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NOTÍCIASMARISTAS

De 13 a 18 de janeiro de 2020, ocorre, na Casa Geral, a 
primeira reunião da Comissão Internacional de Missões 
Maristas.

A Comissão foi criada para facilitar um quadro para interconec-
tar os secretariados, redes e regiões de maneira integrada e 
sequencial. Ela ajudará os líderes a refletir sobre as iniciativas 
e seus processos de implementação dos projetos do Plano 
Estratégico nos níveis global, regional e provincial na Área da 
Missão. Ao mesmo tempo, o objetivo da Comissão Internacio-
nal é articular as diferentes 
iniciativas e ações das Re-
giões, Redes e Administra-
ção Geral para maximizar 
seus impactos e efeitos.

Tendo em mente que a 
comissão refletirá sobre 
o que concerne à área 
de missão do Instituto, os 
objetivos dessa primeira 
reunião são promover a 
reflexão e o desenvolvi-
mento das estratégias de 
planejamento estratégico:

• Continuar explorando maneiras de gestão, 
liderança e governança que nos permitem 
“ser” e “sentir” como um organismo global.

• Promover liderança de servidores aberta e 
qualificada.

• Promover uma “cultura de encontro” e a 
integração da diversidade (ecologia, expressões espirituais 
ocidentais e orientais, diversas tradições religiosas ou 
culturais, etc.) em nossos ministérios.

• Promover a conexão entre as diferentes redes e criar 
redes a serviço da vida e missão maristas.

• Incentivar estratégias de rede para compartilhar recursos 
humanos e econômicos a serviço da vida e missão maris-
tas, especialmente relacionadas às realidades emergentes 
(migração, refugiados, presenças atuais e novas, etc.).

• Promover uma mentalidade de solidariedade que enfatize 
a corresponsabilidade, a transparência, a gestão eficien-
te e eficaz e a sustentabilidade por meio da formação e 
acompanhamento profissional.

• A reunião foi organizada pelo Conselho Geral em colabora-
ção com a Secretaria de Educação e Evangelização.

• Desenvolver políticas administrativas e de gestão de re-
cursos humanos, finanças e imóveis em todos os níveis do 
Instituto, com atenção cuidadosa aos diferentes contextos 
regionais, sociais e jurídicos.

Os membros da Comissão 
são: Ir. Luis Carlos Gutiérrez 
Blanco (Coordenador, Vigá-
rio Geral), Ir. Ben Consigli 
(conselheiro geral), Ir. Ken 
McDonald (Conselheiro 
Geral), Ir. Francis Jumbe 
(Região África – Prov. África 
Austral), Ir. Marciano Guz-
mán Morana (Região Europa 

– Prov. Mediterránea), 
Ir. Gregorio Linacero 
Melón (Região Arco 
Norte – Prov. América 
Central), Ir. Alberto 
Guillermo Aparicio 
(Região América Sul – 
Prov. Cruz del Sur), Ir. 
Kevin Wander (Região 
Oceania – Dist. Pací-
fico), Ir. Ángel Diego 

García Otaola (Secretariado de Solidariedade), Ir. Valdícer Fachi 
(Cmi), Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal e Ir. Okolo Mark Omede 
(Secretariado de Educação e Evangelização), Ir. José Libardo 
Garzón Duque (Ecônomo Geral), Ir. Manuír Mentges (Rede de 
Universidades – Prov. Brasil Sul-Amazônia), Frank Malloy (Rede 
de Escolas – Prov. Austrália), María del Socorro Álvarez (Rede 
de Solidariedade – Prov. México Central), e María Bobillo (Rede 
de Jovens Maristas – Prov. Compostela). O representante da 
Região Ásia ainda não foi indicado.

CASA GERAL

COMISSÃO INTERNACIONAL DE MISSÃO MARISTA

http://champagnat.org/pt/2020/01/11/reuniao-da-comissao-marista-internacional-de-missoes/
http://champagnat.org/pt/2020/01/11/reuniao-da-comissao-marista-internacional-de-missoes/
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09 de Janeiro de 2020
Caros irmãos e irmãs:

Durante as últimas semanas, nós, membros do Conselho Geral, temos acom-
panhado de perto as notícias dos incêndios florestais que têm devastado 
muitas partes da Austrália.
Com profunda tristeza, temos testemunhado a terrível perda de vidas – in-
cluindo aquelas pessoas que tentam proteger as suas casas, agricultores que 
lutam para salvar o seu gado, bombeiros e voluntários que tentam proteger as 
suas comunidades e vizinhos – bem como a devastação das florestas e da vida 
selvagem nas áreas circundantes devido aos incêndios.
Esta tragédia chocou-nos profundamente e lembra-nos a fragilidade do nosso 
planeta, da nossa casa comum. Juntamo-nos às nossas orações de todos os 
maristas do mundo que estão com você nestes tempos difíceis.
Que o Deus de toda bondade abra os céus para extinguir as chamas, cure a 
terra seca e console a todos nós, agora e no futuro.
Com estima,
Ir. Ernesto Sanchez, SG e o Conselho Geral
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De 6 a 8 de janeiro, os membros do 
Conselho Diretor dos doze colégios 
desse setor e das Áreas de Anima-
ção da Província Santa María de los 
Andes se reuniram no Centro de Espi-
ritualidade Marista Las Condes (CEM). 
E de 8 a 10 de janeiro, o Colégio 
Marista de Santiago Instituto Alonso 
de Ercilla foi sede do XXVI Congresso 
Interamericano de Educação Católi-
ca, organizado pela CIEC, com uma 
destacada participação dos maristas 
de Champagnat.

AustráliA

O Ir. Fabrício Basso, da Província Bra-
sil Sul-Amazônia, chegou na semana 
passada para fazer parte da Comuni-
dade LaValla200> de Mount Druitt. 
Os outros membros da comunidade 
são Argelia Hernández, Ir. Jonnel 
Sisneros, Ir. Lawrie McCane e Rodrigo 
Gris Castro.

ColômbiA

Este ano, o noviciado internacional 
“La Valla” de Medellín terá 4 novos 
noviços, de El Salvador, México, 
Guatemala e Venezuela, que come-
çam o primeiro ano. Outros 5 noviços, 
que já fizeram um ano em Medellín, 
começarão o segundo ano.

miC - QuêniA

Está disponível no nosso site o 
Boletim anual do Marist International 
Center de Nairobi, com artigos sobre 
a vida da casa de formação para 
jovens irmãos da África. A tema da 
caminhada do atual ano acadêmico 
é “Construindo uma família Marista 
Global centrada em Cristo e nos 
jovens”: veja nesse link: http://bit.
ly/2RaQdrE

Nos últimos dias, temperaturas recordes e meses de seca extrema levaram a uma 
série de incêndios florestais maciços em toda a Austrália. Até agora, cerca de 27 
pessoas morreram, incluindo quatro bombeiros, e estima-se que aproximadamen-

te 10 milhões de hectares de floresta tenham sido queimados em todo o país.
O Irmão Peter Caroll, Provincial da Austrália, em uma mensagem, nos comunica:
“Estamos enfrentando uma grave crise em todo o nosso continente. Sofremos incên-
dios em 5 dos nossos 6 estados. Felizmente, nenhuma das nossas comunidades ou 
escolas foi afetada. Frank Malloy, nosso Diretor Nacional, tem ajudado alguns amigos 
a combater os incêndios e outros maristas também se juntaram para ajudar. Somos 
gratos pela proximidade e orações de toda a nossa Família Marista Global.”

Em solidariedade com todos os australianos, o Superior Geral e seu Conselho, há 
alguns dias, enviaram uma mensagem aos Maristas da Austrália.

CASA GERAL

MENSAGEM DO SUPERIOR GERAL E SEU 
CONSELHO AOS MARISTAS DA AUSTRÁLIA

http://bit.ly/2RaQdrE
http://bit.ly/2RaQdrE
http://champagnat.org/pt/2020/01/13/mensagem-do-superior-geral-e-seu-conselho-aos-maristas-da-australia/
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Nos dias 26 a 28 de dezembro passado, aconteceu, na 
Casa de Lardero (La Rioja), a Assembleia da Província 
Ibérica, com a presença de cerca de setenta Irmãos e 

cinco leigos da estrutura provincial. O Ir. Óscar Martín Vicario, 
Conselheiro Geral, esteve presente, também na qualidade de 
facilitador, para aprofundar os apelos do Capítulo Geral. O lema 
da Assembleia foi: “Para um novo começo, em nossa vocação 
de Irmãos, místicos e profetas de um mundo novo”.
No primeiro dia, após uma oração inicial de boas-vindas, o 
irmão Moisés Alonso, provincial, lembrou as fases do “Proces-
so U”, que se seguiriam durante toda a Assembleia. O principal 
objetivo desse processo é sentir a realidade, apresentar a 
intenção coletiva e, finalmente, realizá-la. Durante o primeiro 
dia, refletiu-se sobre os aspectos da espiritualidade, vida de 
fraternidade e missão que deveriam abandonar e deixar para 
trás. O objetivo desta fase foi ver o que deve ser abandonado 
para responder fielmente ao que Deus está pedindo agora: o 
que Deus quer que sejamos? O que Deus nos chama a ser? 
O trabalho da Assembleia na sexta-feira 27 foi marcado pela 
busca da “intenção coletiva provincial”. A reflexão foi iluminada 
sob diferentes perspectivas: o Capítulo Geral e seus apelos (Ir. 
Oscar), o Capítulo Provincial e as linhas mestras (Ir. Moisés) 
e os leigos. Estes concluíram sua intervenção dizendo: “Não 
sabemos o que encontraremos no caminho da história marista, 
mas sabemos que estaremos juntos para vivê-la”.
À tarde, reunidos em grupos, os Irmãos e leigos dialogaram 
sobre os apelos que sentiram e, em um fórum aberto, as res-

postas dos diferentes grupos foram agrupadas, levando-se em 
consideração seu conteúdo. Os apelos sentidos pela Assembleia 
podem ser resumidos nestes cinco aspectos: 1) Sejamos irmãos; 
2) Estejamos em Deus; 3) Sejam felizes e fiéis; 4) Sejamos 
presença significativa; 5) Sejamos corajosos e ousados   em nosso 
compromisso. No último dia, o foco estava em fazer propostas de 
ação para “realizar a intenção coletiva”. Recorde-se que não era 
uma Assembleia para tomar decisões, mas propor medidas para 
orientar as equipes provinciais correspondentes no estudo e na 
tomada de decisões. Os temas que mais ressoaram foram, entre 
outros: apoiar um caminho de irmãos de comunhão – leigos na 
Província; criar comunidades abertas, humanas, espaços de con-
fiança, onde a presença de Deus seja experimentada, acolhida 
e disponível; construir comunidades cristãs maristas locais, com 
um projeto comum, que sejam testemunho de fraternidade e 
exemplo de unidade e corresponsabilidade.
Terminada a Assembleia, agora chegou o momento de “fazer 
que as coisas aconteçam”, de lutar “para que mudem as 
coisas que amamos”.

ESPANHA

ASSEMBLEIA DA PROVÍNCIA IBÉRICA

Na semana passada, o país foi abalado por terremotos 
muito fortes: na segunda-feira houve um de magnitude 
5,8 graus da escala Richter, enquanto aquele de terça-

-feira, 7 de janeiro, foi de 6,4.
Os maristas de Champagnat, da Província América Central, se 
fazem presente na ilha com dois colégios, em Manatí e Guay-
nabo, que não foram atingidos pelos terremotos. Porto Rico, 
território dos Estados Unidos, conta com aproximadamente 3,2 
milhões de habitantes.
Em uma mensagem enviada à Família Marista, o Ir. Hipólito 
Peres, Provincial de América Central conta que 
“o povo está passando por dificuldades, com muita angústia 
e destruição. Os maristas de Guaynabo e Manatí já se fizeram 
presentes, apoiando e realizando tarefas de solidariedade”. Ele 
diz também que “a comunidade dos irmãos, as famílias dos 
irmãos e os educadores estão bem e os centros educativos 

reuniram as condições estruturais para reiniciar as aulas no dia 
13 de janeiro”. 

TERREMOTOS EM PORTO RICO

http://champagnat.org/pt/2020/01/08/assembleia-provincial-marista-da-provincia-iberica/
http://champagnat.org/pt/2020/01/03/a-celebracao-do-2-de-janeiro2020-em-la-valla-en-gier/
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INDIA: A FAMÍLIA MARISTA EM TRICHY CELEBRA 
O PONGAL

VIATNÃ: TAN CHAU

EL SALVADOR: JOVENES DA PROVÍNCIA DA 
AMÉRICA CENTRAL – ESCOLA DE LÍDERES

ROMÊNIA: CENTRO SOCIAL MARISTA DE 
MOINESTI, ROMANIA

PARAGUAI: MOVIMIENTO NAVEGAR

FILIPINAS: MAPAC

mundo marista

MÉXICO

RETIRO DE IRMÃOS NA PROVÍNCIA MÉXICO CENTRAL

De 27 de dezembro a 2 de janeiro, os irmãos da Província 
do México Central se reuniram na Quinta Soledad para 
realizar o retiro anual cujo objetivo era: “Viver nossa 

entrega total a Deus, manifestando nosso amor a Ele e aos 
outros a exemplo de Jesus Cristo, tomando consciência das 
implicações pessoais, humanas, afetivas, comunitárias e de 
missão, a partir do marco do XXII Capítulo Geral e do XVII 
Capítulo Provincial”.

Em particular, os participantes se concentraram nesse objetivo 
ao refletir sobre os contextos, apelos e disposições pessoais 
e institucionais para realizar a política provincial “Um mundo 
seguro para as crianças” e os processos de conversão que 
implicam.

No final do retiro, os irmãos presentes fizeram a renovação 
dos votos e, de modo especial os irmãos de votos temporários: 
René, José, Mario y Nicolás.

http://champagnat.org/pt/2020/01/13/retiro-de-irmaos-na-provincia-mexico-central/
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A FMSI visitou, no final do ano passado, duas escolas 
maristas no Malawi, da Província África Austral: Cham-
pagnat Community Day Secondary School y Likuni Open 

Secondary School. A visita faz parte do acompanhamento de 
iniciativas que visam desenvolver a educação inclusiva em 
escolas secundárias em toda a província da África Austral.
O acesso à educação no Malawi é um grande desafio: de 
acordo com o censo de 2018, o número total de jovens fora do 
sistema de ensino primário e secundário era de 2,4 milhões, 
representando 41% do número total de jovens do país. O esta-
belecimento de “escolas abertas” nasceu como uma iniciativa 
para atender às necessidades educacionais das crianças que 
não podem pagar as mensalidades escolares ou frequentar 
as aulas pela manhã. As escolas que adotam essa iniciativa 
abrem as portas, na parte da tarde, para dar educação às 
crianças e jovens que não frequentam o sistema escolar oficial.
A “escola aberta” tem um grande impacto nas escolas do Ma-
lawi. Os colégios maristas Champagnat Community Day Secon-
dary School y Likuni Open Secondary School estão acolhendo 

um número crescente de crianças das comunidades vizinhas 
que não podem pagar as mensalidades escolares ou freqüentar 
as aulas pela manhã. A necessidade de mobiliário e livros em 
ambas as instituições é fundamental para proporcionar um 
ambiente de aprendizagem adequado aos jovens vulneráveis.
Após consulta às autoridades de ambas as escolas, a FMSI 
doou 12.986,46 Euros para a compra de 820 livros didáticos, 
60 carteiras e 25 bancos que já foram comprados e que agora 
estão disponíveis para os alunos.

MALAWI

COMEÇA UM FELIZ ANO NOVO PARA DUAS ESCOLAS 
MARISTAS DE LIKUNI

Desde o dia 7 de janeiro até 31 de janeiro, no México e 
Ruanda, acontecem os programas de formação para 
animadores comunitários das Américas e da África, 

respectivamente. 

Em Ruanda (Rwamagan), junto com a equipe de formação de 
Manziana e do Secretariado Irmãos Hoje, participam 26 Irmãos 
de Angola, Camarões, República da África Central, República 
Democrática do Congo, Costa do Marfim, Quênia, Gana, Libé-
ria, Madagascar, Malaui, Moçambique, Nigéria, Ruanda, África 
do Sul, Tanzânia e Zimbábue.
No México (Encarnacion de Dias, La Chona, estado de Jalis-

co), com a coordenação da Equipe de formação de Manziana, 
estão reunidos 20 participantes, entre eles 5 leigas, além 
de dois irmãos de manziana. Leigos do Canadá se unirão ao 
grupo a partir do dia 19. Os participantes são das Províncias 
do Canadá, Estados Unidos, México Central, México Ocidental, 
América Central (Guatemala, El Salvador, Costa Rica), Norandi-
na (Equador, Venezuela e Colômbia), Cruz del Sur (Argentina) e 
Brasil Centro-Sul.
O Ir. Ernesto, Superior Geral, esteve presente nos primeiros 
dias do encontro em Ruanda e nos próximos dias encontrará o 
grupo no México. Os Conselheiros gerais, Irmãos Óscar Martín 
e João Carlos do Prado, também acompanharão os grupos 
durante alguns dias.

Encontros de animadores comunitários

http://champagnat.org/pt/2020/01/09/comeca-um-feliz-ano-novo-para-duas-escolas-maristas-de-likuni/
http://champagnat.org/pt/2020/01/03/a-celebracao-do-2-de-janeiro2020-em-la-valla-en-gier/
http://champagnat.org/pt/2020/01/03/a-celebracao-do-2-de-janeiro2020-em-la-valla-en-gier/
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“Tive a sorte de poder ir como voluntário, durante 1 mês, em 
agosto de 2018, e foi depois dessa experiência que decidi 
ser voluntário, para esse mesmo projeto, por um período de 
um ano.

Sinto-me muito feliz por ter tido a oportunidade de colaborar 
com o Projeto Fratelli e por ter conhecido e vivido com as 
pessoas que estão relacionadas com ele: crianças, jovens, 
adultos, trabalhadores, educadores, irmãos e irmãs, voluntá-
rios... A convivência foi a experiência mais agradável que tive 
durante este ano, por ter podido partilhar a minha vida com 
pessoas de diferentes origens, cultura, religião...

Quanto à utilidade do meu trabalho, sinto-me muito satisfeito 
por – tanto quanto me é possível – ter-me aberto à partilha 
da vida, e por lhes ter permitido partilhar a vida comigo.

Aos futuros voluntários, do meu ponto de vista, eu diria para 
não ter medo de receber e dar num contexto que, possivel-
mente, é muito diferente do próprio. E para dar coragem, 
sempre que possível, tentar fazer justiça.  Não somos supe-
riores ou melhores, não somos guias de nada, simplesmente 
instrumentos e companheiros de viagem.

Estou grato a todos vocês que me acompanharam neste 
período. A todos os envolvidos, que me fizeram sentir em 
casa e que me abriram os braços desde o início.

Um abraço infinito.”

ESPANHA  

PABLO COBO, VOLUNTÁRIO MARISTA NO PROJETO FRATELLI

Você já pensou – como Irmão, leigo, jovem, 
estudante ou ex-aluno – em tornar-se um 
voluntário marista? Entre em contato com o 
Departamento de Colaboração Missionária 
Internacional (CMI) – cmi@fms.it

Pablo é um voluntário marista espanhol da Província Mediterránea. Ele foi voluntário durante um ano no Líbano, no Projeto Fratelli.
Sua participação como voluntário no Projeto foi realizada através da mediação do Departamento CMI da Administração Geral.
O Projeto Fratelli foi criado em 2016 pelas Congregações dos Irmãos das Escolas Cristãs e dos Irmãos Maristas como resposta às 
necessidades emergentes e urgentes das crianças e jovens mais vulneráveis e em risco.
Abaixo está o testemunho escrito por Pablo, onde ele conta a sua experiência no Líbano.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
mailto:%20cmi%40fms.it?subject=
http://champagnat.org/pt/2020/01/10/pablo-cobo-voluntario-marista-no-projeto-fratelli/

