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NOTÍCIASMARISTAS

A Comissão Internacional de Missão 
Marista reuniu-se na Casa Geral, 
de 13 a 17 de janeiro de 2020.

A estrutura da Comissão  compõe-se 
de representantes do Conselho Geral, 
das diversas Secretarias e Secretariados 
da Administração Geral, do Economato 
Geral e representantes das Regiões 
do Instituto,  além das diversas Redes 
envolvidas em nossa missão marista.

O objetivo desta primeira reunião foi 
explorar em profundidade as diferentes 
estratégias, iniciativas e projetos de mis-
são do Plano Estratégico de Animação, 
Liderança e Governo da Administração 
Geral, beneficiando-se do conhecimento 
e do trabalho da Administração Geral, 
das Regiões e das redes já existentes, e 
suscitar outras sugestões ou propostas 
que possam auxiliar no cumprimento dos 

objetivos das iniciativas e projetos.

Ao longo da semana, quatro questões-
-chave foram utilizadas como guia, pois 
a Comissão refletiu sobre os diversos 

temas e iniciativas do Plano Estratégico, 
ou seja: dentro do Instituto, nas Regiões 
e Redes, o que precisa ser criado, 
acompanhado, reforçado e interligado?

■ No dia 3 de fevereiro começou a Plenária do Conselho 
Geral, que terminará no próximo dia 28. Durante os primeiros 
dias, o Concílio dedica-se a especificar alguns pontos sobre 
as Constituições e Estatutos, a fim de responder às observa-
ções recebidas do Vaticano, no processo de aprovação.  Está 
também avançando na preparação da próxima reunião dos 
Provinciais, de 2 a 7 de março. A partir da tarde de quar-
ta-feira, até sábado, o Conselho estará em Assis, para um 
tempo de retiro.
■ O Ir. Carlos Alberto Roja, diretor do Secretariado da Educa-
ção e Evangelização, participa do encontro das obras educa-
tivas da Província de l’Hermitage, que se realiza de 4 a 7 de 
fevereiro, em Notre Dame de l’Hermitage.

■ No próximo sábado, depois de 6 anos de serviço no Secre-
tariado Irmãos Hoje, o Ir. Tony Leon regressa à Província da 
Austrália. Na terça-feira o Conselho Geral, em um momento 
de celebração e confraternização, agradeceu a sua dedicação 
e, na quinta-feira, toda a comunidade da Administração Geral, 
Irmãos e Leigos, partilhará com ele um momento de despedi-
da. O Ir. Ángel Medina será o novo Diretor do Secretariado e o 
Ir. Lindley Sionosa, diretor adjunto.
■ No dia 2 de fevereiro, os Irmãos Óscar Martín, Conselheiro 
Geral, Valdícer Fachi, diretor do Cmi, participaram do Conse-
lho do Projeto Fratelli, na Casa Geral
■ De 4 a 8 de fevereiro, o Ir. Valdícer visita o Líbano, para 
acompanhar de perto o Projeto Fratelli.

administração geral

CASA GERAL

PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL 
DE MISSÃO MARISTA

https://champagnat.org/es/primer-encuentro-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
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Reflexão sobre as Estratégias de 
Missão, Iniciativas e Projetos
Redes: Construção de Pontes para 
o Futuro!

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

A Comissão reafirmou o importante papel 
das redes para a construção do nosso 
“Corpo Global” e sugeriu fortalecer sua 
criação e desenvolvimento em todo o 
Instituto. A Comissão também recomen-
dou melhor clareza de alguns termos e 
expressões sobre o quadro conceitual 
de Redes, e a definição operacional e o 
escopo de alguns temas como, Solidarie-
dade, Direitos da criança, etc.

Agentes de Mudança e Inovação
Promover inovação na Educação 
Marista e evangelização

A Comissão lembrou que o XXII Capí-
tulo Geral nos chama para abrir nossos 
corações e mentes à luz da criatividade 
e da inovação que o Senhor nos oferece. 
Neste contexto, devemos nos perguntar: 
Qual é o futuro do carisma marista e 
como podemos alimentá-lo? Um esboço 
do projeto do Plano Estratégico pedia 
a revisão e atualização do documento 
educativo do Instituto: Nos Passos de 

Marcelino Champagnat. A Comissão 
endossa este esforço e continuará a 
procurar formas pelas quais esta revisão 
e atualização serão realizadas nos 
próximos dois anos. A Comissão apoiou a 
Secretaria de Educação e Evangelização 
em seus esforços para rever, organizar 
e apresentar as diversas sugestões da 
Comissão relativas a este projeto de 
aprovação pelo Conselho Geral.

Pastoral de Juventude Marista: 
Como fortalecer uma “cultura de 
encontro”?
Promover programas de Pastoral 
de Juventude Marista como Família 
Global

O principal destaque para a compreen-
são do que crianças e jovens estão 
nos chamando é proporcionar-lhes um 
espaço para conversar sobre suas vidas 
e seus sonhos em vista de um futuro 
melhor. A Comissão refletiu sobre quais 
seriam os “espaços” ou “plataformas” 
necessários que precisariam ser criados 
ou fortalecidos na Administração Geral e 
nas Regiões.

Uma proposta pedia a criação de 
programas da Pastoral de Juventude 
Marista dentro dessas regiões onde 
esses programas não existem, fortalecer 
e acompanhar os programas que já estão 

em funcionamento nas Regiões.

Embora os Encontros Internacionais de 
Jovens Maristas, como a recente Wea-
ving Life, tenham sido endossados pela 
Comissão, alguns membros da comissão 
também acreditam que os encontros 
regionais locais também podem ser uma 
boa maneira de envolver muitos dos 
nossos jovens maristas.

Houve, também, forte apoio à criação de 
uma Rede Marista de Pastoral Juvenil 
com a assistência dos representantes re-
gionais e provinciais e a criação de uma 
comissão “ad hoc” para levar adiante 
essas iniciativas.

A Comissão também apoiou de todo 
o coração a proposta de realização do 
MIMA III em um futuro próximo.

“Ser” e “agir” como um organismo 
global
Continuar explorando formas de 
gestão, liderança e governança que 
nos permitam “ser” e “sentir” como 
um organismo global

A Comissão refletiu sobre os esforços da 
Administração Geral para o processo em 
curso de Regionalização, que foi solici-
tado pelo capítulo geral mais recente, 
e ofereceu as seguintes sugestões ao 

https://champagnat.org/es/primer-encuentro-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
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Em Guardamar, no dia 30 de janeiro, 
a Província promoveu um encontro 
centrado na proteção dos menores, 
sublinhando que as instituições 
maristas são um “entorno seguro”. 
Foi apresentado, na ocasião, pelos 
autores da Catalunha, o livro “Rom-
piendo el silencio”.

Brasil sul-aMazônia

No dia 2 de fevereiro foi inaugura-
da a comunidade Marista Boa Mãe, 
em Sinop, Mato Grosso. A comu-
nidade da Província Brasil Sul-
-Amazônia será responsável pela 
educação no novo colégio marista 
Santo Antônio.

Maristas azuis

Concluiu-se o curso de corte e 
costura promovido pelos Maristas de 
Alepo, com a entrega dos diplomas a 
20 mulheres que seguiram a forma-
ção durante 3 meses.

Migrantes no México

O Centro de Apoio Marista ao Migran-
te, iniciativa da Universidade Marista 
de Querétaro, acabou de inaugurar 
novas instalações. O CAMMI, desde 
2014, tem acompanhado mais de 
5 mil pessoas que transitam pela 
cidade.

incêndios na austrália

A Província promove, na sexta-fei-
ra, 7 de fevereiro, uma jornada de 
solidariedade para ajudar as vítimas 
dos incêndios que têm castigado 
diversas áreas do país. Os detalhes 
do apelo podem ser lido nesse link:  
http://bit.ly/31mpkWj

Conselho Geral para sua reflexão:

• Identificar e esclarecer estruturas e 
autoridade existentes em todas as 
regiões

• Identificar e promover uma com-
preensão internacional das dificulda-
des em algumas partes do Instituto.

• Garantir que todas as regiões 
tenham uma Comissão de Missão e 
um plano estratégico para a Comis-
são.

• Garantir que sejam feitos avanços no 
desenvolvimento dos Estatutos das 
Regiões.

• Garantir que sejam buscadas 
soluções financeiras para facilitar 
processos regionais que serão 
implementados.

Em Solidariedade

Ampliar e fortalecer nossa presença em 
locais junto às crianças e jovens em 
realidades emergentes e fortalecer o in-
tercâmbio entre as UA e outras entidades 
eclesiais e civis na defesa e promoção 
dos direitos das crianças e no cuidado 
com nossa casa comum.

A Comissão endossou a continua tra-
balhando na criação ou fortalecimento 
de alianças com outras organizações 
eclesiais e civis em apoio aos nossos 
esforços de solidariedade, direitos das 
crianças e consciência ecológica.

Recebendo a mensagem de nossa 
missão marista para o mundo

Desenvolver, interna e externamente, 
uma melhor comunicação para cultivar 
um sentimento de pertencimento, a fim 
de superar fronteiras geográficas e exis-
tenciais, e divulgar a Missão Marista num 
mundo mais amplo.

A Comissão apoiou os esforços contínuos 
do Secretariado de comunicação do Ins-
tituto para refletir nossa visão de ser uma 
família global, e desenvolver e acompa-

nhar novas formas de conscientizar nossa 
missão marista em todos os níveis, em 
particular dentro das regiões.

Liderança de serviço que acompanha 
de perto a missão marista, formando 
líderes para o carisma
Promover liderança de serviço 
aberta e qualificada para abordar 
as realidades emergentes em nos-
so Instituto e em nosso mundo.

A Liderança de serviço profética está no 
centro do estilo de governo e animação 
recomendados pelo XXII Capítulo Geral. 
Esse estilo de liderança nos convida a 
viver conscientemente nosso serviço, em 
qualquer situação, com paixão,  visão e 
propósito que nosso compromisso com 
nossa missão marista reivindica ou exige 
dentro da realidade do mundo atual. 
Diante dessa crença, a Comissão refletiu 
sobre possíveis planos e programas de 
formação necessário para formar “líderes 
do carisma” e acompanhar e fortalecer o 
melhor que há dentro de cada um de nós 
e colocar esses presentes a serviço do 
bem comum.

Compromisso da Comissão

Ao olhar para o nosso tempo juntos, os 
membros da comissão compromete-
ram-se com as chamadas do Capítulo e 
reconheceram que “… pela vitalidade e 
viabilidade da vida e da missão maris-
tas, somos chamados a ser uma família 
global genuína. A interdependência, em 
vez de isolamento e independência, deve 
se tornar o novo normal para nós como 
Maristas. Somos chamados a ser teste-
munhas de unidade e esperança.

Sabemos que planos e estratégias não 
são suficientes. Somos chamados para 
conversão, tanto pessoal quanto coletiva. 
Como maristas, devemos ser verdadeiros 
discípulos, e nossas comunidades e nos-
sos esforços apostólicos devem ser faróis 
de luz e a face mariana da Igreja no meio 
do mundo. ”

http://bit.ly/31mpkWj
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MALAUI  

NOVOS HORIZONTES PARA UM MODELO DE EDUCAÇÃO 
TRANSFORMADORA NA ÁFRICA

Apesar do grande progresso nos últimos anos, milhões de 
crianças africanas ainda têm seus direitos à educação 
negados. O projeto Novos Horizontes, implantado em 

21 escolas e comunidades locais no Malawi, Angola, Zâmbia, 
Zimbábue, África do Sul e Moçambique, com 18.334 alunos, 
790 professores e 469 funcionários escolares, visa aumentar 
o acesso igualitário à educação de qualidade para todas as 
crianças, a fim de promover equidade,  justiça social  e  inclu-
são,buscando a melhoria da escola em termos de sua capaci-
dade de se tornar um lugar de salvaguarda e empoderamento 
das crianças.

Nos 6 países onde o projeto está operando, foram identificados 
3 principais desafios:

• Acesso à educação marcado por disparidades acentua-
das devido à distribuição desigual de recursos, incluindo 
financiamento público para comunidades socialmente ex-
cluídas, estudantes de baixa renda e crianças vulneráveis 
(órfãos, refugiados, crianças com deficiência) conduzindo-
-os em atividades de geração de menor renda.

• A qualidade da educação precisa ser melhorada: a falta de 
currículos flexíveis projetados para permitir que os alunos 
com necessidades amplamente variadas sejam incluídos 

no processo de aprendizagem – altas taxas de abandono 
e/ou desempenho dos alunos pobres, violência interpes-
soal, incluindo violência de gênero.

• Sistemas educacionais que precisam ser reforçados para 
escalar programas de alfabetização inclusiva susceptinos 
e enfrentar os desafios da equidade, qualidade e justiça 
social.

Para responder a esses desafios, a Comissão Marista de Mis-
são Africana lançou uma iniciativa chamada  “Novos Horizon-
tes”, que agora é apoiada também pela FMSI e Misean Cara. O 
programa Novos Horizontes II terá duração de 3 anos (2019-
2022) e está baseado em 4 componentes principais que visam 
os seguintes resultados:
1) Aumento do acesso à educação de qualidade para crianças 
de famílias pobres e marginalizadas em 21 escolas maristas 
nos 6 países envolvidos, envolvendo especialistas locais já 
treinados em Novos Horizontes 1.
2) Fortalecimento da capacidade das Escolas Maristas de 
desenraizar a violência e a discriminação contra crianças em 
ambientes escolares e comunitários, adotando uma abordagem 
dos direitos das crianças e métodos de ensino inclusivos para 
garantir o bem-estar das crianças.
3) Aumento da capacidade dos líderes escolares e professores 
para impulsionar a melhoria escolar para os padrões de quali-

https://champagnat.org/es/nuevos-horizontes-para-un-modelo-educativo-transformador/
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BRASIL: NOVO COLÉGIO MARISTA EM SINOP, MATO 
GROSSO – BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PAQUISTÃO: IR. SYLVAIN RAMANDIMBIARISOA, 
CONSELHEIRO GERAL, EM SARGODHA

BOLÍVIA: IRMÃOS E NOVIÇOS DO NOVICIADO 
DE COCHABAMBA

ESPANHA:  XAUDARÓ – AVANÇANDO NA CONSTRUÇÃO 
DA REDE GLOBAL DE ESCOLAS MARISTAS

EQUADOR: 3 NOVOS POSTULANTES EM LOJA, 
PROVÍNCIA NORANDINA

PORTUGAL:
MARCHA, CARCAVELOS

mundo marista

dade de educação e de sustentabilidade.
4) Reforçar o sistema de Educação em nível institucional em 
termos de sua capacidade de defender os direitos das crianças.  
O plano estratégico da Comissão de Missão Africana Marista 
para 2017-2022 e a Visão Regional e os Princípios para o Con-
tinente Africano visam conscientizar e implementar propostas 
concretas sobre direitos e proteção das crianças no continente. 
A fase 1 da Novos Horizontes 
criou uma via de colabo-
ração e de trabalho interli-
gado entre todos os líderes 
escolares, enquanto essa 
nova fase visa alcançar o 
objetivo de garantir o acesso 
igualitário a cada criança 
e tornar a escola um lugar 
onde os alunos estejam 
seguros e sejam respeitados, 
dando sempre atenção espe-
cial às necessidades individuais dos alunos que estão em risco 
de exclusão social e marginalização.
No âmbito do programa, uma fase piloto no Malawi foi imple-
mentada em 2018-2019: 5 escolas no Malawi estiveram envol-
vidas num projeto de formação envolvendo 104 funcionários 

escolares (professores, funcionários e diretores). Duas escolas 
iniciaram os projetos de geração de renda, selecionados pela 
equipe do projeto e a UPR do Malawi, enviada como a primeira 
participação ativa de uma escola malaia.
As experiências e contextos diferem da escola para a escola 
nos diferentes países; todas as ações serão microprojetadas 
para as necessidades locais. A governança da Comissão 

Africana de Missões capi-
talizará essa abordagem 
“multi-país”, fomentando a 
cooperação entre as escolas, 
estabelecendo uma aborda-
gem compartilhada e remo-
vendo todos os obstáculos no 
intercâmbio de conhecimento 
em todos os níveis.
O Projeto Novos Horizontes 
também terá como objetivo 
ampliar resultados para 

outras escolas não maristas nos países envolvidos: graças à 
realização de parcerias eficazes, as escolas maristas serão 
cada vez mais capazes de exercer uma influência positiva sobre 
as realidades para além das salas de aula, melhorando o apoio 
aos alunos e suas famílias.

https://youtu.be/5a5JVMFxzg0
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ESPANHA  

III SEMANA DE FORMAÇÃO DO CURSO  
DE LÍDERES MARISTAS DA EUROPA

Entre os dias 20 e 24 de janeiro, 
em Alcalá de Henares – Ma-
drid, teve lugar a III semana 

de formação do curso de Líderes 
Maristas da Europa, organizada pela 
Conferência Europeia Marista.
Esta semana é mais uma etapa de 
um percurso formativo iniciado em 
Notre Dame de L´ Hermitage (março 
de 2019) onde aprofundamos conteúdos ligados à liderança, 
identidade e missão enraizados em São Marcelino Champagnat 
e, por isso, desde uma perspetiva Marista.
A segunda semana foi uma experiência solidária e de vida em 
comunidade (outubro de 2019). Nesta semana, que decorreu 
em várias obras sociais e comunidades maristas de toda a 
europa, em pequenos grupos, conhecemos outras formas de 
educar e de fazer presente hoje o espírito de São Marcelino 
Champagnat, nomeadamente através do trabalho social com 
crianças e jovens, mas também com adultos que estão em 
situação de exclusão social e que, nas periferias da nossa 
sociedade, tentam melhorar a sua vida.
Esta semana, a terceira, em Alcalá, foi intensa de trabalho 
em torno dos diferentes campos da gestão e da liderança de 
pessoas e grupos. Abordamos temas como a gestão de re-
cursos económicos e materiais, das pessoas, da inovação, da 
comunicação, das competências sociais bem como de chaves 

de análise da realidade social e juvenil. Também podemos 
partilhar momentos de oração e vida com a comunidade ma-
rista residente que certamente enriqueceu a nossa experiência 
pessoal.
O grupo que vem fazendo este caminho é composto de pes-
soas de diferentes realidades sociais/educativas e países como 
Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia e Líbano e está cada 
vez mais unido e comprometido com a realidade de que todos 
#somosmaristas. É este sentimento que nos impele a interio-
rizar, desenvolver, aprofundar, partilhar e oferecer às crianças 
que nos são confiadas, mas também aos adultos que connosco 
colaboram e para os quais somos chamados a servir numa 
perspetiva de liderança mas sobretudo de acompanhamento 
pessoal, um verdadeiro projeto de vida para que, no final, 
todos possamos sentir-nos “verdadeiros cristãos e virtuosos 
cidadãos”.
__________
Paulo Jorge Pacheco – Provincia de Compostela

https://champagnat.org/es/iii-semana-de-formacion-del-curso-de-lideres-maristas-de-europa/
https://champagnat.org/es/iii-semana-de-formacion-del-curso-de-lideres-maristas-de-europa/
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Beth Code completou seu primeiro 
ano como voluntária na África 
do Sul. Ela é a coordenadora da 

Juventude Marista, na qual tem uma 
forte contribuição nas Escolas Maristas 
e orienta a comunidade internacional 
na Casa Marcelino, em Joanesburgo. 
Ela também trabalha para o Conselho 
Escolar Marista (MSC), em estreita 
colaboração com Mike Greeff – Diretor 
do MSC.

Beth, da Austrália, participou, em 2018, 
da formação destinada aos candidatos 
para as Comunidades Internacionais 
para um Novo Começo. E, através do 
Departamento Cmi, foi enviada como 
voluntária à Província da África Austral.

No fim do ano, Beth se juntou aos 
líderes escolares de 2020 das cin-
co escolas marista da África do Sul, 
em Addo, enquanto administravam o 
programa de férias de verão para as 
crianças que vivem neste “município”, 
no projeto Marist Mercy Care, iniciado 
em2006, por Jason Grieve, que era o 

‘Head Boy’ no St Henry’s College, em 
Durban. Ele colaborou com dois Irmãos 
de oitenta anos de idade (Chris, da 
África do Sul, e Claude, do Canadá), 
com eles formaram uma parceria com 
três Irmãs da Misericórdia, do Reino 

Unido. O programa de verão a cada ano 
é acompanhado por um novo grupo de 
líderes escolares que são acompanha-
dos por líderes escolares passados, que 
já fizeram parte do programa de verão.

ÁFRICA DO SUL

BETH CODE,  
VOLUNTÁRIA AUSTRALIANA NA ÁFRICA DO SUL

Beth escreve:

Estou me sentindo tão humilde ao me sentir capaz de trabalhar com as Irmãs da Misericórdia, e jovens maristas de toda a 
África do Sul no Acampamento Anual de Verão de dezembro. Mais de 400 crianças de áreas desfavorecidas da região de 
Addo (África do Sul), compareceram.

Como voluntários, administramos várias atividades, como esporte, artes e ofícios, dança, leitura, educação em saúde, orien-
tação de carreira, conscientização sobre violência baseada em gênero, liderança, orientação e desenvolvimento pessoal. Além 
do fantástico programa, conseguimos fornecer uma pequena refeição diária. O que para muitos, não é garantido.

Toda criança que participava do acampamento nos recebia cheios de energia, com uma genuína necessidade de amor e 
atenção de todos nós. Oferecer amor, carinho e interesse sincero para cada criança foi um presente simples que eu poderia 
dar, mas que é significativo, desejado e valorizado. Foi realmente uma bênção poder passar tanto tempo com os filhos de 
Addo, e viver uma experiência emocional que sempre trarei comigo. ,,

,,

https://champagnat.org/es/beth-code-una-voluntaria-australiana-en-sudafrica/
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LAVALLA200> AUSTRÁLIA  

FAMÍLIA CARISMÁTICA GLOBAL: ARGIE E RODRIGO, 
UM CASAL DE MISSIONÁRIOS MEXICANOS ENTRE OS 
ABORÍGINES DO MONTE DRUITT

Argie Hernandez, da Província do México 
Ocidental, é casada com Rodrigo Gris. 
O casal, há três anos, faz parte da 

comunidade Lavalla200, no Monte Druitt, na 
Austrália. Eles participaram do programa de 
preparação em 2016, e foram nomeados para 
a Austrália. No final deste ano, eles retornarão 
ao México, e Argie, no texto abaixo, conta sua 
experiência ao trabalhar com os aborígenes 
australianos. 

Neste ano de 2020 a comunidade em Monte 
Druitt está composta pelo casal mexicano e 
três irmãos, Fabricio Basso (Brasil Sul-Amazô-
nia), Jonnel Sisneros (Leste Asiático) e Lawrie 
McCane (Austrália). A comunidade administra 
a “Zona Marista de Aprendizagem”, um centro 
que trabalha com crianças da periferia de Sy-
dney, que se recusam a frequentar as escolas 
normais.

Sempre que encontrar um marista

Enquanto nos preparamos para deixar a Austrália permanente-
mente, estamos refletindo sobre as maravilhosas experiências 
e oportunidades que tivemos em um país tão bonito. Uma de 
muitas histórias é a de nossos amigos aborígenes da comuni-
dade do Monte Druitt. Quando fomos enviados para o Monte 
Druitt não conseguíamos imaginar todas as belas e humildes 
experiências de missão que tínhamos pela frente. Quando 
chegamos à Austrália, uma das primeiras comunidades que 
visitamos foi a comunidade aborígine no Monte Druitt. Fomos 
aceitos e abraçados com tanto amor que ficamos impres-
sionados e não conseguimos imaginar o que eles passam. A 
resiliência que essa comunidade desenvolveu é apenas um 
exemplo de perdão e fraternidade. 

O irmão Lawrie é amigo de Baabayn desde muito tempo atrás; 
ele tem sido um contato e apoio maravilhosos para a comu-
nidade. Seguindo seu exemplo e nosso chamado à missão, 
iniciamos nosso compromisso de apoiar Baabayn nas áreas 
necessárias. Entre as muitas oportunidades de apoio, está 
o Kurung Homework Club, onde temos o privilégio de ajudar 

crianças e adolescentes em suas tarefas escolares e em 
outras áreas acadêmicas. Para dois voluntários estrangeiros, 
participar do programa de tutoria Kurung tem sido uma grande 
oportunidade para desenvolver e fortalecer nosso entendimento 
da cultura aborígine. Acreditamos que o programa de tutoria é 
uma oportunidade maravilhosa para as crianças e os tutores 
desenvolverem relacionamentos fortes que acabam por levar à 
excelência e ao amor pela aprendizagem. O programa Kurung 
é uma grande oportunidade para as crianças continuarem seus 
estudos em aulas personalizadas, é um momento em que elas 
podem relaxar e fazer quantas perguntas quiserem. 

O privilégio de ser individual é que as crianças podem se 
sentir absolutamente confiantes em relação ao aprendizado. O 
centro se torna um lar, onde todos são bem-vindos e cuidados. 
Quando as crianças chegam ao centro e recebem lanches e 
bebidas, elas não recebem apenas alimento para o corpo, mas 
também para suas almas. É tão gratificante vê-los desfrutando 
e aprendendo ao mesmo tempo, eles são como qualquer outra 
criança no mundo, amável, gentil e curiosa. Somos tratados 
como família pelos adultos que trabalham no centro; encon-
tramos apoio deles, bem como todas as ferramentas práticas 

,,

https://champagnat.org/es/familia-carismatica-global-argie-y-rodrigo-una-pareja-misionera-mexicana-entre-los-aborigenes-de-mount-druitt/
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COSTA DO MARFIM

SENSIBILIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DE BOUAKÉ 
SOBRE O ABUSO DE DROGAS E A NÃO-VIOLÊNCIA

Os alunos do Colégio Champagnat Bouaké, Costa do 
Marfim (Distrito Marista da África do Oeste), foram sen-
sibilizados para os riscos ligados ao abuso de drogas e 

ao comportamento violento para com seus colegas de classe, 
na quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Este tema foi ani-
mado pela advogada Reine Kouamé. Durante a sua palestra, 
ela identificou os diferentes tipos de drogas e seus efeitos 
sobre os jovens. Ela também explicou os diferentes tipos de 
violência (verbal, física, material, sexual, social e cibernética) 
e encorajou os estudantes a sempre resolverem os conflitos 
de forma amigável e a usarem técnicas não violentas tanto 
quanto possível.

Além disso, Reine Kouamé citou o código penal do país para 
explicar os vários riscos associados ao abuso de drogas e 
aos danos a terceiros. Certos comportamentos violentos são 
puníveis com até cinco anos de prisão. Um aluno culpado 
pela sua violência e viciado em drogas pode ser expulso da 
escola e arriscar o seu futuro. No final da palestra os alunos 
tiveram a oportunidade de fazer perguntas para esclarecer a 
questão. Os alunos então se comprometeram a ser sóbrios e 
aplicar a não-violência em suas vidas, porque são os líderes 
de amanhã.

Este seminário foi possível graças à colaboração entre a 
YCS (Jovens Estudantes Católicos) da Paróquia de São Paulo 
em Gonfreville – Bouaké e o Centro Escolar São Marcelino 
Champagnat. Gostaríamos de agradecer à ONG SED através 
da Fundação Real Madrid, que atualmente apoia atividades 
esportivas e extracurriculares nos colégios maristas da Costa 
do Marfim.

para as atividades com as crianças. Este clube de lição de casa 
é um belo testemunho dos adultos que cuidam de seus filhos, 
oferecendo melhores oportunidades para eles e criando um 
ambiente de família e amizade. Temos a honra de ser convi-
dados para eventos regulares, isso significa que não somos 
apenas voluntários, mas nos tornamos membros da “multidão”, 
não nos sentimos mais como voluntários, mas amigos. O clube 
de lição de casa não é a única coisa que compartilhamos com 
eles; muitas vezes fornecemos transporte ou qualquer outro 
suporte para diferentes eventos importantes, como Natal, fim 
de ano, atividades de verão etc. 

Somos gratos a Baabayn por nos deixar fazer parte de sua 
comunidade, aprendemos que o transporte não é apenas 
levar uma criança de um lugar para outro, mas é ter uma boa 
conversa sobre a escola e as aventuras das crianças. Apren-
demos, por exemplo, que ao embrulhar presentes de Natal, 
também embrulhamos sonhos e esperanças; aprendemos que 

não somos apenas voluntários, mas fazemos parte da família 
Baabayn, assim como fazemos parte da família marista. Eu 
também desenvolvi uma grande afinidade com o grupo de 
mulheres, passamos algum tempo aprendendo novas habilida-
des em artes e ofícios e, recentemente, elas desenvolveram um 
fantástico círculo de cura. 

É comovente ouvir as lutas pelas quais passaram, mas também 
é uma oportunidade de desenvolver nossa força como mulhe-
res, oferecer um ombro ou um abraço é sempre uma maneira 
reconfortante de deixar nossas irmãs saberem que são impor-
tantes e são amadas. Esta oportunidade de compartilhar tempo 
e atividades com eles é uma oportunidade para nós, como ma-
ristas, de tornar Jesus conhecido e amado no modo gentil de 
Maria. Toda vez que nos sentamos juntos ou brincamos juntos, 
é um momento precioso para que eles saibam que somos ma-
ristas e eles saberão que sempre que encontrarem um marista, 
serão amados exatamente como Jesus nos ensinou.

https://champagnat.org/es/sensibilizacion-sobre-el-abuso-de-drogas-y-la-no-violencia-para-estudiantes-en-bouake/
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A declaração do XXII Capítulo Geral 
às vítimas e sobreviventes de 
abuso expressa um forte compro-

misso de “fornecer treinamento e cons-
cientização para impedir que o abuso de 
crianças ocorra em nossas instituições 
maristas”.
A província do Leste da Ásia respondeu 
a esse apelo organizando dois grupos 
para um seminário com o tema “Criando 
espaços seguros e sagrados: promo-
ver a salvaguarda para um apostolado 
saudável”. O seminário foi realizado em 
2020 nos períodos de 20 a 23 de janeiro 
e de 24 a 26 de janeiro no Centro de 
Espiritualidade e Missão da Ásia Marista, 
no lago Sebu, no sul de Cotabato.  An-
teriormente, o Irmão Robert Teoh havia 
liderado a organização de um seminário 
sobre “Cuidar de si mesmo e dos outros 
no apostolado”, na Malásia. Esse en-
contro aconteceu de 13 a 16 de janeiro 
de 2020 em Penang, na Malásia, com 
60 participantes, padres e religiosos, 
incluindo quatro (4) bispos, provenien-
tes da diocese de Penang, da diocese 
de Melaka-Johor e da arquidiocese de 
Kutching.
Nas Filipinas, o primeiro grupo contou 
com um total de 63 participantes, com 
cinquenta e cinco padres da diocese 
de Marbel, dois da arquidiocese de 
Cotabato e seis padres da diocese de 
Kidapawan. Os participantes manifes-
taram o interesse em saber mais sobre 
medidas práticas para responder às 
novas preocupações sobre a proteção 

da criança, e o desejo de viver uma 
experiência semelhante, feita local-
mente, para seus conselhos pastorais e 
paroquianos.

O segundo grupo era formado por 
pessoas de instituições maristas e áreas 
de missão. Participaram da reunião 70 
pessoas, incluindo 31 irmãos, 2 religio-
sas e 37 leigos.
As pessoas responsáveis como pales-
trantes nos seminários na Malásia e nas 
Filipinas foram o Reverendo Padre Barry 
O’Sullivan e o Irmão Brendan Geary, 
FMS. Ambos são especialistas no campo 
da proteção e salvaguarda de crianças. 
Os participantes receberam informações 
e exercícios práticos que os levaram a 
refletir sobre a relevância da proteção 
como uma missão.

O Ir. Jeff Rhey Antiquisa, coordenador 
do Setor de Proteção e Salvaguarda 
de Crianças e Jovens da província do 

Leste da Ásia, está encantado ao ver 
a colaboração entre as escolas e os 
setores maristas se fortalecer quando 
ele observa os planos de ação definidos 
pelos participantes. O Provincial Irmão 
Dominator A. Santiago, e seu Conselho 
Provincial, expressaram o seguinte: “… 
concretizar nossa caminhada com os 
jovens e os marginalizados é o nosso 
sonho. Ter uma posição firme e apoiar 
plenamente iniciativas para proteger as 
crianças e os jovens está no coração da 
liderança que exerceremos em nossa 
Província e além”.

Com um total de 133 participantes 
formados nas Filipinas e 60 em Penang, 
na Malásia, os dirigentes da Província 
e o Setor de Proteção e Salvaguarda 
de Crianças e Jovens esperam agora 
que iniciativas colaborativas sejam 
fortalecidas para avançar na missão da 
defesa de crianças, jovens e adultos em 
situações de vulnerabilidade.

FILIPINAS

PROVÍNCIA EAST ASIA ASSUME FIRME POSIÇÃO NA 
PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE CRIANÇAS
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