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■  De 24 a 31 de março, o Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI, 
estará em Genebra para acompanhar o impacto dos relatórios 
maristas inerentes aos direitos das Crianças na Costa Rica e 
na Nicarágua.
■  De 25 de março a 3 de abril, os Conselheiros gerais 
Irmãos Ken McDonald e Óscar Martín, visitam a Província da 
África Austral.
■  De 29 a 31 de março, o Ir. Beto Rojas, do Secretariado de 
Educação e Evangelização, participará do encontro da Comis-

são Organizadora da VIII Assembleia da Rede Marista Interna-
cional de Instituições de Educação Superior, em Lima (Peru).
■  De 29 de março a 4 de abril, os Conselheiros gerais Ir-
mãos Ben Consigli e Josep Maria Soteras visitarão a comuni-
dade de Port Moresby, em Papua Nova Guiné.
■  O Ir. Libardo Garzón, Ecônomo geral, estará na Nigéria 
para participar de uma oficina sobre sustentabilidade.
■  De 1 a 3 de abril, os Irmãos Angel Medina e Jeffrey Crow 
visitarão a comunidade de L’Hermitage.

Em 15 de março, a reunião anual 
das 14 obras sociais que a Pro-
víncia de L'Hermitage administra 

no território catalão foi realizada em 
Rubí, na Catalunha. Esta rede serve mil 
crianças e jovens e suas famílias em 
centros de ambiente aberto e centros 
de ambiente residencial.
Cerca de cem educadores das obras 
sociais maristas participaram deste 
evento intitulado "A defesa dos direitos 
da criança, elemento indispensável de 
nossa missão".
Com a presença de autoridades civis e 
eclesiais, aprofundou-se a importância 
de prevenir violações tão graves como 
o abuso sexual e promover plenamente 
os direitos humanos de crianças e 
adolescentes.
A FMSI foi convidada a partlhar um es-
paço de diálogo com um dos principais 
especialistas das Nações Unidas, Dr. 
Jorge Cardona, e com dois adolescen-

tes, Chaima Farzouz e Siham Azzaou-
yat, que participam da Centro Aberto 
– Partilahrn - El Pinar.
Segundo Jorge Cardona, na esfera 
social o desafio "deve ser erradicar a 
pobreza, mas não como normalmente 
a entendemos, não ter acesso à saúde 
ou à educação é também pobreza, e 

é aí que nossa ação social deve ser 
implantada". Por sua parte, Álvaro 
Sepúlveda (FMSI) insistiu na ideia de 
"promover um bom tratamento e pro-
teção que EMPODERE as crianças, não 
as afogando, o que significa protegê-
-las centrdos em critérios de direitos 
humanos".

Cerca de cem educadores participaram do evento    
que promove os direitos da criança

Encontro de obras sociais 
maristas da Catalunha

administração geral
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Em março, a Região América Sul 
celebra três anos de atuação. 
Fundada oficialmente em 2016, 

tem a premissa de fortalecer a inte rna-
cionalidade do Instituto Marista. É tempo 
de reconhecer e impulsionar a cami-
nhada de sinergia e da cooperação das 
Unidades Administrativas responsáveis 
pela missão marista na Argentina, Brasil, 
Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. 

Horizontes de atuação da Região
O propósito da Região é implementar 
projetos e iniciativas comuns que forta-
leçam o carisma evangelizador marista, 
presente no conjunto de obras que 
promovem a vida por meio da educa-
ção, saúde, trabalho social e atuação 
missionária em todo o continente. Entre 

os objetivos, estão o de identificar e 
desenvolver lideranças carismáticas e de 
cuidar das dimensões sociais, culturais, 
ambientais, pastorais e econômicas, 
garantindo a perenidade da missão.
Esse desenvolvimento sinérgico das 

unidades também visa colaborar para a 
missão de forma solidária e com corres-
ponsabilidade, sempre com atenção aos 
sinais das realidades do mundo para ser 
presença transformadora em todos os 
espaços de atuação marista. 

A ação conjunta regional fortalece a vida e a missão maristas

Região América Sul celebra      
três anos de atuação

Canadá
Refletindo sobre as mudanças climáticas

Portugal: Inauguração da associação
"MarCha Portugal Associação Juvenil"

África do Sul
Projeto Three2Six

Fiji
Marist Kindergarten em Suva

México
Formarme, Merida

Austrália
Lavalla200> Mount Druitt

mundo marista
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Distrito marista da Ásia

Seguindo os passos de Champagnat na Ásia

Os Maristas de VN são 4 irmãos 
locais, 7 irmãos estrangeiros e 
3 leigos maristas locais. Em VN 

existem 3 comunidades: duas no sul e 
uma no norte.

A comunidade no sul é uma casa de for-
mação, onde cinco irmãos trabalham no 
Apostlado das Vocações, num programa 
que se chama: "Venha e Veja"; é um 
programa para candidatos e aspirantes. 
Por agora, temos um bom número de 
jovens que discernem sua vocação.

A outra comunidade no sul está desen-
volvendo um projeto que ajuda pessoas 
que retornam ao VN depois de passar 
alguns anos no Camboja. Essas pes-
soas, quando retornam, não têm mais 
casas, documentos ou dinheiro. Eles 
vivem ao redor do lago, em condições 
de pobreza, e as crianças não podem 
frequentar a escola regular. Nesta 
iniciativa, 3 irmãos e alguns voluntários 
estão trabalhando para ajudar essas 
famílias, especialmente as crianças 
com educação informal. No entanto, 
ainda estamos no estágio inicial deste 
projeto, enfrentando alguns desafios 
para implementá-lo completamente.

No norte, a comunidade funciona 
como FMSI VN. Há 3 irmãos e alguns 
voluntários que ensinam inglês, ajudam 
professores de inglês em escolas próxi-
mas, ensinam cegos, ensinam música 
e ajudam algumas famílias pobres. 
Alguns dos voluntários locais e estran-
geiros que participam do programa, por 
vezes, permanecem na comunidade 
marista.

Neste momento, a comunidade está 
explorando a possibilidade de abrir 
um projeto semelhante em uma nova 
província, ao norte de VN. É um convite 
das autoridades locais.

Estamos felizes com o trabalho da 
nossa Boa Mãe em VN. Este trabalho é 
obra sua! Com paciência e esperança, 
avançamos para superar os desafios 
cotidianos. A expectativa é ter mais 

irmãos locais cada ano no VN e em 
outros países do Distrito Marista da 
Ásia. Uma boa notícia é que muito 
brevemente teremos nossos primeiros 
irmãos professos de VN.

O Irmão Julián Solís Pasos emitiu seus votos perpétuos no dia 16 de março, em 
Mérida, Yucatán.
Miguel Ángel Santos Villarreal, provincial do México Ocidental, recebeu os 

votos perpétuos de Julián, em nome do Superior Geral, enquanto o padre Raúl Hum-
berto Lugo Rodríguez presidiu a celebração eucarística.
O Ir. Julián chegou à cerimônia acompanhado de seus pais, familiares, irmãos e 
amigos, para emitir seus votos de castidade, pobreza e obediência em perpetuidade, 
de acordo com as Constitui-
ções do Instituto dos Pequenos 
Irmãos de Maria, na Capela do 
Colégio Montejo.
Os momentos solenes da 
consagração perpétua foram: 
o chamado, o rito de consa-
gração, o interrogatório, a 
emissão dos votos e a assina-
tura dos atos. 
No final da Eucaristia, todos 
almoçaram juntos no pátio do 
Colégio Montejo.

Província de México Occidental 

Profissão Perpétua do
Ir. Julián Solís Pasos
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Segue abaixo o texto em espanhol:

“En octubre de 2018, viajé para vivir una de las ex-
periencias más hermosas e impactantes de mi vida 
en Sudáfrica, en Johannesburgo. Gracias al trabajo 

de voluntaria que realizo en la Casa General de los Hermanos 
Maristas en Roma, para la asociación FMSI, pude participar en 
uno de sus proyectos: el “Three2Six”, una iniciativa que nace 
en 2008 y que desempeña un papel fundamental para todos 
los niños refugiados en el país. Este programa se ocupa de la 
integración y la educación de todos aquellos niños a quienes se 
les niega el derecho a la educación. Asimismo, promueve su 
desarrollo a través de diversas actividades.
Cuando llegué fui recibida por el director de la 
escuela marista Sacred Heart, quien me presen-
tó a todos sus colaboradores y otros voluntarios 
internacionales. Durante mi permanencia aquí 
realicé dos tareas diferentes.
El primer mes, trabajé por las mañanas como 
asistente del Sr. Chapepa, director de la biblio-
teca en Observatory Girls School, y por la tarde, 
solía ayudar a los maestros del proyecto con las 
lecciones. De 3 a 6 de la tarde, podía interactuar con los niños, 
quienes me aceptaron desde el primer día. Estos niños están 

acostumbrados a interactuar con diferentes voluntarios muy a 
menudo, sin embargo, es sorprendente cómo nos aman a cada 
uno de nosotros de manera diferente, y esto los hace absolu-
tamente especiales. Durante sus horas de estudio, los niños 
reciben una merienda y tienen tiempo para jugar, además de 
estudiar otras materias como matemática e inglés.

La segunda responsabilidad que tuve fue organizar el programa 
de vacaciones: dos semanas en las que los niños tienen la 
oportunidad de practicar deportes, aprender sobre ciencia y 
arte. Estas disciplinas son enseñadas, de manera totalmente 

gratuita y voluntaria, por personas expertas en 
estas asignaturas, voluntarios de Australia o 
antiguos alumnos del proyecto. La colaboración 
de estos últimos es considerada un pilar del 
programa porque ellos, más que nadie, pueden 
comprender las situaciones que estos niños se 
ven obligados a vivir cada día.

Una de las experiencias más cautivantes de 
mi viaje ha sido la oportunidad de conocer otra 

cultura muy diferente a la mía. Tuve la oportunidad de conocer 
sus atuendos típicos, saber sobre religiones que desconocía, 

“Uma das experiências mais cativantes da minha viagem foi a oportunidade de conhecer outra cultura muito diferente 
da minha”. Este é o testemunho de Sofia Basile, uma jovem italiana que, através do Instituto Marista e da FMSI, viajou 
à África do Sul para trabalhar como voluntária no projeto Three2Six: uma iniciativa que apoia o Colégio Sacred Heart 
na África do Sul e especialmente os estudantes que, sozinhos ou com as suas famílias, vêm das zonas de guerra dos 
Estados da África Central para a África do Sul, onde, empobrecidos e desenraizados, não têm direito à educação ou a 
outros direitos como criança.
Depois de dois meses de voluntariado em Joanesburgo, de 15 de outubro a 15 de dezembro de 2018, Sofia nos conta 
a sua experiência de vida missionária como parte do projeto Three2Six para refugiados.

A experiência cativante
de ser voluntário

Three2Six: 
Educação 
para crianças 
refugiadas na 
África do Sul

>>
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probar sabores de comidas diferentes y 
visitar lugares mágicos. Ha sido difícil es-
tar lejos de mi familia, pero todo aquello 
que he podido conocer y todo el amor 
que he recibido compensa completamen-
te todas las dificultades y el cansancio.

La presencia de los maristas en esta 
zona es muy importante para la educa-
ción de los niños, también representa 
un apoyo para todas aquellas familias 
que viven marginadas de la sociedad; 
Los hermanos les permiten romper el 
“círculo vicioso de la pobreza". La cultura 
es la clave para tener una vida digna, 
para hacer realidad los sueños de todos 
aquellos niños que, a pesar de haber 
experimentado situaciones atroces, saben 
y quieren sonreír y hacer de sus vidas 
algo hermoso.

Quisiera decirles a todos aquellos que hacen o quieren ser vo-
luntarios en el mundo que se atrevan. Nuestro aporte, aunque 
sea pequeño, es significativo y de ninguna manera es en vano. 
Es difícil describir la alegría que sentí y que todavía recuerdo, 
cuando una niña que tenía problemas logró escribir dentro de 

los márgenes de una hoja. Les invito a vivir mi experiencia, una 
aventura que me permitió enfrentarme con la realidad y poder 
valorar cada cosa de la vida.

Agradezco a todos los que hicieron posible mi viaje y a quienes 
me recibieron y acogieron en África; También agradezco a 
los muchachos brasileños, alemanes, ingleses, finlandeses y 
sudafricanos que fueron como mis hermanos allí".

Província Brasil Sul-Amazônia

Encontro formativo reúne 540 educadores 
maristas em Porto Alegre

Cm olhar atento a aspectos funda-
mentais do desenvolvimento das 
crianças, os Colégios e Unidades 

Sociais da Província Brasil Sul-Amazônia 
promoveram no dia 16 de março, na 
PUCRS, um grande Encontro Formativo 
para educadores da Educação Infantil e 

dos Anos Iniciais. Cerca de 540 profis-
sionais que atuam em 21 unidades da 
Província participaram de um dia inteiro 
de atividades voltadas à formação conti-
nuada de suas respectivas áreas.
A programação foi marcada pela palestra 
Perspectivas atuais nos Estudos da 

Criança: Implicações Educacionais, 
ministrada por Manuel Sarmento, que 
apresentou aspectos de seus estudos na 
área de Sociologia. 
O diálogo e a troca de experiências 
foram marcantes na sequência da pro-
gramação, que seguiu com a realização 
de nove oficinas sobre temas como: 
Espaços Educadores, Documentação 
Pedagógica, Brincar e a Natureza, 
Tessituras Literárias, além de relatos de 
boas práticas sobre projetos didáticos e 
interdisciplinares. Em todas, os protago-
nistas foram os próprios participantes, 
os quais apresentaram suas vivências e 
discutiram a possibilidade de ampliação 
e intercâmbio das ideias.
https://colegios.redemarista.org.br 
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Fiji: Missão e vida maristas na Oceania

Encontro da Comissão de    
Colaboração continental

A   Comissão de Colaboração da 
Oceania reuniu-se nos dias 5 e 
6 de março na comunidade de 

Lomeri, Fiji, com o objetivo de promover 
a vida e a missão maristas na região.

Os participantes do encontro foram: Ir. 
Jone Seduadua e Ir. Luke Fong, organi-
zadores do encontro; Sra. Carole Work 
da Austrália, Secretariado dos Leigos; 
Ruth Hihiru, Ir. Finan Valei (Distrito da 
Melanésia), Elizabeth Falconer, Joe 
McCar-thy e Tony Clarke (Austrália), 
Ir. Jone Seduadua e Dan Dungey 
(Distrito do Pacífico), os membros 
da Comissão de Colaboração da 
Oceania.

A reunião da Comissão con- centrou-se na exploração de duas 
estratégias fundamentais:

Continuar a identificar e promover o 
desenvolvimento de futuros líderes em 
todas as regiões do Continente.
Determinar os recursos necessários 
para promover a missão e a vida 
marista.
Na quarta-feira de cinzas, os mem-
bros da comissão visitaram o Instituto 
Marista Champagnat, em Suva, Fiji, e 
partilharam momentos de solidariedade.

A comissão reúne-se duas vezes por 
ano, e esta é a primeira reunião do ano.


