
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Ano XII - Número 613 | 29 de JANEIRO de 2020

NOTÍCIASMARISTAS

O ano de 2019 terminou com um presente do Senhor 
ao Instituto. No dia 20 de dezembro foi realizado em 
Roma o Congresso da Congregação para as Causas 

dos Santos, onde foram oficialmente aprovados os trabalhos 
dos processos principais e suplementares realizados pelo 
tribunal diocesano de Guadalajara (México). O decreto de 
validade, que acaba de ser publicado, traz a data de 20 de 
dezembro de 2019 e confirma a validade dos trabalhos do 
tribunal diocesano de Guadalajara. Deste modo, conclui-se o 
processo diocesano da Causa do Irmão Basílio e inicia-se o 
processo romano.

O decreto de abertura do processo para a causa do Irmão 
Basílio foi assinado em Guadalajara em 7 de junho de 2004 e 
o tribunal diocesano foi constituído em 19 de junho do mes-
mo ano, no Sacrário Metropolitano daquela cidade. Durante 
quase dois anos, ouviu o depoimento de 42 testemunhas. As 
Comissões de Censores Teólogos e de Historiadores, consti-
tuídas em 2007, tiveram que realizar um meticuloso e longo 
trabalho de investigação dos escritos publicados e inéditos do 
Irmão Basílio, cujo relatório entregaram ao tribunal em 2011. 
A ata do tribunal, que atesta todo o trabalho realizado, foi 
apresentada em Roma, no dia 20 de abril de 2016.

INÍCIO DO PROCESSO DA CAUSA DO IRMÃO   
BASILIO RUEDA NO VATICANO

■ No dia 28, os Irmãos Mark Omede e Carlos Alberto Rojas, 
diretores do Secretariado da Educação e Evangelização, 
reuniram-se em Xaudaró, Madri, com alguns representantes 
de instituições maristas para avançar na construção da Rede 
Global de Escolas Maristas.
■ De terça a sexta-feira, se reúne na Casa Geral a Comissão 
Internacional para a Proteção das Crianças e dos Jovens. Par-
ticipam da reunião: Ir. Ken McDonald (Coordenador), Ir. Ben 
Consigli e Ir. Óscar Martín Vicario (Conselho Geral); Ir. Gabriel 
Villareal, Europa (L’Hermitage), Ir. Rogerio Mateucci, América 
Sul (Brasil Centro-Sul), Ir. Fortune Chakasara, África (África 
Austral), Deb Swain, Oceania (Austrália), Marcela Hormazabal, 

América Sul (Sta. Ma. de los Andes), Nancy Camilleri, Europa 
(WCE), Qalista Sdohny, Ásia (East Asia).
■ Na sexta-feira terminam os dois programas de formação para 
animadores de comunidade, no México (Américas) e em Ruanda 
(África). Durante esses últimos dias, o Ir. João Carlos do Prado 
e Óscar Martín, conselheiros gerais, estiveram participando, 
respectivamente, com os grupos no México e em Ruanda.
■ De 26 a 31 de janeiro, o Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa, Con-
selheiro Geral, visita as comunidades maristas no Paquistão.
■ No dia primeiro de fevereiro, o Ir. Tony Leon, do Secre-
tariado Irmãos Hoje, encontra a comunidade de educadores 
maristas de Atenas, na Grécia.

administração geral
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A Congregação para as Causas dos Santos, depois de ter 
analisado os atos do tribunal diocesano de Guadalajara, 
considerou que deveriam ser 
fornecidos mais alguns testemu-
nhos provenientes do clero e de 
pessoas que não pertencem ao 
Instituto Marista. Para isso foi 
necessário constituir um novo 
tribunal que iniciou os seus tra-
balhos em 2017 para ouvir mais 
21 testemunhas.
No dia 9 de outubro de 2019, foi 
apresentada à Congregação para 
as Causas dos Santos a ata dos 
trabalhos deste tribunal, conhe-
cida como “processo suplemen-

tar”. O decreto de validade publicado em 20 de dezembro 
confirma que o processo diocesano realizado em Guadalajara 

está concluído.

Agora começa o processo romano, cujo 
primeiro passo consistirá na nomea-
ção de um Relator para a causa e na 
entrega ao Postulador dos volumes da 
cópia pública dos atos do tribunal de 
Guadalajara (México), para que a Positio 
possa ser redigida para demonstrar a 
santidade da vida e das virtudes, assim 
como a reputação de santidade do 
Irmão Basílio.

Ir. Antonio Martínez Estaún,
Postulador Geral

O Centro Intercultural de Ajuda e 
Orientação (CIAO), iniciativa da 
comunidade marista internacional 

da Sicília, Itália, celebrou o primeiro ani-
versário no último dia 28 de janeiro.

O centro é um espaço intercultural de 
ajuda e orientação concebido espe-
cialmente para jovens imigrantes/
refugiados que vivem em Siracusa e 
arredores. Destina-se em particular aos 
menores do primeiro e segundo centros 
de acolhimento e aos recém-chegados, 
que desejam integrar-se no território. 
O centro deseja oferecer serviços para 
ajudá-los na sua adaptação e integração 
na sociedade italiana.

O centro é uma iniciativa da comunidade 
Lavalla200> de Siracusa, que trabalha em 
colaboração com várias pessoas e enti-
dades locais. Atualmente, a comunidade 
marista é formada por Ir. Giorgio Banaudi 
(Mediterránea), Regina Biasibetti (Brasil 
Sul-Amazônia), Ir. Ricky Gomez (Norandi-
na), Rosa Maria Schiaffino (Mediterránea).

ITÁLIA

LAVALLA200> SIRACUSA – CIAO CELEBRA PRIMEIRO 
ANIVERSÁRIO
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No mundo, vários colégios ce-
lebram aniversários importantes 
em 2020. Entre eles, Podemos 
lembrar: na Austrália, the Mar-
cellin College, em Bulleen, está 
celebrando o seu 70º. aniversário; 
na Espanha, o Colégio Marista 
Champagnat de León celebra 50 
anos; no Brasil, o Colégio Marista 
de Natal completa 90 anos. 

Arco norte

A região marista, para incrementar o 
espírito de família, acaba de inaugu-
rar a sua página WEB, cujo endereço 
é http://arconorte.org/

PUcrs

Um aplicativo desenvolvido por es-
tudantes da Universidade Marista da 
Província Brasil Sul-Amazônia incenti-
va as crianças a fazerem o bem. Cha-
ma-se “Passaporte da bondade” e foi 
desenvolvido pelos alunos do curso 
de Engenharia de Software da Escola 
Politécnica da PUCRS. Vídeo: https://
youtu.be/PdzKrXOgRRU

nd HermitAge

No último fim de semana, aconteceu 
o VI encontro de jovens maristas da 
França. Reuniram-se cerca de 70 
jovens, em busca do ideal de São 
Marcelino Champagnat. 

costA do mArfim

O Centro Escolar São Marcelino 
Champagnat de Bouaké reuniu-se, 
no sábado, 11 de janeiro, para rever 
as atividades do primeiro semestre. 
Houve espaço para a partilha das 
diversas comissões: Espiritualidade, 
Cooperação, Esporte, Celebração e 
Lazer e Comunicação.

O Ir. Joseph Teston, da Província dos 
Estados Unidos, no último dia 24, 
completou 99 anos. Perguntado sobre 
o segredo da sua longevidade, disse:

a apoio contínuo
da comunidade ,,

,,
OS DIREITOS DA CRIANÇA NO INSTITUTO

Nos últimos anos, a promoção e a defesa dos direitos da criança têm sido uma 
prioridade da missão do Instituto. Os apelos do XXI e XXII Capítulos Gerais 
incluem a defesa e a promoção dos Direitos da Criança. As duas Assembleias 

Internacionais de Missão apoiaram a ênfase colocada nos Direitos da Criança e ape-
laram para que as nossas instituições fossem lugares baseados nos princípios destes 
direitos. Isto significou um desenvolvimento da compreensão dos direitos da criança e 
de como defendê-los. Significa também que em nossas obras temos tentado assegu-
rar que os direitos das crianças sejam respeitados, promovidos e protegidos.
Além disso, foi concedido à ONG do Instituto FMSI o status social perante as Nações 
Unidas, em Genebra, para que a Instituição possa defender o direito da criança através 
da participação na Revisão Periódica Universal (UPR).
Salvaguardar as crianças e os jovens é uma parte importante do respeito aos direitos 
das crianças. A Administração Geral realizou dois seminários sobre esta área para 
líderes de todo o Instituto: Manter as crianças seguras (2012) e Criar um ambiente 
seguro para as crianças (2016).

Abuso é uma antítese dos valores maristas
Outro passo importante foi a Declaração do XXII Capítulo Geral dos Irmãos Maristas às 
vítimas e aos sobreviventes de abuso:
“Qualquer forma de abuso é a antítese de nossos valores maristas, ofusca o verdadei-
ro propósito de nosso Instituto e representa uma traição aos nobres ideais de nosso 
fundador, São Marcelino Champagnat.”
O Instituto continua esse compromisso para com os direitos das crianças e trabalha 
para garantir que em todas as suas instituições os direitos das crianças sejam respei-
tados e promovidos.
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ESTADOS UNIDOS: IR. PATRICK MCNAMARA, 
PROVINCIAL, VISITA A COMUNIDADE EM EL PASO

RUANDA: ANIMADORES DE COMUNIDADES DA 
ÁFRICA

REUNIÃO DA CONFERÊNCIA DOS SUPERIORES DO 
CONTINENTE AFRICANO (CSAC) EM ENUGU (NIGÉRIA)

SRI LANKA: MARIS STELLA COLLEGE – NEGOMBO

COLÔMBIA: NOVICIADO MARISTA “LA VALLA” – 
MEDELLÍN

SIRIA: MEETING OF THE 101 VOLUNTEERS OF THE 
BLUE MARISTS (JANUARY 2020)

mundo marista

BRASIL

UMBRASIL CELEBRA 15 ANOS, CELEBRANDO A MEMÓRIA 
E COMPROMETENDO-SE COM O FUTURO

Em 2020, a União 
Marista do Brasil 
faz 15 anos. No 

intuito de comemorar esta 
data, foi criado um selo 
celebrativo.

Ao longo desses anos, a 
UMBRASIL proporcionou 
importantes realizações 
ao Brasil Maristas. Foram 
conquistas que refor-
çaram o compromisso 
institucional com a educação, com a solidariedade, com o 
bem comum e com a promoção e defesa dos direitos das 
crianças, adolescentes e jovens, sendo sinais de esperança 
no mundo.

Este é um ano especial de gratidão e compromisso. Vivemos 
um rito de passagem, uma virada de página importante, que 
visa a fortalecer o sentido da missão e dos valores transmitidos 
por São Marcelino Champagnat.
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CAMARÕES  

A CRISE SOCIOPOLÍTICA NOS CAMARÕES DESAFIA  
OS IRMÃOS A OLHAR ALÉM DAS SALAS DE AULA

Os Irmãos Maristas dos Camarões têm uma excelente 
reputação de educação de qualidade há mais de meio 
século. A maioria das pessoas conhece os irmãos ape-

nas como educadores e gestores de colas comprometidos. Al-
guns irmãos sentem-se perdidos ou inadequados, acreditando 
que não têm mais nada a oferecer do que ensinar no ambiente 
escolar formal. A atual crise sociopolítica que abala as duas 
regiões de língua inglesa dos Camarões levou todos os progra-
mas educacionais dos Irmãos a uma paralisação completa e as 
escolas fecharam, desafiando os Irmãos, especialmente os da 
comunidade Tatum, a reverem seu senso de fraternidade na 
ausência de educação formal. Os três Irmãos da Comunidade 
Tatum, durante este ano acadêmico (2019/2020), desafia-
ram-se a dar outra imagem de fraternidade através do serviço 
à comunidade cristã local e aos jovens em geral. Em vez de 
lamentar e esperar pela retomada da escola que parece não 
estar acontecendo, os Irmãos têm colaborado com a equipe 
pastoral da paróquia na animação do grupo de jovens, grupos 
de oração e ação, pequenas Comunidades Cristãs, além de 
aulas de informática para crianças da comunidade. Na época 
do Advento e do Natal foram particularmente responsáveis   pela 

organização das celebrações em preparação para o Natal e 
pela celebração do serviço de comunhão em colaboração com 
o pároco. A tradicional festa de Natal com as crianças trouxe 
igualmente centenas delas para a comunidade onde os Irmãos 
ficaram impressionados com seus esforços para entretê-las. 
Até agora, essas atividades abriram as portas da comunidade 
para oferecer serviços de aconselhamento, especialmente em 
um momento em que muitas famílias e jovens estão profun-
damente desorientados pela crise em curso. Também é uma 
revelação para o que nos espera como líderes da juventude no 
final desta crise, quando nossas escolas podem ser inunda-
das com crianças cujas casas de família foram destruídas, 
pais mortos ou sequestrados,  presos, torturados, e mulheres 
abusadas   sexualmente, empurrando muitas delas para a 
maternidade precoce.  É igualmente possível que alguns de 
nossos alunos que não estão mais nas escolas juntem-se às 
fileiras de combatentes separatistas armados e drogados, ou 
podem resolver voltar e continuar a estudar. A pergunta que 
nos fazemos é se estamos bem preparados para dar a eles a 
orientação psicoespiritual e moral necessária para sua reinser-
ção adequada na sociedade?
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MÉXICO  

PROGRAMA REGIONAL DE FORMAÇÃO PARA 
ANIMADORES DE COMUNIDADE DAS AMÉRICAS

De 8 a 31 de janeiro, os Animadores Comunitários das 
Américas participam do programa de formação regio-
nal, realizado na Casa Marista de Encarnación de Díaz, 

Jalisco, México. Este programa é uma iniciativa do Secretaria-
do Irmãos Hoje, e é realizado pela comunidade de formação 
permanente de Manziana, em colaboração com as regiões. 14 
irmãos e 24 maristas leigas e leigos participam da reunião das 
Américas, bem como a equipe de coordenação, composta pe-
los irmãos Ángel Medina (Secretariado Irmãos Hoje), Joaquim 
Sperandio (Manziana) e Jesús Hernández (México Ocidental). 
Os participantes são das províncias do Canadá, Estados Uni-
dos, México Central, México Ocidental, América Central (Guate-
mala, El Salvador, Costa Rica), Norandina (Equador, Venezuela 
e Colômbia), Cruz del Sur (Argentina) e Brasil Centro-Sul. O Ir. 
Ernesto Sánchez, Superior Geral, acompanhou os Animadores 
de 19 a 21 de janeiro. Enquanto o Irmão João Carlos do Prado, 
Conselheiro Geral, estará presente de 22 a 28 de janeiro. Entre 
os objetivos comuns que unem os participantes, estão:

• Tornar as comunidades lares de luz e faróis de esperança, 
onde a liderança e o encontro com o outro expressem e au-
mentem o sentimento de pertencer para caminhar como uma 
família global.

• Seguir o chamado para viver centrados em Cristo, como um 
convite à conversão do coração, e responder às necessidades 
específicas de animação comunitária no contexto regional.

• Valorizar e aprofundar a identidade marista através das novas 
constituições e da regra da vida: “Onde quer que você vá”, 
onde o papel de animadores da comunidade é aprofundado 
através da reflexão e do diálogo fraterno.

• Reconhecer o valor do serviço de liderança e animação para 
ser o rosto e as mãos da terna misericórdia de Deus no mundo 
de hoje através do diálogo contemplativo, reconhecendo a 
vocação de que nossas comunidades devem ser faróis de 
esperança e lugares de luz.

• Compartilhar espaços de diálogo com diferentes interlocuto-
res que promovam a reflexão sobre a identidade dos animado-
res e como eles são percebidos na comunidade marista, para 
renovar corações ou optar por novas estratégias de encontro 
fraterno.

• Transmitir os frutos obtidos para responder à chamada para 
a qual fomos enviados.
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PERU  

8 ANOS DE FÉRTIL SEMEADURA EDUCATIVA     
NO CORAÇÃO AMAZÔNICO

Faz 8 anos consecutivos que os Maristas do Peru (Província 
Santa Maria dos Andes), viajam cada mês de janeiro em 
direção à Amazônia peruana, para proporcionar forma-

ção pedagógica aos educadores das comunidades indígenas 
(Achuar, Kandozi, Awajun, Wampi, Shawi, Chapra, Quechua, 
Shiwilo, entre outras), e apoiá-los em sua capacitação pessoal e 
profissional.

Este mês, 48 pessoas, entre Irmãos, professores e estudantes 
estiveram presentes na Amazônia peruana para encontrarem-
-se com os professores e professoras nativos de Datem del 
Manañon. Esse projeto – “Um professor para Datem” – é uma 
iniciativa da Universidade Marista Champagnat de Lima.

“Os voluntários de 2020 viemos chamados pela compaixão: 
viemos para aprender da SABEDORIA desses povos: a harmonia 
com a natureza, a honestidade nas atitudes, a simplicidade nos 
encontros, a acolhida simples e sincera a quem bata em suas 
portas, o agradecimento pelo que recebem; são valores que se 
destacam, não somente entre as pessoas, mas sobretudo na 

vida comunitária de cada grupo étnico”, disse o Irmão Bernardino 
Pascual, presente em Datem del Marañon.

Ao terminar o mês de janeiro, 115 professores das diferentes 
comunidades indígenas terão obtido sua licenciatura, e mais 
200 bacharéis poderão continuar seus estudos para obter sua 
licenciatura em 2021, pela Universidade Champagnat de Lima.

“Como Universidade Marista, depois de 30 anos, continuamos 
acreditando nos encontros de partilhar e repartir; de acolher e re-
colher; de dar e receber; de ensinar e aprender ‘com um só co-
ração e com um mesmo espírito’, desejo que fluía com frequên-
cia nos grandes sonhos de Marcelino Champagnat, o mestre dos 
grandes e dos pequenos”, acrescentou o Ir. Bernardino.

“Um professor para Datem” é um projeto realizado desde 2012 
pela Universidade Marcelino Champagnat de Lima, Peru, com 
a colaboração de voluntários maristas, que cada ano viajam ao 
nordeste do país para formar e assessorar os docentes nativos 
bilingues, seguindo um Plano de Estudos.



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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"A comunidade, que acaba de 
nascer no Colégio Santo 
Alfonso, é considerada como 

“comunidade de referência”, onde há 
irmãos e leigos com a intenção de tra-
balhar juntos e repensar a presença de 
jovens universitários, mas que tem como 
horizonte de trabalho a pastoral juvenil.

A comunidade é composta por Irmãos 
e leigos que ocupam o espaço onde até 
agora esteve a comunidade de Irmãos 
do Colégio Santo Alfonso. Cada um dos 
irmãos tem uma missão diferente e tra-
balha em lugares diferentes. Enquanto 
os jovens são estudantes universitários 
e alguns têm algum tipo de trabalho. 
Mas a sua missão – irmãos e leigos – é 
servir de apoio, dar uma contribuição à 
pastoral juvenil, à evangelização, espe-
cialmente através da comunidade Remar 
e dos grupos juvenis.

A comunidade é composta por duas 
irmãs maristas, María Laura Soto e 
Daisy Contreras; pelos Irmãos Luis 
Guardado, Juan Antonio Sandoval e 
Óscar Laso; pelas jovens universitários 
leigos Marcela Pira e Max Cubas, da 
comunidade Remar; e, finalmente, por 

Luisa Drummond (Guatemala), que só 
estará presente como voluntária durante 
um ano.

Esta comunidade tem um duplo desafio. 
Por um lado, inicia uma comunidade de 
referência e isso é algo novo, porque 
é a primeira vez que é feito com essa 
intenção. Tivemos já comunidades mis-
tas com estudantes universitários, mas 
eles não tinham a intenção de “ser uma 
comunidade de referência”. Era apenas 
uma comunidade mista.

E o segundo desafio é precisamente re-
pensar nossa presença – com os jovens 

universitários -, a projeção de como 
devemos ser como maristas, irmãos e 
leigos, atendendo a este processo de 
pastoral juvenil, nas diferentes idades do 
processo universitário. Esta é a novidade 
do projeto.

A ideia é que estas oito pessoas vivam 
a comunidade, como uma comunidade 
mista, mas também como uma comuni-
dade de referência. E, de alguma forma, 
eles irão convocar, estar atentos e coor-
denar certas atividades provinciais que 
existem no país. Ou seja, eles são uma 
referência para o mundo universitário e 
estão no nosso grupo de jovens”.

EL SALVADOR

NASCE UMA COMUNIDADE DE REFERÊNCIA PARA  
O MUNDO UNIVERSITÁRIO, FORMADA POR IRMÃOS  
E LEIGOS MARISTAS
Uma comunidade de referência, formada por irmãos e leigos maristas, iniciou sua caminhada no dia 5 de janeiro, no Colégio 
Marista San Alfonso, em El Salvador. O Irmão Gregorio Linacero Melón, Coordenador de Solidariedade da Província da América 
Central e membro da Comissão Internacional da Missão, explica em que consiste esta comunidade e qual é o seu desafio.


