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Notícias Maristas

administração geral

Durante a tradicional sessão plenária do 
Conselho Geral, realizou-se a semana co-
laborativa do Governo do Instituto com os 
diretores dos departamentos e secretaria-
dos da Casa Geral. O objetivo principal da 
semana foi concluir o Plano Estratégico da 
Administração Geral para a animação, li-
derança e governo. Definiu-se também a 
equipe geral de coordenação, com um re-
presentante de cada uma das áreas do or-
ganograma: Ir. Tony Leon (Vida Marista), Ir. 
Valdícer Fachi (Missão Marista) e Ir. Carlos 
Huidobro (Serviços).
Os Irmãos e leigos presentes exploraram 
juntos como construir e co-criar cada uma 
das três áreas, sublinhado o próprio sentido 
e valor que aporta e destacando as manei-
ras de trabalhar em conjunto.
A oração da manhã e a celebração eucarística, pela tarde, 
representaram a moldura do quadro. Um quadro no qual 
foram pintadas as iniciativas estratégicas de cada área.
Os Irmãos Luis Carlos, Vigário Geral, Ben Consigli e Óscar 
Martín, conselheiros gerais, coordenaram os trabalhos, 
oferecendo orientações para o desenvolvimento dos pro-

jetos das áreas e dos temas estratégicos. Bastante tempo 
foi deixado para as conversas entre as áreas, especialmen-
te entre Vida Marista e Missão Marista e também das áreas 
com os respectivos conselheiros links.
A próxima semana estratégica acontecerá durante a ses-
são plenária do Conselho Geral em junho, de 10 a 14. 

• O conselho geral terminou na terça-feira, 26 de feve-
reiro, a sessão plenária, aproveitando esses últimos dias 
para definir os detalhes para o encontro com os Provin-
ciais e tomar algumas decisões inerentes à animação, 
liderança e governo do Instituto.
• De 24 a 2 de março os Irmãos Jeff Crowe e Ángel Medina, 
encarregados de acompanhar o Projeto Lavalla200>, visi-
tam a comunidade de East Harlem, nos Estados Unidos.
• De 25 a 28 de fevereiro, o Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI, 
se encontra na Bolívia, preparando o Exame Periódico 
Universal, sobre os direitos das crianças no país, que 
será apresentado à ONU.
• De 26 a 28 de fevereiro, em Sri Lanka, acontece o en-

contro do grupo de animação da vida comunitária da Re-
gião Ásia, com a participação do Ir. Tony Leon, diretor do 
Secretariado Irmãos Hoje.
• No dia 2 de março, o Ir. Ben Consigli, Conselheiro Geral, 
participa da reunião da comissão organizadora do en-
contro dos Conselhos gerais da Família Marista.
• Nos próximos dias chegam os provinciais para o Encon-
tro com o Conselho Geral, que na próxima segunda-feira. 
Os provinciais das Américas e da África aproveitarão a 
oportunidade para se reunirem na Casa Geral: América 
Sul (28 de fevereiro), Arco Norte (28 de fevereiro), Con-
ferência Interamericana de Provinciais (1 – 2 de março) e 
África (1 – 3 de março).

semana colaborativa

conselho geral se reúne com diretores de secretariados    
e departamentos da administração geral
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"Únete para cambiarlo" é o título do 
tradicional livro de Quaresma publi-
cado pela SED (Solidaridad, Educa-
ción y Desarrollo) em colaboração 
com a Conferência Marista Espanhola.

O livro, publicado anualmente, pede 
aos seus leitores que reflitam sobre 
o Evangelho através de 7 propostas, 
uma para cada semana da Quaresma.

O texto pretende ser uma ferramen-
ta motivadora e ajudar as pessoas a 
assumirem a sua própria mudança in-
terior à luz da palavra do Evangelho, 
através de leituras bíblicas, orações e 
meditações.

"A Quaresma nos é apresentada, mais 
uma vez, como um tempo de conver-
são a Deus, um tempo de MUDANÇA, 
uma oportunidade de sair de nossas 
rotinas, de nos conectarmos com a 
mensagem sempre nova”, recorda, na 
introdução do livro, o Ir. Moisés Alon-

so Pérez, Provincial da Ibérica.

Este ano, um vídeo semanal acom-
panhará os tópicos tratados em cada 
sessão. O livro e o material audiovi-
sual estarão disponíveis através do 
site www.sed-ongd.org.

A SED, uma ONG marista espanhola, 
trabalha principalmente para promo-
ver o direito à educação na África e 
na América Latina, assim como em al-
guns países da Ásia e da Europa. Em 
Espanha trabalha na área da Educa-
ção para o Desenvolvimento e Impac-
to Social.

A SED, uma ONG marista espanhola, 
trabalha principalmente para promo-
ver o direito à educação na África e 
na América Latina, assim como em al-
guns países da Ásia e da Europa. Em 
Espanha trabalha na área da Educa-
ção para o Desenvolvimento e Impac-
to Social.

Junte-se para mudar

sed e cme lançam campanha para a Quaresma 2019

A FMSI esteve na cidade de Siracusa, Itália, de 7 a 8 de 
fevereiro, com o objetivo de defender os direitos dos imi-
grantes neste lugar e encontrar-se com Carla Tromino, Ga-
rante da Infância da cidade de Siracusa e os estudantes de 
Jurisprudência da Universidade de Catania.

A partir do conhecimento proporcionado pelo contato diá-
rio com esta realidade, eles estão participando da prepara-
ção da Revisão Periódica Universal da Itália para defender 
internacionalmente os direitos da população migrante.

Os alunos do Departamento de Jurisprudência da Uni-
versidade de Catania têm estado ativamente envolvidos 
no processo. Eles estão preparando o relatório e as reco-
mendações que serão feitas ao Estado italiano no final de 
março.

O trabalho em rede e o contato com autoridades e espe-
cialistas na área asseguram o uso efetivo dos mecanis-
mos das Nações Unidas aos quais o Instituto Marista tem 
acesso.

Em outubro de 2016, a comunidade marista de Sira-

cusa (Sicília, Itália) foi iniciada como parte do programa 
Lavalla200>. Dois anos depois, em janeiro de 2019, foi 
inaugurado o Centro Intercultural de Ajuda e Orientação 
"CIAO" para ajudar os jovens migrantes e refugiados que 
chegam à Sicília.

incidencia internacional da sicilia

Fmsi promove, em siracusa, os direitos dos imigrantes

http://www.champagnat.org/shared/bau/CUARESMA_SED_2019.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5050
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5044
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notícias breves

■ Bangladesh

No dia 21 de fevereiro, estudan-
tes e professores da St. Marcellin 
School celebraram o dia da Lín-
gua Materna com uma caminha-
da, descalços, até o memorial 
dos mártires. O total de línguas 
maternas de alunos e professo-
res da escola é de 18.

■ Bélgica
No sábado passado, a comunida-
de de Genval organizou um en-
contro de preparação para a Qua-
resma, que reuniu cerca de 40 
pessoas: irmãos, leigos e mem-
bros das paróquias próximas. 

■ espanha
Cerca de 50 animadores da Pas-
toral Juvenil Marista da Província 
Ibérica se reuniram no último fim 
de semana para organizar as ati-
vidades de Páscoa desse ano. A 
proposta é convidar os partici-
pantes a viver o lema “¡Cambia 
con nosotros!”

■ México
De 21 a 23 de fevereiro aconteceu 
o Encontro Nacional de Animado-
res de Fraternidades do Movimen-
to Champagnat da Família Marista. 
Os participantes partilharam es-
critos e documentos da Igreja que 
servirão para a formação das fra-
ternidades durante o ano.

■ TiMor lesTe
No dia 25 de fevereiro, a Funda-
ção Marista Timor Leste recebeu 
a doação de um terreno onde 
será construída a primeira escola 
marista do país. 

Onze professores, de três colégios 
maristas da Itália (Província Mediter-
rânea), participaram de um momento 
de formação em torno da figura e do 
carisma de São Marcelino. Vieram dos 
colégios de Roma (San Leone Magno), 
Giugliano (Instituto Marista) e Gênova 
(Instituto Champagnat). O lugar esco-
lhido para o encontro foi a Casa Geral, 
lugar de muitas recordações do mun-
do marista e que permitiu também o 
contato com a internacionalidade do 
nosso Instituto.
Três irmãos da comunidade de San 
Leone Magno, em Roma, foram os 
animadores do encontro, inspirados 
no programa conhecido como "Mar-
cellino ponto e a capo". Através de 
uma metodologia ativa e participati-
va, os professores aprofundaram os 

elementos característicos da vida de 
Marcelino, dos primeiros Irmãos, do 
carisma e da missão maristas.
A formação durou apenas um dia e 
meio, mas permitiu viver momentos 
intensos nos quais, além da dinâmica 
do encontro, houve também momen-
tos de interioridade, de reflexão, de 
partilha e de viver a alegria da ami-
zade.
Na avaliação posterior, os participan-
tes expressaram sua satisfação com a 
acolhida e o bom clima de serenidade 
e fraternidade em que se desenvol-
veu o encontro. E, ao mesmo tempo, 
o desejo de continuar aprofundando 
esses temas maristas que nos ajudam 
a desenvolver um sentido de perten-
ça e de compromisso com nossa mis-
são educativa.

itália: “marcellino punto e a capo”

Formação para proFessores maristas

A partir de março o boletim será enviado com 
MailChimp, um dos sistemas mais populares para a ges-
tão 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 rece-
bendo 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=5048
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um novo começo em château-richer, canadá

irmãos idosos vivem agora numa casa de leigos

Os Irmãos Maristas da comunidade 
Mont Champagnat de Quebec, Cana-
dá, vivem desde setembro de 2018 
em uma residência leiga. A proprieda-
de marista onde viviam - pertencente 
à Província desde 1953 - tornou-se 
uma propriedade leiga, depois de ter 
sido vendida em agosto de 2016 ao 
Grupo La Vie est Belle.
Hoje, a antiga casa marista de Châ-
teau-Richer tornou-se uma residência 
para aposentados, irmãos maristas e 
leigos.
O Ir. Gaston Robert, que passou 7 
anos como Superior a serviço da co-
munidade, acompanhou todo o traba-
lho até a realização do projeto Mont 
Champagnat, que agora abriga os Ir-
mãos em Château-Richer.
"A comunidade dos Irmãos Maristas 
soube escolher com discernimento 
a pessoa certa para realizar a transi-
ção da Casa de Château-Richer para 
o mundo leigo", foram as palavras do 
senhor Réjean Bouchard, um dos no-

vos proprietários, na conclusão dos 
trabalhos e inauguração, em 2018.
O Grupo LVB foi nomeado finalista, 
como concorrente de um prêmio ine-
rente à boa arquitetura, pela constru-
ção da Residência Mont Champagnat.
Na década de 1950, a casa Mont 

Champagnat foi construída com a in-
tenção de estabelecer ali um centro 
de repouso e cuidado para os Irmãos 
idosos e doentes.
Neste link você pode ler, em francês, 
detalhes sobre esse processo: HT-
TPS://GOO.GL/HTE5SO

mundo marista

Itália:Equipe de formação permanente do 
Instituto e Comunidade de Manziana

Casa Geral: Encontro de integração do 
Conselho Geral com os Secretariados

México
Toluca

Brasil
Colégio Marista Graças, Viamão

Brasil: Ilha Grande dos Marinheiros, Rio 
Grande do Sul

Itália
Retiro do Conselho Geral em Nemi

HTTPS://GOO.GL/HTE5SO
HTTPS://GOO.GL/HTE5SO
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5047
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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

Em carta escrita pelo Dr. Nabil Antak, no dia 18 de fevereiro 
de 2019, os Maristas Azuis de Alepo denunciam uma situa-
ção muito triste na Síria, onde aparentemente não existe mais 
combates que chamam a atenção da imprensa internacional, 
mas a situação ainda é de guerra, com muitas dificuldades 
para a população. A fúria deles é causada também pelos po-
líticos de países que se aproveitam da situação para aplicar 
suas próprias linhas, às custas do sofrimento da população 
civil. No meio dessa situação, como podem, com menos re-
cursos, os Maristas Azuis continuam seu trabalho pastoral e 

de assistência com as pessoas em dificuldades.
Leia nesse link a carta na íntegra, em espanhol: http://www.
champagnat.org/400.php?a=6&n=5045

Foi realizada nesta quarta-feira (21) a 
cerimônia de inauguração da Escola 
Social Marista Ir. Henri, na cidade de Fa-
zenda Rio Grande (PR). A nova unidade, 
dirigida às crianças de baixa renda, será 
coordenada pelo Grupo Marista com a 
aplicação de sua pedagogia, grupo téc-
nico e conhecimento. No total foram 
investidos R$ 6 milhões em uma área 
de 2.700 metros quadrados e que irão 
beneficiar, só em 2019, 550 crianças.
"O Grupo Marista carrega em sua tradi-
ção a educação, princípios e valores e 
queremos assegurar com isso assegurar 
uma educação de qualidade e que seja 
uma grande experiência", ressaltou Ir. 
Délcio Balestrin, presidente do Grupo 
Marista, durante a solenidade.
A Escola Social começou a funcionar no 
início de fevereiro, atendendo crianças 
na Educação Infantil e no Ensino Funda-
mental – séries iniciais, e até 2020 terá 
capacidade para 900 educandos. Atual-
mente, a rede de escolas sociais da Rede 
Marista de Solidariedade assiste mais de 
7.300 crianças, adolescentes e jovens 
na Província Marista Brasil Centro-Sul.
O prefeito Márcio Wozniak destacou 
a importância da instalação da Escola 
após muitas tratativas e uma disputa 

que envolveu mais de 100 municípios 
pelo País. "Felizmente o Grupo mostrou 
sensibilidade ao nos escolher como 
sede dessa unidade social, investimos 
em uma escola que levará educação e 
cidadania para todas as nossas crian-
ças", afirma.
Para o secretário municipal de Educa-
ção, Ednelson Sobral, a parceria públi-
co-privada é de extrema importância 
para o governo municipal, que não terá 
despesas com funcionários e professo-
res. Em contrapartida, a Prefeitura será 
responsável por uniformes (kits escola-
res) e merenda. “Podemos utilizar esses 
recursos economizados com a parceria 
e investirmos em outras áreas prioritá-
rias. Caso fôssemos gerir seriam neces-
sários R$ 5 milhões ao ano”, afirma.

Inauguração
Participaram da cerimônia de inaugu-
ração vários representantes dos gover-
nos municipal e estadual, o superinten-
dente do Grupo Marista Paulo Serino, 
a diretora executiva da Ação Social do 
Grupo, Alessandra Horovusko, a dire-
tora da Escola Geliane Quelmelo, pais 
de alunos e representantes de diversas 
sedes do Grupo Marista.
Antes da solenidade a Banda Municipal 
de Fazenda Rio Grande se apresentou 
para os convidados sob a regência do 
maestro Evaldo Ribeiro. Os presentes 
também tiveram a oportunidade de 
escrever mensagens de carinho para 
as crianças em uma mesa colocada na 
porta do ginásio e que serviu de mural.

província brasil centro-sul

nova escola social é inaugurada em Fazenda rio grande, paraná

Furiosos

carta dos maristas azuis de alepo, síria
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