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África Austral: Workshop Novos Horizontes

Melhorar a qualidade da educação					
das crianças em 21 escolas maristas de 6 países

O

s seis países que fazem parte da Província da África
Austral (Angola, África do Sul, Malawi, Moçambique,
Zâmbia e Zimbábue) participaram de um workshop de
formação organizado pela FMSI em Maputo, Moçambique, de
23 a 24 de julho de 2019, com o objetivo de fornecer conhecimentos e habilidades aos coordenadores nacionais, enquanto a
Província inicia a segunda fase do programa Novos Horizontes.

Este projeto é financiado por Misean Cara e será realizado em
21 escolas da Província.
Para os próximos três anos, New Horizons II pretende alcançar
os seguintes resultados na Província da África Austral:
• aumentar o acesso à educação de qualidade para as
crianças de famílias pobres e marginalizadas nas 21 escolas maristas dos 6 países envolvidos, através de especia-

administração geral
■ No dia 8 de agosto, começa no Centro Internacional de
Formação Marista de Manziana o curso de formação Horizontes, para Irmãos com menos de 45 anos de idade. O curso
terminará no dia 3 de outubro e de 19 a 28 de setembro os
participantes estarão em l’Hermitage. Participarão 13 Irmãos
vindos da Ásia (Filipinas 1), América do Sul (Brasil 3) e África
(Nigéria 3, Malaui 2, Camarões 2, Ruanda 1 e Zâmbia 1).
■ Os Irmãos Sylvain Ramandimbiarisoa e Josep Maria
Soteras, conselheiros gerais, realizam visita de contato aos
maristas de Índia.
■ De 10 a 16 de agosto se realiza o capítulo do Distrito da
Ásia, em Camboja. Participarão os Irmãos Luis Carlos Gutiér-

rez, Vigário Geral, e os conselheiros Sylvain Ramandimbiarisoa e Josep Maria Soteras.
■ No dia 11 de agosto inicia a formação para candidatos para
as comunidades internacionais do Instituto (Lavalla200> e outras
comunidades). Os participantes são: Sra. Almera Ibañez (Eas-Asia, Filipinas), Ir. César Barba (México Central), Ir. Esteban Ortega
(Ibérica, Espanha), Ir. Fabricio Basso (Brasil Sul-Amazônia), Ir.
Giorgio Banaudi (Mediterránea, Itália), Ir. Luke Fong (Pacífico, Fiji)
e Sra. Qalista S. Dony (East Asia, Malásia). Durante a primeira
semana os participantes estarão na Casa Geral. Depois passarão
um mês em duas casas próximas de Manziana e terminarão a
período em l’Hermitage, no dia 28 de setembro.
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listas locais formados com o “New Horizons I”;
• fortalecer a capacidade das escolas maristas para
erradicar a violência e a discriminação contra as crianças em ambientes escolares e comunitários, através de
uma perspectiva baseada nos
direitos humanos e métodos de
ensino inclusivos que garantam
o bem-estar das crianças;
• melhorar a capacidade dos
dirigentes escolares e dos
professores para impulsionar a
melhoria das escolas e atingir
padrões de qualidade e sustentabilidade do ensino;
• reforçar o sistema de educação a nível institucional de
acordo com a sua capacidade de defender os direitos das
crianças.
O Ir. Norbert Mwila (Provincial), durante a sua fala, agradeceu à

FMSI pelo trabalho realizado, junto com o Secretariado da Educação e Evangelização, para tornar possível o financiamento do
projeto. O provincial também agradeceu a Misean Cara por sua
intervenção oportuna, que melhorará consideravelmente a qualidade da missão da Família Marista
na Província e, possivelmente, no
resto da África e Madagascar.
O Ir. Norbert elogiou também
os coordenadores dos países e
outros líderes por aceitarem seus
respectivos papéis e os encorajou
a seguir todas as recomendações
do projeto e garantir que o projeto alcance os resultados esperados em todos os países da
Província.
Os facilitadores (Ir. Mark OMEDE, Andrea ROSSI e Andrea
CORTEMIGLIA) foram muito felizes na apresentação dos conteúdos.

Filipinas: Celebrando a vocação de Irmão

50º Aniversário do Ir. Romulo, Província East Asia
Durante esses meses em que no
hemisfério norte se vive o período de férias, muitos irmãos têm
celebrado um importante marco de
sua caminhada como seguidores do
ideal de São Marcelino Champagnat. Narrando abaixo a celebração
nas Filipinas, recordamos todos os
irmãos que celebraram nestes dias
o jubileu da vida religiosa.
A Província East Asia celebrou o 50º
aniversário do Ir. Romulo Porras no
dia 20 de julho de 2019, durante
uma missa de ação de graças no
Centro Marista de Missão e Espiritualidade da Ásia, no lago Sebu. "Sou
eternamente grato pela presença de
Deus em minha vida" foi a frase que resumiu os 50 anos de
fidelidade e lealdade à Vida Marista.
Irmãos e colaboradores missionários de diferentes comunidades e pastorais, formandos, afiliados, Irmãs maristas e Irmãs
missionárias maristas, outros religiosos, ex-irmãos, amigos e
familiares do Ir. Romulo participaram da celebração. Depois da
missa, uma refeição fraterna foi partilhada e foi uma oportunidade para renovar as amizades e fazer novas.
O Ir. Romulo, carinhosamente conhecido como Romy, entrou
no noviciado em 1969 e fez sua primeira profissão no ano se-
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guinte. Ao longo dos anos trabalhou em várias pastorais, sendo
atualmente o líder da comunidade de Lagao e o arquivista da
Província. O Irmão também participa ativamente na pastoral
vocacional e na formação como responsável pelo Programa
de Contato. Ele também acompanha e é diretor espiritual de
alguns dos Irmãos em formação e jovens maristas.
Simplicidade, vontade de ir aonde for preciso, perseverança nos
exercícios religiosos, paciência e mansidão são traços característicos que dizem muito sobre quem é o Irmão Romy. De fato, ele
é um dom para o Instituto, para a Província e para a Igreja.
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notícias breves

Estados Unidos
Membros do Conselho provincial,
os irmãos Patrick McNamara,
Dan O’Riordan, Al Rivera e Hank
Hammer, participam esta semana
da Assembleia nacional da Conferência dos Superiores Maiores,
que se realiza em San Antonio,
Texas. O Ir. Todd Patenaude e o
Ir. Eduardo Navarro apresentarão
um workshop na conferência sobre
o Projeto Migrant & Refugee de El
Paso.

Pastoral Vocacional na Bolívia
Em Cochabamba foi realizada a
segunda corrida vocacional, uma
atividade comunitária para celebrar a própria vocação de maneira
esportiva e amistosa. Um total de
51 jovens participaram. A terceira
Corrida será realizada em outubro, em homenagem aos mártires
maristas.

Mediterránea
Alguns Irmãos de Mediterránea,
de 2 a 8 de agosto, se reúnem em
Fuenteheridos para um retiro. Outro
retiro se realizou em Córdoba, de 1 a
5 de agosto, com a participação de
Irmãos e Leigos.

Norandina
O Ir. Antonio Ramalho animou o retiro de Irmãos da Provincia Norandina,
no início de julho, em Fusagasugá.
Participaram 84 Irmãos dos três países da Província: Equador, Colômbia
e Venezuela.

Revisão Periódica Universal da Espanha

Abuso sexual e crianças
migrantes: temas centrais		
do relatório marista			
às Nações Unidas

E

m Espanha, entre 10% e 20% da população sofreu abusos sexuais durante
a infância, mas apenas 15% dos casos são denunciados aos tribunais. Por
outro lado, o número de menores estrangeiros não acompanhados aumentou
recentemente: em 2016 o número foi 42% maior que em 2015 e 163% maior que
em 2014.
Esses números preocupantes estão incluídos no relatório que as Províncias maristas com presença em território espanhol acabam de apresentar às Nações Unidas.
Desta forma, contribuem para a Revisão Periódica Universal à qual a Espanha estará
sujeita em dezembro de 2019.
Desde fevereiro passado, os representantes das equipes de solidariedade das Províncias Ibérica, Mediterrânea, L'Hermitage e Compostela se organizaram para definir
as áreas de maior preocupação, coletar informações e elaborar recomendações ao
Estado espanhol.
Entre estas recomendações figura a necessidade urgente de uma reforma legislativa
para combater os abusos sexuais, garantindo a prevenção na educação, a melhoria
do sistema judicial e a disponibilidade de recursos.
Do mesmo modo, para a proteção dos menores estrangeiros não acompanhados,
recomenda-se que se disponha de dados que mostrem a verdadeira dimensão do
problema, para assegurar a intervenção personalizada das pessoas que vivem em
centros de proteção e para garantir que tenham acesso aos mesmos direitos que os
restantes menores no território.
Os próximos passos são a promoção dessas recomendações diante das embaixadas
que estão em Madri e diante das missões permanentes em Genebra.
Veja em PDF o informe conjunto – en español: FMSI, SED, Fundación Marcelino
Champagnat, Fundació Champagnat, Asociación Espiral Loranca, Fundación Juan
Bautista Montagne.

West Africa
Trinta Irmãos de Gana, Costa do
Marfim e Libéria participaram do
retiro do Distrito. Estiveram presentes o Ir. Óscar Martín, conselheiro
geral, e o Ir. Cyprian Gandeebo,
superior do Distrito. O tema foi a
vida comunitária.
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Província Brasil Centro-Sul
Espiritualidade Apostólica Marista

E

spiritualidade Apostólica Marista: este foi o tema do Retiro
Irmãos e Leigos 2019, que reuniu 30 pessoas no Recanto
Champagnat, em Florianópolis.
“O específico deste retiro é ser feito junto, por Irmãos e Leigos.

A abertura dos Irmãos e seu testemunho tornam possível essa
rica experiência de vivência do Carisma em comunhão, como
pede o XXII Capítulo Geral, para que sejamos família carismática global”, explicou João Luis Fedel Gonçalves, da Diretoria de
Identidade e Missão da Província.
Gustavo Balbinot, leigo da Província Marista Brasil Sul-Amazônia e membro da
Rede Interamericana de Espiritualidade
Marista, foi o assessor deste momento
de reflexão.
“Um retiro é sempre uma aventura
apaixonante a mover algo novo em
nós; ocasião propícia para repensar a
nossa vida com suas luzes, aprendizados, sombras, provações e, especialmente, a chamada admirável de
Deus, que nos convoca e nos congrega
– juntos – a recriar a vida e torná-la
valiosa para nós e para os outros no
cotidiano de nossas vidas, vocação, família, comunidade e missão”, comentou o Provincial, Ir. Benê Oliveira.

Missão Solidária Marista envolve mais de 500 pessoas no mês de julho

D

urante os dias 14 a 20 de julho de
2019 ocorreu a Missão Solidária
Marista (MSM) Ir. Miguel Angel
- primeira etapa do Itinerário de Educação para a Solidariedade. Ela possui
três pilares de atuação no território: a)
promoção do direito ao brincar, realizado
por meio de oficinas com crianças e
adolescentes; b) inculturação , que se dá
com a convivência com as famílias, visto
que os jovens são acolhidos nas casas
da comunidade, bem como às visitas
missionárias; c) gesto concreto, que é
o desenvolvimento de alguma ação que
seja significativa para a comunidade (ex.:
revitalização de algum espaço coletivo,
trabalho junto aos coletores de material
reciclável, escuta das pessoas em situação de rua, etc.)
Nestes moldes, a MSM ocorre desde
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2005 e, desde então, foram realizadas 14 edições anuais, totalizando 48

experiências. Estima-se que mais de
2500 jovens realizaram a experiência
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mundo marista

Espanha
MarCha Compostela - Caminho de Santiago

México
Irapuato: abertura do ano letivo 2019-2020

Casa Geral
Maristas de Champagnat de El Salvador

Brasil: Manaus: encontro das comunidades
Maristas na região da Amazônia

Paraguai
CEM de Coronel Oviedo

Itália
Lavalla200> Siracusa

ao menos uma vez. Neste ano de 2019,
ela foi realizada em quatro localidades:
Caçador/SC, Fazenda Rio Grande/PR,
Guaraqueçaba/PR e Santos/SP envolvendo mais de 400 pessoas, entre missionários e equipe de trabalho.
Por se tratar de um itinerário, outras etapas são oferecidas ao jovem missionário.
Ao universitário Marista (aluno da PUCPR
e Católica de Santa Catarina), é oferecida
a Missão Universitária Ir. Henri Vergès.
Ela possui estrutura similar à MSM Ir.
Miguel Angel, contudo, seu foco está na
especificidade do conhecimento acadêmico. Este ano, foram realizadas duas
experiências - nas cidades de Jesuítas/
PR e Paranaguá/PR -, contando com
aproximadamente 100 missionários.
Após a participação na primeira etapa,
seja na MSM Ir. Miguel Angel ou na

Missão Universitária, ao jovem é oportunizado a participação na MSM. Ir.
Lourenço. Ela tem como pilar principal o
despojamento do jovem missionário, bem
como a proposta pedagógico-pastoral
prioritária de ser presença significativa
entre as pessoas no território escolhido.
Já foram realizadas, desde 2012, 7
edições. Em 2019, essa MSM aconteceu
em São Bento do Sul, com a participação
de 13 missionários, entre os dias 7 à 12
de julho.
Na terceira etapa desse itinerário, os
jovens são convidados a participar
da MSM Champagnat. Inspirados no
fundador, são chamados a estarem
em um espaço para além das fronteiras
institucionais. Neste ano, sete missionários estão participando do processo que
deve ser concluído até junho de 2020.

Dois missionários estão fazendo, nesse
exato momento (entre 15 a 26 de julho),
a experiência no Pequeno Cotolengo
Paranaense, em Curitiba.
Mais que uma atividade de solidariedade
nas férias do jovem, o Itinerário de educação para a solidariedade quer ser um
momento de transformação na vida de
quem participa. É parte de um itinerário,
pois não é uma atividade pontual; e visa
dar autonomia ao jovem na questão
caritativa, solidária e de justiça social,
provocando-os regressarem às suas
realidades e entendê-las como um solo
permanente de Missão. Conforme as palavras de nosso Papa Franciso: “A cultura
da solidariedade contribui concretamente
para a construção de uma sociedade
fraterna, em cujo centro está a pessoa
humana".

O próximo número de Notícias Maristas será enviado no dia 22 de agosto.
6 I AGOSTO I 2019
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África do Sul: Comunidade internacional Lavalla200> de Atlantis

Programa de férias para crianças e jovens

E

m março deste ano de 2019, a
comunidade internacional Lavalla200> da Atlantis aumentou
o número de seus membros de quatro
para seis, com a chegada de um casal
do Brasil: Juliana e Diogo, que, antes
de ir para Darling para se juntar a Maria
e aos Irmãos Nnodu, Pietro e Tony,
passaram dois meses em Rondebosch,
na comunidade marista, para estudar inglês.
De meados de junho a início de julho (17/06 a 05/07), a comunidade participou de atividades de férias de meio ano para crianças, adolescentes e jovens de Atlantis. Nestas três semanas, a
comunidade apoiou a equipe local no Rel ebecca Van Amsterdam Hall. De 24 a 28 de junho, coordenaram um programa de
férias de uma semana, com a ajuda de líderes do Saint Joseph
Marist College, da Paróquia São João Batista e da equipe local.

O objetivo do Programa de Férias foi oferecer às crianças, adolescentes e jovens de
Atlantis - dada a sua realidade social - um
espaço seguro e tranquilo para atividades
recreativas, a fim de garantir seu direito de
brincar e aprender.
Cerca de 150 crianças participaram diariamente nas atividades do programa, que incluíram jogos, esporte, dança, brincadeiras
de grupo, oficinas artísticas, apresentações culturais e atividades
educativas (projeto de vida, luta contra o assédio, desenvolvimento de boas relações e comunicação assertiva).
A comunidade internacional Lavalla200> de Atlantis considera
que esses programas de férias estão intimamente ligados ao
apelo do XXII Capítulo geral, que pede aos maristas de Champagnat que estejam entre as crianças e os jovens que vivem em
situação de vulnerabilidade social.

Europa: Iluminados pelo carisma cristão marista

Acompanhamento para o Discernimento Vocacional

A

segunda edição do Curso Europeu de Acompanhamento
ao Discernimento Vocacional teve sua primeira sessão na
Casa Geral, de 13 a 18 de julho. Irmãos e leigos maristas
do Líbano, Grécia, Irlanda, França, Itália e Espanha participaram
do encontro formativo. Os Irmãos Ernesto Sanchez, Superior geral,
e Ken McDonald, Conselheiro geral, também estiveram presentes
em alguns momentos da sessão.
Durante o curso, promovido pela Equipe Europeia De Pastoral
Juvenil e Vocacional, os participantes aprofundaram o tema do
acompanhamento e as chaves do discernimento iluminado pelo
carisma cristão marista. Da mesma forma, os participantes tiveram
a oportunidade de trocar ideias, partilhar experiências, conhecer
realidades e encontrar-se como família marista.
Após a avaliação da primeira edição do curso - realizada em 2017
e 2018 - a Equipe Europeia De Pastoral Juvenil E Vocacional
considerou importante promover a segunda edição do curso, com
a primeira sessão realizada este ano e a segunda que terá lugar no

próximo ano em 2020.
A equipe europeia, promotora do curso, está encarregada de visitar
e analisar as diferentes realidades e serviços da região, a fim de
partilhar com os leigos e irmãos as expectativas e necessidades.
Os cursos fazem parte do projeto de pastoral vocacional proposto
pela Conferência Marista Europeia.

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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