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NOTÍCIASMARISTAS

Dias 18 e 19 de fevereiro, no es-
paço Champagnat, em Brazlândia 
(DF), foi realizada a 16ª Assem-

bleia Geral Ordinária da União Marista do 
Brasil (UMBRASIL), que teve por objetivo 
dialogar e deliberar sobre os projetos do 
Brasil Marista, bem como celebrar os 15 

anos da UMBRASIL.
Com a presença de 17 representan-
tes, divididos entre as Províncias do 
Brasil Marista e sob o tema: “Rede 
lançada, Missão Marista fortalecida”, 
a abertura contou com a acolhida do 
coordenador de Vida Consagrada e 

Laicato da UMBRASIL, Ivonir Imperatori, 
que convidou o grupo a assistir um vídeo 
comemorativo dos 15 anos da UMBRA-
SIL.
Na sequência, o evento contou com a 
indicação e posse do novo Presidente do 
Conselho Superior da UMBRASIL. Irmão 

■ O Conselho Geral realiza a quarta semana da tradicional 
Sessão Plenária.  Durante esta última semana, reflete sobre 
alguns tópicos tais como formação de liderança, comunida-
des Lavalla200>, proteção da infância, progresso do plano 
estratégico, estruturas legais e canônicas.  Tira também 
algumas conclusões e toma decisões sobre nomeações e ou-
tros temas, além da programação dos últimos detalhes para o 
encontro com os provinciais, na próxima semana.

■ De 24 a 28 de fevereiro, o Ir. Ángel Diego García Otaola, 
diretor do Secretariado de Solidariedade, estará em Genebra 
para acompanhar os processos do Projeto de Revisão Periódica 
Universal dos Direitos da Criança em Papua Nova Guiné e para 
participar do Conselho do Centro Católico Internacional de Ge-
nebra (CCIG). Ao mesmo tempo, procura dar alguns passos para 
a elaboração de um plano de formação, em defesa dos Direitos 
Humanos perante a ONU, a nível das Regiões e/ou Províncias.

administração geral

BRASIL

Maristas do Brasil celebram os 15 anos da UMBRASIL
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NIGÉRIA  

ASSEMBLEIA PROVINCIAL NA NIGÉRIA AVALIA   
A COMUNIDADE E A MISSÃO MARISTAS

Inacio Etges, foi eleito, por unanimidade, 
presidente do Conselho Superior da 
UMBRASIL.
Para a composição do Conselho 
Superior da UMBRASIL indicaram-se 
os nomes dos irmãos Ataide José de 
Lima, Antonio Carlos Machado Ramalho 
de Azevedo, Onorino Moresco, Antônio 
Benedito de Oliveira e Rogério Renato 
Mateucci; e os delegados indicados 
foram os Irmãos Renato Augusto da 

Silva (PMCN), Odilmar José 
Civa Fachi (PMBSA) e Délcio 
Afonso Balestrin (PMBCS), 
também eleitos por unanimi-
dade.
O encontro contou ainda com a 
presença do Ir. Alberto Aparício, 
secretário executivo da Região 
América Sul. A administração 
Geral do Instituto foi representada pelo Ir. 
Óscar Martín Vicario, Conselheiro Geral, 

que se fez presente através de uma 
vídeo-mensagem.

A Província marista da Nigéria rea-
lizou sua 8ª Assembleia provin-
cial, de 17 a 19 de fevereiro de 

2020, no Centro de Formação Marista 
de Orlu, Estado de Imo. O tema da 
Assembléia foi: “Avaliação da nossa 
comunidade e do nosso apostolado”.
Abaixo estão algumas fotos que ilus-
tram o evento.
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ESPANHA  

A PROVÍNCIA DE L’HERMITAGE PROMOVE    
A CONVERSÃO ECOLÓGICA A PARTIR DO CORAÇÃO

Agnes Reyes, das Filipinas e codiretora do Secretariado 
de Leigos do Instituto, ajudou em um workshop, no dia 
15 de fevereiro em Barcelona, onde os participantes 

se conectaram com experiências pessoais e aprenderam 
sobre o significado da conversão ecológica. As cerca de trinta 
pessoas que ali se reuniram aprofundaram sua compreensão 
deste apelo muito forte do mundo de hoje, que também foi 
ecoado pelo XXII Capítulo Geral, em 2017, na Colômbia. O 
seminário conduziu os participantes até as fontes bíblicas e 
à espiritualidade marista. E tudo isto a partir do testemunho 
apaixonado de Agnes, que deu incentivou os jovens que 
participaram, pedindo-lhes que liderassem o trabalho em 
pequenos grupos.

Como maristas de Champagnat, somos convidados a passar 
do ego ao eco. Mudar o paradigma, de estar centrado no 
“eu” para estar centrado no que nos é comum e no fato de 
todos os seres estarem interligados na sua essência. Deve-
mos sentir a urgência de uma mudança no estilo de vida, 
para nos reconectarmos com o que possamos ter ignorado ou 

esquecido: somos parte da terra, somos terra e não pode-
mos ficar indiferentes ao que acontece ao planeta e ao que 
acontece aos nossos irmãos e irmãs em qualquer parte do 
mundo. Estar ligado a nós mesmos e à fonte da vida, Deus, 
deve levar-nos a ser sensíveis, a tomar consciência e a agir 
agora. É urgente, para o planeta e para nos humanizarmos a 
nós mesmos.

A realização da palestra faz parte das ações promovidas pelo 
Secretariado dos Leigos da Província de l’Hermitage, através 
das equipes de animação da vida marista de cada país, neste 
caso, da Catalunha.

Os participantes do workshop apreciaram muito a presença 
de Agnes Reyes por aquilo que ela trouxe de novidade e luz, 
porque sublinhou as emoções para uma questão que deveria 
fazer parte de todas as experiências de formação, de reflexão 
e de ação. E isso significou mais um passo no desejo de 
fortalecer a comunidade marista, oferecendo espaços de 
crescimento para irmãos e leigos, jovens e adultos.
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ESPANHA: XIX FEIRA DO VOLUNTARIADO DE 
MURCIA

GUATEMALA: SEMANA VOCACIONAL NO “LICEO 
GUATEMALA”

ESPANHA: REUNIÃO DE IRMÃOS JOVENS DA 
PROVÍNCIA DE COMPOSTELA, EM DUEÑAS

MÉXICO: ENCONTRO FORMARME 11FILIPINAS: CELEBRAÇÃO DO ANO NOVO LUNAR EM 
MAPAC

mundo marista

Carlo Spagnolli foi um médico leigo marista que, depois 
de ter estudado no Liceo San Leone Magno de Roma, 
dedicou toda a sua vida à missão humanitária na África.

Formou-se em medicina em 1975 na Università Cattolica de 
Roma e foi para Uganda para trabalhar a serviço dos mais 
necessitados. Inspirado pelos valores da solidariedade ma-
rista, em 1989 decidiu oferecer seus serviços também em 
outros países africanos, como Eritréia, Etiópia e Camarões.
Em 1996, mudou-se para o Zimbabué, para trabalhar como 
cirurgião médico, e a luta contra a AIDS se tornou o seu 
principal compromisso. Em 2002, abriu um centro infan-
til chamado Saint Marcellin Children’s Village Trust, para 
cuidar de crianças órfãs com AIDS.
Carlo Spagnolli morreu aos 70 anos de idade, em Rovereto, 
no dia 2 de fevereiro. Ao longo de sua vida esteve sempre 
em contato com o mundo marista italiano, e especialmente 
com seus antigos professores da escola San Leone Magno, 
os irmãos Vasco Santi, Claudio Alberti, Alberto Dalla Costa.

ITÁLIA  

CARLO SPAGNOLLI: UM MÉDICO LEIGO MARISTA 
COMPROMETIDO COM O IDEAL DE CHAMPAGNAT

ESPANHA: IRMÃOS MARISTAS DE HUELVA: ANDRÉS, 
JOSÉ LUIS, FRANCISCO, JUAN MIGUEL E MANUEL
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México central e ocidental

Em 12 de fevereiro, os Conselhos 
provinciais do México se reuniram 
na Cidade do México para partilhar 
o caminho percorrido, o trabalho a 
ser feito e as ações a serem tomadas 
para continuar a cooperação entre as 
duas Províncias, através do trabalho 
conjunto e da partilha das melhores 
práticas locais, e assim fortalecer a 
presença da missão marista no país.

Jovens aMérica do norte
O projeto “Semana Marista de Anima-
ção de Jovens das América”, uma cola-
boração crescente entre os maristas do 
México e do Canadá - está procurando 
animadores interessados em acompa-
nhar os jovens durante a nova edição, 
que acontecerá este ano em Querétaro, 
México, de 19 a 27 de junho.

Maristas eM tarawa
A presença dos Irmãos Maristas em 
Tarawa, Kiribati, compreende duas 
comunidades, uma em Teaoraereke e 
outra em Bikenibeu. São quatro irmãos: 
dois da Nova Zelândia, um de Samoa e 
um de Kiribati. Dois dos irmãos traba-
lham em tempo integral em retiros e 
seminários para estudantes, jovens, 
adultos e Diocese, um leciona em tempo 
integral no St. Louis High School e outro 
em tempo parcial na 4ª e 5ª séries.

Maristas de alepo
O grupo dos Maristas Azuis (110 
membros) teve o privilégio de encon-
trar o Presidente Bashar Al Assad e 
a Primeira Dama Asma'a no sába-
do, 15 de Fevereiro, em Damasco, 
durante 3 horas.

ÁFRICA DO SUL

COMUNIDADE INTERNACIONAL 
LAVALLA200> ATLANTIS REALIZA 
PROGRAMA DE FÉRIAS PARA CRIANÇAS

Todos os anos, a Comunidade 
Internacional LaValla200> Atlantis 
organiza duas edições do Programa 

de Férias para crianças em situação de 
vulnerabilidade social de Atlantis, África 
do Sul. O programa tem como objeti-
vo oferecer a elas um espaço seguro 
durante o período em que não estão 
frequentando a escola. A primeira ocorre 
em junho e a segunda em dezembro.

Entre os dias 17 e 20 de dezembro, os 
membros da comunidade LaValla200> 
– em parceria com jovens voluntários do 
St. Joseph Marist College, da Paróquia 
St. John the Baptist (Atlantis), Walking 
Bus, San Vicent de Paul e dois voluntá-
rios jovens da Austrália – prepararam 
uma programação intensa de quatro dias 
de atividades para essas crianças.

O programa, realizado no ginásio Rebec-
ca Vam Amsterdam, iniciou seu primeiro 
dia com jogos livres e brincadeiras, 
tais como ping pong, futebol, jogos de 
tabuleiro e outros. Em seguida, os par-
ticipantes estiveram presentes em duas 
atividades de artes, produzindo caixas 
de doces artesanais (manhã) e pulseiras 
(tarde).

No segundo dia, todos foram divididos 
em dois grupos. Os mais velhos tiveram 
a oportunidade de fazer uma atividade 
externa em Sundowne, local que oferece 
corrida de obstáculos ao ar livre. A 
atividade proporcionou a eles diversão e 
o aprendizado sobre o trabalho colabo-
rativo. O grupo das crianças mais novas 
permaneceu no ginásio, produzindo 
cartões de Natal e participando de um 
workshop de dança.

O foco do terceiro dia esteve em fazer 

visitas a instituições de Atlantis. As crian-
ças foram organizadas em três grupos. 
O primeiro visitou um asilo; o segundo, 
em um clube de idosos; e o terceiro foi 
a instituição Orion, destinada a pessoas 
com deficiência mental ou física. Nesses 
locais, as crianças tiveram momentos 
de partilha com os residentes, cantaram 
canções natalinas e entregaram-lhes as 
caixas artesanais de doces e cartões de 
Natal que elas mesmas produziram. Com 
essa atividade, puderam aprender sobre 
a importância de ser solidário.

O último dia do programa de férias 
contou com uma exposição de artes com 
o tema do Natal e um show de talentos. 
As crianças puderam apresentar suas 
habilidades para a dança, teatro e mú-
sica. Houve também a apresentação de 
canções natalinas e, por fim, a distribui-
ção de kits natalinos com doces.

Uma ação como o Programa de Férias 
está conectada com o apelo do XXII Ca-
pítulo Geral, que convoca os Maristas de 
Champagnat a estarem entre as crianças 
e jovens em situação de vulnerabilidade 
social.
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GRÉCIA  

DIA DE FORMAÇÃO ESPIRITUAL EM ATENAS

No sábado, 1º de fevereiro 
de 2020, foi realizado um 
dia de formação espiritual 

nas instalações do Leonteios 
Atenas, com o seguinte tema: A 
pedagogia do amor – “É preciso 
uma vila inteira para criar um 
filho”.
O dia foi coorganizado pelos es-
tabelecimentos maristas Leon-
teios Atenas e Leonteios Néa 
Smyrni, e os estabelecimentos 
das Irmãs de Saint-Joseph de 
l’Apparition, ou seja, a escola 
franco-helênica “Jeanne d’Arc”, 
a escola franco-helênica “Saint 
Joseph” e a escola primária 
“Saint Joseph” de Volos. Esse 
esforço faz parte da preocupação constante de nossos esta-
belecimentos com a formação espiritual de suas equipes. 
Nosso objetivo era aprofundar a pedagogia do amor cristão, 
baseada no exemplo de Jesus Cristo como companheiro de 
viagem, professor e pai.
Mais de 550 participantes puderam refletir, aprofundar e 
intercambiar livremente pontos de vista, preocupações e 
sugestões sobre nossa missão cristã com crianças e jovens. 
As propostas de discussão e reflexão foram apoiadas pelas 
apresentações de três oradores eminentes:
Sua Eminência, o metropolita Ignatios Demetria et Almyros, 
desenvolveu o seguinte tema: “A pedagogia do amor cris-
tão”.
O Irmão marista Tony Léon, diretor do Secretariado dos Ir-
mãos Maristas da Casa Geral de Roma, apresentou o tema: 
“A educação marista em uma comunidade”.
M. Kenneth Vella, diretor da Instituição para meninas “Saint 
Joseph Paola”, de Malta, falou sobre a “Espiritualidade e 
carisma nos ensinamentos de Sainte Emilie De Vialar”.
Em seguida, os participantes foram divididos em pequenos 
grupos, em que pudemos discutir e expressar ideias e opi-
niões sobre o eixo central da Conferência. O dia terminou 
com um programa musical de nossos corais de ex-alunos.
Por fim, o epílogo foi dado por três estudantes do colégio de 
Leonteios Atenas, que encerraram o dia com uma pequena 
performance em que expressaram o significado do amor 
cristão, apresentando de maneira teatral “O Hino ao Amor”, 
da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios.

encontro de 
provinciais

Durante a 
Próxima 
semana, de 2 
a 7 de março, 
acontece, na 
Casa Geral, o 
encontro dos 
Superiores 
das Províncias 
e Distritos. O 
lema do encon-
tro será “Uma 
Liderança que 
Cuida da Vida”.
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FRANÇA

DÉCIMO QUINTO ENCONTRO DAS OBRAS  
EDUCACIONAIS DA PROVÍNCIA DE L’HERMITAGE

O Encontro das Obras Educacionais (ROE) 2020 da 
Província de l’Hermitage foi realizado este ano de 
4 a 7 de fevereiro em Notre-Dame de l’Hermitage, 

França. Os educadores puderam refletir sobre os seguintes 
tópicos: a realidade dos jovens, o carisma marista, uma 
nova estrutura européia, os direitos das crianças e  jo-
vens, oficinas de inovação e experiências de solidariedade. 
Estiveram presentes as equipes provinciais do Conselho de 
Missão, Secretariado dos Irmãos, Secretariado dos Leigos 
e um laboratório de ideias (Think Tank) de jovens (reflexão 
sobre a realidade dos jovens).
O Conselho Provincial deu as boas-vindas aos participantes 
através de um resumo das ideias que surgiram durante o 
Capítulo Provincial, realizado no verão passado em L’Her-
mitage. Segundo o Conselho Provincial, os eixos básicos do 
presente e do futuro envolvem a reflexão sobre a realidade 
dos jovens e como realizamos o carisma marista no âmbito 
europeu.
A conscientização do trabalho realizado pelo Instituto 
Marista em torno da defesa dos direitos das crianças e 
jovens veio das mãos do Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor 
da Secretariado de Educação e Evangelização do Instituto, 
que relembrou a mensagem do Capítulo geral: “queremos 
caminhar com crianças e jovens marginalizados da vida”. 
Durante sua participação, o Ir. Carlos apresentou um projeto 

do Instituto: Levante-se, dê sua opinião e participe!, através 
do qual, ele pediu a participação das crianças e jovens do 
Instituto para que contribuam para a elaboração de um 
documento sobre como favorecer a escuta e a participação 
de crianças e jovens. Um documento com linhas e critérios 
será apresentado ao Conselho Geral em novembro.
O Ir. Carlos Alberto apresentou outro projeto que causou 
grande expectativa: a Rede de Escolas Maristas do mundo, 
um convite à criação de redes de trabalho para garantir a 
vitalidade e viabilidade da escola marista. Um projeto de 
inovação global que conecta escolas de todo o mundo para 
servir melhor a um bem comum. Estamos falando de 500 
escolas em 81 países ao redor do mundo. O lançamento 
desta rede está previsto para abril de 2021.
As apresentações do encontro foram alternadas por oficinas 
participativas, intercâmbio de boas práticas e inovação, 
apresentação de várias experiências de solidariedade que a 
província está realizando, além de momentos de celebração 
e oração.
 Na conclusão do ROE 2020, o Irmão provincial, Pere Ferré, 
agradeceu a todos os participantes por sua presença (espe-
cialmente os jovens) e destacou o compromisso com a mis-
são e a importância do trabalho em rede, e compartilhando 
a mesma visão sobre temas primordiais, como a defesa dos 
direitos das crianças.
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Lembrai-vos, 
ó puríssima Virgem Maria, 
que nunca se ouviu dizer 
que algum daqueles
que tenham recorrido 
à vossa proteção, 
implorado o vosso socorro, 
fosse por vós desamparado.
Animado eu pois com igual confiança, 
a vós recorro como minha Mãe, 
ó Virgem entre todas singular, 
e de vós me valho. 
Gemendo sob o peso dos meus pecados 
me prostro a vossos pés. 
Não rejeiteis as minhas súplicas, 
ó Mãe do Filho de Deus Humanado, 
mas dignai-vos de as ouvir propícia 
e de alcançar-me o que vos rogo. 
Amém

“Lembrai-vos na neve”, fevreiro 1823

Lembrai-vos

coMeça a QuaresMa

O Senhor concede-nos, também neste ano, um tempo propício para nos 
prepararmos para celebrar, de coração renovado, o grande Mistério da 
morte e ressurreição de Jesus, perne da vida cristã pessoal e comuni-
tária. Com a mente e o coração, devemos voltar continuamente a este 
Mistério. Com efeito, o mesmo não cessa de crescer em nós na medida 
em que nos deixarmos envolver pelo seu dinamismo espiritual e aderir-
mos a ele com uma resposta livre e generosa.

Mensagem do Papa Francisco
para a quaresma de 2020

leMbrai-vos

Neste mês, recordamos o episódio ocorrido em fevereiro de 1823, quando são 
Marcelino e o Irmão Estanislau, que acabavam de visitar o Irmão João Batista, 
doente em Bourg-Argental, perderam-se numa tempestade de neve na região 
de Graix. Rezaram e invocaram a Virgem com a oração “Lembra-te, Virgem 
Maria...”, e foram salvos pela família Donnet.

Celebração da quarta-feira das cinzas na Casa Geral


