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CASA GERAL

A ADMINISTRAÇÃO GERAL E A CRISI				
CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS

D

esde o início de março, o Governo
Italiano está promovendo iniciativas para contrastar a propagação
da infeção provocada pelo COVID-19,
como têm feito muitos outros países.
Tantos centros maristas se adequam às
restrições de movimento indicadas pelos governos e isso tem consequências
para a vida e missão marista, especialmente buscando o bem das pessoas e
vivendo solidariamente a experiência
que faz o mundo atualmente. A Casa
Geral responde para se adequar a essas
exigências do estado. Também seguimos as instruções do Papa e da Igreja
para viver esse momento com prudência, solidariedade e espírito de fé.
Desde 10 de março, os colaboradores
que prestam serviços nos escritórios da
Administração Geral estão trabalhando de casa, via telemática. Os que prestam serviços de acolhida, mantimento o
limpeza trabalham com horários reduzidos. Até hoje, nenhum
membro da Administração Geral, irmãos ou leigos, foi afetado.
Vários irmãos, do Conselho geral ou encarregados de departamentos e secretariados, que tinham viagens previstas para
esses dias, cancelaram ou estão transferindo os compromissos agendados por causa das restrições de viagem de parte
da Itália ou de outros países.
O encontro dos Irmãos Provinciais e Superiores de Distrito,
na casa Geral, de 2 ao 7 de março, foi muito positivo. Quatro
novos Provinciais ficaram um dia a mais. Os Provinciais das

Regiões de América estiveram reunidos de 9 a 12. Felizmente quase todos já puderam voltar a seus países, mesmo
se alguns tiveram que reprogramar seu voo. Chegando em
seus países, muitos deles dedicam uns dias de isolamento
preventivo, voluntario o seguindo as indicações das autoridades locais.
Alguns encontros e programas, que se realizariam na Itália,
foram temporariamente suspendidos: reunião do Secretariado Alargado de leigos, encontro da Comissão Internacional Irmãos Hoje, encontro dos representantes regionais de
comunicação, o Conselho da FMSI. Os responsáveis por tais
encontros, em contato com as pessoas envolvidas, estão
organizando novas datas para suas realizações.

Marcelino dizia a seus irmãos: “Para educar as crianças adequadamente, devemos amá-las e amá-las a todas igualmente” (Vida* II, capítulo XXIII); ajudando-as a ser “bons cristãos e bons cidadãos”
(Carta ao Sr. Libersat, 19 de setembro de 1839).
Com tua entrega, procuras responder às necessidades e expectativas dos jovens de hoje.
Regra de Vida 75
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CASA GERAL		

IRMÃOS MARISTAS E DE LA SALLE ANUNCIAM NOVO
PROJETO FRATELLI EM MAICAO, COLÔMBIA
Depois de um sério período de discernimento, os Conselhos Gerais dos Irmãos Maristas e La Salle aprovaram a abertura do Projeto Fratelli em Maicao, Colômbia. O superior geral dos Irmãos Maristas, Ir. Ernesto Sánchez Barba, e o Superior Geral dos Irmãos
de La Salle, Robert Schieler, enviaram, no dia 4 de março, uma carta comum aos Provinciais e Visitadores, com a qual anunciam
oficialmente a decisão. Essa nova ação confirma a cooperação entre as duas congregações, dando continuidade à iniciativa de
2015, que consistiu na criação do Projeto Fratelli no Líbano.
Segue aqui abaixo a carta dos Superiores Gerais.

Roma, 4 de março de 2020
Queridos Irmãos Provinciais e visitadores maristas e de La
Salle,
saudações fraternas nestes dias do início do caminho para a
Páscoa.
Como vocês devem se lembrar, desde 2015 nossas duas
congregações discutiram a melhor maneira de responder, juntas, às chamadas de nossos capítulos gerais que
nos exortavam a ir para “… novas terras” (FMS) e “…
além das fronteiras”(FSC). O resultado foi a iniciativa
chamada Projeto Fratelli. Este projeto nasceu como uma
resolução conjunta, com o objetivo de dar uma resposta
internacional imediata às crises relacionadas às pessoas
refugiadas, especialmente crianças e jovens, em situações transfronteiriças em diferentes partes do mundo.
A urgência, então, e que infelizmente permanece hoje,
foi o drama dos refugiados sírios nos países do Oriente
Médio. Com essa preocupação inicial, abrimos a primeira
comunidade Fratelli em Rmeilleh, Saidah (a bíblica Sidon),
no Líbano, onde vários centros atendem crianças e jovens
refugiados sírios, iraquianos e libaneses refugiados. A
experiência tem sido bem-sucedida em muitos pontos
de vista: além de atender efetivamente às necessidades
dessas pessoas, a iniciativa atraiu a cooperação e o
entusiasmo das comunidades religiosas e educacionais
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do Líbano. Alguns Irmãos o chamam de: “uma bênção”
para o país.
Porém, desde a sua criação, a visão de nossos dois Conselhos
gerais se concentrou na realidade global, e não simplesmente
na crise de refugiados no Oriente Médio. Não poderíamos
parar por aqui com a satisfação de um trabalho bem feito,
fechando os olhos para outras realidades. De fato, desde o
início do ano de 2019, os dois Conselhos gerais estudam a
possibilidade de iniciar um segundo projeto Fratelli neste ano
de 2020. Estudamos três locais possíveis: a fronteira Venezuela-Colômbia, a fronteira México-Estados Unidos, e Nabawan,
na ilha de Bornéu, Malásia Oriental. Logo percebemos que em
Nabawan já existe uma resposta eficaz de uma colaboração
marista-lassalista bem estruturada, que pode continuar assim,
sem a necessidade de nossa intervenção.
Depois de vários relatórios e visitas realizadas por Irmãos e
leigos de nossas duas congregações para coletar dados e
entender melhor as fronteiras da Venezuela-Colômbia e México-Estados Unidos, dialogando com maristas e lassalistas
no local e inspirados pelo trabalho que eles já realizam em
vários pontos dessas duas fronteiras, estamos escrevendo
para informá-los de um projeto conjunto de missão educacional para ambas as regiões, que foi aprovado pelos dois
conselhos gerais sob a modalidade a seguir:
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ABRIR UM NOVO PROJETO FRATELLI EM MAICAO, COLÔMBIA.
UMA VEZ INICIADO ESSE PROCESSO E ATENTO AO NOSSO
DISCERNIMENTO, FICAREMOS ABERTOS A OUTROS
PROJETOS FRATELLI QUE PODERIAM VIR MAIS TARDE, DANDO
PREFERÊNCIA À OPÇÃO CIUDAD JUÁREZ, NA FRONTEIRA
MÉXICO – ESTADOS UNIDOS.
Em breve anunciaremos mais detalhes sobre o projeto e como
os Irmãos ou leigos podem expressar formalmente seu interesse em fazer parte da próxima comunidade Fratelli em Maicao,
Colômbia.

Aproveitamos esta carta para agradecer e incentivar muitas
outras iniciativas de colaboração entre nossas duas congregações que surgiram e continuam a surgir em várias províncias,
distritos ou regiões.
Colocamos todas essas experiências, e especialmente este
segundo projeto Fratelli, nas mãos de nossa Boa Mãe e de
nossos santos fundadores.
Fraternalmente,
Irmão Robert Schieler, FSC – Superior General
Irmão Ernesto Sánchez Barba, FMS – Superior General

ESTADOS UNIDOS		

ENCONTRO MARISTA DE JOVENS:					
“RETIRO COM CRISTO” EM NOVA iorque

E

studantes de quatro escolas
maristas dos Estados Unidos,
Mons. Pace, Mount St Michael,
St. Joes Regional e Marist Bayonne, se
reuniram, de 5 a 8 de março de 2020,
no Centro dos Irmãos Maristas, em
Esopus, Nova York, com a intenção de
rezar uns pelos outros e conhecer mais
a Jesus e amá-lo.
Graças à colaboração da equipe ma-

rista de jovens e adultos, o encontro foi
um sucesso total. Por meio de grupos
de reflexão, orações, música e liturgia,
os estudantes tiveram a oportunidade
de compartilhar, relacionar-se com
Jesus e crescer juntos durante 3 dias.
Há mais de 50 anos, o Encontro tem sido
um retiro inovador e criativo para jovens
de toda a Província dos Estados Unidos.
Através da tradição católica marista de

“Conhecer Jesus e amá-lo”, o Encontro é
uma oportunidade para os jovens se relacionarem uns com os outros e com Deus.
Todos os anos, a Província promove três
Encontros de várias escolas no Centro dos Irmãos Maristas, em Esopus,
onde estudantes de todas as escolas
e pastorais maristas são convidados
a participar. Várias escolas maristas
também oferecem um Encontro local.
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mundo marista
BRASIL: FRATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA DO
MCHFM EM CURITIBA

NOVA ZELÂNDIA: ENCONTRO DE LÍDERES DE
ESCOLAS MARISTAS

CASA GERAL: LIMPANDO O JARDIM

HUNGRIA: ESCOLA PRIMÁRIA MARISTA SZENT PÁL

URUGUAI: ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2020 DA
ESCOLA MARISTA SAN LUIS, PANDO

IRLANDA: MARIST ATHLONE

BRASIL		

ENCONTRO PROMOVE O CUIDADO COM A VOCAÇÃO
MARISTA ENTRE OS JOVENS

A

fim de promover a confraternização e a troca de
experiências entre as diversas realidades Maristas que
trabalham junto aos jovens, a Província Marista Brasil
Centro-Sul promoveu o Encontro Juventude e Vocação. O
evento foi realizado de 3 a 5 de março, no Centro Marista
Champagnat, em Curitiba.
Participaram do evento os educadores do Projeto Vida Feliz, os
articuladores da Pastoral Juvenil Marista e do Circuito Projeto
de Vida. E também Irmãos e formandos Maristas. Ao todo, 80
pessoas envolvidas com as causas da juventude estiveram
reunidas nestes dias.
“Esse encontro teve a perspectiva de reunir esses grupos pela
primeira vez”, conta Bruno Manoel Socher, colaborador da
Diretoria de Identidade, Missão e Vocação da Província.
No primeiro dia, os participantes tiveram uma formação com
um psicólogo, com o tema da Vocação. No segundo dia foram
oferecidas oficinas de Mosaico, Meditação, Projeto de Vida,
Improviso e ‘Ser Irmão Marista’.
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Incentivar ainda mais a participação da juventude nas realidades
da missão é uma das premissas do XXII Capítulo Geral, desde
as celebrações do bicentenário do Instituto Marista. Por isso, a
formação para os agentes que trabalham diretamente com os
jovens é essencial para fortalecer a atuação desse público.
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notícias breves

Brasil Sul-Amazônia
A Província promove um curso de
especialização na área pastoral, através de uma formação adequada para
educadores e lideranças. O percurso
acadêmico, realizado na PUCRS, tem
inscrições abertas até o dia 20. Com
duração total de 360 horas-aula, a
formação, realizada online, começa
no dia 30 de março, com encerramento previsto para julho de 2021.

MÉXICO		

ASSEMBLEIA PROVINCIAL DO MOVIMENTO
PASTORAL CIDADE NOVA MARISTA

Chile
O Colégio Marista Diego Echeverría
de Quillota realizou uma iniciativa
ecológica, cujo objetivo foi promover
a reutilização de garrafas plásticas como “ecoblocos”, usados na
construção de bancos para a sede
comunitária do Hogar de Cristo.
Nesse link é possível assistir ao vídeo
que fala do projeto

Formação na Ásia
A comunidade do Postulantado, em
Davao - Filipinas, acolheram o Ir. Hoan
como novo membro da equipe de
formação. Ao mesmo tempo, os membros da comunidade expressaram a
própria gratidão ao Ir. Paco García, que
foi diretor do Postulantado durante os
últimos seis anos e agora foi nomeado
Mestre de Noviços no Sri Lanka.

A

ssembleia provincial do movimento
pastoral Cidade Nova Marista, da
Província do México Central, realizou-se de 28 de fevereiro a 1 de março,
no Instituto Querétaro.
Sob o lema “um projeto a ser vivido”,
dezenas de alunos de nove escolas maristas participaram junto com os irmãos
e leigos maristas (professores, coordenadores e pais) do evento que teve como
objetivo “construir uma nova cidade na

medida em que o homem e suas relações de fraternidade sejam construídas”.
Através de jogos, concursos, danças,
apresentações e orações, os adolescentes das escolas maristas tiveram
a oportunidade de refletir, partilhar,
ser solidários e reconhecer-se como
maristas, capazes de criar ao seu redor
uma Cidade Nova, tendo como modelo
Jesus, a Virgem Maria e Marcelino
Champagnat.

“Cidade Nueva” é uma iniciativa da Província do México Central que promove a
solidariedade marista entre os adolescentes através de diferentes atividades, como
sessões de formação, acampamentos, passeios e a Assembleia Nacional.

Maristas da Bolívia
A obra educativa marista neste país,
assim como as pessoas que a tornam
possível, foram os protagonistas
do programa, intitulado “MARISTAS
BOLIVIA, DE ESTE A OESTE” no canal
espanhol TVE. Visite esse link para
assistir o programa.
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CASA GERAL

OS SUPERIORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
SE REÚNEM COM O CONSELHO GERAL

D

e 2 a 7 de março, o Conselho Geral e os Superiores das Unidades Administrativas do Instituto
estiveram reunidos na Casa Geral. O encontro
abordou uma série de assuntos e os participantes
ouviram as lideranças maristas e seus colaboradores,
tanto irmãos quanto leigos maristas. O tema geral foi:
“Uma Liderança que cuida da Vida“,e em cada dia
houve uma abordagem sobre um aspecto específico
do tema. Tudo foi apresentado no contexto do Plano
Estratégico do Instituto 2018-2025, que foi apresentado aos Superiores na reunião do ano passado.
• Nós Cuidamos da Nova Vida Marista: focada
em suscitar novas vocações maristas especificamente; para os Irmãos (o Instituto atualmente tem 119
novatos em várias partes do mundo), e também para a
vida marista leiga. Houve diversas partilhas em diferentes
abordagens e formas.
• Nós Cuidamos das Pessoas: centrado na qualidade do
cuidado oferecido aos Irmãos em várias fases da vida –
juventude, meia-idade, terceira idade. Parte significativa
disso foi a questão do autocuidado: saúde, emocional, social
e espiritual; questões que se aplicam aos superiores e todos
os Irmãos.
• Nós Cuidamos da Casa Comum: foi apresentado pelo
recém-nomeado Diretor de Solidariedade, Irmão Ángel
Diego Otaola. Ele esboçou um novo projeto sobre ecologia
e solicitou comentários sobre atividades em colégios e comunidades maristas. Essa é uma questão que tem recebido
atenção significativa em muitas partes do mundo.
• Nós Cuidamos das Crianças: abrangendo a área de proteção
e direitos da criança. Os irmãos Ken McDonald, Ben Consigli
e Óscar Martin orientaram os Provinciais na revisão dos
últimos documentos, dos processos e protocolos em desenvolvimento.
• Nós Cuidamos da Missão: delineamos uma variedade de
projetos relacionados à Educação e Evangelização dos
jovens. Os Irmão Carlos Alberto Rojas e Marcos Omede
(Secretariado de Educação e Evangelização) apresentaram
aos participantes o trabalho que está sendo realizado no
desenvolvimento de uma rede internacional de Escolas
Maristas. Também foi incluída uma atualização apresentada
pelos irmãos Valdícer Fachi (CMI) e Jeff Crowe, sobre o Projeto Lavalla200. Uma revisão realizada ao longo do último
ano indicou um sucesso significativo, mas também algumas
questões. O projeto continuará e as deficiências identifica-
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das serão realinhadas.
• Nós cuidamos das nossas Regiões: atendemos às necessidades particulares das seis Regiões do Instituto. Os Conselheiros Link e as Lideranças dessas Regiões se reuniram
para uma oficina sobre essas questões.
Outras questões e notícias que foram apresentadas, incluem:
• Irmão Antonio Estaún, Postulador Geral, atualizou os participantes sobre as causas de canonização. O Ir. Antonio disse
que atualmente está focado no processo do Ir. Francisco,
e que tem gasto muito tempo preparando os documentos
sobre a causa do Ir. Basílio.
• Raul Anaya (Diretor do Secretariado dos Leigos) e os irmãos
Ángel Medina e Lindley Sionosa (Secretariado dos Irmãos
Hoje) apresentaram vários projetos de formação. Este ano
haverá um projeto de formação compartilhada (Irmãos e
Leigos) sobre espiritualidade, e será realizado em diferentes
Regiões do Instituto. Sobre os participantes e locais, os
detalhes ainda devem ser finalizados.
• O Conselheiro geral, Ir. Josep Maria Soteras, apresentou aos
Provinciais algumas informações sobre a Regra de Vida e
as Constituições. A revisão das Constituições pelo Vaticano
tem sido um processo lento e, recentemente, o Conselho
Geral precisou responder a uma lista de 71 perguntas. As
Constituições revisadas serão aprovadas até o final do ano.
Depois disso, tanto as Regras quanto as Constituições serão
publicadas e enviadas aos Irmãos.
Os Superiores das Unidades Administrativas também desfrutaram
de uma manhã de silêncio e reflexão, partilha em pequenos grupos, orações criativas, eucaristias e momentos de convivência.
No último dia, o arcebispo Jorge Patrón, que trabalha na Cúria Romana como Secretário de Seminários da Congregação para o Clero,
esteve com os Provinciais e presidiu a celebração eucarística.
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UMA VISÃO GERAL DA FORMAÇÃO INICIAL NO INSTITUTO

D

urante a reunião de Provinciais e Superiores de Distrito, a Secretaria dos Irmãos
Hoje apresentou um panorama sobre a
formação inicial em todo o Instituto. Uma visão
global e uma imagem regional podem ser vistas
aqui abaixo.
Observe que os números são de 4 de março de
2020; eles poderiam ser maiores assim como podem mudar
nos próximos dias. Além disso, os números indicam onde os
formandos estão no momento, não necessariamente de que
país ou região eles vêm. Por exemplo, a Província de Hermitage
tem 1 noviço que agora está em Medellín (Arco Norte); O leste
da Ásia tem 1 noviço que agora está em Fiji (Oceania); e os

aspirantes da Oceania estão nas Filipinas (Ásia). Além disso,
existem unidades administrativas que não possuem casas
estabelecidas para a etapa do aspirantado. Há aspirantes que
estão inseridos em determinadas comunidades, e alguns deles
podem não ter sido incluídos na contagem.
Veja outros detalhes, por região, nesse link

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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