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NOTÍCIASMARISTAS

■ Durante essa semana o Conselho Geral dedica o seu tempo 
a promover a integração e a mútua colaboração entre os 
secretariados e departamentos da Administração Geral. Toda a 
semana é dedicada a encontros dos Conselheiros com as três 
áreas do organograma da Casa Geral (Vida Marista, Missão 
Marista e Serviços), que procura avaliar o andamento do Plano 

Estratégico e alinhar as ações dos próximos meses.
■ De 13 a 16 de junho os Irmãos Ben Consigli e João Carlos 
do Prado, conselheiros gerais, participam de encontros da 
Província West Central Europa, em Guardamar, na Espanha. 
Primeiro encontram o Conselho Provincial e, em seguida, parti-
cipam da Assembleia Provincial. 

240 educadores maristas seguem curso da Gregoriana

Reunião de avaliação do curso de e-learning 
para a prevenção do abuso sexual

Entre os dias 1 e 4 de 
junho, foi realizado um 
encontro em Alcalá de 

Henares (Espanha) para avaliar 
o acordo entre o Instituto 
Marista e o Centro de Proteção 
da Criança, CCP, da Pontifícia 
Universidade Gregoriana de 
Roma. A Fundação Marista 
para a Solidariedde Interna-
cional (FMSI) assinou este 
convênio em 2017 com o 
objetivo de implementar cursos 
de formação para a prevenção 
do abuso sexual nas universidades e outras instituições maristas.

Até o momento, 240 educadores maristas de 12 países partici-
param dessa formação. Irmãos e leigos da Espanha, Portugal, 
Romênia, Grécia, França, Hungria, China, Líbano, Bangladesh, 
Vietnã, Brasil e Chile seguiram a formação dada pelo Centro 
Universitário Cardenal Cisneros (Espanha), Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná-PUCPR (Brasil) e pelo Setor Marista do Chile.
Para avaliar o desenvolvimento desse curso, entre março e maio 
de 2019 foi realizada uma pesquisa junto aos participantes. Além 
dessa enquete o encontro do início do mês reuniu os respon-
sáveis pela implementação em âmbito marista desse curso da 
Gregoriana: Inmaculada Maillo (Europa - Ásia), Bárbara Pimpão 
(Brasil) e Marcela Hormazábal (Chile). Álvaro Sepúlveda, da 
Unidade de Direitos da Criança da FMSI, esteve presente como 

facilitador do encontro.
A avaliação positiva desta expe-
riência é uma boa base para a 
sua extensão a outras Pro-
víncias do Instituto Marista. A 
Universidade Marista de Mérida 
(México) e a Universidade Notre 
Dame de Marbel (Filipinas) 
participarão desse projeto em 
breve. 

A reunião foi ainda uma chance 
de encontrar o Ir. Gabriel Villa-
-Real, responsável pela Política 

de Proteção dos Direitos das Crianças da Província de l'Hermita-
ge e da Equipe europeia de proteção aos menores. Foram tam-
bém realizadas videoconferências com outras Províncias maristas 
interessadas no curso. Houve ainda a oportunidade de conhecer 
iniciativas já desenvolvidas pelo mundo marista: a campanha 
dos Guardiões dos Direitos e o reconhecimento do UNICEF dado 
aos colégios da Província Ibérica; a campanha Defenda-se e as 
Diretrizes Nacionais para a Promoção e Proteção dos Direitos 
da Criança no Brasil Marista; a Mesa Nunca Mais e o Conselho 
Jovem do Setor Marista do Chile.

Como parte do programa, realizou-se em Madri o lançamento 
da publicação "Breaking the Silence", livro que reúne testemu-
nhos de pessoas maristas comprometidas com a proteção das 
crianças.

administração geral
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A Fundação Marista de Solidarie-
dade Internacional (FMSI) e a 
Australian Marist Solidarity (AMS) 

estão trabalhando em parceria para co-
-financiar um projeto transformador no 
Vietnã: “Novos Horizontes para os jovens 
desfavorecidos”. Esse projeto, adminis-
trado por uma parceria entre os Irmãos 
Maristas e os implementadores locais, 
oferece formação em inglês e liderança 
para jovens desfavorecidos.
Na crescente região semi-urbana em 
torno da capital Hanói, há uma forte ne-
cessidade de apoiar o ensino de inglês 
e o desenvolvimento de habilidades de 
liderança que são cruciais para o desen-
volvimento da geração mais jovem. O 
conhecimento da língua inglesa é uma 
habilidade vantajosa no Vietnã e contri-
bui para o sucesso dos jovens em pros-
seguir os estudos, obter empregos e contribuir 
para a sociedade. Em geral, a aprendizagem do 
inglês é encorajada dentro do sistema de ensino 
vietnamita, no entanto, as escolas muitas vezes 
não dispõem de recursos para ministrar aulas de 
inglês de forma eficaz.
O projeto “New Horizons for Disadvantaged 
Youth” procura melhorar as competências de 
língua inglesa e a empregabilidade de mais de 
7.000 crianças e jovens em duas escolas primá-
rias e oito escolas secundárias. Este projeto foi 
alargado nos últimos anos devido ao aumento da 
procura e ao sucesso dos anos anteriores.
Com a cooperação ativa dos próprios jovens, este proje-
to procura formas criativas para:
desenvolver a sua autoestima e capacidade interior para 
dar direção às vidas dos participantes
educar os jovens para serem agentes de mudança so-
cial, para uma maior justiça para com todos os cidadãos 
na sua própria sociedade e para uma maior consciência 
da interdependência das nações
equipá-los com habilidades na língua inglesa que po-
dem melhorar o seu futuro e abrir novos caminhos.
Se você quiser doar para esse projeto, visite os sites da 
FMSI ou da AMS.

Vietnã: Novos Horizontes para a Juventude Desfavorecida

Formação em inglês e liderança    
para jovens em Quoc Oai
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A festa de Champagnat foi celebrada 
na semana passada em diferentes 
maneiras pelas instituições maris-
tas. Observando os posts nas redes 
sociais, percebe-se que foi celebrada 
com vigor e fervor: comunidades 
de Irmãos, fraternidades de leigos, 
colégios maristas, grupos e asso-
ciações viveram o dia do fundador 
com encontros especiais, iniciativas, 
orações e confraternizações. Algumas 
imagens desse dia podem ser vistas 
no FaceBook ou também nesse vídeo: 
https://youtu.be/o1G1mqNQhYc 

El Salvador
No sábado, dia 8 de junho, foi rea-
lizado o primeiro encontro de “Vida 
Marista” no país. Trata-se de uma ini-
ciativa de pastoral vocacional dirigida 
a jovens adultos entre 19 e 30 anos 
de idade. Procura oferecer pistas 
para a construção do próprio projeto 
de vida a partir de uma perspectiva 
vocacional e da riqueza do carisma 
marista. 

ChilE
Os leigos maristas de Champagnat 
da cidade de Rancagua se reuniram 
para celebrar a festa de Pentecostes, 
para fortalecer a missão baseada 
no mesmo Espírito que deu força e 
dinamismo ao carisma marista na 
fundação do Instituto. Foi um modo 
de dar testemunho da vida comunitá-
ria que esses maristas desenvolvem 
na comunidade de Villa Hermano 
Fernando de la Fuente.

EStadoS UnidoS
Um estudante da University of Detroit 
Mercy partilhou recentemente uma 
reflexão (https://youtu.be/fRNrHZ-
JU80c) sobre o tempo que passou 
como voluntário em El Paso, Texas, no 
Projeto El Encuentro. Este é um projeto 
intercongregacional e colaborativo na 
fronteira entre os Estados Unidos e 
México, levando adiante pelos Irmãos.

Facilitar o processo de integração das crianças imigrantes

Maristas do Brasil promovem 
um projeto para ajudar aos 
mais vulneráveis

A tentos ao fenômeno migratório 
e aos números nacionais que 
compreendem cerca de 75 mil 

pedidos de regularização de venezue-
lanos em Roraima (Brasil), entre 2015 
e 2018, e sabendo que no processo 
de migração, as crianças são mais 
vulneráveis, o Brasil Marista amparado 
pela União Marista do Brasil, Província 
Brasil Marista Sul Amazônia, Centro 
Marista de Defesa da Infância e Avesol 
se juntaram à Paróquia Consolata e ao 
Instituto Migrações e Direitos Huma-
nos para criar o Projeto Infâncias em 
Movimento e Direitos Humanos.
O projeto, que visa facilitar o processo 
de integração da criança na comunida-
de local, é uma resposta ao diagnósti-
co realizado por instituições que atuam 
no território sobre a necessidade de 
atendimento às infâncias que partici-
pam direta ou indiretamente das ações 
na Paróquia Consolata.
Como parte do projeto as entidades 
promotoras desta iniciativa realizaram 
um Itinerário e percurso educativo, 
entre os dias 16 e 17 de maio, de 48 

horas de formação presencial, conta-
bilizando 64h de formações à distância 
de educadores e voluntários para 
atuação no projeto.
Os voluntários farão atendimento diário 
no espaço disponível para acolhida e 
atuarão na valorização das identidades 
das crianças atendidas.
Os dias de formação foram muito 
importantes para entender os limi-
tes dos educadores, ter noções de 
questões inerentes à legislação e como 
o trabalho do educador vai além do 
atendimento à criança.
Cecília Heleno, pedagoga do Centro 
Marista de Defesa da Infância, diz que 
“o Direitos Humanos e Infâncias em 
Movimento pretende atender crianças 
migrantes e brasileiras, em especial 
crianças em situação de rua, no espa-
ço da Paróquia Consolata”. Ela conta 
ainda: “nós tínhamos uma preocupa-
ção com as crianças que acompanham 
as mães quando chegam para fazer a 
documentação. E esse espaço de edu-
cação informal, pode ser que acres-
cente algo na vida das crianças”.
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Espanha
Grupos Maristas de Encuentro de Navalmoral

Costa do Marfim
Celebração dos 50 anos de presença marista

Austrália: Raúl Amaya, Secretariado dos Leigos, 
com a comunidade Lavalla200> Mount Druitt

México: Universidade Marista de Valladolid,
peregrinação a Nossa Senhora de Fátima, em Morelia

Argentina: Equipe de gestão dos centros 
dducacionais de Cruz del Sur

Brasil
PUCRS promove a integração de imigrantes

mundo marista

Província L'Hermitage

Fórum Provincial

Uma centena de pessoas de toda a Província partilharam 
suas experiências e aspirações em Notre-Dame de l'Her-
mitage, de 13 a 16 de maio.

Durante o evento, os participantes refletiram e fizeram uma 
série de propostas para definir o futuro da Província. Depois 
de momentos de diálogo, reflexão e troca de experiências, 
surgiram respostas e orientações que convergirão no Capítulo 
provincial que se realizará de 18 a 22 de julho, na casa madre 
do Instituto.
Outros temas tratados no fórum foram o carisma marista, a de-
fesa dos direitos das crianças, o trabalho de acompanhamento 
de irmãos e leigos, a participação dos jovens na instituição e a 
liderança.
No encontro - que foi uma oportunidade para partilhar expe-
riências de vida e missão maristas - também se falou de ativi-
dades maristas que estão sendo desenvolvidas, como a iniciati-
va "Acampamentos Maristas" (diálogo sobre as preocupações, 
necessidades, esperanças da realidade marista local), que já 
organizou 50 encontros desde que começou, em outubro de 
2018.  Também foi valorizada a importância das 52 Oficinas 

(propostas de experiências em nível local e nacional, ligando-as 
aos apelos do XXII Capítulo Geral), nas quais participaram mais 
de mil pessoas. Da mesma forma, também foram destacados 
os resultados dos avanços, um processo que não para e que 
continua. Próxima etapa: Capítulo provincial.
Neste link você encontrará outros detalhes dos quatro dias do 
Fórum Provincial: http://www.maristes.cat/noticies/forum-pro-
vincial-2019-cap-al-capitol-provincial
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A nossa comunidade 
em Chungju tem 
mais de 30 anos. 

No início, foi construído 
um edifício para crian-
ças e adolescentes em 
situação de risco devido a 
diferentes motivos. Esse 
abrigo permitiu aos que 
nele eram acolhidos de 
obter seus certificados 
escolares e aprender a 
ser carpinteiros, trabalhar 
com artesanato e outras 
funções. Atualmente, 
nessas instalações 
funciona um centro de bem-estar, apoiado pela prefeitura da 
cidade de Seul e por doações individuais.
Visto que, em Seul, a casa onde os meninos estavam 
alojados não era a mais adequada, com a ajuda do governo 
da cidade, o centro foi transferido para perto da cidade de 
Chunju. Ali esta casa marista funcionou por mais de 15 
anos. Depois, considerando que as crianças enviadas ao 
centro muitas vezes tinham problemas mentais, em 2004 
a instituição foi transformada em residência para meninos 
com certa deficiência mental. No início de 2017 mudou 
novamente sua nomenclatura para Bom Lar ("Ch´am Choun 
Chib"), tendo como residentes jovens com deficiência men-
tal grave.

Nesse local trabalham os Irmãos Laurencio Park, como 
diretor, e Paul Won, responsável pela manutenção da casa, 
além de outras 34 outras pessoas, incluindo cozinheiros, 
enfermeiros, empregados de escritório, terapeutas, motoris-
tas, etc. Todos se dedicam ao cuidado pessoal dos morado-
res que atualmente são cerca de 30.

Além desta instituição residencial, dentro da propriedade de 
Chungju, há também o Marist Sheltered Workshop (Oficina 
Marista Protegida). Esta oficina, que existe desde o início 

desta casa em Chungju, com o objetivo de introduzir os me-
ninos em algumas profissões e cuja natureza foi modificada 
à medida que as capacidades de trabalho dos residentes 
foram mudando, tornou-se nos últimos 15 anos um centro 
de trabalho-emprego onde os hóspedes de nossa residência 
podem ganhar a vida em um ambiente adequado para eles 
(daí o adjetivo "protegido", no nome do centro). Eles podem 
fazer trabalhos que estão dentro do seu alcance e de sua 
capacidade intelectual. Portanto, o objetivo da Oficina não 
é apenas formar os participantes em uma profissão, mas 
também desenvolver neles hábitos de trabalho adequados 
para que aqueles que podem, possam se tornar emprega-
dos em outras fábricas ou instituições que estão dispostos a 
ocolher essas pessoas. Para um bom grupo deles, a Oficina 
Marista tornou-se seu lugar de trabalho profissional. Atual-
mente, o trabalho que fazem na oficina, sob a direcção do 
Sr. Ju Bom Kim e do Ir. Moisés Cho, é o fabrico de caixas 
de cartão, livros de registo de convidados e pastas feitas de 
vários tipos de papel.

Atualmente, existem cerca de 33 meninos entre os que 
estão temporariamente formados e os que são funcionários 
permanentes da oficina. Além disso, há 8 pessoas empre-
gadas, incluindo o Ir. Moisés e o diretor.

Coreia do Sul: A comunidade de Chungju

Maristas acolhem crianças e jovens    
com deficiência mental
O XXII Capítulo Geral nos chama a caminhar com as crianças e os jovens marginalizados da Vida. E isso é o que a comunidade 
marista de Chungju vem fazendo na Coréia do Sul há três décadas. Alfredo Herrera, da Província da Ásia Oriental, nos conta como 
os maristas ajudam crianças com deficiência mental, crianças abandonadas e jovens desempregados na cidade de Chunju.
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Novo Plano Estratégico Provincial

Mediterrânea repensa sua estratégia    
em oito cenários de ação

A Comissão Técnica dos Maristas da Província Mediterrâ-
nea reuniu-se em maio passado para finalizar o forma-
to e o conteúdo do novo Plano estratégico provincial, 

que engloba os próximos seis anos de atividade (2019-2024) 
no Líbano, Síria, Itália e Espanha.

Desde o início do ano acadêmico 2018-2019, a Comissão 
Técnica tem trabalhado com os responsáveis das diferentes 
equipes provinciais - de todas as obras educativas, obras 
sociais, grupos pastorais, comunidades de Irmãos, espaços 
de Solidariedade, áreas esportivas, Equipes Provinciais de 
Educação, Orientação, TIC, Comunicação, etc. - para elaborar 
o novo documento.

Depois de várias reuniões em Castillo de Maimón (Córdoba), 
os membros do Comité estabeleceram oito cenários que 
representam as linhas estratégicas da província e incluíram e 
priorizaram os seus projetos e iniciativas em cada um dos ce-
nários: "Somos um Ambiente Seguro", "Somos Criatividade", 
"Somos de Dentro", "Somos Rede", "Somos Família", "Somos 
Terra", "Somos Mediterrâneo" e "Somos Diversidade".

Um dos desafios desse processo é "vislumbrar o ambiente 
educativo, religioso e social em que nossa instituição se 

encontrará nos próximos anos; por outro lado, prever a res-
posta que nossas obras educativas e sociais, comunidades e 
irmãos (etc.) deverão dar às famílias maristas e a todos aque-
les que nos rodeiam". Finalmente, fazer tudo isso sem perder 
de vista a essência dos maristas: evangelizar, tornar realida-
de o sonho de Marcelino Champagnat e fazê-lo à maneira de 
Maria", lê-se no site da Província Mediterrânea.

Uma vez finalizado o projeto, espera-se que o Conselho pro-
vincial revise e aprove a proposta da Comissão Técnica, para 
que possa ser aplicada a partir do próximo ano letivo.

Fazem parte da Comissão Técnica: Miguel Ángel Sanchiz, 
responsável provincial pela Gestão e Qualidade; Rafael García 
Porras, delegado de Recursos Humanos; Bartolomé Gil, 
delegado de Educação; Carmen Pilar Cosano, responsável 
provincial pela Orientação; Javi Castillo, delegado de Pastoral 
Pastoral; Fernando Domínguez, delegado provincial de Solida-
riedade; e os Irmãos Aureliano García, membro do Conselho 
Provincial, Carlos Mario McEwen, membro do Conselho das 
Obras Educativas Maristas (COEM) e Chano Guzmán coordi-
nador do COEM.

Para outras informações, visite o site da Província.
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Mais de 150 jovens maristas das Pro-
víncias dos Estados Unidos, Canadá 
e México Ocidental reuniram-se no 

Marist Brothers' Centre de Esopus (Nova Ior-
que), de 24 a 27 de maio, para participar da 
Conferência da Missão Juvenil Marista 2019.

Participaram do encontro membros de 
paróquias e alunos de escolas maristas dos 
Estados Unidos, de dois colégios do Canadá 
e uma delegação da Província do México Oci-
dental. Também estavam presentes jovens 
adultos e outros maristas, irmãos e leigos, 
além de duas Irmãs Maristas Missionárias.

O Ir. Owen Ormsby e Matt Fallon foram os 
responsáveis pela abertura e acolhida do 
grupo, além de explicar aos participantes a programação das 
atividades e as regras da casa.

No primeiro dia do encontro, os jovens maristas se reuniram 
em várias mesas de trabalho e partilharam suas experiências 
de vida. No final do dia, o grupo se reuniu no ginásio para uma 
oração noturna dirigida pela Sra. Maureen Hagan, diretora da 
Pastoral dos Adultos da Província dos Estados Unidos.

Durante o final de semana, os jovens escutaram e refletiram 
em grupos sobre as apresentações de Ed Kennedy, diretor das 
atividades no Centro Marista, e Valeria Savino, leiga marista 
e diretora do Colégio Nossa Senhora do Monte Carmelo, no 
Bronx.

A terceira apresentação principal da conferência consistiu 
em uma mesa redonda, onde os jovens falaram sobre suas 

conexões com o mundo marista e como vivem o fato de serem 
maristas.

Na última participação, Sarah Kolkmeyer, da Marist High 
School de Chicago, convidou os participantes a pôr em prática 
o que aprenderam em Esopus.

Durante os quatro dias do encontro, os jovens partilharam mo-
mentos de oração, oficinas e entretenimento, música, dança, 
jogos e fogueiras em grupos.

Antes do final da conferência, vários Irmãos da Província dos 
Estados Unidos se uniram aos jovens para participar da missa 
celebrada pelo Pe. Richard LaMorte. Depois da liturgia, o Irmão 
Patrick McNamara, Provincial, agradeceu ao Irmão Owen 
Ormsby pelo seu trabalho como diretor executivo do Centro dos 
Irmãos Maristas de Esopus, nos últimos seis anos.

Centro Marista de Esopus

Anualmente, cerca de 4.000 jovens passam 
pelo Centro Marista de Esopus.  O centro 
é um refúgio para os jovens que procuram 
desenvolver e alimentar a sua vida espiritual. 
É também um local de alojamento temporário 
(9 semanas) para os necessitados.

O Centro Marista torna realidade dois sonhos 
de São Marcelino Champagnat: estar com 
os jovens e ajudar os marginalizados da 
sociedade.

Conferência da Missão Juvenil Marista

150 jovens maristas reunidos em Nova Iorque
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Peru: Província de Santa Maria dos Andes

Encontro Provincial de Comissões

De 20 a 24 de maio, realizou-se em 
Lima, Peru, o Encontro Provin-
cial das Comissões de Pastoral, 

Solidariedade, Espiritualidade e Laicato, 
com representantes dos três Setores 
da Província de Santa Maria dos Andes 
(Chile, Bolívia e Peru).

O evento, realizado na Residência Cham-
pagnat, teve os seguintes objetivos:
• reconhecer e celebrar o serviço que 

se faz na Província como expressão 
do carisma que une os diferentes 
setores;

• identificar as Linhas Orientadoras 
para a ação da Área de Evangeli-

zação da Província de Santa Maria 
para o período de 2019 a 2025;

• dialogar sobre projetos comuns e 
inter-relacionados como comissões 
provinciais para o período de 2019 
a 2025;

• promover e atualizar as linhas 
de ação de cada comissão à luz 
daquelas construídas pela Área de 
Evangelização da Província.

Durante o encontro houve um diálogo 
sobre o trabalho realizado em cada uma 
das comissões, e foram partilhadas 
experiências de trabalho relacionadas 
com a aprendizagem, áreas de ação e 

realizações obtidas em cada uma das 
comissões.
O encontro analisou o planejamento 
estratégico do Instituto, da Região da 
América do Sul e as linhas estratégicas 
da Província. A dimensão vocacional 
também foi discutida.
Também foram identificadas as Diretri-
zes para a Ação na Área de Evangeliza-
ção da Província para o período de 2019 
a 2025.
Antes de concluir o encontro, os partici-
pantes definiram ideias e projetos com 
vistas a promover as comissões provin-
ciais para o período de 2019 a 2025, na 
área de Evangelização da Província.


