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CASA GERAL

CARTA DO SUPERIOR GERAL AOS IRMÃOS E LEIGOS DE
VANUATU E ILHAS SALOMÃON
Roma, 23 de abril de 2020
Queridos Maristas de Champagnat:
Recebam uma saudação cordial e minha bênção pascal da Casa
Geral, em Roma.
Os membros do Conselho Geral e eu recebemos notícias do
Superior do Distrito da Melanesia, Irmão Jean Marie Batick, sobre
os muitos desafios que vocês enfrentam neste momento, especialmente depois
da passagem do
ciclone Harold,
em Vanuatu,
causando a
destruição de
casas e meios de
subsistência nas
ilhas de Santo,
Pentecostes, Ambrym e Malekula.
Muitas casas
que ainda estão
de pé, precisam
ser reparadas,
e a maioria
das hortas,
que forneciam
alimentos, foram
destruídas. Os
danos materiais
e a perda de vidas são chocantes. A morte trágica da esposa do
Sr. Abraham Hauasi (educador Marista em nossa escola), de seus
três filhos e de seu irmão, Godfrey, e de muitos outros nas Ilhas
Salomão comoveu muito profundamente a todos.
Acrescenta-se a esta crise humanitária a ameaça global da
pandemia de Covid-19 que tem criado complicações para que
possam receber as ajudas e os socorredores da Nova Caledônia,
Austrália, Nova Zelândia e China. Os desafios, às vezes, parecem

impossíveis; e não é fácil para nós ver Deus no meio de tanto
medo, ansiedade e morte. Certamente Deus está conosco, desde
que nos preocupamos uns com os outros.
Recebam nosso abraço nesses tempos difíceis. Vocês e suas
famílias estão em nossos pensamentos e os lembramos em
nossas orações e celebrações litúrgicas comunitárias. Esperamos e rezamos para que os recursos necessários para reconstruir as vidas destroçadas por esses eventos cheguem o mais
rápido possível e
para que vocês
possam reconstruir um futuro
de esperança.
Continuaremos a
manter contato
com o Ir. Jean
Marie para saber
como está indo a
situação.
Tenham coragem, Maristas
de Champagnat! Diante de
tantas situações
atemorizantes que
constantemente
aparecem em
nossas vidas,
acredito que não seja uma simples coincidência o fato que
durante este período da Páscoa ouçamos Jesus nos dizer: “Não
tenham medo, eu estou com vocês!” Como Jesus, também
Maria, nossa Boa Mãe, está perto de cada um de nós quando
a situação se escurece. Há muitos raios de esperança que
iluminam o nosso caminho.
Com afeto fraterno,
Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral
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AUSTRÁLIA /VANUATU

PEDIDO DE DOAÇÕES PARA RECONSTRUIR A ESCOLA
MARISTA GRAVEMENTE DANIFICADA DE SANTO

A

agência de desenvolvimento internacional, Solidariedade
Marista Australiana, fez um apelo nacional às organizações caritativas para reconstruir o Colégio Técnico
St Michel, em Vanuatu, que foi devastado pelo Ciclone Harold,
Categoria 5, na Melanésia, há algumas semanas.
“Ajudar uma comunidade longínqua a se recuperar de um ciclone como o Harold é um grande desafio, mesmo nos melhores
tempos, mas fazê-lo no meio da pandemia da COVID-19 exigirá
esforços complexos e sustentados”, disse Rebecca Bromhead,
diretora-geral da Solidariedade Marista Australiana (AMS). E
acrescentou: “Precisamos do seu apoio para poder realizar uma
vital reconstrução da escola o mais rápido possível”.
Da Casa Geral, o Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral, mencionou em sua carta enviada aos Irmãos e Leigos de Vanuatu e
das Ilhas Salomão: “Esperamos e rezamos para que cheguem
logo os recursos necessários para reconstruir os danos causados por esses eventos e assim possam construir um futuro de
esperança”.
Na semana passada, o Ir. Jean-Marie Batick, superior do Distrito
de Melanesia, também pediu ajuda: “É evidente que vamos precisar de algum apoio para reconstruir a casa dos Irmãos o mais
rápido possível. Além da casa dos Irmãos, os prédios da escola
também foram danificados. Levará meses até que a escola
possa ser reaberta. Os danos são muito graves e realmente não
sabemos como ou quando os reparos podem ser feitos”.
O Colégio St Michel proporciona o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos essenciais em Vanuatu por meio do ensino

2

29 I ABRIL I 2020

geral e da formação profissional, uma tarefa promovida pelos
Irmãos Maristas há 26 anos. A escola tem 320 alunos matriculados na sétima à décima segunda série e outros 80 matriculados
na formação profissional da escola. St Michel é considerado
um farol de esperança em Santo, porque foi uma das primeiras
escolas estabelecidas na ilha.
Os Irmãos Maristas trabalham em Vanuatu desde 1991, e a Solidariedade Marista Australiana tem desempenhado um papel fundamental na recuperação e reconstrução dessa região, mesmo
depois do ciclone Pam que atingiu Vanuatu em março de 2015.
O trabalho da Solidariedade Marista Australiana se concentra na
educação de crianças e jovens, o que é vital para garantir um
futuro melhor possível para as comunidades vulneráveis.
Para apoiar a reconstrução do Colégio Técnico St Michel, visite
www.australianmaristsolidarity.org.au

notícias maristas 626

FRANCIA

IR. PAUL SESTER (1926-2020)					
ARQUIVISTA E FUNDADOR DA ERUDIÇÃO MARISTA

N

ão procuraremos evocar todos os aspectos da rica
personalidade do Ir. Paul, que acaba de nos deixar em 5
de abril de 2020. É como um estudioso preocupado em
estabelecer as fontes de nossa herança histórica e espiritual
que veremos aqui.
Essa vocação lhe veio muito cedo, pois ele me disse que,
durante o noviciado e o escolasticado em St. Genis-Laval, em
1942-45, um grande pesar o habitava: as cartas do Fundador,
mantidas na mesma casa, eram, todavia, inacessíveis. Durante um período de aperfeiçoamento no curso Jesus Magister,
em 1966-67, em Roma, o Irmão Paul pôde finalmente conhecer as cartas de Champagnat e começar a fazer sua cópia.
Mas foi somente com sua nomeação como Secretário-Geral,
em 1976, que ele teve a oportunidade de se dedicar novamente a essas cartas, com a ajuda de uma equipe dedicada
que também o ajudou a reorganizar os arquivos gerais e a
começar a transcrever as fontes originais da congregação.
O primeiro resultado tangível desse empreendimento de
grande fôlego será a publicação dos dois volumes das Cartas
do Padre Champagnat. O primeiro, publicado em 1985, é
uma edição crítica das 339 cartas que foram preservadas.
Tornando-se arquivista, o Ir. Paul publica em 1987, com a
colaboração do Ir. Jean Borne, um volume complementar do
“Répertoires” sobre seus correspondentes, os lugares e as
circunstâncias históricas da produção destas cartas. Graças
a esse trabalho acadêmico, a congregação não se contenta
mais com textos
e tradições sobre
o Fundador, mas
possui seus próprios
escritos. De alguma
forma, lhe é dada a
palavra. Mas ainda
é necessário que
pesquisadores se
dediquem a estudar,
divulgar e interpretar
esta palavra para se
tornar o bem de todos
os Irmãos.
Por isso, apareceu
em 1991, o nº 1 do
“Cadernos Maristas”
em quatro idiomas,
sendo o Ir. Paul praticamente o editor-

-chefe enquanto ele
residia em Roma,
até 1998. Ele próprio escreveu uma
dezena de artigos e
apresentou documentos importantes. É nesta revista
que, em maio
de 2017 (nº 35),
ele nos descreve
detalhadamente “A
informatização de
nossos arquivos”,
apresentando-nos,
nesta ocasião, a
equipe de seus colaboradores.
O resultado do trabalho desta equipe de copistas equipados
com novas ferramentas é impressionante: publicação das
“Memórias de Ir. Sylvestre”, em 1992, e três volumes dos
“Annales de l’Institut”, em 1993. Muitos outros documentos
mais complexos ou menos importantes foram duplicados na
forma de cadernos A4: em particular os 12 volumes dos “Annales des Maisons”, que constituem uma riqueza de informações sobre a vida das escolas na França antes de 1880-90;
ou ainda os numerosos escritos dos Irmãos Francisco e João
Baptista. Por volta do ano 2000, não são mais as fontes que
faltam, mas pesquisadores capazes de apreciar sua importância; preparar edições críticas e usá-las de acordo com
critérios acadêmicos.
Retornando à França em 1998, o Ir. Paul tornou-se naturalmente arquivista provincial. Obviamente, ele fará parte da
Equipe Internacional do Patrimônio Espiritual Marista, criada
em 2004 pela administração geral. Uma das tarefas desta
Equipe foi ajudar na publicação, em 2011, das “Origines des
Frères Maristes”: três volumes nos quais o Ir. Paul reuniu
todas as fontes de Champagnat e do Instituto até 1840, e às
vezes mais além.
Com a morte do Ir. Paul, tenha terminado, talvez, a geração das grandes individualidades como Pierre Zind, Gabriel
Michel, Alexandre Balko, Stephen Farrell, etc. que, através de
seu trabalho de estudos e de história, e também sua capacidade de despertar auxiliares e discípulos, estabeleceram de
maneira duradoura as bases para um expressivo conhecimento de nossa identidade marista.
Ir. André Lanfrey, abril de 2020.
29 I ABRIL I 2020
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mundo marista
CASA GERAL: REUNIÃO REGULAR DO CONSELHO
GERAL

AUSTRÁLIA: IR. LUKE SMITH CELEBRA
ANIVERSÁRIO, NA COMUNIDADE ST. GREGORY

LÍBANO: PROJETO FRATELLI – APOIO ÀS FAMÍLIAS
COM PRODUTOS ALIMENTARES E DE HIGIENE

MÉXICO: COMUNIDAD MARISTA DO COLEGIO
MÉXICO BACHILLERATO

ÁFRICA DO SUL: MARIST MERCY CARE –
DISTRIBUIÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS

ROMÊNIA: CENTRUL DE ZI MARISTI – COMUNIDADE
LAVALLA200> EM MOINESTI

ESPANHA

PROJETO QÉREB NA PROVÍNCIA IBÉRICA:		
SEGUIMOS NOS CUIDANDO

A

quarentena forçada que na Espanha e em outros países
está sendo cumprida devido a essa situação extraordinária do contágio da COVID-19 é, sem dúvida, um desafio
nos níveis educacional, profissional e familiar. Nesse contexto, o
volume de mensagens, recursos e tarefas a serem executados
tornou-se norma no dia a dia.
Da Equipe de Interioridade da Província Ibérica, QÉREB, são
compartilhadas algumas orientações a serem desenvolvidas nos
centros maristas para CUIDAR DO SER. Este projeto marista visa
ajudar educadores, famílias e estudantes a encontrar o centro de
sua vida e a desenvolver seu interior.
Hoje, mais do que nunca, é necessário cuidar e focar no
encontro conosco mesmo, vivendo o nosso mundo interior em
profundidade.
Neste espaço na web, você pode encontrar diferentes propostas
que a equipe desenvolve diariamente nos trabalhos educacionais da Província Ibérica, bem como artigos de interesse para
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a educação da interioridade: encontrar serenidade com sua
família, praticar ioga com as crianças, enfrentar as emoções com
calma… e muitas outras ideias com que podemos NOS CUIDAR.
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A MISSÃO EDUCATIVA MARISTA NA FRANÇA, HOJE

T

udo começou a partir daqui, da
pequena vila de La Valla. Mais de
duzentos anos se passaram desde
a fundação, o mundo evoluiu consideravelmente, mas o carisma de Champagnat
continua relevante hoje e suas práticas
assumiram numerosas formas. No país
de fundação, a missão educativa marista
permanece principalmente no ambiente
de educação formal e escolar e deve ser
entendida no contexto da associação com
o Estado, tendo a congregação apenas
autoridade canônica nas escolas primárias, secundárias e de ensino médio da
rede marista.
Os estabelecimentos maristas, como o
Ensino Católico em sua quase totalidade,
participam do serviço público de educação, no sentido de que os professores são
agentes contratados pelo Estado e que
as associações privadas que administram
cada estabelecimento recebem subvenções para o funcionamento necessário do
estabelecimento.
Uma rede dinâmica e comprometida
que tem experimentado evoluções
recentes
Com a reestruturação e implementação da congregação na França, a rede
de estabelecimentos maristas sofreu
mudanças significativas nos últimos vinte
anos. Algumas instituições saíram da rede
e algumas retornaram, outras ainda, que
não tinham sido fundadas pelos Irmãos
Maristas, se uniram à nossa rede, prova
do seu dinamismo e atratividade.
Hoje, essa rede está agrupada em uma
associação chamada AMC, Associação
Marcelino Champagnat. A Associação,
baseada no princípio da corresponsabilidade, reúne irmãos e leigos, é responsável
por animar e coordenar a rede que possui
13 estabelecimentos espalhados pelo
território nacional. Esses estabelecimentos
acolhem mais de 11.230 estudantes da
educação infantil ao ensino superior. Isso
também representa cerca de 1.100 colaboradores (todos leigos), incluindo mais de

800 professores e educadores. A dispersão geográfica
não impede a realização de
projetos conjuntos.
A AMC também é reconhecida como um Instituto de
Formação Missionária para
a Educação Católica e, como
tal, oferece formação no
espírito marista ou em outros
módulos, a fim de aproximar
ações profissionais e carisma.
Projetos vividos na rede…
Em torno do diretor-geral da AMC,
delegado da tutela, todos os diretores dos
estabelecimentos da rede iniciaram um
processo de formação de equipe, desenvolvendo a inteligência coletiva e graças
ao apoio de uma empresa de consultoria
externa.
A obtenção da certificação ISO 9001
em vários locais da AMC e dos estabelecimentos tornou possível padronizar e
desenvolver um trabalho conjunto. Os
temas da pastoral, liderança, planejamento
estratégico são todos assuntos trabalhados em conjunto.
Nos últimos anos, surgiu uma associação
de jovens maristas para criar laços entre
os estudantes de nossos estabelecimentos
e tentar dar uma dimensão pastoral e
vocacional a esses vínculos em torno dos
temas do serviço, da solidariedade e do
compromisso.

Diretores das Escolas Maristas da
França
... aproveitando a internacionalidade da
Província e a dinâmica continental
Além da rede nacional, muitas iniciativas
foram tomadas pelo Conselho de Missão
da Província Hermitage para promover
sinergias entre as redes de obras da Catalunha, França, Grécia e Hungria, além de
desenvolver o sentimento de pertença à
nossa província internacional. Assim, todos
os anos, durante 15 anos, é organizada

em Notre-Dame de l’Hermitage, nossa
casa comum, uma reunião das obras
educativas da Província (chamada ROE)
que reúne os diretores e responsáveis
das diferentes realidades educacionais e
sociais de nossos quatro países.
Outros temas, como formação, comunicação, solidariedade ou proteção de menores
também são trabalhados em conjunto em
nível provincial, estabelecendo redes que
imaginam os possíveis caminhos do trabalho conjunto nesses diferentes campos.
No contexto da regionalização, desejada
pelo Instituto Marista e por toda a Província, a rede marista da França participa
integralmente da dinâmica proposta em
nível continental, como o desenvolvimento
do tema pastoral anual, por exemplo.
Desafios
Os desafios enfrentados pela Rede Marista
da França são de duas naturezas:
Em nível nacional, continuar a fortalecer
e assegurar sua presença institucional
no âmbito da organização da Educação
Católica Nacional e desenvolver parcerias
locais e nacionais com novos parceiros.
Continuar a desenvolver o sentimento de
pertença à família marista como um corpo
global, aproveitando as dinâmicas provinciais, continentais e do Instituto e permitir
maior permeabilidade entre missão e vida
marista, para o crescimento espiritual
e carismático das pessoas que vivem e
carregam a missão marista hoje e para
quem a realizará amanhã.
29 I ABRIL I 2020
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COVID-19:											
CADA UM É RESPONSÁVEL POR TODOS E POR TUDO
Pedimos aos superiores das Unidades Administrativas Maristas que compartilhem com o
mundo marista seu aprendizado nesta situação especial. Aqui, em seguida, vão algumas
reflexões. Leia mais sobre COVID-19

O QUE ESTAMOS APRENDENDO COM A PANDEMIA?

Canadá
Ir. Gérard Bachand, Provincial
Gérard
Bachand

Todos temos
nos perguntado:
“O que será de
nossa sociedade
depois da tempestade?” Recebemos e lemos
muitas reflexões
provenientes de
vários setores
da sociedade: de grupos
religiosos, mas
também de filósofos, cientistas, artistas partilhando suas
inquietudes e suas reflexões. Seremos capazes de colocar a
pessoa em primeiro lugar logo após a retomada da economia? Será necessário pensar em “não-mundialização”? a
fim de reencontramos os valores do estar próximo?

Mediterrânea
Ir. Juan Carlos Fuentes,
Provincial
Juan
Carlos
Fuentes
A primeira coisa
que esse momento
evidenciou foi a
qualidade humana
e profissional dos
educadores de
nossa Província, o
comprometimento,
a preocupação
com as crianças e
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os jovens, a capacidade de enfrentar situações difíceis. Além
disso, experimentar essa pandemia está nos ajudando a ser
criativos no desenvolvimento de nosso trabalho educacional
para servir nossos alunos e usuários de nossas obras sociais,
estar próximos e ajudá-los a continuar aprendendo, mas,
acima de tudo, a viver esse momento excepcional. Se agora
nos ajudou a ser criativos no trabalho educacional, após esse
primeiro momento nos ajudará a ser solidários e a encontrar
maneiras de sermos solidários com aqueles que mais sofrem
com as consequências econômicas dessa pandemia. E essa
solidariedade estará dentro de nossas obras, mas também
será levada ao exterior.

México Central
Ir. José Sánchez Bravo,
Provincial

Temos a oportunidade de nos
reconectar com
uma parte de
nossas vidas
que geralmente
é absorvida pela
avalanche de atividades às quais
estamos acostumados: VOLTAR e
ESTAR EM CASA
com nossas
comunidades ou
famílias, retomando espaços de silêncio e interioridade; valorizar a
importância de muitos relacionamentos cotidianos em
nossas vidas, ter mais calma nos espaços de oração
comunitária, à tarde … em suma. Temos a oportunidade de viver aspectos essenciais da nossa experiência
humana e do nosso carisma. Esperamos que isso se
torne uma experiência de aprendizado que reconfigure
nossos estilos de vida e opções.

notícias maristas 626

África Ocidental
Ir. Cyprian
Gandeebo,
Superior do
Distrito

Esta história me lembra que o
COVID-19 é uma tempestade de
vento que trouxe medo, preocupação e incerteza para a humanidade. Sou, assim, encorajado
a confiar em Jesus, mesmo
em meio a uma tempestade
COVID-19. Jesus certamente
nos levará através dessas águas
tempestuosas. Também é certo que a
pandemia ocorrerá como outras
pragas. Mais ainda,
Jesus nos encoraja
a não entrar em
pânico, pois Deus
é um Deus fiel. Ele
nunca nos abandonará à epidemia.
Estou tão certo
disso porque, como
Don Moen canta,
‘Deus prepara um
caminho para nós, onde parece não haver caminho. Ele
trabalha de uma maneira que não podemos ver … ‘.

Norandina
Ir. Diego Antón, vice-provincial –
Venezuela

Como maristas e, portanto, como pessoas do meio do
mundo, seguimos
o projeto de Deus
oferecido em Jesus
de Nazaré:
• Continuamos a
confiar em Deus.
Deus está com todos. Ouvimos Deus
nesta realidade que
nos diz: os valores
do Evangelho, os
paradigmas, os
olhares, as atitudes
do Evangelho,

serão as ações tomadas?
• Somos homens limitados e com a possibilidade de adoecer.
• Os bens são para que haja uma vida decente para todos; mas,
poucos têm muito. Os infectados com Covid-19 e mais bem
tratados são os mais ricos, aqueles com poder, os famosos …
• Somos unidade (terra global), somos parte do mundo,
somos irmãos de todos, somos ecologia integral.
• Cada um é responsável por todos e por tudo: fraternidade
universal e comunhão global.
• A solidariedade global continua a chamar e a convidar
para compartilhar, mas … há gestos que falam disso, mas
muitos outros que não.
• É possível romper fronteiras para pensar como uma terra,
onde somos todos irmãos.
• O chamado à fraternidade universal e à comunhão de
bens (dinheiro, conhecimento, buscas, ajuda …)
• As boas práticas de alguns são copiadas por outros. É
melhor compartilhar, não dividir.

Austrália – Ir. Peter Carroll,
Provincial
A compaixão, a dignidade, a liberdade,
o respeito e perdão
humanos têm hoje
uma ressonância
ainda maior ao combatermos esta terrível
doença. A maneira
como cuidamos e
apoiamos os mais
vulneráveis em nossa
comunidade é o teste
de nossa humanidade
em tempos de crise.
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CUBA

EXPERIÊNCIA MISSIONÁRIA NA COMUNIDADE
LAVALLA200>, EM HOLGUIN
A comunidade do Projeto Lavalla200> de Holguín, em Cuba, foi inaugurada em 2019, e está localizada no sudeste do país, numa cidade cerca de 700 km de Havana, ou a 500 km da presença marista mais próxima, que se encontra em Cienfuegos. Os irmãos Jong
Acosta (Ásia Oriental), Jorge Gaio (Brasil Centro-Sul) e Ricardo Miño Barreno e Sylvia Margarita Pérez (Santa Maria dos Andes) fazem
parte da comunidade.
Reproduzimos, aqui, uma carta enviada recentemente pelos membros da comunidade.
Queridos Maristas de Champagnat:
Recebam, desta linda terra caribenha, uma saudação calorosa. Temos
o prazer de poder nos comunicar com
vocês neste tempo quaresmal, tempo
de reflexão, conversão e oração. Nos
deparamos com a pandemia do Coronavírus, onde percebemos que, diante
das adversidades, os seres humanos
reconhecem sua pequenez e, inclusive,
a incapacidade de “querer e não ser capaz”. Talvez seja uma oportunidade de
reconhecermos o Senhor interiormente
e nos convertermos cada vez mais a
Ele. Hoje em dia estamos vivendo o
“ficar em casa”.
A comunidade “Montagne” continua sua
tarefa de construir fraternidade, ou seja,
tornar-nos irmãos neste espaço, onde
nos sentimos chamados a viver juntos
com respeito, solidariedade e liberdade,
onde o Espírito de Jesus nos anima todos
os dias. Viemos de realidades muito diferentes: um filipino, um brasileiro e dois
equatorianos com meia vida na Bolívia.
Irmãos Maristas e Leigos vivendo a interculturalidade e a internacionalidade para
um novo começo; vemos tudo como uma
bela oportunidade e, a partir daí, como
um presente e uma missão. No início do
ano, realizamos uma avaliação comunitária e repensamos o Plano de Vida
Comunitário, além de ajustar iniciativas e
frentes de missão.
Sentimos que nossa comunidade é um
mistério que temos que contemplar e
receber com um coração cheio de reco-
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nhecimento e fé. Tem muito de humano
e divino: fragilidades e forças, bem
como alegria, criatividade e esperança.
Como uma comunidade aberta, nos
comprometemos com aqueles que estão
nas periferias da vida, para voltar mais
tarde e colocá-los em nossa reflexão e
orações. A oração pessoal e comunitária
sempre foi uma experiência de estar com
e no Senhor, para que Ele possa orar em
nós, e entre distrações e fadigas, possa
invadir nossas vidas, confortá-la, guiá-la
e fazer com que toda a nossa existência
sempre pertença a Ele.
Depois das férias de janeiro, voltamos
com grande entusiasmo para continuar
a missão nas áreas periféricas onde
atuamos: La Colorada, Cacocum, Cristino
Naranjo, Las Juanitas e Limpio Chiquito,

onde há crianças, adolescentes e jovens
em risco pessoal e social; para eles,
promovemos atividades socioculturais:
instrumentos musicais, coral, dança
e teatro, após o trabalho escolar. Já
realizamos pequenos concertos missionários de animação em várias paróquias.
É uma experiência enriquecedora para as
crianças desses grupos. Também promovemos atividades em espaços esportivos, potencializando grupos existentes
e gerando novos, ligados ou não com
comunidades eclesiais. Promovemos o
protagonismo, o uso do tempo livre, a
prevenção de vícios, o desenvolvimento
físico e o trabalho em equipe.
Apoiamos a Comissão Diocesana de
Adolescentes e juventudes, composta
por jovens e conselheiros de diferentes
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congregações religiosas que colaboram na formação, animação e acompanhamento de grupos que fortalecem
os vínculos humanos, a elaboração do
projeto de vida e o acompanhamento pessoal e comunitário com Jesus
Cristo, promovendo espaços de espiritualidade e comunhão, colocando-se
em serviço e praticando testemunho
no cotidiano , a fim de proclamar
o Evangelho, através de reuniões,
retiros, subsídios, vigílias, caminhadas
e missões.
Também colaboramos na Comissão
Diocesana de Missões, fortalecendo a
infância e adolescência missionárias:
formação de animadores, subsídios e
reuniões. Também apoiamos a animação
de assembleias diocesanas. Buscamos promover a pastoral conjunta, a

dinamização eclesial, a formação leiga,
a espiritualidade, o protagonismo e o
compromisso evangelizador na Igreja e
na sociedade.
Atualmente, estamos fazendo um diagnóstico direcionado com empreendimentos existentes para fornecer treinamento
e assessoria para iniciativas econômicas
em consonância com os programas
existentes em outras dioceses. Também
está sendo desenvolvido um grupo de
economia solidária para a produção e
comercialização do artesanato, composto
por jovens adultos.
Tivemos a oportunidade de compartilhar
a vida com os Irmãos Jeff e Fachi, que
nos ajudaram a vivenciar a fraternidade,
construindo espaços de comunhão. Nos
conscientizamos do projeto que temos

de viver nesse momento histórico, sendo
resilientes, promovendo o diálogo e o
bom humor. Também fomos visitados
pelo irmão Manuel, administrador da
Província da América Central. Obrigado
pelo acompanhamento e proximidade.
O Irmão Jong Acosta terminou seu
tempo no Programa Lavalla200> e, em
breve, voltará à sua Província de origem.
Como comunidade, agradecemos a Deus
e a ele por sua presença entre nós. A
partilha de sua vida todo esse tempo enriqueceu a todos nós. Desejamos a você
o melhor na nova fase que começa.
Unidos em Jesus, Maria e Champagnat
Jorge Gaio, Jong Acosta, Sylvia Pérez e
Ricardo Miño
Comunidade “Montagne” Lavalla200>
Holguin, Cuba

29 de abril, memória do Ir. Moisés Cisneros
O Ir. Moisés Cisneros nasceu em 12
de agosto de 1945, em Quintana de
Raneros, León, Espanha, no seio de
uma família que soube inculcar em
todos os seus filhos um profundo
sentido da vida e da fé católica,
herança já de tradição e de vivência
familiar. Iniciou seu apostolado em El
Salvador, na Escola Santo Afonso. A
partir do Liceu Salvadorenho realizou
uma bela projeção na comunidade
de Atehuán. Foi fundador da comunidade de Chichicastenango. Sendo
diretor da Escola Marista da Guatemala, na zona 6, foi assassinado em
seu escritório no dia 29 de abril de
1991.
Com sua morte violenta deixou uma
lembrança de dedicação e entrega às pessoas simples de Ateos, Chichi e na zona 6, de atenta preocupação com os
jovens Irmãos de sua comunidade, em seus 25 anos como apóstolo entre as crianças e jovens e sua fidelidade até a
morte, confirmando o texto evangélico: Se o grão de trigo não cai na terra e morre, fica infecundo; porém se morre, dá
muito fruto.”
15 de maio de 2017: Início da Causa de Beatificação do Ir. Moisés Cisneros
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SÍRIA

MARISTAS AZUIS ATENDEM PESSOAS					
QUE NÃO ESTÃO ASSISTIDAS DEVIDO AO COVID-19

D

evido às medidas implementadas pelo governo da Síria
para limitar a propagação do Coronavírus, muitas pessoas
idosas, doentes ou pobres foram deixadas sozinhas e não
têm recursos para suprir suas necessidades básicas. Diante
desta situação, os Maristas Azuis estão prestando assistência a
um grupo de pessoas que vivem em condições econômicas e
sociais difíceis.
“Neste tempo de pandemia e confinamento, nós, Maristas Azuis,
somos sensíveis à situação dos idosos, a maioria deles isolados,
sem recursos, deficientes ou doentes”, dizem os maristas de
Alepo em sua página no Facebook.

Misean Cara, através da FMSI,			
ao lado dos Maristas
Neste período de crise sanitária, o programa dos Maristas Azuis,
financiado pela Misean Cara, através da mediação da ONG do
Instituto, a FMSI, está ajudando idosos vulneráveis através da
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distribuição de alimentos e outras necessidades básicas. Cinco
mulheres deslocadas foram selecionadas para trabalhar na
cozinha e preparar refeições. Um senhor é responsável pelos
suprimentos necessários, enquanto que os voluntários maristas
se encarregam de distribuir os alimentos. Estes funcionários
trabalham sob a supervisão da Sra. Leyla Ataki Moussalli, uma
das líderes do grupo dos Maristas Azuis .

“Misean Cara”
Esta é uma organização irlandesa que, em colaboração com a
agência governamental “Irish Aid”, financia projetos de solidariedade e desenvolvimento de congregações missionárias.
Os Irmãos Maristas, através da FMSI, também trabalham em
colaboração com a Misean Cara.
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ÁFRICA DO SUL

LIVRO NARRA A LUTA CONTRA A EDUCAÇÃO
SEGREGACIONISTA NO PERÍODO DO APARTHEID

"T

he Open School Era (19761986)” é o título do livro publicado há alguns dias pelos Irmãos
Maristas da África do Sul, da Província
Austral. A obra trata da luta conta a
educação segregacionista durante a era
do Apartheid no país africano e o papel –
junto com outras Congregações católicas
– que os Maristas assumiram em favor de
uma educação sem distinção de raças.
O livro foi escrito pelo Irmão Jude Peiterse,
em colaboração com a Sra. Robyn Picas.
O Ir. Jude foi professor e diretor do Colégio
Marista do Sagrado Coração no final dos
anos 60 e início dos anos 70. Seu trabalho,
por fomentar a igualdade dos menos favorecidos, em uma época muito turbulenta,
mereceu-lhe o prêmio especial em 2017,
quando a Universidade Santa Agostina, da
África do Sul, uma entidade católica, o reconheceu por sua
grande contribuição para o “Bem comum” (prêmio semelhante ao Honoris Causa). O Ir. Jude foi um dos líderes maristas,
juntamente com outras lideranças religiosas, em conseguir
que o Estado aceitasse escolas abertas.
A Sra. Robyn Picas, que colaborou com a obra, trabalhou
muitos anos como professora e diretora do Colégio Marista
Sagrado Coração, em Joanesburgo.
Ao apresentar o livro marista, o Ir. Mario Colussi recordou
que o Ir. Jude, junto com os Irmãos Maristas da África do Sul,
promoveu a abertura de postos de alto nível em suas escolas
para educadores leigos maristas no final da década de 1970.
Nesse período, ele desempenhou a missão de superior
provincial na África do Sul e trabalhou com as lideranças
tanto masculinas como femininas católicas para superar os
problemas comuns da educação católica. Foi nesse momento
que a era das escolas abertas estava começando.
Você poderá ver o vídeo da apresentação do livro “The Open
School Era (1976-1986) no vídeo aqui abaixo, em inglês.

Mariano, em Linmeyer; os três, em Joanesburgo.
Na década de 90, oito netos de Nelson Mandela estudaram
no Colégio do Sagrado Coração, um dos três colégios maristas de Joanesburgo que, nessa época, já contava com um
número importante de alunos negros. Mandela veio a este
Colégio antes e depois de haver sido eleito presidente da
África do Sul, recordou o Ir. Joseph Walton (diretor do colégio
à época), ao ser entrevistado pelo Ir. Jude Pieterse.
Se você estiver interesado em comprar um exemplar do livro,
pode contatar o Ir. Mario Colussi, na África do Sul, através do
seu e-mail: mario.colussi@marist.org.za

Escolas Maristas na África do Sul
Os Irmãos Maristas chegaram à cidade do Cabo em 1867 e
fundaram as duas primeiras escolas. Hoje, existem cinco escolas maristas: o Colégio Marista Santo Henrique, em Durban
e o Colégio São José em Rondebosch, ambos na cidade do
Cabo; o Colégio Marista de San David, em Inanda, o Colégio
Marista do Sagrado Coração, no Observatório, e o Colégio
29 I ABRIL I 2020
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PRIMEIRO DE MAIO, DIA DO RELIGIOSO IRMÃO

E

m concomitância com a festa de São José Operário, há alguns anos a Conferência dos Superiores Maiores dos Estados
Unidos celebra a festa do Religioso Irmão. Também em outros países os Irmãos maristas estão incentivando a celebração
dessa festa, junto com outras congregações de Irmãos, aproveitando a data para recordar a importância dessa vocação
no seio da Igreja, rezando pelos Irmãos e divulgando esse estilo de vida.
Recordamos nesse dia o documento da Igreja sobre a vocação do Religioso Irmão (Identidade e Missão do Religioso Irmão na
Igreja’ – E todos vocês são Irmãos – English | Español | Français | Português | Italiano) e igualmente a Regla de Vida de los Hermanos Maristas.
Aqui abaixo divulgamos alguns recursos preparados para esse dia, pelas Províncias dos Estados Unidos e da Austrália.
Estados Unidos
adaptar para usar nesse dia
Guia para celebrar o dia do Religioso Irmão: English | Español |
No dia primeiro de maio será lançado um vídeo, em homenagem
Italiano
a essa vocação, que poderá ser visto nas redes sociais:
Austrália
Facebook: Marist Brothers Life (@MaristVocations)
Oração (Download PDF – Inglês) que as comunidades podem
Instagram: Marist Brothers Life Aus (@fmsbrothers)

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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