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Notícias Maristas

administração geral

O Superior Geral, Ir. Er-
nesto Sánchez, participa 
do encontro sobre a pro-
teção dos menores da 
Igreja promovido pelo 
Papa Francisco, no Vati-
cano, de 21 a 24 de fe-
vereiro.

O encontro contará com 
a presença de 190 par-
ticipantes dos cinco 
continentes (elenco dos 
participantes). Entre eles 
estão os presidentes das 
conferências episcopais 
e também os membros 
dos conselhos executi-
vos das Uniões dos Su-
periores Gerais dos reli-
giosos (USG) e religiosas 
(UISG). O Ir. Ernesto par-
ticipa como membro do Conselho Executivo da USG. Par-
ticipa também o Ir. Emili Turú, atual secretário do mesmo 
ente.

O encontro consiste em nove palestras intercaladas com 
trabalhos em grupos e outros debates. Também está pre-
vista uma liturgia penitencial presidida pelo Papa Francis-
co e a missa no sábado, com um discurso final do Papa.

Na terça-feira, os religiosos, através da UISG e USG, divul-
garam uma declaração conjunta prévia ao Encontro sobre 
a Proteção de menores, expressando o apoio à iniciativa do 
Papa: “Precisamos promover uma cultura diversa na Igre-
ja e na nossa sociedade em sentido amplo. Necessitamos 
promover uma cultura onde as crinças sejam consideradas 
como um tesouro que precisa salvaguardar e proteger”(leia 
aqui o documento: English | Español | Français | Italiano).

•  Durante toda a semana, o Conselho Geral se reúne 
com os diretores dos Secretariados e de outros departa-
mentos da Casa Geral, continuando os trabalhos de pla-
nejamento do Plano Estratégico da Administração Geral 
para a animação, liderança e governo.
•  Na segunda-feira, dia 18, o Ir. Ernesto Sánchez partici-
pou da seção ordinária do Conselho Executivo da União 

dos Superiores Gerais.
•  De 21 a 24 de fevereiro o Ir. Ernesto participa no Va-
ticano do encontro sobre a proteção dos menores na 
Igreja.
•         Na quarta-feira, toda a administração geral se reu-
niu para celebrar a vida do Ir. Ernesto, que celebra seu 
aniversário na quinta-feira.

encontro sobre a proteção dos menores na igreja

superior geral participa de encontro promovido pelo papa Francisco com 
bispos de todo o mundo
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Onze novos irmãos, no dia 2 de fe-
vereiro, entraram oficialmente no 
noviciado regional Champagnat, em 
Cochabamba, Bolívia, pertencente à 
Região Sul América.

A equipe de formadores, formada 
pelos irmãos Isidro Azpeleta Sebas-
tián (Santa Maria dos Andes), Rubens 
José Falqueto (Brasil Centro-Norte) 
e Sebastião Antonio Ferrarini (Brasil 
Sul-Amazônia), recebeu-os com uma 
cerimônia de acolhida.

Os onze irmãos do primeiro ano são: 
Evanilson Ferreira Lopes, Jefferson 
Bonomo, José Elizaldo Araújo da Sil-
va (Brasil Centro-Norte), Nathan Da 
Vosta Cardoso dos Santos, Bruno Mar-
condes, Carlos Henrique de Oliveira 
(Brasil Centro-Sul), Antônio José Lima 
da Silva, Danavan Farias Machado 
(Brasil Sul-Amazônia), Victor Salvador 
Colmán Martínez (Paraguai, Cruz del 
Sur), Ángel Gabriel Ponce Vives (Peru, 
Santa María de los Andes), Gilber Ga-
larza Pérez (Bolívia, Santa María de los 
Andes).

O padre Fernando Rojas, capelão, ce-
lebrou a Eucaristia como parte da ce-

rimônia de acolhida. Participaram do 
evento os cinco irmãos provinciais da 
região da América Sul, a comunidade 
marista de Ticti Norte, dois postu-
lantes da Bolívia e alguns familiares 
dos noviços. Durante a Eucaristia, os 
noviços receberam alguns símbolos 

que os acompanharão nesse proces-
so: as Constituições do Instituto, um 
elemento artesanal da Bolívia e um 
pequeno presente de cada Irmão Pro-
vincial. No final da Eucaristia, todos 
almoçaram juntos e, à tarde, partici-
param da celebração do dia da Vida 

Religiosa, que acon-
teceu na Catedral de 
Cochabamba.

Neste ano de 2019, 
a comunidade do 
noviciado é forma-
da por 18 irmãos: 3 
formadores e 15 no-
viços.

O segundo ano do 
noviciado é com-
posto por quatro 
noviços: Luiz Carlos 
Lima, Jhony Quadros 
Joner (Brasil Cen-
tro-Norte), Rafael 
Reinaldo Rodríguez 
Fernandes, (Brasil 
Centro-Sul), Luciano 
Taminski (Brasil Sul-
-Amazônia).

noviciado da região américa sul

11 novos noviços em cochabamba

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5040
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vocações maristas

■  Brasil
Nos dias 6 e 7 de fevereiro, reu-
niu-se em Brasília o Grupo de 
Trabalho da animação vocacional 
da UMBRASIL, com representan-
tes de todas os órgãos que aglo-
meram instituições de educação 
das três Províncias do Brasil.

■  Compostela
Vinte e cinco alunos dos colégios 
maristas de Valladolid, Tui, Segó-
via, Corunha, Salamanca e Burgos 
e seis educadores viveram o seu 
encontro vocacional em Leão. Foi 
uma oportunidade para desco-
brir como ir crescendo e decidin-
do o futuro para a própria vida.

■  Guatemala
Durante as duas primeiras sema-
nas de fevereiro, realizou-se no 
Liceo Guatemala, a Semana Vo-
cacional, com o tema “Deixa tu 
huela en el mundo”.

■  méxiCo
Dois jovens começaram o postu-
lantado na comunidade de Tolu-
ca, Província de México Central. 
O Ir. Javier Peña será o responsá-
vel por acompanha-los durante 
esse processo de formação.

■  ColômBia
Cerca de 270 jovens participaram 
da “Escola de líderes 2019”, du-
rante o último fim de semana.

Durante o mês de janeiro, a FMSI promo-
veu entre os funcionários leigos da Casa 
Geral a coleta de ajuda humanitária para 
o Centro Sócio-Educativo "Fratelli" de 
Rmeileh (Líbano). A doação foi enviada 
no dia 31 de janeiro, graças à colabo-
ração logística do Exército italiano do 
Comando da UNIFIL, que coordenou a 
expedição através da Brigada Bersaglieri 
"Garibaldi" presente no Líbano.
A remessa com um total de 200 quilos 
continha roupas, material escolar, ali-
mentos e brinquedos.
O Centro Rmeileh é um trabalho con-

junto do "Projeto Fratelli", dirigido pela 
congregação dos Irmãos Maristas e 
pela congregação lassalista, que ofere-
ce assistência escolar básica a crianças 
e adolescentes de 3 a 16 anos.
O Projeto Fratelli foi criado em 2016, 
no Líbano, pelas Congregações dos Ir-
mãos das Escolas Cristãs e dos Irmãos 
Maristas para tentar responder às ne-
cessidades emergentes e urgentes das 
crianças e jovens mais vulneráveis e 
em risco. Serve principalmente a crian-
ças sírias e iraquianas deslocadas pelas 
guerras no Médio Oriente.

Fundação marista para a solidariedade internacional 

a Fmsi promoveu a coleta de ajuda humanitária 
para o progeto Fratelli

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5040
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5041
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respondendo ao apelo “vinde e vede”

colégio em marikina Forma leigos maristas

A Escola Marista em Mariki-
na, Filipinas, Província East 
Asia, formou sua nova equi-
pe e funcionários leigos no 
dia 19 de janeiro, como parte 
do programa de orientação e 
formação de leigos, que res-
ponde ao chamado de Jesus: 
"Vinde e vede".
Com a firme convicção de 
que todos os maristas são 
corresponsáveis pela vida 
e missão maristas, a equipe 
de facilitadores da formação 
marista leiga contribuiu e 
organizou o processo de for-
mação. O grupo foi liderado 
equipe pastoral: José Nacian-
ceno, Ophelia Marcelino, Luz 
Jaban e Marjorie Rañeses.
O objetivo do encontro era propor-
cionar aos participantes informações 
sobre a Espiritualidade Marista e o 
carisma de São Marcelino Champag-
nat. No seminário, os participantes 

tiveram momentos de oração, inter-
câmbio, narração de histórias, tes-
temunhos, dinâmicas de grupo, dis-
cussões, reflexões e refeições juntos. 
Através das diferentes dinâmicas de 
grupo, o carisma marista e seus valo-

res centrais foram apresenta-
dos e aprofundados.
Enfatizou-se também o ape-
lo do XXII Capítulo Geral a 
afastar-se de uma cultura 
formada pela centralidade 
dos "ego-s" e adotar aquela 
onde predomina os "eco-s". 
O grupo foi desafiado a ir 
além do apelo da consciên-
cia ecológica para chegar à 
conversão ecológica, que nos 
compromete a cuidar verda-
deiramente da "nossa casa 
comum".

Na avaliação, os participan-
tes expressaram sua gratidão 
por conhecer e experimentar 

a profundidade espiritual e o alimen-
to da vida espiritual marista. A sessão 
terminou com expressões de compro-
misso de ser evangelizadores, partici-
pando na missão de Deus, na Igreja e 
na nossa família global hoje.

mundo marista

França
Rosey

Austrália
Lavalla200> Mount Druitt

Argentina
Encontro de Educadores - Mar del Plata

Haiti
Postulantes en Okay

Guatemala
Colegio Liceo Guatemala

El Salvador
Colegio Marista San Alfonso

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5035
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O nosso encontro realizou-
-se ali, na cidade do Após-
tolo: Santiago de Compos-
tela, Espanha, de 6 a 8 de 
fevereiro de 2019. O am-
biente foi um quadro de 
paisagens milenares que 
só podem ser descobertas 
na sua totalidade se nos 
pusermos a caminho, se 
entrarmos na aventura de 
uma fé que é peregrina e 
que procura sempre novas 
formas de se exprimir me-
lhor. E, no final, este foi o 
plano do nosso encontro 
como Equipe de Irmãos 
Hoje da Europa. Organiza-
mos o nosso itinerário para 
os próximos anos. E pla-
nejamos a nossa ação em 
torno dos seguintes blocos 
temáticos principais:

 Formação permanente
Conhecimento entre provín-
cias europeias e ações con-
juntas
Missão dos irmãos aposentados
Rede de comunidades maristas na 
Europa.
Cada um desses blocos temáticos 
contém mil sonhos que gostaríamos 
de desenvolver nos próximos anos. 
Teremos de definir prioridades e con-
cretizar algumas delas pouco a pouco.

Gostaríamos de fazer um esforço 
especial para criar uma rede de co-
munidades maristas na Europa que 
nos ajude a aproveitar as sinergias, 
caminhar juntos e descobrir novos 
horizontes em nossa missão marista 
no velho continente. Uma grande par-
te do nosso encontro foi dedicada a 
este tema. Revisamos a história des-
sa iniciativa que surgiu em 2011, no 

âmbito do Conselho ampliado 
da Europa (reunião de todos 
os Conselhos provinciais com 
o Conselho geral) e que pouco 
a pouco foi crescendo. Reuni-
mos as sugestões dos diferen-
tes conselhos provinciais da 
Europa e revisamos mais uma 
vez o documento que define 
a "Rede de comunidades ma-
ristas na Europa". A propos-
ta voltará aos provinciais da 
Conferência Europeia Marista 
para estudo e aprovação, se 
necessário. Acreditamos ver-
dadeiramente que pode ser 
uma iniciativa capaz de gerar 
vida.

Santiago de Compostela foi 
para nós mais uma oportuni-
dade de continuar sonhando 
com o caminho... A comunida-
de de Gelmirez, com sua aco-
lhida simples e fraterna, aju-
dou-nos nessa tarefa. Tivemos 
a sorte de compartilhar nos-

sos sonhos com Ángel Medina e Tony 
Leon, do Secretariado Irmãos Hoje, 
que são para nós uma referência ins-
titucional na animação que queremos 
realizar através da equipe europeia 
de Irmãos hoje.

Que Maria, a Mãe Peregrina, acompa-
nhe o nosso caminho.

roteiro para os próximos anos

encontro da equipe europeia de irmãos hoje

A partir de março o boletim será enviado com 
MailChimp, um dos sistemas mais populares para a gestão de mailing list e 
envio de material por e-mail. Será também MailChimp que gerenciará a lista 
de correios. 
A mudança no método de envio faz com que seja necessário renovar a sua 
inscrição para continuar recebendo Notícias Maristas. 

Inscreva-se agora mesmo na nova mailing list, clicando nesse endereço: https://
goo.gl/uHEAi7 
Veja aqui (http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5026) mais detalhes 
sobre essa mudança.

notícias maristas muda

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5039
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Mais de 45 voluntários maristas da Bolívia, Chile, Peru e 
Espanha formaram 363 professores dos povos nativos da 
Amazônia peruana, como parte do projeto "Um professor 
para o Datem", realizado de 28 de dezembro a 31 de janei-
ro, no coração da selva amazônica.
Através da experiência Datem, que leva o nome de uma 
província da região amazônica, os maristas de Champagnat 
deram formação pedagógica, neste ano, aos professores 
das seguintes comunidades indígenas: Achuar (64 profes-
sores), Kandozi (27 professores), Wampis (37 professores), 
Kichwa (25 professores), Chapra (11 professores), Shawi (67 
professores), Awajún (80 professores) e Shiwilo (3 profes-
sores).
"Un professor para o Datem" é um projeto realizado desde 
2012 pela Universidade Marcelino Champagnat de Lima, 
Peru, com a colaboração de voluntários maristas que todos 
os anos viajam ao nordeste do país para formar e assesso-
rar professores bilíngues nativos, de acordo com o Plano de 
Estudos.
O objetivo é também "fazer com que os professores da 
Amazônia peruana possam transmitir em cada um de seus 
colégios, em suas próprias línguas nativas, uma formação 
com carisma marista", disse o Ir. Bernandino Pascual Juárez.
Como parte do projeto, 32 membros da primeira turma de 

2018, "São Marcelino Champagnat", receberam sua Licença 
em Educação Infantil e Primária.
Da mesma forma, 140 membros da classe 2019 “Professo-
res do Datem com o coração de Marcelino Champagnat" re-
ceberam o título de bacharel.
O Reitor da Universidade Marcelino Champagnat (UMCH), 
Irmão Pablo González Franco e todos os professores da 
UMCH e colaboradores do Projeto Datem, sentem-se muito 
satisfeitos com um serviço que já estava "na mente" de São 
Marcelino, muito antes de se tornar santo, quando disse: 
"Todos as dioceses entram em nossos planos e preocupa-
ções".

o carisma de champagnat na amazônia

voluntários maristas Formam proFessores de comunidades indígenas

"tolerância zero" para todos os tipos e Formas de abuso

oFicina de deFesa e proteção de menores

De 29 de janeiro a 2 de fevereiro, realizou-se na Guatema-
la o seminário "Defesa e Proteção de Menores" animado 
por María Paz Ábalos, psicóloga e supervisora, que viajou 
do Chile para compartilhar conosco sua experiência e for-
mação no assunto.
Um grupo de 60 participantes se reuniu no Centro Marista 
de Formação. Nessa ocasião, o convite foi além das fron-
teiras da Província da América Central (Guatemala, El Sal-

vador, Nicarágua, Costa Rica, Porto Rico e Cuba), pois havia 
a presença de Irmãos e Leigos de Honduras, Equador, Mé-
xico Central, Colômbia e Argentina. Todos com o desejo de 
aprender sobre o tema da Defesa e Proteção de Menores.
O Ir. Hipólito, provincial de América Central, acolhendo os 
participantes, sublinhou: “este encontro é muito valioso, 
profundo, intenso e exigente. É uma experiência muito sig-
nificativa porque toca a nossa própria realidade; a realidade 
das vítimas e dos abusadores, que talvez conheçamos".
Maria Paz esteve na Guatemala pela primeira vez em 
2017, quando discutiu o tema com os Irmãos Superiores 
de Comunidade. Depois, no ano de 2018, trabalhou com 
Irmãos e outros diretores da Província e, neste ano de 
2019, participamos Irmãos e Leigos que trabalham em di-
ferentes posições de liderança (reitores, administradores, 
conselheiros, pastores, etc.).
Esta sensibilização permite-nos criar uma nova consciên-
cia de trabalharmos juntos nesta questão que exige justi-
ça, responsabilidade, defesa e proteção, e assim respon-
der ao apelo para implementar Políticas de Proteção da 
Criança, desenvolver programas de formação para evitar 
que o abuso infantil ocorra nas nossas instituições, para 
que as nossas obras sejam lugares onde as crianças se sin-
tam seguras.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5037
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
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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

O Papa Francisco dirigiu-se aos jovens 
participantes da Jornada Mundial da 
Juventude com um discurso proferido 
durante a Vigília da Jornada Mundial 
da Juventude, 26 de janeiro, com os 
jovens em Campo San Juan Pablo II, 
no Panamá, em linguagem revolucio-
nária e muito popular.
No Panamá havia mais de 600.000 jo-
vens, de 156 países, com Francesco. 
O Papa disse-lhes:
“O Evangelho ensina-nos que o mun-
do não será melhor por haver menos 
pessoas doentes, menos pessoas de-
bilitadas, menos pessoas frágeis ou 
idosas de que ocupar-se, nem por ha-
ver menos pecadores. Não! Não será 
melhor por isso. O mundo será melhor quando forem mais 
as pessoas que, como estes amigos que nos falaram, esti-
verem dispostas e tiverem a coragem de levar no ventre 
o amanhã e acreditar na força transformadora do amor de 
Deus. A vós, jovens, pergunto: Que-
reis ser «influenciadores» no estilo 
de Maria? [respondem: «Sim!»] Ela 
teve a coragem de dizer «faça-se em 
Mim»? Só o amor nos torna mais hu-
manos, não os conflitos, nem mera-
mente o estudo; só o amor nos torna 
mais humanos, mais plenificados, o 
resto não passa de remedeio bom, 
mas vazio.”
Definir Maria como "influente", como 
"a influenciadora de Deus" é atri-
buir-lhe um novo "título", desta vez 
tirado da linguagem do "marketing", 
que deverá ser preenchido com todo 
o conteúdo teológico e mariológico 
que ela quer expressar. Todos sa-
bemos que os títulos mais comuns, 
"Mãe de Deus", "Virgem Maria", "Con-
cebida sem pecado", "Assunção", são 
os mais utilizados. E a partir de hoje, 
acrescentaremos ao "rosário" de títu-
los, mesmo os mais atuais, cunhados 
diretamente pelo Papa Francisco: Ma-

ria "influenciadora de Deus".
No campo do marketing, esse termo é usado para se referir 
a alguém que nos faz uma proposta para acompanhamen-
to, para a compra ou para o comportamento. Vestida com 

a dimensão teológica e mariológica, 
Maria é a que nos precede, que nos 
precede no caminho da fé: a Jesus por 
Maria.
O caminho de Maria, diz o Papa, é uma 
vida que “não é uma salvação suspen-
sa «na nuvem» – no disco virtual – à 
espera de ser descarregada, nem uma 
nova «aplicação» para descobrir ou 
um exercício mental fruto de técni-
cas de crescimento pessoal”.E insiste: 
"nem a vida que Deus nos oferece é 
um «tutorial» com o qual apreender 
as últimas novidades. A salvação, que 
Deus nos dá, é um convite para fazer 
parte duma história de amor, que está 
entrelaçada com as nossas histórias; 
que vive e quer nascer entre nós, para 
podermos dar fruto onde, como e com 
quem estivermos". María nos precede 
e nos convida.
Leia aqui a mensagem completa do 
Papa.

Ir. Antonio Estaún, Postulador G

maria, a inFluenciadora [às ordens] de deus

papa Francisco convida os jovens a imitar a maria
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