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Coordenadores Provinciais de Voluntariado

Criada rede internacional para promover			
o voluntariado marista

D

e 25 a 30 de novembro, 40
irmãos e leigos participaram da
primeira assembleia mundial dos
Coordenadores Provinciais do Voluntariado (CPVs). Durante este encontro
foi inaugurada a Rede das CPVs. O
encontro foi organizado pelo Departamento de Colaboração para a Missão
Internacional (CMI) e contou com a
presença do Vigário geral, Ir. Luis Carlos Gutiérrez, e do Conselheiro geral,
Ir. Óscar Martín. O Superior geral, Ir.
Ernesto Sánchez, inaugurou o primeiro
dia do evento.
Falando sobre a importância da Rede
de CPVs, o Ir. Luis Carlos destacou: “A multiplicação de
gestos e experiências de humanidade é a grande oportunidade para que esta rede leve boas notícias e dignidade a
muitos cantos do mundo e a muitas periferias”. A respeito
do encontro, o Vigário Geral acrescentou: “Vivemos alguns
dias de comunhão e sinergia para avançar em formas e lin-

administração geral

■ O Ir. Jeff Crowe, que acompanha as comunidades de La
Valla200>, de 29 de novembro a 2 de dezembro visitou a
comunidade de Siracusa.
■ Realizou-se, nas Filipinas, a Reunião do Conselho do
MAPAC, na segunda e terça-feira, com a participação do
Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiro Geral.
■ De 2 a 6 de dezembro realiza-se em Guardamar,
Espanha, o Encontro da Comissão Ad Hoc para a Rede
de Escolas Maristas, com a participação dos Irmãos Luis
Carlos Gutiérrez, Vigário geral, Ben Consigli, Conselheiro
geral, Carlos Alberto Rojas e Mark Omede, diretores do
Secretariado de Educação e Evangelização.
■ De 2 a 8 de dezembro, realiza-se na Guatemala o retiro
para a Província da América Central, com a presença do Ir.
Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral.

guagens que constroem pontes e são faróis de esperança.
Semana e pessoas extraordinárias!”
“Nosso encontro de CPVs foi uma experiência muito positiva
de ‘construir redes’. Ajudou-nos a conhecer-nos, a trocar,
a criar laços e sinergias... e levou-nos à criação concreta
desta rede de Coordenadoras Voluntárias: uma boa notícia

■ De 2 a 10 de dezembro, o Ir. Valdícer Fachi, diretor de
CMI, visita a comunidade Lavalla200> de Tabatinga.
■ De 4 a 5 de dezembro, o Superior Geral, Ir. Ernesto
Sánchez, acompanha os participantes do Programa de
formação para a Ásia e Oceania para animadores de
comunidade, que se realiza nas Filipinas. Em seguida, até
o dia 6, o grupo será acompanhado pelo Ir. Oscar Martin,
Conselheiro geral.
■ De 4 a 13 de dezembro, Raúl Amaya, diretor do
Secretariado dos Leigos, estará em El Escorial, seguindo
o Programa de Formação Regional para Animadores de
Comunidade da Europa.
■ De 6 a 7 de dezembro, acontece em Nairóbi, Quênia,
a reunião do Comitê Executivo do Fundo Bedford, com a
presença do Ir. Libardo Garzón, Ecônomo geral.
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para a Família global. É um momento de gratidão e, ao
mesmo tempo, um desafio para continuar caminhando e
tecendo redes”, disse, por sua vez, o Ir. Óscar.
“O primeiro Encontro de CPVs foi um ponto de chegada e
um ponto de partida. Chegada pois recolhemos as aprendizagens e frutos do caminho realizados. Partida, com a
criação da Rede de CPVs, possibilitando processos mais
coordenados e articulados”, destacou o Ir. Valdícer Fachi,
Diretor do CMI. “Reafirmamos que o Voluntariado contribui
para a construção da cultura da solidariedade e para a
construção de uma Família Global”, concluiu.
La Rede de CPVs
A Rede de Coordenadores Provinciais do Voluntariado do
Instituto Marista tem caráter internacional e responde à
necessidade de unir esforços no campo do voluntariado
interprovincial, compartilhando boas práticas, melhorando
processos e unificando linguagens e metodologias, tanto para enviar como para receber voluntários. Esta rede
procura contribuir, de forma mais eficaz, para a construção
de uma cultura de solidariedade e de encontro em favor dos
mais necessitados e excluídos.
Esta Rede que colabora com o desenvolvimento de uma
Família Carismática Global tem os seguintes objetivos:
• Promover e incentivar o voluntariado interprovincial e
provincial nas Unidades Administrativas do
Instituto.
• Proporcionar aos CPVs
uma visão ampliada
da vida e da missão
maristas, ajudando-os a
desenvolver uma mentalidade internacional
e a ter disponibilidade
global.
• Criar convergência na
linguagem, visão e procedimentos.
• Compartilhar materiais, experiências e boas práticas.
• Assegurar a promoção, divulgação e valorização do
voluntariado no Instituto.
• Trabalhar em sinergia e colaboração com as organizações maristas envolvidas no voluntariado.
Formam parte da Rede os Coordenadores Provinciais de Voluntariado, formalmente indicados pelos superiores das Unidades Administrativas. Integram essa rede, os Conselheiros
Gerais de ligação do CMI, o diretor e assistente do CMI e o
diretor do Secretariado de Solidariedade. Será igualmente
convidado um representante do sistema NEXUS.
A coordenação e o funcionamento da Rede serão assegurados através de uma Assembleia Geral e de um Conselho de
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Administração.
A Assembleia Geral é o órgão encarregado de tomar decisões. É composto por todos os membros e reúne-se de dois
em dois anos.
O Conselho de Administração, responsável pela coordenação da Rede, é composto por:
• 1 CPV (Irmão ou Leigo) de cada região, indicado pela
Conferência Regional de Provinciais por um período de
3 anos, renovável.
• O Diretor do Secretariado de Solidariedade
• Membros do Departamento do CMI
• Conselheiros Gerais de ligação do CMI
• O Conselho de Administração reunir-se-á uma vez por
ano para avaliar e planejar os processos. Suas principais atividades são
• Implementar o Plano Estratégico ou Linhas de Ação
elaboradas a partir das orientações dadas pela Assembleia Geral.
• Organizar e coordenar as atividades nos continentes,
em nível interprovincial.
• Facilitar a resposta da Rede a situações de emergência.
O objetivo da rede para os próximos 2 anos
Para o futuro, a Rede de CPVs programou a elaboração dos
seguintes temas:
• Criação de módulos de
formação para voluntários de acordo com
a duração do voluntariado (um módulo para
experiências de longa
duração e outro para
experiências de curta
duração).
• A provisão de orientação
adequada (discernimento
de motivação e informação adequada sobre a cultura
do lugar onde se realizará a experiência) para o acompanhamento dos voluntários.
• Criação de materiais institucionais utilizados para a
comunicação e promoção do voluntariado.
• Atualização da plataforma de gerenciamento de voluntários, Nexus, para torná-la um sistema mais orientado
a processos “fácil de usar” - de acordo com as últimas
regulamentações - e com dados mais precisos.
• Compilação de boas práticas e publicação virtualmente
ou através da criação de um espaço no Nexus.
• Criação de um fundo para o voluntariado (a instituição o
cria e seleciona para onde vai) de forma a encontrar os
recursos financeiros necessários para apoiar a mobilidade dos voluntários.
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notícias breves

África do Sul
O projeto Three2Six Project foi
pré-selecionado para o Prêmio
Presence Learning & Teaching da
Reimagine Education. O projeto
participará na Conferência de Educação “Reimagine”, em Londres, de
8 a 10 de dezembro.

Região América Sul

Equipe de comunicação regional		
se encontra em Porto Alegre

Chile
Uma delegação marista viajou ao
Brasil no dia 30 de novembro para
viver uma experiência de intercâmbio na PUC do Rio Grande do Sul.
Participam jovens estudantes de
5 centros educativos maristas do
país.

Austrália
No dia 28 de novembro, os membros da Associação São Marcelino
Champagnat se encontraram com
a comunidade dos Irmãos Maristas
de Hunters Hill para um encontro
fraterno que contou com a celebração eucarística e a janta.

México
Todas as obras maristas de Mérida
se reuniram no dia 24 de novembro
para fazer uma peregrinação, como
Família de Champagnat, ao colégio
Joaquín Peón Aznar, pertencente
ao Instituto Marista, da Província de
México Ocidental.

Grécia
Dia 26 de novembro, vários
membros do Colégio Marista de
Néa Smyrni de Atenas (professores, professores, pais, pais,
graduados, pessoal administrativo
e técnico) participaram da doação
de sangue.

E

ntre os dias 19 e 20 de novembro,
ocorreu a reunião da equipe de
comunicação da Região América
Sul, em Porto Alegre (Brasil). Além da
participação dos/as representantes das
cinco Unidades Administrativas regionais,
estiveram presentes também o Secretário
Executivo da Região, Ir. Alberto Aparício,
e o representante do Comitê Regional,
Marcelo Cordeiro.
Ao longo de dois dias, foi discutido o
encaminhamento da proposta de alinhamento regional de datas institucionais
canônicas. Esse projeto prevê uma criação conjunta das mensagens prioritárias
para sete datas institucionais religiosas.
O intuito da iniciativa é fortalecer uma
das premissas da Região América Sul,
que busca gerar um sentimento de
pertencimento regional às Unidades Administrativas dos sete países integrantes.
Além disso, também foram realizadas
a partilha das devolutivas pautadas no
Conselho Regional e a organização das
iniciativas que serão levadas para aprovação na próxima Assembleia Regional,
em abril do próximo ano.

P ara o Secretário Executivo da Região,
Ir. Alberto Aparício, os dois dias de diálogo oportunizaram uma reflexão mais
ampla sobre a comunicação regional
que, para ele, vai além das demandas
operacionais e demonstra uma percepção estratégica que a equipe busca
no desenvolvimento de cada projeto.
“Percebi a importância da construção coletiva para pensar a incidência
da comunicação, não apenas para a
Região, mas também para o mundo marista”, disse. “Toda a equipe reflete em
conjunto, alinha propostas, sugestões e
inquietudes”.
Sobre a Região América Sul
A internacionalidade é uma premissa cada vez mais fortalecida no
Instituto Marista. Para promover a
continuidade e a sustentabilidade
da missão de educar e evangelizar,
a nossa atuação se encaminha de
forma cada vez mais global. É com
esse viés que foi fundada em 2016
a Região América Sul, que reúne as
Unidades Administrativas da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai,
Peru e Uruguai.
4 I DEZEMBRO I 2019
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mundo marista
Moçambique
Noviciado em Matola

Venezuela
Colegio de Nuestra Señora de Chiquinquirá

Espanha
Encontro de Educadores Maristas em Alcalá

Paraguai
Comunidade «Animación Musical Marista»

Singapura: Encontro do Conselho Internacional
de Assuntos Econômicos

Guatemala
Encontro FORMAR 2019

Província Brasil Centro-Norte

Política Institucional de Proteção Integral		
às Crianças e aos Adolescentes

N

o marco dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos
da Criança, comemorados em novembro deste ano,
o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
lançou relatório com os dados sobre os avanços e os desafios
dos direitos da criança e do adolescente, no contexto brasileiro,
desde a ratificação do documento. Em paralelo a isso, o Brasil
criou novas legislações para a proteção integral do público
infanto-juvenil. É em consonância com este contexto, que a
Província Brasil Centro-Norte atualiza a 3ª edição da Política
Institucional de Proteção Integral às Crianças e aos Adolescentes. Uma resposta firme ao XXII Capítulo Geral, que convida a
se comprometer na promoção e defesa deste público.
O trabalho de atualização começou quando o Comitê de Proteção
Integral, coordenado pelo Ir. Carlos Henrique da Silva, designou
um Grupo de Trabalho (GT) para pensar as novas diretrizes, a
partir das mudanças na legislação e dos apelos institucionais.
O GT de Atualização da Política de Proteção Integral realizou
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alterações no documento, incrementou as normas, trouxe novas
elementos e estruturou as violações mais frequentes entre
crianças e adolescentes. A proposta de atualização da 3ª edição
foi apresentada em 22 de novembro pelo Grupo de Trabalho ao
Comitê de Proteção Integral, que, na ocasião, também apresentou o Plano de Comunicação e a Campanha de Divulgação do
novo documento. Em seguida, o Comitê apresentará o documento ao Conselho Provincial, para a validação final.
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"ALGUÉM COMO VOCÊ"

Filme ajudará os maristas da Espanha				
na animação vocacional

"A

lguém como VOCÊ” é o título do filme marista de
curta-metragem promovido pela Conferência Marista
Espanhola (CME), pelas Províncias de Compostela, Ibérica e Mediterrânea, que estreou em 8 de
novembro no Colégio Marista de Chamberí, em
Madri , após quase três anos de trabalho. O filme,
cujos personagens encontram o sentido de suas
vidas ao conhecer Marcelino Champagnat, é "um
material destinado a ser utilizado prioritariamente
no âmbito da pastoral juvenil e vocacional, podendo
ser utilizado em momentos de animação vocacional
com Irmãos maristas, leigos, voluntários, etc. ",
explicou José Antonio Rosa (coordenador da equipe
organizadora da iniciativa), referindo-se ao filme de
curta-metragem.
Estreia em Madri
"Em algumas ocasiões,
Deus usa uma palavra,
um conselho, o exemplo de um amigo, o pai,
a mãe, uma professora
piedosa ... E, talvez...
um filme!" Com essas
palavras, emprestadas
do irmão João Batista,
o diretor do Colégio
Marista de Chamberí,
José Manuel Seijas,
deu as boas-vindas
a todos os que compareceram à estréia,
incluindo as famílias
dos alunos e alunas, que atuaram nas filmagens, dirigidas por
Diego Arjona e no qual Alberto Amarilla interpreta San Marcelino Champagnat.
Após a apresentação do filme, em uma mesa redonda, o Ir.
Juan Carlos Fuertes, provincial do Mediterrâneo, tomou a
palavra para agradecer o trabalho de todas as pessoas que
participaram do desenvolvimento desta iniciativa, enfatizando
que a soma de muitos "sim" "tornou possível conceber este
filme. Um filme, que para ele "é como a vocação: é uma história que gera outras histórias". O Ir. Alex Mena, em nome de
toda a equipe colaboradora que possibilitou o desenvolvimento
das filmagens, enfatizou a necessidade de transmitir ideias

como este curta-metragem "para atualizar a imagem rançosa
e patética da Igreja através de uma instituição como esta. " Ele
reconheceu que gostou muito de “Alguém como VOCÊ”, porque, como irmãos, disse: "tentamos
viver o dia a dia com normalidade, e
o mais triste é não ser o personagem
de alguém como você, mas alguém
estranho, alguém amargo, alguém
que não gosta", não transmite nada
". Após esta mesa redonda, a
equipe organizadora entregou uma
estatueta de Marcelino Champagnat
a todos os atores, equipe técnica, participantes e colaboradores
que participaram da produção do
curta-metragem, como
forma de agradecimento
e reconhecimento pelo
trabalho realizado.
Projeto vocacional
O filme "ALGUÉM COMO
VOCÊ" é antes de tudo
um projeto vocacional.
Nascido com um objetivo
claro de promover, desafiar, provocar, acordar,
alimentar o sentido mais
profundo da vida dos
que verão esse filme,
dando ênfase especial à
vocação marista, através
do próprio Champagnat.
Este material, com uma trama focada nas histórias de um menino e uma menina no século XXI, Mario e Ruth, aos quais Champagnat aparecerá, é uma aposta da Instituição Marista para o
uso de recursos audiovisuais na pastoral juvenil e vocacional,
sabendo que é uma linguagem muito poderosa para os jovens
e também sugestiva para quem considera o significado de sua
vida. Junto com o filme, você encontrará propostas de trabalho
para o próprio pôster, para antes e para depois da apresentação. Três dimensões serão trabalhadas de maneira especial: a
antropológica-vocacional, a bíblica e a marista. Este material,
criado pela EDELVIVES, chegará às escolas, obras sociais e
comunidades dos Irmãos, das Províncias mencionadas acima, no
final de dezembro deste ano de 2019.
4 I DEZEMBRO I 2019
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Peru: Ajudar os novos “Montagne” do Padre Champagnat

Maristas promovem a construção					
de escolas nas periferias

A

pós o apelo do Capítulo Geral que
pede para “avançar em direção
aos mais necessitados”, o Grupo
Marista de Leigos de Champagnat, no
Peru, apoia uma média de 30 escolas
maternais ou projetos de educação inicial
não escolar nas áreas mais pobres da
cidade de Huacho, em Lima. O carisma
do grupo, criado há mais de 4 anos,
consiste em apoiar os mais necessitados
por meio de trabalhos solidários e buscar
doações para construir e equipar centros
educacionais para crianças menores de
5 anos, que não têm acesso à educação formal. O Grupo Marista de Leigos
de Champagnat, no Peru, é formado
por ex-alunos maristas que estudaram
no Colégio São José, de Huacho. Alguns deles pertencem
a outros grupos, como "Os devotos da Virgem da Medalha
Milagrosa". “O Trabalho Solidário inclui o apoio a crianças em
péssimas condições, que vivem nas periferias da cidade de
Huacho e em outros locais, como Cidade de Primavera, Santamaria, Carqíin, Hualmay, Vegueta e Barranca. Esse apoio
está especificado em: doação de material didático, doação de
móveis, doação de roupas para crianças e seus pais, doação
de materiais de construção e até a construção de infraestrutura para as pequenas instalações da escola”, afirma Arturo
Bazalar Barrón, um dos membros do grupo. Essa nobre tarefa
marista de apoiar a construção de escolas nasceu no Natal de
CARTA APOSTÓLICA ADMIRABILE SIGNUM
DO SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE O
SIGNIFICADO E VALOR DO PRESÉPIO

“Por todo o lado e
na forma que for, o
Presépio narra o amor
de Deus, o Deus que
Se fez menino para nos
dizer quão próximo está
de cada ser humano,
independentemente da
condição em que este se
encontre.”
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2014, quando o grupo Champagnat visitou um assentamento:
“levávamos roupas e brinquedos, mas as pessoas nos diziam:
queremos uma escola para os mais pequenos”, lembra o Ir.
Carlos Arrazubi, que acompanha o Grupo Marista de Leigos.
Desde então, o Grupo trabalha em vários Programas de
Educação Inicial Não Escolar, chamado de (Pronoeis), ou seja,
programas do Ministério da Educação, criados para atender
crianças de 3 a 5 anos de idade, que vivem em áreas afastadas e não têm acesso às escolas por razões econômicas ou
distância. Como parte de seu trabalho marista, o Grupo - que
colabora com os “Pronoeis”, ergue lajes, realiza serviços de
higiene, fornece equipamentos e, em alguns casos, ajuda a
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construir um centro de educação inicial. Mas, como funciona
o projeto de construção de pequenas escolas? O governo
organiza o programa educacional e nomeia um coordenador
responsável pelo recrutamento de promotores que, além de
educar as crianças, devem encontrar um espaço para fazê-lo
e fornecer materiais educacionais. E é nesse contexto que
o Grupo Marista de Leigos está presente para "ajudar os
novos filhos 'Montagne' do Padre Champagnat" ", diz Arturo,
membro do grupo.
Uma das últimas escolas que os leigos ajudaram a construir
foi a escola infantil “Rayito de Dulzura” no Distrito de Santa
Maria. Os Maristas participaram diretamente da construção,
juntamente com o padre Antonio Colombo, vice pároco da
cidade de Huacho. A construção da obra começou em janeiro
de 2016 e foi possível graças aos recursos obtidos pelo Padre
Antonio, que promoveu doações através de amigos italianos e
alemães da Comunidade Bad Mergentheim; as contribuições

dos leigos Maristas de Champagnat do Peru (fundos próprios
dos membros e amigos da Irmandade dos devotos da Virgem
da Medalha Milagrosa) e outras doações do Colégio Marista
São José, através de uma coleta nas salas de aula. “A missão
do grupo leigo é circunscrita não apenas à questão material,
mas sobretudo à espiritual; aos pequenos são ensinados a
orar, a conhecer a Cristo e, principalmente, a 'amar a Boa
mãe'. Em todos os lugares onde temos construído alguma
coisa, deixamos a imagem da Boa Mãe, para que todos os
dias, antes de começarem os trabalhos, eles rezem a ela,
pedindo sua proteção”, conclui Arturo.
O grupo nasceu em uma reunião de ex-alunos maristas,
realizada no Colégio São José, que, preocupados em manter viva a chama do Padre Champagnat, decidiram “fazer
do Evangelho, Ação”, e assim iniciaram esse projeto, cujas
atividades são divulgadas através da página do FaceBook@
laicosmaristasperu.

Chile: Partilhamos um sonho comum, o de Marcelino

Encontro de irmãos e leigos e leigas

N

o sábado, 23 de novembro, em Santiago do Chile, realizou-se o primeiro
Encontro de Leigos e Irmãos do
país, unidos pelo lema: "Partilhamos um sonho comum, o de
Marcelino". Participaram cerca
de 110 pessoas de diferentes
partes do país, entre ex-alunos,
irmãos, leigos que participam
do Movimento Champagnat de
Leigos Maristas e do Movimento Champagnat da Família
Marista, reitores de escolas e
membros das equipes de animação e governo. O encontro foi
organizado e animado pela Equipe Irmãos, coordenada pelo
Ir. Patrício Pino, e pela Equipe de Evangelização, coordenada
por Rossana Avendaño. Raúl Amaya, Diretor do Secretariado
dos Leigos do Instituto, também acompanhou esta experiência.
O grande objetivo era reconhecer-se, enriquecer-se e acompanhar a partir do sonho de Champagnat, projetando um caminho
comum. A metodologia foi viver uma experiência pessoal e
partilhada que permitisse recriar o carisma marista; para isso
foi necessário recordar os sonhos, reconhecendo que esses
sonhos levam a decisões que dialogam com a realidade. É aqui
que outras pessoas são integradas, porque, para levar a cabo
o que foi decidido, é necessário contar com os outros. Foi visto
esses processos à maneira de Champagnat e dos primeiros

irmãos e também de maneira pessoal e partilhados com a
própria família e comunidade.
O encontro terminou com uma maravilhosa dinâmica, onde
todos dançaram de mãos dadas ao ritmo da fraternidade, da
missão e da espiritualidade marista. O Espírito de Deus estava
presente, porque todos desfrutaram do diálogo simples, da
partilha da mesa, do riso provocado pelos jogos, da oração, da
música, da reflexão e da comunhão do carisma marista.
Essa experiência permite aos participantes dar mais um passo
para se reconhecer como família carismática, enriquecer a
identidade marista que lhes foi dada com a diversidade das expressões vocacionais e tomar consciência de que uns precisam
dos outros e que por isso é necessário um mútuo acompanhamento nessa caminhada vocacional, sentindo-se convidados a
revitalizar uma Igreja marial, fraterna, horizontal e simples.
4 I DEZEMBRO I 2019
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"Agora pode ser você"

Maristas de Ibérica defendem as crianças

O

s centros
maristas
presentes
nas comunidades
de Madri, Extremadura, Castilla La
Mancha, Aragón,
La Rioja, Navarra
e País Basco, da
Província Ibérica,
celebraram, de 18
a 22 de novembro,
a semana dos
Direitos da Criança
com "Os Guardiães
dos Direitos",
personalidades que
fazem parte de uma
campanha marista
interativa, criada há
4 anos, com o objetivo de sensibilizar e
educar crianças e jovens de todas as etapas educativas.
Os "Guardiães dos Direitos" são os protagonistas dos quadrinhos, vídeos, canções, cartazes e, sobretudo, de uma série de
unidades didáticas que se renovam a cada ano com um lema
diferente.
Durante as atividades realizadas na semana, os alunos dos
centros maristas tiveram a oportunidade de aprender e refletir
sobre os direitos das crianças com o lema "Agora pode ser
você", que este ano se concentrou em um direito específico, o
direito à diversidade e o da não discriminação.
Os colégios maristas colocaram à disposição de seus alunos

uma série de atividades criativas e didáticas para cada etapa
escolar: "Mini guardiães dos Direitos" para as crianças, um
álbum de autocolantes para as crianças das escolas primárias
e a “Espace Room” da "Escola de Super-heróis" para os alunos
mais adultos. Em todos os cursos foram promovidas atividades
didáticas para os cinco dias da semana. Formaram parte desta
campanha uma música, um site (www.direchosdelainfancia.es)
e material dedicado aos professores.
Com todas essas atividades, a instituição marista procurou
unir-se às iniciativas de sensibilização sobre os direitos fundamentais das crianças de todo o mundo, que foram realizadas
em nível internacional, por ocasião do dia 20 de novembro, Dia
Universal da Criança.

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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