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NOTÍCIASMARISTAS

M
ais de 350 
pessoas mor-
reram e outras 
400 ficaram 

feridas no Domingo de 
Páscoa, quando três 
explosões ocorreram en-
quanto os fiéis assistiam 
à missa e outras bombas 
explodiram em hotéis 
próximos.

Os maristas de Cham-
pagnat têm uma forte 
presença no Sri Lanka 
e algumas atividades 
nas regiões de Colombo 
e Negombo. O Maris 
Stella College, fundado 
e administrado pelos 
maristas em Negombo, 
está localizado perto da igreja de de São 
Sebastião, uma das três igrejas atingi-
das. O Ir. Michael De Waas relatou que 

alguns de nossos alunos e pais também 
estão entre os feridos e mortos.
Recordemos de maneira especial da 

comunidade desse colégio e também 
rezemos povo do Sri Lanka, especial-
mente pelas vítimas.

Solidariedade com o povo do Sri Lanka

Mais de 350 pessoas morreram     
e outras 400 ficaram feridas

>>

■ O Vigário Geral, Ir. Luis Carlos Gutiérrez, e os conselheiros 
links para a Europa, Irmãos João do Carlos Prado e Ben Consi-
gli, participam do Capítulo da Província West Europe, de 23 a 
26 de abril, em Freising, Alemanha.
■ De 23 a 28 de abril acontece o Capítulo da Província East 
Asia, nas Filipinas. Participam da reunião os Irmãos Ernesto 
Sánchez, Superior Geral, e Sylvain Ramandimbiarisoa, Conse-

lheiro Geral.
■ De 25 a 29 de abril o Ir. Josep Maria Soteras participa da 
última reunião presencial do atual Conselho do Distrito da Ásia, 
em Camboja. O capítulo do Distrito realizar-se-á em agosto.
■ No dia 27 de abril começa a visita dos Irmãos Ben Con-
sigli e João Carlos do Prado à Província de l’Hermitage, até 
dia 4 de maio.

administração geral
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Notícias do Ir. Rod Thomson, do 
Noviciado de Tudella

“Na semana passada, nossos onze 
novos professos, incluindo nossos 
três primeiros irmãos de Timor Leste, 
voaram para fora do Sri Lanka e agora 
estão de férias. Os outros sete noviços 
estiveram ocupados organizando a 
liturgia para todas as celebrações da 
Páscoa. Depois, no final da missa do 
domingo de Páscoa, na paróquia local, 
ouvimos a notícia da primeira explo-

são de bombas. Como tantos outros, 
estávamos incertos e verificamos os 
sites de notícias para obter mais infor-
mações. A incredulidade transformou-
-se em horror quando soubemos da 
extensão da perda de vidas. Naquela 
noite, os leigos maristas locais de 
nossa região organizaram um encontro 
de oração para nós e nossos vizinhos. 
Cerca de 50 pessoas compareceram. 
Hoje, segunda-feira, é assustadora-
mente muito calmo onde estamos... 
poucos carros nas estradas, lojas fe-

chadas, nem mesmo os cães ladram!

As nossas orações nestes dias são 
para todas as vítimas e suas famílias, e 
também para os nossos novos noviços, 
que estão para chegar. Eles virão em 
três voos diferentes, o primeiro nesta 
quarta-feira à noite (24 de abril). No 
total, serão cinco de Timor Leste e um 
do Vietnã. Sem dúvida que eles, e as 
suas famílias, estarão extremamente 
preocupados com o estado do país para 
onde vão voar.

Encontro reúne equipes da Região América Sul

Participantes das sete equipes responsáveis pelos 
projetos estratégicos regionais em diálogo e reflexão

Entre os dias 10 e 12 de abril, ocorreu o encontro das 
equipes da Região América Sul, em Mendes, no Rio de 
Janeiro. Durante os três dias, se reuniram os grupos 

responsáveis pelos projetos estratégicos regionais, das cinco 
Províncias que compõem a Região: Brasil Centro-Norte, Brasil 
Sul-Amazônia, Marista Brasil Centro-Sul, Cruz del Sur e Santa 
Maria de los Andes.

O objetivo do encontro foi o de reunir os integrantes das comis-
sões para promover sinergia entre todos os grupos e alinhar os 

propósitos do Planejamento Estratégico regional, aprovado em 
2018. A ideia é que todas as equipes partilhem os seus pro-
jetos para dar conhecimento e ciência do que vem sendo feito 
pela Região, para que se possa traçar as diretrizes de trabalho 
para os próximos anos.

A anfitriã do evento, a Província Marista Brasil Centro-Norte, rece-
beu cerca de 70 participantes para momentos de reflexão e diálo-
go conjunto, com o propósito de criar um corpo regional, avaliando 
os avanços e as novas perspectivas para o triênio 2019-2021.
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Província de l'Hermitage: “Romper o silêncio: dez rostos, dez vozes”.

O trabalho para a prevenção e proteção contra 
o abuso de crianças nas escolas maristas

“Romper o silêncio: dez rostos, 
dez vozes”. São os rostos e as 
vozes de dez testemunhos que, 

a partir de diferentes situações e de sua 
experiencia íntima e pessoal, explicam 
o trabalho que desenvolveram para a 
prevenção e a proteção contra o abuso de 
crianças nas obras educativas maristas.
O livro foi lançado na terça-feira, dia 9 
de abril, na livraria Claret, em Barcelona, 
num evento que contou com a presença 
dos autores, Imma Amadeo e  Jordi Mar-
tínez,  e duas das “vozes” que dão seu 
testemunho no livro: o Irmão Gabriel-Villa 
Real, Vigário provincial da Província de 
L’Hermitage, e Pepa González, edu-
cadora social do Centro Ober Rialles e 
atualmente defensora da Cidadania de 
Santa Coloma de Gramenet.
Entre o público presente estiveram mem-
bros de outras instituições e congrega-
ções, com destaque para a presença de 
Marcel.li Joan, diretor geral de Assuntos 
Religiosos, que participou do lançamento 
do libro, em nome da presidência do 
Generalato.
O Vigário provincial, o Irmão Gabriel 
Villa-Real, destacou que, sua partici-
pação no livro foi uma aprendizagem 
pessoal, feita a partir do levantamento 

de muitas questões, e reconheceu que 
ainda “estamos a caminho”, que os pro-
tocolos que estão sendo desenvolvidos 
devem resultar em uma “mudanças de 
cultura para se saber detectar os sinais 
de alerta e reconhecer situações de 
abuso”. Por sua vez, Pepa Gonález disse 
que se sentia agradecida por poder estar 

trabalhando em contato com as crianças 
e jovens dentro do Marista; pediu mais 
formação para os educadores e edu-
cadoras, e também mais instrumentos 
“para que as crianças possam denunciar 

comportamentos que os ferem”.
Imma Amadeo disse que o livro mostra 
a experiência concreta de dez pessoas, 
porém não se pode perder de vista que 
essas pessoas são “representantes de 
milhares de outras vozes que trabalham 
no Instituto Marista para proteger as 
crianças e jovens na defesa de seus 
direitos”. Além dele, Jordi Martínez 
explicou que o livro preenche um vazio, 
“o ponto que faltava entre o branco, o 
negro e o colorido, porque fixa o olhar 
no que faz a Instituição Marista para 
prevenir o abuso sexual infantil, e para 
proteger as crianças e jovens face a 
esse problema social”.
Por fim, os quatro participantes lançaram 
uma mensagem, a proposta de “envolver 
a sociedade, porque nos encontramos 
diante de um grave problema social, e 
que não podiam enfrentá-lo sozinhos”. 
É um problema social porque “estamos 
diante de vítimas, pessoas que sofreram 
e sofrem, e precisamos atendê-las e 
acompanhá-las da melhor maneira”. 
O Livro “Romper o silêncio: dez rostos, 
dez vozes” já está à venda. Muito em 
breve haverá lançamentos em Lleida 
(29 de abril), em Giona e em Madri, em 
datas ainda a serem definidas.
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mundo marista

Argentina: Província Cruz del Sur

Profissão perpétua do Ir. Darío Melgar

O  Irmão Darío Melgar, da Província 
Cruz del Sur, emitiu seus votos 
perpétuos no dia 31 de março, em 

Luján, Argentina. O Ir. Raúl Schönfeld, 
provincial, em nome do Superior Geral, 
recebeu os votos.
Os momentos solenes da consagração 
perpétua foram: o chamado, o rito de 
consagração, o interrogatório, o pronun-
ciamento dos votos e a assinatura das 
atas.
Participaram da cerimônia familiares, 
amigos, estudantes e irmãos da Província.
Foi uma celebração de ação de graças a 
Deus, em primeiro lugar, e a tantas pes-
soas que estiveram presentes, até aqui, 
na vida do Ir. Darío, acompanhando-o 
em sua caminhada. Como Pedro diante 
da pergunta de Jesus: Dario respondeu: 

"Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu 
te amo" (Jo 21,17).
O Ir. Darío está atualmente na comuni-

dade do Colégio São Miguel de Nogoyá, 
onde trabalha como Coordenador de 
Pastoral.
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Páscoa no mundo marista

Colômbia

Giasnogor, Bangladesh

Giugliano, Italía

Les Avellanes, Espanha

Líbano

Timor Leste

Curitiba, Brasil
Marbel, Filipinas

Australia

Canadá
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Em Alcalá de Henares, sede da Província Ibérica, 
na Espanha, nos dias 5 e 6 de abril se realizou o 
“Campus Ibérico dos Maristas”. Dez escolas partici-

param do evento, que já está comemorando, em 2019, 
sua sétima edição. Esta dinâmica oferece aos estudantes 
e aos ciclos de formação a possibilidade de desenvolver 
competências-chave relacionadas com as TIC e a apren-
dizagem cooperativa, bem como de viver com colegas de 
outras cidades de Espanha.

O Campus Ibérico é organizado pela Província Ibérica, 
que conta com uma rede de catorze colégios distribuídos 
entre o País Basco, Navarra, La Rioja, Aragão, Castilla 
La Mancha, Madri e Extremadura. O evento aconteceu 
na sede provincial, em Alcalá de Henares, onde também 
está localizado o Centro Universitário Cardeal Cisneros 
(CUCC), pertencente aos Maristas.

No dia 6 foi desenvolvido o jogo "El deambular del Homo 
Sapiens Sapiens Sapiens". Durante toda a manhã, as 
diferentes equipes de estudantes descodificaram códi-
gos QR, trabalharam com as ferramentas de gestão e 
pesquisa de conteúdos do Office 365 e, mais importante 
ainda, basearam-se nos seus conhecimentos de TIC para 
seguir as pistas dos assim chamados "super sábios" e 
encontrar a solução para o mistério do Sapiens Sapiens. 
No final do dia, a equipe vencedora recebeu um pre-
sente tecnológico e foi atribuído um diploma a todos os 
participantes.

O objetivo desta atividade, que tem um grande sucesso 
entre os alunos, é oferecer um momento de aprendiza-
gem, aprimoramento e aventura, que desenvolve tanto a 
competência digital quanto critérios nas pesquisas.

Província Ibérica

Trabalho cooperativo e TIC       
com estudantes e ciclos de formação


