
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Ano XII - Número 576 | 7 de MAIO de 2019

NOTÍCIASMARISTAS

A 
equipe "Ad Hoc" para o lança-
mento do Projeto Rede Global 
de Escolas Maristas se reúne na 
Casa geral, de 6 a 10 de maio.

O objetivo principal desse encontro 
é acolher e implementar a sugestão 
do XXII Capítulo Geral do Instituto de 
"construir redes de missão marista 
em nível de unidades administrativas, 
regiões e administração geral, que 
favoreçam a inovação e a renovação de 
nossa educação e evangelização".

Além disso, juntamente com a equipe 
de apoio ao projeto, busca-se construir 
um modelo de REDE global para as 
escolas do Instituto Marista, a partir do 
aproveitamento do potencial da Congre-
gação como organização internacional e 
multicultural e da urgência de oferecer 
soluções operativas às escolas com 
"maior necessidade".

Participam do encontro Ir. Luis Carlos 

Gutiérrez, Vigário geral, Ir. Carlos Rojas 
e Ir Mark Omede, diretores do Secreta-
riado de Educação e Evangelização, e 
seu secretário, Sr. Diugar Buscarini; Sr. 
Frank Malloy, Província da Austrália; Ir. 
Henry Uzor, Província da Nigéria; Ir. Llo-

renç Claramunt, Província de L'Hermita-
ge; Sra. Montserrat Giménez, Província 
Ibérica; Ir. Nicéforo Garrán, Província da 
América Central; Ir. Natalino de Souza 
(UMBRASIL); Sra. Ana von Frankenberg 
Berger, Província Sul-Amazônia.

Projeto Rede Global de Escolas Maristas

A equipe de trabalho se reúne na Casa Geral

■ De 05 a 10 de maio, os Irmãos Ben Consigli e João Carlos do 
Prado, Conselheiros Gerais, visitam à Província de Compostela.
■ De 06 a 09 de maio se realiza o encontro do Comité 
Internacional de Assuntos Econômicos na Casa General, com 
a participação do Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral.
■ De 06 a 09 de maio, o Ir. Valdícer Fachi, junto com Matteo 
Cavicchioli, diretor e colaborador do Departamento Cmi, 
visitam SED, em Madri.
■ De segunda a sexta-feira acontece o encontro da equipe 
“Ad Hoc” para o lançamento do Projeto da Rede Global de 
Escolas Maristas em Roma, com a participação do Ir. Luis 

Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, e Carlos Rojas e Ir. Mark Ome-
de, diretores do Secretariado da Educação e Evangelização.
■ De 06 a 12 de maio, os Irmãos Ken McDonald e Óscar 
Martín Vigário, Conselheiros Gerais, visitam a Província da 
Nigéria.
■ O Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, de 
07 a 10 de maio, participa do encontro da equipe europeia 
Irmãos Hoje, em Beirut, Líbano.
■ De 11 a 14 de maio o Ir. Valdícer Fachi, diretor do Depar-
tamento Cmi, estará em Filipinas, promovendo o voluntariado 
nas Filipinas.

administração geral
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Hoje, 8 de maio, a Igreja celebra 
pela primeira vez, a festa litúrgica 
dos mártires da Argélia. O decreto 

de beatificação de Dom Claverie e 18 
companheiros mártires, proclamados na 
festa de sua beatificação, celebrada em 
Oran no dia 8 de dezembro de 2018, 
indicava, no calendário litúrgico uni-
versal, o dia 8 de maio como a data da 
festa deste grupo de mártires. Esta data 
coincide com a morte do mártir do Ir. 
Henri Vergés, que faz parte deste grupo 
de mártires beatos.
No dia 25 de março de 2019, festa da 
Anunciação do Senhor, a Congregação 
para o Culto Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos aprovou o texto latino e 
francês da Oração da Coleta e o texto 
francês das leituras do Ofício das Horas 
em honra de Dom Peter Claverie e seus 
companheiros mártires religiosos.

O tempo decor-
rido entre a 

publicação 
dos textos 
oficiais e a 
celebração 

da festa não 
permitiu a 

tradução oficial e a aprovação desses 
textos nas outras línguas. Por esta razão, 
eles são publicados na web apenas em 
latim e francês (veja aqui).
Os textos da Missa correspondem ao co-
mum de mártires, para vários mártires, 
ou ao comum de santos, para religiosos.

As instituições religiosas às quais 
pertencem os mártires deste grupo 
poderão incluir a festa de cada um 
deles nos seus próprios calendários 
litúrgicos com textos apropriados, uma 
vez aprovados pela autoridade ecle-
siástica.

Maio com Maria

8 de maio - Festa litúrgica dos mártires da Argélia

Aniversário da morte do Ir. Henri Vergès

O relacionamento de Marcelino com Maria, a quem se referia como a “Boa Mãe”, foi 
marcado por profunda afeição e total confiança, pois estava plenamente convencido 
de que o projeto que empreendera, na verdade era dela. Escreveu certa vez: Sem 
Maria não somos nada; com Maria temos tudo, porque Maria sempre tem seu 
adorável Filho nos braços e no coração. Essa convicção permaneceu com ele por 

toda a vida. Jesus e Maria eram o tesouro no qual Marcelino aprendera a depositar 
seu próprio coração. Esse relacionamento íntimo contribuiu para o dimensionamento 

da espiritualidade mariana. Em nossa tradição, a expressão “Recurso Habitual” traduz 
a plena confiança em Maria. O lema “Tudo a Jesus por Maria; tudo a Maria para Jesus”, 

atribuído ao fundador por seus biógrafos, revela o estreito relacionamento entre filho e 
mãe, atitude de confiança de Champagnat em Maria, atitude que somos convidados a viver.

(Água da Rocha, 25).
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De 14 a 18 de abril, foi realizada 
a Experiência Rivat em Chinatú, 
Província do México Ocidental, com a 
participação de nove jovens que estão 
em acompanhamento vocacional ma-
rista. Oito Irmãos seguiram os jovens 
na experiência.

■  EsPErança E alEgria Para a colôMbia
Há uma semana à frente da Conferên-
cia dos Religiosos da Colômbia, o Ir. 
César Rojas, provincial de Norandina, 
partilha com “Vida Nova” suas motiva-
ções neste serviço e os caminhos que 
a Vida Religiosa terá que percorrer. 
O texto (“Colômbia precisa ouvir e 
perceber o testemunho de homens e 
mulheres semeadores de vida, espe-
rança e alegria”) pode ser encontrado 
neste link: http://tiny.cc/srw85y

■  Missão Marista na Índia
De 24 a 28 de abril foi realizado o 
“Rainbow Summer Camp – 2019”. 
Foram dias de alegria para crianças 
e jovens, com jogos e dinâmicas de 
aprendizagem. Operation Raibow, um 
projeto do Marcellin Trust Centre, em 
Trichy, tem como objetivo melhorar 
a qualidade de vida das pessoas, es-
pecialmente as crianças que sofrem 
com o vírus HIV / AIDS.

■  brasil: dirEitos das crianças
A Província Brasil Centro-Norte 
promove, de 13 a 18 de maio, uma 
Semana de Mobilização contra o Abu-
so e a Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes. A programação foi 
organizada pela Coordenação de So-
lidariedade e propõe várias atividades 
nos centros da Província.

De 29 de março 
a 3 de abril 
de 2019, os 

Irmãos Ben Consigli 
e Josep Maria So-
teras, Conselheiros 
Gerais, visitaram o 
Distrito da Melané-
sia.
Na companhia do Ir. 
Jean Marie Batick, 
Superior do Distrito, 
os dois Conselheiros 
visitaram algumas 
obras e conheceram 
vários irmãos e 
leigos envolvidos na vida e missão maristas do Distrito.
Durante a visita, os irmãos Ben e Josep Maria se encontraram com os membros do 
Conselho do Distrito, com a equipe de liderança e administração, com o objetivo de 
conhecer as pessoas, trocar experiências de trabalho e ter uma visão geral do Distrito.
A visita de contato, que durou 5 dias, foi uma grande oportunidade para o diálogo e 
reflexão sobre os pontos fortes e desafios do Distrito.
No último dia da sua estadia, os Conselheiros Gerais partilharam com os Irmãos 
locais alguns dos temas tratados no encontro de Provinciais e Superiores de Distrito, 
realizado na Casa, em março, tais como o Plano Estratégico da Administração Geral, a 
Liderança Espiritual e os Casos de Abuso Infantil.

Distrito da Melanésia

Visita de contato dos  
Irmãos Ben e Josep Maria,
Conselheiros gerais
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Brasil: Fraternidade Nossa Senhora de 
Guadalupe, de Teresina, Piauí

Romênia:15 anos da casa de acolhida
dos Marista de Bucareste

Nicarágua
Movimiento REMAR

México: Centro Marista de Apoio aos Migrantes, 
Querétaro

França
Encontro do Conselho Provincial de L'Hermitage

França: Encontro de Superiores de Comunidades 
francófonas da Província de l'Hermitage

mundo marista

Formação na Província Brasil Centro-Sul

Gaudete: mensagem do Papa        
é tema de projeto para gestores

Uma visão realista e atual sobre o que é ser santo. Essa é 
a proposta da Exortação Apostólica Gaudete et Exultate 
(Alegrai-vos e Exultai), escrita pelo Papa Francisco em 

2018, e que foi apresentada para 30 executivos do Grupo 
Marista, Província Marista Brasil Centro-Sul e FTD Educação, 
durante o Projeto Gaudete, promovido pela Diretoria de Identi-
dade e Missão.
Para a Lidia Moura, Decana da Escola de Medicina da PUCPR, 
esse tipo de Projeto é de extrema importância por causa do 
conteúdo. Segundo ela, hoje em dia é fácil encontrar formação 
técnica em qualquer lugar, inclusive na internet, mas carece-
mos de formações que nos façam pensar sobre a vida.
O Projeto terminou na semana da Páscoa e contou com três 
etapas. A primeira, chamada Campo Base, foi realizada em 
fevereiro, quando os gestores se reuniram para um dia de re-
flexão conduzido pelos padres Joachim Andrade e Vilson Groh.
Nos meses de março e abril, os gestores participaram de ati-
vidades à distância na segunda etapa do Projeto, chamada de 

Preparação para a subida. Eles receberam semanalmente por 
mensagens no celular as bem-aventuranças escritas pelo Papa 
Francisco, sempre acompanhadas de perguntas provocadoras 
para incentivar a reflexão pessoal.
A última etapa foi realizada nos dias 16 e 17 de abril, em 
Corupá.  Chamada de Cume, a atividade teve momentos de 
reflexão e de elaboração de compromissos e foi conduzida pelo 
Ir. Natalino de Souza, que é secretário-executivo da UMBRASIL.



7 I MAIO I 2019

notícias maristas 576

5

Rede de Educação da Oceania

Curso de Liderança Southern Stars

No domingo de Páscoa, dezes-
seis professores dos Distritos 
do Pacífico e da Melanésia se 

reuniram em Lomeri. Fiji, para o Pro-
grama de Liderança Southern Stars, 
elaborado pela Comissão de Educação 
do Conselho da Oceania. Os países 
representados foram: Samoa, Fiji, 
Kiribati do Distrito do Pacífico; e Ilhas 
Salomão e Bouganville do Distrito da 
Melanésia. Participaram também sete 
professors das escolas dos Padres 
Maristas.

O programa para lideranças foi prepara-
do pela Rede de Educação do Conselho 
da Oceania.

As apresentações durante o curso 
foram feitas pelo Ir. David Hall (decano 
da Academia La Salle da Universidade 
Católica Australiana) e pelo Dr. Frank 
Malloy (diretor das escolas maristas da 
Austrália).

O curso envolveu 23 diretores e profes-
sores de todas as escolas maristas da 
Melanésia e do Pacífico.

Dois dos principais temas abordados 
foram a Liderança Serviçal (e o que é 
necessário para torná-la autêntica) e a 
formação de Comunidades de Apren-
dizagem entre o pessoal das várias 
escolas.
O programa Southern Stars é baseado 
no programa Novos Horizontes, desen-
volvido para os líderes da África.

Este foi a primeira de três etapas 
previstas para o programa; e os temas 
chave tratados foram a Liderança no 
Serviço Cristão e a criação de Comu-
nidades de Aprendizagem. As outras 
duas etapas terão lugar nos próximos 
dois anos.

O currículo compreende os seguintes tópicos:
• Liderança: Atento aos sinais dos tempos
• Liderança: Papeis Modelos e teste-

munhas
• Liderança: Justiça social e solida-

riedade
• Liderança: Criando um futuro 

diferente
• Liderança: Abraçando um novo 

paradigma
• Liderança: Habilidades para sus-

tentar uma missão mais empreen-
dedora.
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União Marista do Brasil

Matrizes Curriculares de Educação   
Básica para os colégios maristas

A UMBRASIL apresentou a atualiza-
ção das Matrizes Curriculares de 
Educação Básica para os colégios 

das três Províncias maristas do Brasil: 
Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul e 
Brasil Sul-Amazônia.
A coleção é organizada em quatro volu-
mes e cada um corresponde a uma área 
do conhecimento: Linguagens e códigos 
(volume 1), Ciências Humanas (volume 
2), Ciências da Natureza (volume 3) e 
matemática (volume 4).

“Não medimos esforços, em termos 
de pessoas, tempo e recursos, para 
que este trabalho fosse um balizador 
diferenciado de nossa Ação Educativa 
Marista no cenário brasileiro”, afirmou o 
Ir Natalino Guilherme de Souza, Secretá-
rio executivo da UMBRASIL. “Trata-se de 
um projeto pioneiro, que só foi possível 
construir graças à coragem, eficácia, ou-
sadia e disponibilidade de muitas mãos”, 
acrescentou.

O primeiro trabalho foi realizado por 
uma equipe durante os anos 2010 e 

2012. No ano passado, tendo presente 
as mudanças realizadas pelo Ministério 
da Educação, um grupo de 11 professo-
res internos e de especialistas das três 
Províncias do Brasil Marista e da FTD 
atualizaram as Matrizes Curriculares, a 
partir de premissas construídas coleti-
vamente com a Comissão de Educação 
Básica da UMBRASIL.

O trabalho do grupo teve como meta 
assegurar a qualidade acadêmica, o 
ideal da ação educativo-evangelizadora 

da Instituição Marista no Brasil e o res-
peito de valores tais como a unidade das 
políticas curriculares para os colégios 
maristas e uma educação evangelizado-
ra fundamentada no Carisma e Missão 
Marista e aliada ao desenvolvimento de 
competências acadêmicas, ético-estéti-
cas, políticas e tecnológicas e a qualida-
de acadêmica.

Leia outros detalhes aqui: http://www.
umbrasil.org.br/portfolio/matrizes-da-e-
ducacao-basica-versoes-atualizadas/
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América Central: construir comunidades de luz

Encontro de Animadores de Comunidade 2019

Província de Madagascar

Visita de contato dos Irmãos Óscar e Ken, 
Conselheiros Gerais

Como todos os anos, em fevereiro, 
os animadores de comunidade da 
Província da América Central se 

reuniram na Guatemala para revitalizar 
sua missão de animar a comunidade, 

partilhar experiências de vida e, neste 
ano, de modo especial, aprofundar os 
apelos do XV Capítulo provincial.

Os participantes aprofundaram cada um 

dos apelos: Espiritualidade Nova, Pasto-
ral Vocacional, Leigos, presença entre as 
crianças e jovens pobres, comunidade. 
Cada um dos temas foi abordado com 
dinâmicas diferentes que permitiram aos 
participantes tomar consciência de onde 
eles estão e o que eles são chamados a 
desenvolver de forma privilegiada.

A atmosfera que reinou todo o tempo foi 
de fraternidade, simplicidade, alegria e 
profundidade. Os momentos de descan-
so, de recreação à noite, deram-lhe um 
toque marista especial, onde cada um se 
sentiu em casa, em família.

Orações e celebrações também manti-
veram os participantes na presença de 
Deus, que convoca e caminha com os 
irmãos em todos os momentos.

De 2 a 8 de abril, a Província de 
Madagascar teve a alegria de 
acolher os Irmãos Ken McDonald 

e Óscar Martín, Conselheiros Gerais. 
Acompanhados pelo Ir. Maminiaina Mi-
chel, Provincial, puderam visitar algumas 
obras e conhecer vários irmãos e leigos 
envolvidos na vida e missão maristas da 
Província.

Durante a visita, os Conselheiros se 
reuniram com os membros do Conselho 
Provincial para um momento de diálogo 
e intercâmbio sobre as realidades da 
Província. Este momento permitiu uma 
rica reflexão sobre as forças, opor-
tunidades e desafios que a Província 
enfrenta.

Eles também tiveram oportunidades 
para encontrar os postulantes. Atual-

mente, há 11 postulates na província, 
7 no segundo ano e 4 no primeiro ano. 
Depois de dois anos de postulantado, 
os jovens continuam sua formação 
religiosa no noviciado de Save, em 
Ruanda.

O objetivo dessa visita de contato dos 
Conselheiros é ter uma ideia da reali-
dade e do contexto da vida e da missão 
maristas em Madagascar. A próxima 
visita será mais longa e abrangerá todas 
as obras e pessoas envolvidas.
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Província East Asia

A comunidade marista de Seul promove   
a educação e a ajuda psicológica

No Centro Infantil, as crianças e 
adolescentes da zona em que 
vivemos ou de zonas próximas 

passam a tarde reforçando os seus 
estudos acadêmicos, brincando e intera-
gindo com outras crianças ou jovens da 
sua idade, além de frequentarem outras 
atividades culturais e recreativas (visitas 
a parques recreativos, fábricas, locais 
turísticos). A forte competição acadêmi-
ca dos estudantes neste país "força" os 
pais a enviarem os seus filhos para as 
academias para que possam aprofundar 
os seus estudos e possam competir aca-
demicamente. As famílias com poucos 
recursos ou com alguma outra dificulda-
de (famílias monoparentais, imigrantes, 
famílias desfeitas, etc.), dificilmente 
podem enfrentar esta despesa adicional 
enviando os seus filhos para academias 
privadas.

Centros como o nosso procuram ofere-
cer a estas crianças e jovens a possibili-
dade de não serem prejudicados, através 
da colaboração de jovens universitários 
ou adultos que voluntariamente vêm ao 
Centro para oferecer a estes meninos 
e meninas a mesma oportunidade de 
melhorar seus estudos.

O nosso Centro está em funciona-
mento há 13 anos.
O número de crianças e adolescentes 
que participaram das atividades do Cen-
tro tem variado muito ao longo dos anos, 
devido à mudança das circunstâncias 
da área e à mobilidade das famílias que 
vivem nesta zona da cidade. Há alguns 
anos, tínhamos um grupo de cerca de 
30 meninos entre os alunos do ensino 
fundamental, médio e médio, que fre-
quentavam o Centro em diferentes mo-

mentos do dia. Pio Yu e o seu assistente 
(uma moça empregada no Centro) fazem 
tudo o que podem para continuar a ofe-
recer este serviço às poucas crianças e 
jovens que vivem atualmente nesta área. 
O grupo deste ano é composto por 7 
crianças do ensino primário e 7 crianças 
do ensino secundário.
Dentro da Casa Principal do Setor (onde 
se localizam os escritórios do Setor 
Marista da Coreia e a residência de uma 
das comunidades de Irmãos de Seul), há 
um centro de aconselhamento chamado 
"BOM-GIL" (Caminho da Primavera), no 
qual Ir. John Vianney oferece seu serviço 
aos adolescentes e jovens adultos que 
pedem ajuda nesta linha. O Ir. John é 
especialista em aconselhamento pela 
Associação Coreana de Terapia Psico-
lógica e pela Associação Católica de 
Conselheiros. Durante o ano ele vê cerca 
de 45 pessoas com um total de cerca de 
150 sessões.
O Ir. Alfredo também oferece um serviço 
de acompanhamento vocacional aos jo-
vens religiosos e religiosas em formação 
e a outros religiosos e sacerdotes que 
pedem este serviço. Por razões de saúde 
no ano passado, apenas cerca de 6 
pessoas foram acompanhadas com uma 
média de 20 a 30 sessões para com 
cada uma delas.

Como parte de seu apostolado na Coreia, os Irmãos da comunidade de Seul (Província East Asia) encorajam o reforço educacional, 
promovem o aconselhamento psicológico e oferecem acompanhamento vocacional aos jovens religiosos. O Ir. Alfredo Herrera, de 
uma das duas comunidades de Seul, nos fala sobre o apostolado marista nessa cidade.


