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Promoção da vida e da missão maristas na África

Reunião anual da Comissão Africana de Missão

A

Comissão Africana de Missão realizou a sua reunião
anual em Nairóbi, Quênia, de 1 a 5 de Julho de 2019.
Estiveram presentes os Irmãos Mark Omede (Secretariado de Educação e Evangelização da Administração Geral),
Francis Jumbe (Província da África Austral), Michel Maminiaina
(Provincial de Madagascar), Michel Longena Bokolu (Província
da África Centro-Leste), John Kusi-Mensah (Distrito da África
Oeste) e Ifeanyi Mbaegbu (Província da Nigéria e Presidente da
Comissão (da esquerda para a direita na foto).
Durante o encontro foram discutidos vários temas, focalizando
as principais iniciativas que foram aprovadas pela Conferência
dos Superiores do Continente Africano, de acordo com o plano
estratégico da Comissão para a região da África.
A Comissão realizou progressos significativos em algumas
das atividades previstas e, em particular, destacaram-se os
seguintes tópicos:
• Está em curso a realização do projeto-piloto para a segunda fase do Programa Novo Horizonte no Malawi, a que se
seguirá um projeto muito mais vasto em toda a Província
da África Austral, que terá início em breve;
• Está em andamento um plano para organizar o Escritório
Regional de Pastoral Juvenil Marista para desenvolver um
manual para a região;
• A comunicação na região está sendo promovida através da
produção de duas edições de um boletim informativo até
março de 2019.
O grande desejo da Comissão de Missão é assegurar que todas

as atividades planejadas sejam implementadas com sucesso,
uma vez que elas promovem a vida e a missão maristas na
África. É por isso que a Comissão pede aos Superiores das
Unidades Administrativas que se ocupem do seguinte:
• Designar um Comitê de Salvaguarda dos Direitos da Criança em cada escola (se ainda não existe);
• Criar uma rede de comunicação regional usando secretários de Unidades Administrativas;
• Agilizar uma equipe de comunicação provincial/distrital para
o fluxo eficaz de informações dentro das Unidades Administrativas;
• Reativar a primeira fase do New Horizon, convidando
aqueles que participaram nos workshops para continuar a
implementação dos resultados.
• Priorizar a Pastoral Juvenil Marista nas Unidades Administrativas.

administração geral
■ O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, e os Conselheiros
Gerais João Carlos do Prado e Ben Consigli participam, de 18 a
22 de julho, do Capítulo da Província de l’Hermitage, na França.
■ O Ir. Álvaro Sepúlveda, da Província Santa Maria de los Andes, termina essa semana seu trabalho em prol da promoção
dos Direitos das Crianças junto à FMSI. Continuará sua formação em Barcelona e depois seu empenho com essa missão.
■ Durante essa semana, o Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, participa do retiro dos Irmãos da Província dos
Estados Unidos.

■ De 13 a 19 de julio, realiza-se na Casa Geral o Curso Europeu de Acompanhamento para o Discernimento Vocacional,
com 21 participantes das 5 Províncias maristas da Europa.
■ A área da Missão Marista da Administração Geral, composta pelos secretariados da Educação e Evangelização,
da Solidariedade, pela FMSI e pelo Departamento Cmi se
encontra durante a semana em Santa Marinella, para dias de
encontro fraterno. Além dos respectivos diretores, participam
o Ir. Luis Carlos, Vigário Geral, e os conselheiros Ben Consigli
e Ken McDonald.

notícias maristas 587

Grupos visitam os lugares maristas

Província Ibérica

Brasil Centro-Sul

Canadá

Paraguai, Cruz del Sur

Estados Unidos

Plano Estratégico da Administração Geral

Vigário Geral fala sobre a Animação,		
Liderança e Governo do Instituto

E

m setembro passado, o Governo Geral terminou a elaboração do Plano Estratégico da Administração Geral para
a Animação, Liderança e Governo (2017-2025). Fruto do
debate e colaboração de vários setores da vida do Instituto,
esse documento foi apresentado aos provinciais em março
passado.
Em junho, durante a tradicional “semana colaborativa” do Conselho Geral com os diretores dos secretariados e departamento
da Casa Geral, foi feita a primeira avaliação da aplicação desse
plano na vida de animação do Instituto.
O Plano Estratégico aparecerá no próximo número de FMS
Mensagem, que sairá em setembro.
No vídeo, o Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, fala sobre o
Plano Estratégico e sobre a sua implementação.
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No botão de impostações do player de youtube escolha a
legenda em português.
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notícias breves

México Ocidental
O Ir. Ernesto Vital, da Província do
México Occidental, terminou os estudos em Educação e Desenvolvimento
Institucional, em Guadalajara e desde
a semana passada integra a comunidade Dame-Marie, no Haití.

Maristas que ultrapassam fronteiras

Noviços da América Sul iniciam
experiência comunitária na Região

FMSI
O Conselho Geral nomeou o novo Conselho de Administração da Fundação
Marista da Administração Geral. Será
formado por: Ir. Allen Sherry (Austrália),
Analía María de Luján Ruggeri (Argentina), Ir. Funsa Birkem Pascal, FMS
(Camarões), Inmaculada Maillo (Espanha) e Ir. José Libardo Garzón Duque
(Colômbia). A primeira reunião do novo
conselho será em setembro próximo.

Casa de oração, Nova Zelândia
O Distrito do Pacífico criou uma casa
de oração, em Onehunga (Auckland). A
“Oasis Community” tem como objetivo
proporcionar um espaço de oração,
reflexão e aprendizagem, capacitar os
maristas da “área do Pacífico” a dar
mais atenção à espiritualidade, seja ela
pessoal ou comunitária.

Alemanha
No dia primeiro de julho, o Conselho
da Maristen Solidarität International
de Furth se reuniu com o Ir. Rick Carey, diretor da FMSI. Os maristas de
Champagnat da Alemanha angariam
fundos que são aplicados em diversos
projetos no mundo promovidos pela
Fundação marista da Casa Geral.

Estados Unidos
Um grupo de cerca de 40 Irmãos está
reunido, em Long Branch, Nova Jersey,
durante esta semana. O tema do retiro
deste ano é “Onde quer que vamos...
Hoje, amanhã, juntos” e enfoca a
revisão das Constituições e da Regra
de Vida dos Irmãos Maristas. Os Irmãos
Josep Maria Soteras (Conselheiro geral)
e Seán Sammon (ex Superior Geral)
apresentam as reflexões diárias.

T

rês noviços do segundo ano do
noviciado regional Champagnat
de Cochabamba, Bolívia, viajaram
na primeira semana de julho a outros
países da Região para realizar experiências comunitárias e apostólicas fora da
comunidade do noviciado.
Os noviços que partiram por dois meses
e meio são: Luciano Taminski (Brasil
Sul-Amazônia), que estará no Paraguai,
na Comunidade de Horqueta; Luiz Carlos
Lima (Brasil Centro-Norte) estará no
Peru, na Comunidade de Puerto Maldonado; e Rafael Reinaldo Rodriguez
Fernandes (Brasil Centro-Norte) estará no
Chile, na Comunidade de Las Compañías
em La Serena.
Depois de agradecer às comunidades
que acolhem os noviços, o Ir. Isidro
Azpeleta Sebastián, mestre de noviços,
sublinha que no Noviciado Regional
Champagnat, em Cochabamba, "formam-se jovens com disponibilidade. Não
são jovens maristas para um país ou
para uma Província; são noviços e irmãos
para o Instituto, para toda a Congregação, para a Igreja, para o mundo. É por
isso que no coração dos noviços existe a
disposição para a disponibilidade".
Os noviços do primeiro ano, depois do
primeiro semestre, têm 10 dias de experiência comunitária durante as férias de
inverno e 15 dias de experiência pastoral

no final do ano.
Referindo-se à vida no noviciado, o
Ir. Isidro explica que há um equilíbrio
entre a realidade típica do noviciado e a
vivência de uma casa aberta, onde "catequistas e líderes de grupo, assim como
jovens em acompanhamento vocacional,
amigos e jovens que vivem vizinhos estão
presentes na casa do noviciado ou em
outros lugares, junto com os noviços, em
momentos de experiências de oração,
dias de espiritualidade, encontros de formação, experiências vocacionais, teatros,
esportes, etc...".
Atualmente a Comunidade é formada
por 3 irmãos formadores e 12 noviços: 3
noviços do II e 9 noviços do I ano.
A equipe de formadores é composta pelos
Irmãos Isidro Azpeleta Sebastián (Santa
Maria dos Andes), Rubens José Falqueto
(Brasil Centro-Norte) e Sebastião Antonio
Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia).
Os nove irmãos do primeiro ano são:
Evanilson Ferreira Lopes, Jefferson
Bonomo e José Elizaldo Araújo da Silva
(Brasil Centro-Norte); Nathan da Costa
Cardoso dos Santos, Bruno Marcondes e
Carlos Henrique de Oliveira (Brasil Centro-Sul); Danavan Farias Machado (Brasil
Sul-Amazônia); Víctor Salvador Colmán
Martínez (Paraguai, Cruz del Sur); e
Gilber Galarza Pérez (Bolívia, Santa Maria
de los Andes).
16 I JULHO I 2019
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mundo marista

Índia: Reunião de avaliação no La Valla Study
Centre Project, Trichy

Equador
Movimento Champagnat da Família Marista

Austrália
Marist Youth Ministry - Sydney

México: Bachillerato Champagnat de la Montaña
em Potoichán

Espanha: Formação para a Interioridade em Castillo
de Maimón

Brasil
Tijuca, Rio de Janeiro

Distrito da Melanésia: proteger as crianças é assunto de todos

Sensibilização para os direitos das crianças

D

urante a sua estadia em Bougainville, uma das ilhas de Papua
Nova Guiné, o Ir. Andrew Litanga,
promotor dos direitos da criança do Distrito da Melanésia, realizou um seminário
sobre direitos e proteção da criança no
dia 21 de Junho.
Mais de 80 professores do ensino
pré-escolar e primário receberam
formação na Casa MariMari, em Arawa,
sobre abuso infantil, dever de cuidado,
abordagem centrada na criança e a Lei
Lukautim Pikinini (documento de Papua
Nova Guiné inerente aos direitos das
crianças).
O Ir. Andrew observou que todos estavam muito interessados no assunto
e que "muitos mencionaram que esta
era a primeira vez que tinham ouvido
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tal argumento e que durante a sua
participação tinham aprendido coisas
novas que não sabiam sobre o tema
dos direitos e proteção das crianças".
E acrescentou: "Durante a apresentação, ajudei o público a conhecer
e compreender melhor os direitos
fundamentais do indivíduo. Que todos
os alunos têm direitos iguais na
escola, independentemente da sua
condição”.

trabalhando com alunos e professores
para conscientizar sobre esse tema.

Continuando suas visitas pelas escolas,
o Ir. Andrew apresentou também, em
meados de junho, uma Conferência
sobre os direitos das crianças na Escola
São José Mabiri, sob o título "Somos
todos iguais".

"O documento de proteção à criança do
distrito foi publicado em 2012 e decidimos revisá-lo em 2018. O Documento
de Política de Proteção - já revisado fornece orientação geral para promover
e proteger os direitos e o bem-estar de
todas as crianças sob nossos cuidados
no Distrito da Melanésia", concluiu o Ir.
Andrew.

Andrew também esteve na St Michel's
School em Santo de 17 a 21 de junho,

As atividades realizadas no Distrito para
promover os direitos da criança estão em
sintonia com o pedido dos Conselheiros
gerais, Irmãos Ben Consigli e Joseph
Maria, que, durante sua visita em março
deste ano, solicitaram ao Distrito que
redigisse ou revisse o documento de
proteção à criança.

notícias maristas 587

Ecônomos maristas

Programa de formação em planejamento
estratégico e gestão financeira nas Filipinas

V

inte irmãos maristas, irmãs e leigos
maristas da África, Ásia, Oceania e
Américas participaram recentemente de um programa de formação sobre
planejamento estratégico e gestão financeira, com o tema "Economia a serviço
do carisma e da missão nas Filipinas".
Este programa foi destinado a pessoas
envolvidas na gestão financeira de suas
respectivas Unidades Administrativas.
A formação fez parte do plano estratégico
do Economato Geral e foi integrada no
projeto de sustentabilidade África-Ásia.
Em janeiro de 2018, foi realizada uma
primeira reunião em Curitiba, Brasil, para
organizar o curso que aconteceu em
outubro do ano passao para os membros
das províncias de língua portuguesa e
espanhola. Depois, em agosto de 2018,
outra reunião aconteceu com uma
equipe composta pelo Ir. Libardo Garzón,
Ecônomo Geral, Ir. Devasiri Fernando da
Província South Asia, Ir. Francisco Baeza
da PACE, Ir. Lindley Sionosa, East Asia, e
pela Equipe de Administração da Escola
de Negócios dirigida por Dean Alfie Maria
R. Custodio.
O programa começou com a Revisão do
Sistema de Contabilidade e das Normas
Internacionais de Contabilidade com foco
no sistema de informação contábil e
como ele funciona e é aplicado no Instituto Marista. Foram seguidos métodos e
ferramentas de planeamento estratégico

concebidos para cobrir as bases básicas
de um planeamento e execução estratégicos eficazes. Técnicas e ferramentas
de análise estratégica também foram
fornecidas, considerando os fatores que
ajudam ou dificultam a implementação,
monitoramento e avaliação estratégica
eficaz. Esta parte também tratou da superação dos Desafios da Implementação
Estratégica, do Processo de Financiamento e dos Requisitos.
A sessão sobre Governança e Liderança
de Equipe envolveu discussões sobre
como os líderes se tornam mais capacitados para orientar seus funcionários,
inspirar e orientar equipes, gerenciar
mudanças, influenciar efetivamente os
interlocutores em toda a organização,
enquanto as sessões sobre Gestão
Financeira abrangeram o uso estratégico
dos recursos financeiros disponíveis para
a empresa e sua tomada de decisão

gerencial.
O programa incluiu também uma discussão sobre como desenvolver estratégias
financeiras adequadas cobrindo técnicas
de gestão de fluxo de caixa, gestão de
capital de giro e orçamento de capital.
Também foi discutido o tema da auditoria
como parte da Governança, integrando o
processo de gestão de riscos à governança, a adoção e aplicação de normas, técnicas e procedimentos no controle interno
e a integração da auditoria e da gestão
de riscos como influência na tomada de
decisões gerenciais.
As sessões do curso foram dadas por
professores e palestrantes da Escola de
Negócios da Universidade Notre Dame of
Dadiangas através de oficinas regulares
no Centro Missionário Notre Dame em
General Santos City, Filipinas. Foram
realizadas visitas técnicas a diferentes
organizações para proporcionar aos
participantes uma visão ampla da gestão
(tanto financeira como estratégica,
baseada em tecnologia e prática) e sua
execução em diferentes contextos. Cada
um dos participantes teve a oportunidade de apresentar o seu projeto final ao
grupo, para eventuais comentários.
No último dia do curso, durante a cerimônia de conclusão, os participantes receberam da Universidade que proporcionou
o curso um certificado de frequência e
conclusão.
16 I JULHO I 2019
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Síria e Líbano

A esperança renasce entre as ruínas
Na última edição da revista "Maristas Século XXI", da Conferência Marista Espanhola, encontramos o tema da esperança
renascendo na Síria e no Líbano, com alguns testemunhos
muito importantes. Decidimos traduzir o texto e disponibilizá-lo para todo o mundo marista. Segue abaixo o texto central
publicado na revista.
Faz um pouco mais de dois meses que eu tive a oportunidade de viajar para a Síria e Líbano, numa equipe mista do Marista ONG
SED e RTVE, com tríplice objetivo: encontrar os responsáveis dos
 Maristas Azuis de Alepo – Síria, e do Projeto Fratelli, de Rmeileh
- Líbano; conhecer as ações realizadas com ajuda humanitária canalizada a partir do SED; e gravar imagens e testemunhos para o
programa da TVE. Foi uma experiência difícil, mas enriquecedora.
Fernando Domínguez, delegado da ONG SED, da Província Mediterrânea.
"Minha querida Alepo ..."
O Irmão Marista Georges Sabe, ao ser entrevistado na frente
de um dos milhares de edifícios em Alepo arruinados por causa
da guerra na Síria, ele começou sua mensagem de esperança

diante da câmera da TVE com as seguintes palavras: "Minha
querida Alepo ... » Alepo é a segunda cidade da Síria em
importância, depois da capital, Damasco. Antes da guerra,
tinha 4 milhões de habitantes. Hoje, depois de quase oito anos
sangrentos, só tem 2 milhões. Há bairros inteiros destruídos por bombas, e dois anos depois que os jihadistas foram
expulsos de Alepo, de acordo com o Irmão Georges, "ainda há
corpos nos escombros." A contemplação destas ruínas nos faz
entender que a metade da população de Alepo morreu ou fugiu
e, neste último caso, o destino para milhares de pessoas foi o
deslocamento ou tornarem-se refugiados.
A Comunidade Marista de Alepo se mobilizou quase desde o
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início da guerra para ajudar as pessoas mais vulneráveis, os
deslocados e refugiados. Irmãos e leigos voluntários formaram,
desde então, o grupo "Maristas Azuis", caracterizado por suas
roupas azuis como distintivos. Desde 2012, sua missão concentrou-se na distribuição de alimentos (com atenção especial
ao leite em pó para bebês), na distribuição de água potável e
na atenção aos civis feridos na guerra. Programas educacionais
e de atendimento psicológico também foram oferecidos às
crianças que haviam sido privadas de seu "direito à educação",
em razão da guerra. De dezembro de 2012 até fevereiro 2019
o SED enviou cerca de 300 mil Euros aos Maristas Azuis de
Alepo, provenientes de campanhas em Colégios Maristas, escolas, paróquias, doações individuais, administrações públicas
e de todas as Províncias Maristas da Europa; tudo para contribuir modestamente com essas iniciativas de ajuda humanitária.
Reconstrução humana e social na Síria
Com a expulsão dos jihadistas de Alepo, em dezembro de
2016, os Maristas Azuis começaram a reorientar seu trabalho. Em primeiro lugar, mudar de local quando necessário:
não só manteve seu envolvimento com as pessoas deslocadas em Alepo, mas começou a colaborar no Campo de
Refugiados de Sahba (cerca de 40 quilômetros de Alepo).
Segundo, enfocando sua ação na reconstrução humana e
social de Alepo, paralelamente à reconstrução de prédios que
o governo assumiu pouco a pouco. A reconstrução humana
passa pela educação para a paz, a coexistência e a reconciliação, bem como a atenção psicológica às crianças. A
reconstrução social está sendo abordada com treinamentos
e apoio ao empreendedorismo para favorecer a criação de
pequenos negócios que, por sua vez, geram empregos que
levam os jovens à cidade e evitam a necessidade de sair do
país. O SED, na medida de suas possibilidades, colaborará
com os Maristas Azuis de Alepo neste processo de reconstrução humana e social.
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"Nós vamos encontrar as crianças com quem ninguém
se importa ..."
A guerra na Síria deixou mais de 500 mil mortos e mais de
12 milhões de deslocados, muitos dos quais acabaram como
refugiados nos países vizinhos. O Líbano foi o segundo destino
de nossa viagem, onde queríamos conhecer a segunda parte
da história: o que aconteceu com as pessoas que foram forçadas a deixar a Síria por causa da guerra. Com uma população
de apenas 4 milhões de habitantes, o Líbano já recebeu meio
milhão de refugiados sírios (dos quais, 450 mil crianças). Em
2015, as Congregações dos Irmãos Maristas e Irmãos de
La Salle iniciaram o Projeto Fratelli para atender às crianças
abandonadas do Líbano. O Irmão Miquel Cubeles relembrava,
também diante da câmera da TVE, a missão que o levou a este
país: “Vamos ao encontro das crianças com as quais ninguém se importa”. Essa expressão é um verdadeiro reflexo da
realidade. Todos os dias, uma frota de dois micro-ônibus e uma
Van viajam para o Campo de Zahrani, para o abrigo vertical, ao
lado do Hospital de Sayeda, para o abrigo "Pepesi", de Sarepta,
e para o abrigo de “Abra”, a fim de levar as crianças sírias para
o colégio de Rmeileh.
Tive a oportunidade de visitar, em 2008, o antigo Colégio
Marista de Rmeileh (perto de Sidon), um prédio abandonado
durante a guerra do Líbano e que acusava a passagem do
tempo e da inatividade. Devo confessar que foi uma verdadeira
alegria encontrá-lo agora, 10 anos depois, cheio de crianças e
jovens a quem é oferecida uma oportunidade (um direito), através do Projeto Fratelli. Mais de 800 refugiados sírios, meninos
e meninas, são servidos diariamente em Rmeileh por cerca de
40 professores, nos turnos da manhã e da tarde: transporte es-

Depoimentos
Dalis Said, responsável pelo projeto
de apoio às pessoas deslocadas do
campo de Al Shahba
Os 25 voluntários deste projeto ouviram o
chamado dessas pessoas. Nossa presença no campo de Al Shahba, na região de
Tell Ri-faat, cerca de 27 quilômetros de
Alepo, nos ajuda a entender o significado
da palavra "deslocados". Compartilhamos
suas dores, tentamos entender a crise
humana que eles estão experimentando.
A relação que estabelecemos com cada
um deles nos torna responsáveis porque
somos chamados a dar-lhes esperança, a
devolver-lhes a dignidade.
Os Maristas Azuis são a voz daqueles que
não têm voz, são a mão estendida para
a mão frágil. São o amor que os fazem

colar, café da manhã ou lanche, aulas de habilidades básicas,
idiomas, computadores ou reforço são os serviços oferecidos
a essa população infantil. O SED colaborou por 3 anos neste
pequeno milagre do Fratelli com a doação de 50.000 Euros, e
com o apoio de dois voluntários da cooperação internacional,
ciente de que, como diz o Irmão Miquel, “precisamos de 250
escolas como a de Rmeileh para atender as 250.000 crianças
sírias que ainda estão no Líbano.
"A esperança pode nascer das ruínas ..."
Passeando pelas ruínas de Alepo ou caminhando por entre
as vidas arruinadas que agora vivem nos campos ou abrigos
em torno de Sidon, a pessoa fica com o coração compungido
ao contemplar as piores obras do ser humano. No entanto, a
coragem e o desejo de viver daqueles refugiados, o empenho
dos Maristas Azuis e dos Irmãos do Projeto Fratelli dão sentido
a estas palavras do Irmão Georges Sabe: “A esperança pode
renascer das ruínas”.

sentir-se seguros, pois estão próximos de
qualquer pessoa necessitada. Você pode
viver sua missão humanitária com base
em sua própria fé, porque, se é verdadeira,
está fundada no amor.
O Arcebispo Joseph Tobji
A guerra contra a Síria tem sido dura e
injusta. Suas consequências são terríveis
para o país e para o povo. Muitos cristãos
emigraram por causas diferentes: guerra,
situação econômica e muitos outros fatores. Os jovens quase desapareceram e isso
representa uma enorme perda para a Igreja
e para o país.
Pedimos a Deus para converter os
corações das pessoas que têm o poder
de decisão e de todas aquelas que tiram
proveito da guerra. Nunca mais! Chega!
Este é o nosso grito, um grito para o mun-

do inteiro: chega de guerra! Do coração de
Alepo e do coração da Catedral Maronita,
que é o símbolo da presença cristã em
Alepo, pedimos a todos aqueles que nos
veem trabalhar pela paz a apoiar todas as
iniciativas para que reine a paz em nosso
país e no mundo.
O doutor Navil Antaki
Quando a guerra começou, mudamos
nosso nome para "Maristas Azuis".
O nosso lema é “Viver solidariamente
com os mais necessitados para aliviar
o sofrimento das pessoas e difundir
a esperança”. Como Maristas Azuis,
lançamos projetos de apoio para as
pessoas deslocadas: serviços de saúde,
distribuição de leite em pó para crianças,
serviço para famílias em um campo
fora da cidade de Alepo ... O que nos
16 I JULHO I 2019
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guia é plantar esperança no coração
das pessoas para continuar vivendo.
Esta é nossa missão: ajudar a viver em
paz, segurança e amor. A guerra pode
destruir o povo sírio, fazendo-as perder
a esperança. Queremos semear a paz,
propor novas oportunidades para o povo.
Diretor do acampamento Al Shahba
Este acampamento existe desde julho de
2016, e recebeu mais de 260 famílias.
Foi bombardeado e o número de famílias
foi reduzido para 160. Um ano se passou

desde aqueles eventos. As lojas eram
antigas e os serviços vitais não estavam
disponíveis. Faltou até mesmo o pão.
Gradualmente, desde agosto de 2018,
a situação melhorou: as barracas foram
reformadas e o acampamento foi reorganizado. Novas famílias vieram. Com
a administração e gestão local e seus
gerentes, conseguimos garantir todas as
necessidades essenciais, como pão, eletricidade (7 horas por dia) e água, fornecidas
pela UNICEF. Atualmente, não há escassez,
graças aos gerentes dos acampamentos

locais: todos eles oferecem o que está
disponível em suas mãos para as famílias
do acampamento.
Os Maristas Azuis distribuem cobertores,
agasalhos e óleo diesel para os fogões.
Além disso, oferecem atendimento
médico várias vezes por mês e outros
serviços como: sessões de vídeo, uma
biblioteca para crianças, montagem de
tendas comuns, sessões de conscientização para mulheres e crianças sobre
questões de higiene, saúde, doenças e
educação.

Espanha: ampliando sonhos

Mais de cem voluntários do SED colaboram em 17
países para ajudar os mais necessitados

Q

uase 120 voluntários espanhóis viajaram – a partir de
junho deste ano - para 17
diferentes países, através da SED,
uma ONG marista espanhola que
promove o direito à educação na
África, América Latina e alguns
países da Ásia e Europa.
Os países onde os voluntários dos
campos de trabalho missionário
de 2019 vivem sua experiência
neste verão (na Europa) são
Benin, Bolívia, Colômbia, Costa do
Marfim, Gana, Guatemala, Índia,
Itália, Quênia, Líbano, Moçambique, Paraguai, Peru, Ruanda, Romênia, Zâmbia
e África do Sul.
A formação e promoção de voluntários
é um dos principais eixos da SED. O voluntariado da ONG é entendido como um
estilo de vida que ajuda a construir a paz

e o desenvolvimento, através da educação e da solidariedade. Os voluntários
da SED são agentes chave na transformação social e, com seu testemunho,
promovem mudanças nas áreas pobres
onde estão presentes.
Durante sua experiência de voluntariado,

as pessoas colaboram
em projetos que as organizações e comunidades
locais realizam nos campos da educação, saúde,
promoção de crianças,
mulheres ou desenvolvimento comunitário.
Este site (http://www.
tugranodearena.org)
reúne os testemunhos
das experiências vividas
pelos voluntários da
SED.
A SED é uma das tantas instituições
maristas pelo mundo afora que promove
o voluntariado. Da Administração Geral,
o Departamento de Colaboração para a
Missão Internacional (CMI) promove o
Programa Interprovincial de Voluntariado
Marista.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site		
http://www.champagnat.org
YouTube 		
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			https://twitter.com/fms_champagnat
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