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NOTÍCIASMARISTAS

■  Os Irmãos Ken McDonald y Óscar Martín, Conselheiros 
gerais, na segunda-feira, terminaram a visita à Província de 
Madagascar.
■  Os membros do Conselho Geral, de 11 a 13 de abril, parti-
cipam, em Roma, da quarta sessão do programa de formação 
sobre liderança.
■  Os Irmãos Valdícer Fachi, diretor do Departamento Cmi, e 
Jeff Crowe, responsável pela formação e acompanhamento 
das comunidades do Projeto Lavalla200>, de 98 a 15 de abril 

visitam a comunidade internacional de Holguin, em Cuba.
■  O Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do Secretariado da Educa-
ção e Evangelização, participa do encontro da equipe de traba-
lho da Região América Sul, em Mendes, de 8 a 10 de abril.
■  Os Irmãos Tony Leon y Ángel Medina, diretores do Secreta-
riado Irmãos Hoje, participaram, na segunda-feira, da reunião 
da equipe “Tutti Fratelli”, na Casa Geral dos Irmãos de La Salle. 
A equipe é formada por religiosos de congregações de Irmãos.

No dia 6 de abril, sábado, ocorreu 
o encerramento da VIII Assem-
bleia da Rede Marista Internacio-

nal de Educação Superior, na Universi-
dad Marcelino Champagnat, em Lima.
Com a temática “Construindo pontes 
em um mundo fragmentado”, o en-
contro teve como objetivo fortalecer as 

reflexões e o diálogo entre as diferentes 
atuações maristas do ensino superior 
nos cinco continentes. 
A Rede Marista Internacional de Educa-
ção Superior busca, desde 2004, criar 
conexões multidirecionais em comunica-
ção interinstitucional entre as univer-
sidades maristas. A partir da I Assem-

bleia, que ocorreu em Curitiba (Brasil), 
as relações entre os representantes do 
grupo fundamentam-se nos princípios 
de identidade, pertença, igualdade e 
participação.

Para o Diretor do Secretariado de 
Evangelização e Educação do Instituto 

administração geral

Perú, 2-6 de abril

VIII Assembleia da Rede Marista 
Internacional de Educação Superior
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Marista, Ir. Carlos Alberto Rojas, o en-
contro teve muito êxito, pois nele foram 
reestabelecidos ideais comuns entre as 
instituições participantes. “Durante a 
semana que passou, foram construídas 
bases sólidas para o futuro de uma 
rede cheia de vida que servirá de apoio 
e desenvolvimento para os jovens do 
mundo”, afirmou. Ele ainda fortaleceu a 
perspectiva positiva para a nova configu-
ração do Comitê Executivo, acreditando 
este ser mais um passo de um longo 
trabalho em conjunto. “Esperamos que 
as respostas de cada instituição que 
esteve presente sejam boas”, comentou. 
“Agradecemos a Universidad Marcelino 
Champagnat, ao reitor, Ir. Pablo Gon-
zález Franco, e a todas as pessoas das 
Províncias que colaboraram para que 
essa assembleia acontecesse”.

Novo Comitê Executivo
No dia 4 de abril foram eleitos, por um 
período de 2 alunos, três representan-
tes das Instituições de Ensino Superior 
que formarão, durante os dois próximos 
anos, o novo Comitê Executivo da Rede. 
Foram eleitos o Ir. Manuir Mentges, 
Pró-Reitor de Graduação e Educação 
Continuada da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) – 
eleito Presidente e membro do Comitê - 
representando os falantes de português; 
o Ir. David Hall, decano da Universidade 
Católica da Austrália, representando o 
idioma inglês e o Ir. Roberto Mendez 
Lopés, reitor da Universidade Marista 
de Querétaro, representando a língua 
espanhola.

É hora de trabalhar 
em rede e criar 
sinergias

Ir. Ernesto Sànchez,,

,,
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Presença do Superior e Vigário Gerais
Os Irmãos Ernesto Sánchez, Superior 
Geral, e Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
Geral, estiveram presentes na Assem-
bleia.
O Ir. Ernesto abordou a importância 
de perceber a Educação Superior 
como uma rede. “É importante que 
deixemos essa cultura fragmentária e 
aprendamos a trabalhar em comum”, 
comentou. “É hora de trabalhar em 
rede e tirar sinergias dessa grande 
oportunidade”. Ele também lembrou da 
necessidade de olhar para o protago-
nismo dos jovens no contexto univer-
sitário, recuperando as chamadas do 
Sínodo da Juventude.
O Ir. Luis Carlos convidou os participan-
tes a observarem toda a trajetória que 
a Rede está construindo durante esta 
edição da assembleia. “Nossas institui-
ções são de tamanho, contexto acadê-
mico e profissional muito diferentes”, 
comentou. “O Instituto reconhece essa 
diversidade e aceita como um caminho 
de comunhão entre todos e todas”. Ele 
ainda recordou que é possível buscar 
referências nos apelos do Capítulo Geral 
para repensar a rede. “Nas chamadas do 
Capítulo podemos encontrar formas de 

construir a missão e de criar possibilida-
des de sinergia para a Rede”.

2021
A Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS), de Porto Alegre 
(Brasil), foi escolhida para ser a sede da 
IX Assembleia, em 2021. 

É importante que 
deixemos essa 
cultura fragmentária 
e aprendamos a 
trabalhar em comum.

Ir. Ernesto Sànchez,,
,,
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Estados Unidos
Retiro #MaristYouthEncounterChrist

Espanha
Escola Marista de Cartagena - Múrcia

Uruguai: Encontro de famílias do Colégio San Luis, 
Pando - Canelones

Bolívia
Catequistas maristas de Cochabamba

Brasil
Colégio Marista de Ribeirão Preto - São Paulo

Austrália: Postulantes do Timor Leste com Ir. Luke 
(96) no Colégio St Gregory, Campbelltown

mundo marista

Sobre as inundações que afetaram alguns países da África nos últimos dias, o Ir. Norbert Mwila, provincial da África 
Austral, expressou solidariedade marista com as pessoas desses países e disse que a família marista não foi atin-
gida. Aqui está o texto que o Ir. Norbert nos enviou:

Inundações na África

Solidariedade com as pessoas afetadas pelas 
inundações no Malawi, em Moçambique e no Zimbabué

"Em Malawi, Moçambique e Zim-
babué, não temos comunidades, 
escolas ou instituições maristas atin-
gidas pelas inundações. No entanto, 
somos solidários com as pessoas 
que sofrem as consequências do 
desastre natural. Quanto à Beira, em 
Moçambique, há alguns membros 
das famílias de parentes e amigos 
dos irmãos que não podem ser 
alcançados por meio de estradas ou 
telefones, devido aos extensos danos 
causados pelas inundações".
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Na última semana de março, a FMSI apresentou qua-
tro novos relatórios às Nações Unidas para a Revisão 
Periódica Universal de Madagascar, Itália, Bolívia e El 

Salvador.
Os documentos foram cuidadosamente preparados durante 
vários meses pelos irmãos e leigos maristas em seus respec-
tivos países. Esses textos têm o apoio de outras organizações 
católicas e da sociedade civil.
No próximo mês de outubro, a FMSI terá oportunidade para os 
defender e posicionar essas recomendações junto aos países 
da ONU promover os direitos humanos das crianças e dos 
jovens nesses países.
Esses são os tópicos que serão promovidos para cada país:
Madagascar: direitos das crianças 

(exploração económica e sexual, violência, registo de nasci-
mento, crianças de rua) e educação (acesso ao ensino primário 
gratuito, deserção, acesso ao ensino secundário, qualidade do 
ensino).
FMSI - Maristas
Itália: instituição nacional de direitos humanos; crianças e 
jovens migrantes; abandono psicológico de menores; direito 
das famílias à escolha educativa.
Bolívia: participação de crianças, adolescentes e jovens; 
trabalho infantil; violência sexual em adolescentes; violência 
contra as mulheres.
El Salvador: gravidez na adolescência; crianças e adolescen-
tes afetados pelas "maras"; educação de qualidade e infraes-

trutura adequada para a aprendizagem.

Revisão Periódica Universal 
de Madagascar, Itália, 
Bolívia e El Salvador

FMSI apresenta 
novos 
relatórios sobre 
os direitos 
humanos das 
crianças e dos 
jovens

Exame Periódico Universal
Este processo, que se realiza no 
Conselho de Direitos Humanos (CDH) 
da ONU, consiste no exame periódico 
do cumprimento dos direitos humanos 
em cada um dos países que integram as 
Nações Unidas.
As fases deste processo são as seguin-
tes:
O país apresenta os dados sobre a 
situação dos direitos humanos no seu 
território.

Diálogo interativo entre o país que apre-
senta o relatório e outros países mem-
bros do CDH e países observadores.
Adoção do relatório do CDH: as ONGs 
podem se dirigir oralmente ao país que 
é examinado e também aos membros 
do CDH.
Na última etapa participam o País exami-

nado, as ONGs e os Institutos Nacionais 
de Direitos Humanos interessados na 
colocação em prática das recomenda-
ções sugeridas.
Este processo é formado por um ciclo 
que, no seu complexo, dura quatro anos 
e meio. Em seguida, o país é examinado 
novamente pelo CDH.
A FMSI participou, em cooperação com 
outras ONGs ou sozinha, na elaboração 
de 44 informes (13 América, 2 Europa, 
13 África, 9 Oceania e 7 Ásia).
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Oficina de Aprendizagem mais Serviço

Participantes das comunidades educacionais da América 
Central e do México Central participaram do curso

Por meio da parceria entre Províncias maristas, Gladis Ara-
celi Avelar, de El Salvador, e eu, da Guatemala, membros 
da Comissão de Solidariedade da Província da América 

Central, fomos designadas para participar da Oficina Aprendizaje 
más Servicio (A+S),a convite da Província do México Central, 
que aconteceu na Casa Provincial de Tlalpan (Cidade do México). 
Essa oficina foi ministrada pelo Professor Esteban Andrés Mena 
Saldívar, Coordenador de Aprendizagem e Serviço do setor 
marista do Chile, e contou com a colaboração da Coordenação 
Provincial de Educação, a cargo do Professor Alfonso Ruiz de 
Chávez, e da Coordenação Provincial de Solidariedade, a cargo 
da professora Socorro Álvarez.

Participamos da Oficina, realizada de 14 a 16 de fevereiro, duas 
pessoas da Província da América Central, duas da Província do 
Canadá e principalmente das diferentes obras educativas da 
Província Marista México Central. Aproximadamente 30 pessoas 
compareceram.

Uma vez que esta formação contribui para responder ao terceiro 
apelo do XXII Capítulo Geral – “Ser agentes de mudança, 
construtores de pontes, mensageiros da paz comprometidos em 
transformar a vida dos jovens através da educação evangeliza-
dora” -, o objetivo da Oficina foi conhecer os fundamentos da 
proposta educacional da Aprendizaje más Servicio (A+S) como 
ferramenta metodológica para promover a educação solidária 
a partir do currículo acadêmico. Conhecer a metodologia(A+S), 
que busca potencializar o protagonismo dos estudantes, a inten-
cionalidade solidária e a intencionalidade pedagógica; dessa ma-

neira gerar aprendizado significativo nos estudantes, conscienti-
zando-os das realidades que os circundam e criando um vínculo 
com a sociedade, e assim contribuir para o desenvolvimento da 
comunidade, por meio da realização de projetos pelos próprios 
estudantes, que fazem parte de suas atividades acadêmicas.

Como temática geral foram abordados o contexto e as dimen-
sões da missão marista. Os temas específicos são: os Modelos 
de solidariedade, a importância do protagonismo dos estudantes, 
a metodologia Aprendizaje más Servicio (elementos, instru-
mentos de aprendizagem, estrutura metodológica, impactos e 
institucionalização da metodologia).

Nós, da Guatemala, de El Salvador e do Canadá, fomos con-
vidados a visitar, de 18 a 21 de fevereiro, estas quatro obras 
educativas maristas: Colegio México Bachillerato, Instituto 
México Toluca, Escola Pedro Martínez Vásquez e Instituto Marista 
Morelos.

Ao compartilhar a nossa estada no México, tivemos a oportuni-
dade de conhecer o programa “Educação Marista para o Bem 
Viver” que “busca criar processos de conscientização ecológica, 
educação ambiental e do desenho da Permacultura que nos 
permitam considerar os itinerários pedagógicos das escolas 
maristas, bem como a transformação pessoal e de nossas co-
munidades educacionais em direção a novos estilos de vida mais 
simples, mais bem conectados com o meio ambiente e vivendo 
como uma sociedade menos consumista ...”.

Na dinâmica das obras educativas é importante 
ressaltar como se inter-relacionam os temas: 
Cuidado com a Casa Comum – o Bem Viver – 
Permacultura – Aprendizaje + Servicio e o Plane-
jamento do Modelo Sociocognitivo-humanista.

Para finalizar, expresso meus agradecimentos 
aos nossos amigos maristas da Província México 
Central (Solidariedade, Educação, Pastoral), pela 
acolhida, a atenção, os cuidados e a partilha 
de cada dia. De regresso a nossas atividades, 
agradeço à Província da América Central pela 
confiança depositada e pela oportunidade de 
formação.

María Victoria Racancoj Mejía
Fundación Marista - Comissão de Solidariedade
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Vigília em memória dos mártires 
missionários do nosso tempo

T odos os anos, em Roma, é organi-
zada uma vigília de oração em me-
mória dos mártires missionários do 

nosso tempo. Este ano a celebração teve 
lugar no dia 21 de março de 2019 o dia 
dos mártires missionários e foi convoca-
da através de vários serviços da Diocese 
de Roma em união com 
a Comunidade de Santo 
Egídio. Alguns membros 
da Casa Geral estavam 
presentes.
ìEm 2018, 40 missioná-
rios morreram violen-
tamente. A paraliturgia 
em sua homenagem 
foi precedida por uma 
peregrinação que partiu 
da Basílica de Santa 
Anastásia, muito pró-
xima dos lugares onde 
os primeiros mártires 
cristãos de Roma deram testemunho da 
fé. A escuta da Palavra de Deus, a leitura 
de textos para meditação e recitação 
do rosário missionário acompanhou os 

peregrinos para a Ilha Tiberina, onde está 
a Basílica de São Bartolomeu, dedicada 
aos mártires dos séculos XX e XXI pelo 
Papa João Paulo II.
ìUma vez na Basílica se projetou  um 
vídeo com o testemunho do irmão Jean 
Pierre Schumacher único sobrevivente 

atual do massacre de 
Tibhirine, Argélia e se 
proclamou o nome dos 
missionários que ofere-
ceram suas vidas pelo 
Evangelho na América 
Latina,  na África , no 
Oriente Médio, em 
territórios asiáticos, na 
Oceania e na Europa. 
Para cada nome uma 
vela foi acesa enquan-
to quatro crucifixos, 
representando os quatro 
continentes aos quais os 

missionários mortos pertenciam, foram 
levados processionalmente ao altar.

Ir. Antonio Martínez Estaún,
Postulador Geral

No dia 7 de abril, fizeram a primeira profissão os noviços que terminaram o 
período de formação em Sri Lanka. Entre eles estão os três primeiros irmãos do 
Timor Leste.

Noviciado de Tudella
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No dia 16 de março se realizou o 
primeiro “Oásis” de 2019. Chama-
dos a ser “construtores de pontes”, 
encontraram-se no Liceo Guatemala 
17 maristas leigos e 20 Irmãos: todos 
maristas, todos chamados, todos em 
caminho.

■  Colômbia
34 Irmãos do Setor da Colômbia da 
Província Norandina se reuniram em 
uma assembleia em Cali, durante o 
último final de semana.

■  irmãos austrália
Nessa semana foi publicado o quinto 
vídeo da série “Talking Heads”: “Por 
que alguém gostaria de se tornar um 
Religioso Irmão Hoje?” Diversas pes-
soas da Austrália fizeram perguntas 
sobre a vida religiosa marista e os 
Irmãos da Austrália responderam. Os 
vídeos são publicados semanalmen-
te nesse canal: https://vimeo.com/
maristvocations.

■  aiDs na ÍnDia
Na Índia, 2.400.000 pessoas con-
vivem com o HIV. No ano passado, 
o projeto “Operation Rainbow”, 
em Trichy, ajudou a 137 dessas 
crianças a permanecer na escola, 
evitando que a abandonassem por 
causa da doença que têm. O traba-
lho dos maristas ajuda as pessoas 
com HIV positivas a superar as 
barreiras e criar novas oportunida-
des. Veja aqui o relatório anual das 
atividades do projeto.

■  HermitaGe marista
35 colaboradores da Província 
Brasil Centro-Sul participaram 
do primeiro módulo do curso de 
formação sobre o Patrimônio 
Histórico Espiritual Marista, de 
26 a 29 de março. Os outros dois 
módulos serão realizados em junho 
e setembro.
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Formação permanente em Manziana

Relendo a própria história,       
no meio do caminho da vida

Na Casa de Manziana (Centro Ma-
rista de Formação Internacional), 
de 21 de março a 8 de junho de 

2019, realiza-se um curso para Irmãos 
de meia-idade ("Senderos"), com 18 
participantes de 10 Unidades Adminis-
trativas.

A proposta que o programa faz aos 
irmãos é que, no meio do "caminho de 
sua vida", eles possam reler sua história 
pessoal e sentir os apelos do Espírito, 
crescer nas várias dimensões de sua 
existência e continuar respondendo aos 
desejos mais profundos de seu coração 
e à missão marista hoje.

Sob o título "Caminhemos como família 
global", este é o primeiro grupo que par-
ticipa de um curso em Manziana, desde 
que se constituiu a comunidade de 
formação permanente destinada a toda 
a Congregação. Pela primeira vez, neste 
"sentir e viver global", temos na mesma 
casa irmãos de diferentes línguas que, 
normalmente, antes, estavam separados 
em dois grupos: um de língua espanho-
la e portuguesa, em San Lorenzo del 
Escorial; o outro de língua inglesa, em 
Manziana.

A estrutura do curso propõe dez "cami-
nhos":
• Interioridade: A minha história é 
sagrada
• Ecologia e vida consagrada
• Experiência de fraternidade

• A Viagem Espiritual
• Auto-cuidado e vida integrada
• Afetividade e sexualidade na vida 
religiosa
• Família global e vida intercultural
• Seguindo os passos de Marcelino
• Constituições e Regra de Vida
• Cúmplices do Espírito e Misio Dei

Dentro desses "caminhos", a equipe de 
Manziana também oferece seis temas 
para meditação:
1. Oração contemplativa e tempo de 

interiorização
2. Vida fraterna
3. Serviços domésticos e trabalho 

agrícola
4. Acompanhamento
5. Oficinas
6. Silêncio

Ao mesmo tempo, seis possibilidades 
de experiências são apresentadas ao 
grupo:
1. Peregrinação aos lugares maristas
2. Caminho de Santiago
3. Peregrinação de fraternidade
4. Encontro com a comunidade de 

Taizé
5. Experiência de intercongregaciona-

lidade
6. Família global

A equipe de formação de Manziana está 
formada por cinco irmãos: Joe Walton 
(África Austral); Antonio Peralta (Santa 
Maria de los Andes); Ángel Medina (Cruz 
del Sur); Joaquim Sperandio (Brasil Cen-
tro Sul) e Teófilo Minga (Compostela). O 
capelão é o padre Joe Pilla, sacerdote 
da Nigéria.


