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NOTÍCIASMARISTAS

Durante a última semana de janei-
ro, a Comissão Internacional para 
a Proteção de Crianças e Adultos 

Vulneráveis   realizou sua primeira reu-
nião, em Roma. A Comissão foi criada 
pelo Superior Geral e pelo Conselho 
Geral e tem representantes de todas as 
regiões do Instituto: leigos e Irmãos. Os 
membros trazem uma riqueza de ex-
periência e conhecimento ao lidar com 
esses assuntos. A reunião durou quatro 
dias e refletiu sobre várias questões 
importantes relacionadas a políticas de 
proteção e práticas em todo o Institu-
to. Em 2021 o Instituto desenvolveu 
um conjunto de regras de proteção 
a serem usadas   pelas Províncias e 
Distritos. Uma das principais tarefas da 
Comissão foi revisar essas regras à luz 
das melhores práticas atuais, a fim de 
garantir que nossas casas sejam lu-
gares seguros para crianças e adultos 
vulneráveis. Durante a reunião de ja-
neiro, a Comissão iniciou esse trabalho 
e levará algum tempo até que a revisão 
final das normas seja concluída. A 
Comissão também foi encarregada de 
escrever novas orientações a serem 

usadas   pela Administração Geral. Um 
esboço dessas orientações foi redigido 
e será apresentado ao Superior Geral 
e ao Conselho Geral durante sua atual 
sessão plenária. Várias outras questões 
relevantes também foram discutidas 
durante a reunião, como a melhor 
maneira de lidar com as questões da 
mídia, especialmente quando são feitas 

pela Administração Geral, a melhor 
maneira de garantir que nossas casas 
de formação promovam uma cultura 
de salvaguarda entre nossos jovens 
irmãos, e qual a melhor maneira de 
proporcionar uma formação adequa-
da nessas questões com o Conselho 
Geral e com os Provinciais. Embora o 
trabalho seja desafiador, a Comissão 

■ O Conselho Geral continua a Sessão Plenária, que 
termina no próximo dia 28 de fevereiro. Durante essa 
semana, o Conselho dedicou tempo aos seguintes temas: 
informação e reflexão sobre as visitas realizadas às 
Unidades Administrativas; reflexão sobre situações que 
necessitam de atenção especial; finanças do Instituto; 
continuação da reflexão sobre a regionalização no Institu-

to; preparação de uma resposta ao Vaticano em relação 
às Constituições. 
■ A partir de domingo, dia 23, até primeiro de março, os 
Irmãos Valdícer Fachi, diretor do Departamento CMI, e Jeff 
Crowe, responsável pelo acompanhamento das Comuni-
dades Lavalla200>, visitam a comunidade de Holguín, em 
Cuba.

administração geral

CASA GERAL

REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL PARA A 
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADULTOS VULNERÁVEIS
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ARGENTINA  

REUNIÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS      
DE 2020 DA PROVÍNCIA CRUZ DEL SUR

Mais de 200 membros 
das equipes diretivas 
maristas da Provín-

cia Cruz del Sur participa-
ram, entre os dias 3 e 7 de 
fevereiro, da reunião anual de 
gestores, realizada no Colégio 
Marista Manuel Belgrano, em 
Buenos Aires.

Desde o dia 5 até sua con-
clusão, estiveram reunidas 
as equipes de gestão das 
escolas que se integram este 
ano ao itinerário de transfor-
mação aberto pelo programa 
“Reimaginar a Educação”, 
e, na mesma perspectiva, 
promovem um novo projeto 
provincial chamado “Abra-
çando as crianças”.

Ambas as iniciativas da Província visam a “promover o 
desenvolvimento do verdadeiro potencial individual de cada 
criança”.

“Reimaginando a Educação” é um projeto voltado para meni-
nas, meninos, adolescentes e jovens, que busca “aprender a 
aprender”, por meio de projetos específicos, com o trabalho 
entre os estudantes de forma cooperativa e a construção de 
conhecimento em espaços educacionais redimensionados 
para esse fim.

Por outro lado, “Abraçando as crianças”, orientado para o 
nível inicial, propõe uma pedagogia da escuta, na qual o 
professor intervém em jogos, atividades e interesses que 

as crianças demonstram. Esse programa também propõe 
reformular o espaço educacional, transformando-o em um 
contexto no qual as meninas e os meninos possam desenvol-
ver suas individualidades.

No decorrer do encontro, também foi oferecido aos parti-
cipantes o livro “Diretrizes para a Educação Infantil”, uma 
edição espanhola feita a partir de um documento para educa-
dores de nível inicial, produzido pelo Centro de Comunicação 
Marista da Província Brasil Sul-Amazônia.

Este esforço busca consolidar uma Identidade Pedagógica 
Marista que convoque para desafiar os métodos atuais de 
ensino, convida-os a evoluir e a manter-se constantemente 
dinâmicos, simplesmente porque o mundo muda, a tecnolo-
gia avança... a Missão Marista evolui.

considerou que está no caminho certo 
em seus esforços para promover e ga-
rantir um ambiente seguro para todos 
aqueles confiados aos nossos cuida-
dos. Os membros da Comissão são: Ir. 
Ken McDonald, Presidente do Conse-

lho Geral; Ir. Ben Consigli, Conselho 
Geral; Ir. Oscar Martin Vicario, Conse-
lho Geral; Ir. Gabriel Villarea, Europa 
(L’Hermitage); Ir. Rogerio Mateucci, 
América do Sul (Brasil Centro-Sul); 
Ir. Fortune Chakasara, África (África 

Austral); Deb Swain, Oceania (Austrá-
lia); Marcela Hormazabal, América do 
Sul (Santa Maria dos Andes); Nancy 
Camilleri Europa (Europa Central 
Ocidental), Qalista Sdohny, Ásia (Leste 
Asiático).
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A Província Marista Brasil Centro-Sul começa 2020 destacando, até junho, umas das prioridades definidas pelas diretrizes do 
VI Capítulo Geral, celebrado em dezembro de 2017. Um vídeo ajuda a animar e aprofundar o tema. O Ir. Benê Oliveira, Provin-
cial, abaixo destaca alguns aspectos dessa iniciativa.

BRASIL  

ANIMAÇÃO VOCACIONAL É DESTAQUE     
NA PROVÍNCIA BRASIL CENTRO-SUL

Cultura, animação vocacional e 
vida consagrada

Estamos felizes por lançar a presen-
te Campanha que destaca e coloca 
em evidência uma das importantes 
prioridades da Província: “Cultura, 
animação vocacional e vida consa-
grada.” A assembleia capitular em 
dezembro de 2017 pediu o nasci-
mento de uma nova cultura voca-
cional nas Comunidades Religiosas 
e Frentes Apostólicas para revelar 
e comunicar a beleza, a missão e a 
atualidade da vocação dos Irmãos 
à Vida Consagrada e do Laicato 
Marista.

É sempre Deus que chama uma 
pessoa a uma vocação de especial consagração. Ele é o Divino 
Oleiro capaz de modelar nossos corações, nossa história 
pessoal de vida e de caminhada vocacional. Irmãos Maristas 
das Escolas, somos chamados por Deus e escolhidos de Maria 
e como resposta oferecemos nossa vida com toda a riqueza e 
fragilidade do ser.

As estatísticas, a mudança de época e a cultura na qual vi-
vemos tem aumentado a preocupação com a quantidade e a 
qualidade das vocações na Igreja. O Papa Francisco relembra 
que em muitos momentos da história, Deus, que é infinita 
generosidade, supera as nossas expectativas, faz germinar os 
frutos do nosso trabalho mais além do que se pode esperar 
da eficiência e eficácia humanas. É com essa confiança que 
devemos abrir o nosso coração para a ação do Espírito e por 
meio de uma vida de união com Deus pela oração pedir que 
continue a nos enviar jovens generosos, apaixonados pelo 
projeto de Jesus e do Seu Evangelho.

A vocação à vida consagrada marista é opção e caminhada 
de contramão no mundo. Ninguém se compromete com algo 

ou com alguém se antes não foi atraído e tocado no seu co-
ração. Todos nós, Irmãos, Leigos e companheiros das frentes 
apostólicas da Província, somos convidados a fomentar e a 
inspirar a fecundidade vocacional em nossa família religiosa.

Maristas de Champagnat, continuemos a acreditar no Senhor 
da Messe que deseja estabelecer uma profunda aliança de 
amor com os jovens e adultos de hoje. Juntos, continuemos a 
cultivar a inquietação vocacional que carregamos no coração. 
Apoiemos o surgimento de uma nova cultura de animação 
vocacional e vida consagrada marista, plena de descobertas, 
aprendizados e de esperança para a construção do projeto de 
vida e caminho de felicidade das vocações à vida consagrada 
& laical maristas – mistério, graça e dom da fraternidade que 
recebemos de Deus.

Vale a pena ser Irmão e Marista de Champagnat, seguir o 
Cristo, do jeito de Maria e de Marcelino que realizaram em 
suas vidas o que Deus havia sonhado para eles. Nós somos a 
vocação que abraçamos e vocação acertada, vida feliz!
Ir. Benê Oliveira

Aspirantes, Pré-postulante e Postulantes em Jaraguá do Sul
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LIBANO: COMUNIDADE DO PROJETO FRATELLI

QUIRIBÁTI: IRMÃOS TABUNGA ETUATI, TAINGA 
MOANRIBA E AMBEROTI NANTEI

ESPANHA: WORKSHOP DE CONVERSÃO 
ECOLÓGICA EM BARCELONA

NOVA ZELÂNDIA: NUEVOS PROFESSORES DAS 
ESCUELAS MARISTAS DE AUCKLAND E HAMILTON

POSTULANTES MARISTAS DE BRASIL SUL-AMAZÔNIA 
E BRASIL CENTRO-NORTE, EM FORTALEZA

EL SALVADOR: SEMANA VOCACIONAL NO LICEU SAN 
LUIS, EM SANTA ANA

mundo marista

BRASIL

MISSÃO SOLIDÁRIA NA PROVÍNCIA BRASIL CENTRO-SUL 
ENRIQUECE A VIDA DE JOVENS E DE COMUNIDADES

Cerca de 450 pessoas, divi-
didas em cinco territórios, 
estiveram envolvidas com a 

Missão Solidária Marista promo-
vida pela Província Brasil Centro-
-Sul, no início deste ano. Entre 
os voluntários que deram vida à 
iniciativa, estavam colaboradores 
da Província, jovens dos colégios e 
dos centros sociais e Irmãos. 
De 19 a 25 de janeiro, a atividade 
foi realizada em Curitiba, Paiçandu 
e São Paulo. De 26 de janeiro a 1º 
de fevereiro, as cidades aonde os 
jovens atuaram foram São José e 
Ponta Grossa. 
Bruno Manoel Socher, colaborador da Diretoria de Identidade, 
Missão e Vocação da Província, explica que a Missão engloba 

três frentes principais de 
trabalho: atividades com 
as crianças, como brinca-
deiras e oficinas; visitas 
nas casas da comunida-
de; e um gesto concreto 
(como por exemplo uma 
reforma em algum espaço 
da comunidade ou imersão 
em uma cooperativa de 
separação de lixo). 
“Acredito que a iniciativa 
impacta no projeto de vida 
de quem participa, seja 
voluntário ou morador da 

comunidade. Queremos promover uma cultura de solidarieda-
de, de pensar no outro. Pouco a pouco podemos transformar a 
sociedade”, afirma Bruno. Veja outros detalhes nesse link.
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A Fundação Marista da Admi-
nistração Geral obteve, junto à 
Conferência Episcopal Italiana 
(CEI), um financiamento de 88 
mil Euros para a realização de 
uma infraestrutura com 10 salas 
de aula junto à Marist Prepa-
ratory/Junior High School em 
Sabin-Akrofrom, Gana.

EStadoS UnIdoS

Nos dias 10 e 11 de fevereiro, os 
diretores das escolas maristas do 
país se encontraram em Forest 
Hills para o encontro anual. O 
objetivo do encontro foi to explore 
some defining features of Catholic 
education as well as the qualities 
that make a school Marist.

PUCPR

PUC SUMMID, realizado em 12 de 
fevereiro, foi o 1°congresso de 
identidade para docentes e cola-
boradores que representam mais 
de 3.000 pessoas da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, 
instituição Marista de Curitiba, 
Brasil. O Ir. Ernesto Sánchez par-
ticipou através de uma mensagem 
vídeo: https://youtu.be/QVX4xX-
QRegg 

PRovínCIa noRandIna

De 7 a 8 de fevereiro, realizou-se 
um curso para animadores dos 
Movimentos da Pastoral Infantil e 
Juvenil Marista, com a participação 
de líderes de quatros colégios ma-
ristas da cidade de Bogotá. Duran-
te o encontro, foram trabalhados 
temas inerentes à solidariedade 
marista, ao perfil do animador e à 
análise da realidade.

CASA GERAL

PROCESSO ROMANO DA CAUSA  
DO IRMÃO BASÍLIO

No dia 4 de fevereiro de 2020, 
a Congregação para as Causas 
dos Santos entregou-me os 22 

volumes que compõem a Cópia Pública 
da Causa do Irmão Basílio Rueda.
Em meu comunicado anterior, relatei 
que já havia recebido o Decreto pelo 
qual a Congregação para as Causas 
dos Santos tornou oficial e público a 
validade dos procedimentos do tribunal 
diocesano de Guadalajara. Esse era o 
pré-requisito previsto nos procedimen-
tos em uso, antes que pudéssemos 
retirar a Cópia Pública que reúne toda 
a documentação enviada de Guadalaja-
ra em duas ocasiões diferentes. Hoje a 
entrega se concretizou.
Com o estudo e a elaboração deste 
material, que consiste em 10.620 
folhas, começa o trabalho do Processo 
Romano da Causa do Irmão Basílio 
Rueda. O próximo passo, para poder 
agir legalmente, é pedir ao Prefeito 
da Congregação para as Causas dos 
Santos que indique um Relator para 

acompanhar o trabalho da elabora-
ção da Positio. A solicitação está em 
andamento, após o pagamento prévio 
da taxa estabelecida.
A abundância de materiais forneci-
dos pelo tribunal de Guadalajara e a 
riqueza de seu conteúdo prometem 
um imenso trabalho para ler, estudar e 
resumir essas excelentes contribuições 
dos depoimentos das testemunhas e 
da coleta e seleção dos documentos 
fornecidos pelos teólogos e historia-
dores.
Agora está nas mãos do Conselho Ge-
ral definir e organizar uma metodologia 
de trabalho e as pessoas que podem 
realizá-la para que essa Causa avance 
rapidamente. Espero que em breve 
possamos dar notícias sobre essa 
tarefa apaixonante.
Coloquemos nas mãos do Senhor e da 
Boa Mãe essa realização para a glória 
de Deus e o bem do Instituto.

Ir. Antonio Martínez Estaún,
Postulador Geral
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NIGÉRIA  

CONFERÊNCIA DE SUPERIORES DO CONTINENTE 
AFRICANO (CSAC)

A  CSAC teve sua primei-
ra reunião do ano de 
2020, nos dias 20 a 24 

de janeiro, na casa provincial 
da Nigéria: Iva- Valley, Enugu. 
Os Irmãos da Casa provincial 
nos receberam com o coração 
aberto e espírito marista, de tal 
forma que todos nós nos senti-
mos em casa.
Isso também foi sentido quando 
visitamos diferentes comunida-
des na província. Queremos ex-
pressar, aqui, nosso agradeci-
mento ao Irmão Vincent Abadom 
e a todos os Irmãos da Província 
da Nigéria pelas atenções que 
nos foram dadas.
Participaram desse encontro 
em Enugu, os seguintes Irmãos: 
Michel Mami, Ken McDonald – 
C.G, Luis Carlos Gutiérrez V.G., Cyprian Gandeebo, Vincent 
Abadom, Oscar Martin – C. G, Albert Nzabonaliba, Teo 
Grageda, Mark Anokwuru e Norbert Mwila.
O objetivo dessa reunião fora do local regular, MIC-Nairobi, 
era conhecer a realidade de outras Unidades Administrati-
vas, de tal forma que possamos fortalecer nosso trabalho 
em conjunto como região africana. De maneira concreta, e 
além de nossa casa de formação comum do MIC, queremos 
continuar o caminho a fim de estender nossa colaboração 
em nível Regional, nas quatro áreas que damos prioridade:

– FORMAÇÃO: uma comissão regional criada para cuidar 
das necessidades de formação da região apresentou pro-
postas, incluindo cursos de preparação para nossos Irmãos 
para os votos perpétuos.
Além disso, estão preparando um encontro ou colóquio, que 
reunirá todos os Irmãos que trabalham na Pastoral vocacio-
nal ou Casas de Formação, no mês de outubro de 2020.

– MISSÃO: Trata-se de uma comissão regional, trabalhan-
do com a Secretaria de Educação e Evangelização. Essa co-
missão criou uma rede para nossas escolas e nos convidou 
a dar um impulso na Pastoral de Juventude através do MYM 
dentro de nossas Unidades Administrativas.

– SUSTENTABILIDADE E FINANÇAS: Esta comissão é 
composta por todos os ecônomos das cinco Unidades Admi-
nistrativas africanas. Eles também se reuniram em Enugu, 
ao mesmo tempo em que a CSAC estava acontecendo. As 
interações com eles, após a reunião, ajudaram a ver proje-
tos que pudessem nos guiar para um bom desenvolvimento 
como região.
Durante a reunião, a CSAC nomeou os Irmãos Innocent 
Iloabueke e Pascal Funsa para visitar o MIC/MIUC e dar uma 
olhada mais de perto nas contas.

– VIDA COMUNITÁRIA: A CSAC, em colaboração com a 
Secretaria de Irmãos Hoje, organizou um curso de três se-
manas para líderes comunitários em Ruanda, onde partici-
param 26 Irmãos das cinco Unidades Administrativas.
Um apelo para trabalhar em colaboração com a Administra-
ção Geral foi recebido e deixado aos líderes para nomear o 
pessoal adequado nas áreas específicas.
Dessa forma, continuamos tecendo a rede do nosso Ins-
tituto Marista, seguindo os apelos do Capítulo Geral para 
sermos uma Família Global.
Visita canônica do Conselho Geral às Unidades Administra-
tivas da África
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GUATEMALA  

19 IRMÃOS PARTICIPAM DO ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO 
EM PREPARAÇÃO AOS VOTOS PERPÉTUOS

Teve início no dia 04 de fevereiro a 14 de maio, na 
Guatemala, o Itinerário de formação em preparação 
aos votosperpétuossob o lema “Ser Irmão hoje: rosto 

e mãos da terna misericórdia de Deus”. Participam dessa 
iniciativa das Regiões América Sul e Arco Norte, 19 Irmãos: 5 
da Província Brasil Centro-Sul; 1 da Província Brasil Sul-
-Amazônia; 5 da Província Brasil Centro-Norte; 1 da Província 
Santa María de los Andes; 1 da Província Compostela; 1 da 
Província México Central; 2 da Província México Occidental; 1 
da Província América Central; 2 da Província Norandina; 1 da 
Província Estados Unidos.

O objetivo geral do itinerário visa proporcionar aos Irmãos 
um tempo significativo de formação pós-noviciado por 
meio do aprofundamento da consagração no horizonte de 
um “novo jeito de ser Irmão”, em preparação à Profissão 
Perpétua.
Os 19 jovens irmãos são acompanhados durante esses 4 
meses pelos irmãos Luis Felipe González Ruiz (México Cen-
tral), Anacleto Peruzzo (Brasil Centro-Sul) e Rodrigo Cuesta 
(América Central).

Leia aqui a primeira crônica escrita pelos participantes

Os Conselheiros Gerais link para a África, Óscar Martín e 
Ken McDonald, visitarão nosso Escolasticado regional, em 
Nairóbi (MIC), nos meses de março a abril de 2020. Os 
dois Irmãos do Conselho Geral visitarão também todas as 
nossas Unidades Administrativas (nos anos de 2021, 2022 
e 2023).
Este ano, 2020, haverá uma Assembleia de Provinciais/Su-
perior Distrito, e seus membros do conselho.
Essa assembleia acontecerá na casa de Roussel, em Nairó-
bi, de 6 a 9 de maio. Será seguido pela reunião da CSAC, 
que acontecerá no MIC, de 11 a 16 de maio de 2020.

Presidente da CSAC
Irmão Michel Mami, provincial de Madgascar, completou 
seu mandato de dois anos como presidente da CSAC. Agra-
decemos a ele pelo trabalho feito, e recebemos o Ir. Cyprian 
Gandeebo, Superior do Distrito Marista da África Ocidental, 
como novo presidente da CSAC (2020-2022). Colocamos 
nas mãos de Deus tudo o que ele tem que realizar durante 
seu mandato.

Br Cyprian Gandeebo, FMS
CSAC Chairman
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA  

MARISTAS VOLUNTÁRIOS NA AMAZÔNIA ACOLHEM 
IMIGRANTES VENEZUELANOS E FORMAM LIDERANÇAS

Durante o período de férias no Brasil, janeiro e fevereiro, 
14 voluntários da Província Brasil Sul-Amazônia estão 
atuando em espírito de compromisso com a defesa dos 

Direitos Humanos, promoção da vida e cuidado com a Casa 
Comum.
Eles estão divididos em quatro grupos e desenvolvem atividades 
nas cidades de Boa Vista (Roraima), Rio Gregório (Acre) e Lábrea 
(Amazonas). No mês de janeiro, o trabalho foi realizado na cidade 
de Boa Vista junto aos/às imigrantes venezuelanos/as. Em 
fevereiro, o foco de atendimento são as comunidades indígenas 
e ribeirinhas das localidades de Lábrea e Rio Gregório. 

Acolhimento e auxílio aos imigrantes
Segundo dados da UNICEF, estima-se que aproximadamente 
32 mil venezuelanos/as estejam vivendo em Boa Vista. Esse 
número cresce a cada dia.
Os/As voluntários/as maristas que atuam em Boa Vista de-
senvolvem seu trabalho em projetos e instituições que fazem 
o acolhimento dos/as venezuelanos/as e buscam melhores 
condições sociais para que essas pessoas possam recomeçar 

a vida no Brasil. As iniciativas realizadas no município são 
coordenadas por diferentes instituições eclesiais e civis. 
Os maristas são responsáveis pela articulação do projeto 
Infâncias em Movimento e Direitos Humanos que atende cerca 
de 40 crianças venezuelanas por dia. Nesse projeto, os/as 
voluntários/as auxiliam na condução das oficinas e atividades 
lúdicas que são planejadas para os pequenos. Segundo a 
voluntária Olga Chelkanoff, a interação realizada com eles/elas 
durante as atividades demonstra o quanto a crise migratória já 
causou impactos significativos.

Educação popular e formação de lideranças

Os voluntários, no mês de fevereiro, atuam em Lábera e Rio 
Gregório junto às comunidades indígenas e ribeirinhas.
As principais atividades são voltadas para a educação popular 
e formação de lideranças pastorais. Todo o trabalho é realiza-
do em parceria com a Igreja e a comunidade local, por isso a 
atuação dos/as voluntários/as é realizada em escolas munici-
pais e comunidades eclesiais.


