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E
ntre os dias 28 de abril e 2 
de maio, ocorreu o Encontro 
Regional dos Irmãos de 46 a 60 
anos, no Recanto Marista Cham-

pagnat, em Florianópolis, Brasil. Com 
a presença de 45 Irmãos das cinco 
Províncias que integram a Região Amé-
rica Sul, a reunião teve como propósito 
trabalhar a espiritualidade e fortalecer a 
sinergia regional entre os participantes.
Durante o encontro, os principais 
assuntos discutidos foram o aprofunda-
mento da experiência de encontro pes-
soal com Deus no cotidiano, o desen-
volvimento da vivência regional entre 
os Irmãos, a retomada da memória do 
Amor Primeiro (Chamado de Deus) e 
o diálogo sobre o compromisso de ser 

criador de fraternidade, convertendo-se 
em testemunha apaixonada, com vida 
plena e feliz.
O evento contou com a presença do Pe. 
Vilson Groh, que abordou a narrativa 

da vivência na comunidade do Mont 
Serrat, região com um grau alto de 
vulnerabilidade, em Florianópolis. No 
decorrer da programação, também foi 
realizada uma experiência de imersão 

Encontro reúne Irmãos da Região América Sul em Florianópolis

Durante cinco dias, 45 Irmãos  
dialogaram sobre a espiritualidade, 
vocação e missão regional

■ Os Irmãos Conselheiros Gerais Ben Consigli e João Carlos 
do Prado, de 11 a 17 de maio, visitam a Província Ibérica.
■ De 13 a 17 de maio, o Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI, 
acompanha as reuniões do Conselho de Direitos Humanos, em 
Genebra, onde se discute os direitos das crianças de Nicará-
gua, Costa Rica, Portugal e Costa do Marfim.
■ O Ir. Tony Leon, Diretor do Secretariado Irmãos Hoje, de 13 
a 20 de maio, acompanha a equipe de Pastoral Vocacional da 
Província do México Ocidental.
■ No dia 14 de maio, os Irmãos Conselheiros Gerais Ken 
McDonald y H. Óscar Martín começaram a visita na Província 
Afrique Centre-Est, que terminará no dia 20 de maio.
■ No dia 14 de maio, o Superior Geral e o Vigário Geral 
participaram, no San Leone Magno, da entrega da Placa que 

reconhece o Colégio Marista de Roma como “House of Life”.
■ No dia 15 de maio, o Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez, 
participa da celebração dos 300 anos da morte de São João 
Batista de La Salle, na Casa Geral dos Lassalistas.
■ De 15 a 18 de maio, o Ir. Valdícer Fachi, Diretor do De-
partamento Cmi, e Agnes Reyes, Codiretora do Secretariado 
dos Leitos, participam da reunião das comissões da Ásia, em 
Malásia.
■ No dia 17 de maio, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
participará, no Vaticano, da reunião do Conselho da Congrega-
ção para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de 
Vida Apostólica.
■ No dia 18, os Irmãos Conselheiros Gerais Ben Consigli e João 
Carlos do Prado começam a vista à Província Mediterrânea.

administração geral
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De 29 de abril a 2 de maio, foi 
realizado na Cidade da Guatema-
la um encontro sobre Inovação 

para a Missão nas Áreas de Educação 
e Evangelização. Um representante de 
cada uma das áreas de educação e 
de evangelização das seis províncias 
maristas que compõem o Arco Norte 
participou do evento: Ir. Duberney 
Giraldo e Ir. Nelson Cardona (Noran-
dina); Ana Laura Calderón e Cecilia 
Estrada (México Ocidental); Ofelia 
Ramírez e Ir. Ofelia. Jorge Arturo 
Carbajal (México Central); Pedro Marti 
e Larry Tucker (Estados Unidos); Pedro 
Chimeno e Marie-Mychèle Tessier 
(Canadá), H. Jorge Sánchez e Nicéforo 
Garrán (América Central). Participaram 
ainda, como assistentes: Irmão Justino 
Gómez e Irma Zamarripa (Comissão 
Regional) e Irmão Alberto Rojas (diretor 
do Secretariado de Educação e Evan-
gelização da Administração geral).

Os principais objetivos do encontro fo-
ram: partilhar os progressos alcança-
dos até agora como Instituto e Região; 
elaborar um "Roteiro" da Região nas 
áreas de Educação e Evangelização e 
definir os coordenadores regionais de 
cada uma das duas áreas.

Durante o encontro foi desenhada 

uma visão do trabalho realizado como 
"Corpo Global" para analisar a traje-
tória do caminho feito juntos, a partir 
de uma atitude aberta, pronta a trocar 
experiências com os outros, a acolher 
ideias e a se surpreender com as 
notícias da vida cotidiana.

Como resultado do encontro, os 
participantes partilharam uma visão 
comum sobre cada uma das áreas e 
visualizaram o futuro desenvolvimen-

to do trabalho em conjunto, a curto, 
médio e longo prazo.

Em um clima de fraternidade, com-
preensão e esforço para entender a 
diversidade da região do Arco Norte, 
os participantes se concentraram no 
futuro que está emergindo, procurando 
dar uma resposta ousada aos novos 
desafios e buscar modelos alternativos 
para tornar visível e viável a missão 
marista na região.

Guatemala: Inovação para a Missão nas áreas de educação e evangelização

As 6 Províncias da Região Arco Norte    
se reuniram na Guatemala

na localidade. Ao longo de sua fala, o 
Pe. Groh convidou a todos a construir 
uma comunidade por meio de conexões 
em que se vivam os pequenos gestos 
da vida. “A beleza da vida não está no 
ponto de partida, muito menos no de 
chegada, mas sim no caminho onde 
acontecem os encontros”, afirmou. 
Além disso, o encontro abriu espaço 
para uma reflexão sobre Teologia da 

Vida Consagrada e Vida Fraterna, que 
recebeu o título de Irmão, simplesmen-
te Irmão, conduzida pelo Frei Edimar 
Fernando Moreira.
Para o Provincial de Referência da 
Região, Ir. Inacio Etges, os cinco dias 
de diálogo e partilha foram importantes 
para vivenciar uma fraternidade grupal. 
“Um clima de entusiasmo e renovação 
no compromisso da Consagração Reli-

giosa Marista esteve presente durante 
o encontro”, disse. Já para o Secretário 
Executivo da Região América Sul, Ir. 
Alberto Guillermo Aparicio, a programa-
ção proporcionou momentos de partilha 
e interação entre os participantes. 
“Cada momento foi completando o 
evento e no último dia, nos presentea-
mos um tempo para revisar o nosso 
Projeto de Vida”, finalizou.
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El Salvador: Atentos a situações que atentem contra os direitos das crianças

Maristas de Champagnat se reúnem    
na Casa l'Hermitage

Os irmãos e leigos maristas de El Salvador participaram de 
um encontro intercomunitário no dia 27 de abril, na Casa 
l'Hermitage, San Salvador.

O objetivo do encontro foi sensibilizar para a presença de 
irmãos e leigos maristas entre as crianças e jovens salvadore-
nhos que vivem em situação de vulnerabilidade.
O encontro começou com uma oração aludindo ao especial 
interesse do Padre Champagnat pelas crianças, especialmente 
as mais pobres e abandonadas.
A apresentação dos dados sobre a situação das crianças em 
El Salvador, cujos principais direitos são violados, foi feita por 
Giorgina de Villalta, Gerente Geral da Rede da Infância e Ado-
lescência (RIA) daquele país.
A apresentação da Sra. Giorgina destacou a necessidade de 
que os maristas de El Salvador estejam ativamente envolvi-
dos e atentos a situações que atentem contra os direitos das 
crianças e dos jovens no país. O encontro recordou o apelo do 
XV Capítulo Provincial, que pede "envolver-nos ativamente na 
formação, conscientização e defesa efetiva dos direitos das 

crianças, adolescentes e jovens".
O programa do dia foi completado com algumas notas sobre 
a Corporação dos Irmãos Maristas de El Salvador e algumas 
informações provinciais do Ir. Juan Antonio Sandoval.

Chile: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe

Maristas do Chile e do México Central 
participaram do Fórum

Dois representantes dos Maristas de 
Chile (Santa María de los Andes) 
e da Província de México Central 

participaram do Fórum dos Países da 
América Latina e do Caribe sobre desen-
volvimento sustentável, realizado em 24 
de abril na sede da Comissão Econô-
mica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL), em Santiago do Chile.

Os dois maristas que participaram 
foram Georg Raczynski, coordenador da 
Fundação Marista de Solidariedade no 
Chile, que promove programas de de-
senvolvimento sustentável para crianças 
e jovens, e Ana Laura, estudante marista 
da Província do México Central, que 
participou do Fórum da Juventude para 
a Agenda 2030, realizado dias antes, de 

17 a 18 de abril, na CEPAL.

Este fórum é a terceira reunião sobre 
Desenvolvimento Sustentável, organi-

zada pela CEPAL, na qual participam 
representantes dos 33 países da região, 
com o objetivo de fortalecer a coopera-
ção regional.
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Brasil Centro-Norte: bênção e entrega de imagens de 
Ir. Henri Vergès para as comunidades da Província

Malásia: Ir. Sylvain, Conselheiro Geral, visita a 
Catholic High School, Petaling Jaya

Líbano: Encontro da Equipe européia de Irmãos 
Hoje em Champville

Espanha
Escola Maristas Champagnat, Guadalajara

Austrália
Pastoral juvenil Marista em Sydney

Irlanda
Marian College Dublin

mundo marista

Os Irmãos Maristas de Bucareste celebraram, no dia 29 
de abril, 15 anos de presença na cidade, onde traba-
lham para proteger as crianças que foram separadas de 

seus pais, temporária ou definitivamente, pelo tribunal para a 
proteção de menores.
O Centro São Marcelino Champagnat (Case ale Sperantei), que 
atualmente abriga 32 crianças em risco, pertence à Provín-
cia Ibérica. O principal objetivo deste programa é ajudar as 
crianças e jovens de Bucareste e prevenir o abandono familiar 
e escolar das crianças do bairro.
No centro marista, desde 2006, os Irmãos acolhem crianças 
de famílias com dificuldades, cujos pais têm problemas de 
alcoolismo, dependência de drogas, prisão, desemprego, 
trabalho precário e falta de serviços básicos.  Em alguns casos, 
os menores que vêm para este abrigo sofreram algum tipo de 
abuso por parte de adultos. Há também crianças com dificulda-
des escolares ou problemas de personalidade.
Os Irmãos, juntamente com outros leigos maristas, oferecem 

às crianças: educação, assistência social, serviços médicos 
e psicológicos, atividades socioculturais e recreativas. Além 
disso, promovem a integração familiar/social, a recuperação 
psicoemocional e orientação profissional.
O Centro São Marcelino Champagnat é formado por 4 casas 
famílias com 8 filhos cada, onde trabalham 26 pessoas.

Romênia: 15 anos de presença e missão em Bucareste

O Centro São Marcelino Champagnat acolhe 
crianças em risco de abandono e exclusão social
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Tricentenário de La Salle
Este ano, os Irmãos Lassalistas celebram 300 anos da morte 
do seu fundador, São João de La Salle. Desde o ano passado, 
vários eventos marcam a data histórica (http://www.lasalle.org). 
No dia 15 de maio, uma missa solene é celebrada na Casa 
Geral da Congregação de Irmãos, para comemorar o aniversá-
rio. Nessa data, La Salle foi declarado o patrono universal dos 
educadores. 

Guatemala: Encontro intercomunitário de Irmãos

Comemoração do XXVIII aniversário do 
assassinato do Irmão Moisés Cisneros

Os Irmãos Maristas das diferentes comunidades da Guate-
mala tiveram um encontro intercomunitário no domingo, 
28 de abril, no Colégio Marista de Chinautla, na Guate-

mala.
Uma das principais razões deste encontro foi a comemoração 
do XXVIII aniversário do assassinato do Ir. Moisés Cisneros. 
Os Irmãos Maristas da Guatemala celebraram a Eucaristia 
junto com a comunidade educativa do Colégio Marista, lugar 
onde o Irmão foi assassinado. Participaram da cerimônia 
antigos alunos, membros das frater-
nidades maristas, religiosos e amigos 
religiosos.
Ao celebrar a vida do Ir. Moisés, ele foi 
lembrado como um marista que deixou 
um sinal de amor e fidelidade para seus 
irmãos, professores e crianças, a quem 
se doou generosamente. Do mesmo 
modo, foi anunciado oficialmente que 
foram dados os primeiros passos para 
introduzir a causa de sua beatificação.
Com o objetivo de partilhar a vida e 
a caminhada marista nas diferentes 
missões, a segunda parte do encontro 
incluiu um espaço para analisar os as-
suntos jurídicos da Associação Marista, 
dialogar sobre os acontecimentos mais 
importantes da Província e partilhar 
fraternalmente a vida e missão dos 
irmãos. 
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Filipinas: “Fazei o que o que Ele vos disser"

A Província East Asia celebra o 5º Capítulo

“F
azei o que Ele vos disser: 
respondei com audácia às 
necessidades emergentes 
como família global neste 

novo começo" foi o tema do quinto 
Capítulo da Província East Asia, realizado 
de 24 a 28 de abril, no novo Centro de 
Missão e Espiritualidade da Ásia Marista, 
no lago Sebu, South Cotabato.
Da Administração geral estiveram 
presentes os Irmãos Ernesto Sánchez, 
Superior geral, e Sylvain Ramandimbiari-
soa, Conselheiro geral.
A celebração do Capítulo começou com 
a posse do Ir. Dominador A. Santiago, 
como 3º Superior provincial, durante a 
celebração da Santa Eucaristia presidida 
pelo Arcebispo AngeIlito Lampon, OMI, 
da Arquidiocese de Cotabato.
Em sua mensagem aos irmãos e leigos 
maristas, o Ir. Ador enfatizou três princí-
pios orientadores de seu mandato para 
os próximos três anos: Oração, cuidado 
e amor.
Durante a abertura do Capítulo, o Ir. 
Ernesto questionou os participantes: "O 
que é que Deus nos pede para sermos?” 
E recordou a todos: “Nossa vocação de 
Irmãos está enraizada em nossa profun-
da experiência de Deus; genuína relação 
fraterna em comunidade; disponível às 
crianças e jovens, especialmente aos 
mais pobres; cura feridas, promove a 
dignidade humana e o cuidado da casa 

comum. Consideramos Maria como mo-
delo. Ela aceitou a "novidade" dizendo 
SIM a ser Mãe de Deus, porque o seu 
coração estava cheio do calor do amor 
de Deus. Além dos planos e estraté-
gias; além das coisas que pregamos e 
fazemos, somos chamados à conversão 
pessoal e comunitária”.
No segundo dia, o Ir. Robert Teoh, junta-
mente com os demais Irmãos e Leigos, 
fez um relato sobre a situação da Provín-
cia. Os relatórios incluíam temas sobre 
Missão, Espiritualidade, Vida comunitá-
ria, Colaboração leiga marista, Programa 
de voluntariado marista, Direitos das 
crianças e como protegê-las, Vocação e 
formação, Finanças e Planos estratégi-
cos da Conferência marista da Ásia.
Um jovem foi também convidado a 
partilhar a voz da Juventude Marista, 

enfatizando a necessida-
de de ser acompanhado, 
escutado, encorajado 
e apoiado na busca de 
significados e propósitos 
reais da vida em um 
mundo turbulento.
Após o discernimento, os 
delegados e participan-
tes do Capítulo identifi-
caram seis prioridades 
que orientarão a nova 
Administração provincial 
durante os próximos três 

anos. Essas prioridades são: a) Espiritua-
lidade e oração, b) Governo e pastoral, 
c) Vocação e formação, d) Acompanha-
mento de crianças e jovens, e) Colabo-
ração laical, e f) Respostas corajosas às 
necessidades emergentes.
Como um dom do Capítulo ao Ir. Ador e 
à Província, foram eleitos os Irmãos que 
farão parte do novo Conselho provincial: 
Andrew Chan, Allan de Castro, Domingo 
Lee e Manuel V. de León.
Em sua mensagem final, o Irmão Ernesto 
mencionou que "seu papel como Supe-
rior geral é simples, mas importante, e 
consiste em assegurar que o sonho de 
São Marcelino continue vivo nas mentes 
e nos corações de todos os maristas de 
Champagnat". Ao concluir, ele parabeni-
zou a Província pela instalação do Centro 
Marista de Missão e Espiritualidade da 
Ásia, não apenas como um presente 
para os asiáticos, mas também para o 
Instituto, onde a riqueza e a beleza da 
espiritualidade asiática são cultivadas e 
compartilhadas.
Do período vivido na Província, o Ir. 
Ernesto e o Ir. Sylvain, representantes do 
Governo Geral, trouxeram consigo três 
experiências: 1) a experiência de plantar 
uma árvore, 2) o "momento da contem-
plação" na capela, cada manhã, e 3) o 
vivo espírito de família entre irmãos e 
leigos maristas, apesar da diversidade 
cultural.Novo Conselho provincial
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Alemanha: Farol de Esperança

Sétimo Capítulo da Província Europa Centro-Oeste

De 23 a 26 de abril, realizou-se em 
Freising, na Alemanha, o sétimo 
Capítulo da Província da Europa 

Centro-Oeste. Estiveram presentes 15 
irmãos e 12 leigos maristas de todos os 
países que formam a província: Bélgica, 
Alemanha, Irlanda, Holanda e Grã-Bre-
tanha. Os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, 
Vigário geral, João Carlos do Prado 
e Ben Consigli, Conselheiros gerais, tam-
bém participaram, em nome da Adminis-
tração geral.

"Farol de Esperança" foi o lema que 
guiou a reflexão e marcou o espírito do 
encontro entre os participantes. Depois 
de um diálogo fecundo e de momentos 
de oração, os participantes do Capítulo 
aprovaram 5 prioridades para a Província 
para os próximos 3 anos (2019-2022). 
Essas prioridades estão de acordo com 
os apelos do XXII Capítulo Geral:
• A sustentabilidade da missão marista 
através da colaboração comum (Missão)
• Atendimento ao Espírito em nossas 
vidas (Espiritualidade - interioridade)
• Desafios ecológicos (Ecologia integral)
• Vocação e formação dos Maristas de 
Champagnat (Maristas de Champagnat)
• Interconexão e intercâmbio de jovens 

maristas em toda a província (jovens 
maristas)
O Capítulo elegeu também o Conselho 
Provincial, que trabalhará com o novo 
Provincial, Ir. Robert Thunus: Ir. Roberto 

Di Troia (Bélgica), Ronnie McGowan (Rei-
no Unido), Michael Schmalzl (Alemanha) 
e Nicholas Smith (Irlanda).

O Ir. Luis Carlos Gutiérrez encorajou 
os presentes a abrirem-se às obras do 
Espírito e citou um versículo dos Atos 
dos Apóstolos (At 2,17): “derramarei o 
meu Espírito sobre todas as pessoas. Os 
filhos e filhas de vocês vão profetizar, os 
jovens terão visões e os anciãos terão 
sonhos”.

"Estou muito feliz e confiante com o 
resultado do Capítulo. Os participan-
tes apontaram os desafios reais que 
enfrentamos hoje e procuraram envolver 
e apoiar mais leigos e jovens maristas 
em nossa missão, com a necessidade 
de fortalecer juntos nossa identidade e 
espiritualidade maristas como coração 
de nossas ações", expressou o novo 
provincial, Ir Robert.

Os Irmãos Ben Consigli e João Carlos do 
Prado, Conselheiros de ligação para a 
Europa, também encorajaram os novos 
líderes eleitos da Província a continuar 
construindo pontes com os outros 
maristas do Instituto, especialmente os 
da região da Europa, que aspiram a criar 
uma família marista global.

Família carismática 
global, farol de 
esperança neste 
mundo turbulento,,

,,

Novo Conselho provincial
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Combate à violência infantil: seguindo os ideais de Marcelino Champagnat

Combater o abuso físico       
e psicológico das crianças

Após três anos de trabalho conjunto, a primeira parte 
do convênio entre a FMSI, a Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) e o órgão especializado em 

crianças da Organização dos Estados Americanos (OEA), que 
visa combater a violência infantil, termina em 2019.
Um dos objetivos deste projeto, que nasceu em 2016, é 
investigar as experiências de erradicação da violência contra 
crianças na América Latina. Neste contexto, em 2017, a 
Professora Ana María Eyng (PUCPR) visitou seis programas 
que trabalham com crianças vulneráveis no Brasil, México, 
Guatemala e Chile. Ela entrevistou mais de 300 crianças, 
adolescentes, pais e profissionais envolvidos. Dos seis pro-
gramas analisados, dois dizem respeito aos maristas:
Conviver Marista: localizado na cidade de São Paulo, Brasil.
Tregua - Programa Comunitário Marista: uma iniciativa 
promovida pela Fundação Marista de Solidariedade (GESTA) 
no Chile.

Os primeiros resultados da pesquisa - que identificam al-
guns fatores de risco infantil - foram apresentados durante 
a Assembleia da Rede Marista Internacional de Instituições 
de Ensino Superior, em Lima, Peru, realizada de 1º a 6 de 
abril.
Para garantir que as crianças e adolescentes também sejam 
informados sobre o tema, além dos resumos executivos tra-
duzidos em português, inglês e espanhol, está disponível uma 
versão simples, que foi elaborada em conjunto com os alunos 
do Colégio Marista Santa Maria (Montevidéu, Uruguai).
A luta contra a violência tem sido um tema chave para o 
Instituto Marista desde a sua criação. A intuição de Marcelino 
Champagnat surgiu do impacto do castigo corporal de seu 
professor, em uma escola rural na França, no início do século 
XIX. Até o final de sua vida, o Padre Champagnat incutiu nos 
educadores maristas a importância de erradicar o abuso 
físico e psicológico nas escolas.


