novembro, a sessão do Conselho de
Direitos Humanos, em fevereiro de
2019, na qual o Estado mexicano
aceitará ou tomará nota das recomendações feitas pelas missões e,
é claro, o acompanhamento e o monitoramento por parte das organizações da sociedade civil sobre o seu
cumprimento.

O drama da caravana hondurenha a
caminho dos Estados Unidos
“Os hondurenhos são seres humanos
que buscam uma vida melhor. Buscam
isso com tanta paixão que põem suas
próprias vidas em risco, para ver se
conseguem uma melhor. Esse fato vai
muito além do drama que estão vivendo, porque está demonstrando como
o ser humano é um projeto, uma realidade que caminha em frente, com um
impulso irrefreável. Isso é algo bonito
dentro de todo esse contexto dramático”.
(Ir. José Contreras Landeros, Jeremie, Haití).
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Um coração sem fronteiras
A ONU colabora com a Província Norandina que acolhe refugiados venezuelanos
A casa de acolhida mantida pelos Irmãos e leigos maristas no bairro Teusaquillo, em Bogotá (Colômbia), para ajudar crianças venezuelanas, agora conta
com a ajuda das Nações Unidas.
A casa que se chama ‘Um Coração sem
Fronteiras’ foi fundada em 6 de junho
deste ano para apoiar famílias com
crianças entre cinco e 14 anos que estão em processo de imigração para a
Colômbia, Equador e Peru.
O Provincial de Norandina, Ir. César Rojas, e o chefe da Agência das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR) na
América Latina, firmaram um acordo
entre o Instituto Marista e a ACNUR no
início de julho. Esse acordo contempla
apoio com doações em materiais, formação, acompanhamento e tudo o que
for relacionado com o que permita diminuir a vulnerabilidade dos direitos das crianças venezuelanas. Também compreende o encaminhamento de casos
por intermédio da pastoral social das Irmãs Scalabrinianas
que garantem a acolhida das crianças na casa marista, para
assegurar-lhes direitos e proteção.
Desde julho, Coração Sem Fronteiras está recebendo doações de roupas para crianças e bebês. Em agosto, a ACNUR
ofereceu aos voluntários da Casa um encontro de capacitação e formação.
Em setembro, entregaram às crianças sacolas com material
escolar e este mês se prevê a entrega de recursos para os
processos pedagógicos, lúdicos e recreativos que a Casa
oferece às crianças como estratégias de fortalecimento da
sua autoestima e resiliência ao sofrimento migratório.
“Com satisfação posso partilhar a alegria que sinto pelo
eco alcançado por este projeto, tanto que hoje nos chamaram de uma emissora de radio bem conhecida e nos
ofereceram tratamentos odontológicos para as crianças da
casa”, disse Sandra Rodríguez, coordenadora do projeto

acolhida e albergue na casa Coração Sem Fronteiras, no
dia 2 de outubro.
“Estamos muito contentes porque isso nos permite evidenciar a credibilidade que estamos tendo e o compromisso com as crianças na garantia dos seus direitos”, disse
ao departamento de comunicação da casa general.
No dia 7 de setembro, o periódico colombiano El Tiempo
publicou um vídeo com a colaboração da ACNUR para dar
visibilidades para Casa. O vídeo, intitulado A home in Bogota Venezuelan Children (Um lar em Bogotá para crianças venezuelanas)mostra não só o apoio de ACNUR, mas
também a ajuda que a Casa oferece, tanto em cuidar das
crianças como nas diligências para que as famílias regularizarem sua estadia na Colômbia. https://youtu.be/2zb9QXyMRx4
Para ler um artigo de El Tiempo, publicado no dia 11 de setembro com histórias de várias famílias que passaram pela
Casa, clique aqui. https://m.eltiempo.com/bogota/el-albergue-en-bogota-que-ayuda-a-ninos-venezolanos-264664

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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