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NOTÍCIASMARISTAS

No dia 20 de 
maio de 1789 
− ano do 

início da Revolução 
Francesa − nascia 
Marcelino José Bento 
Champagnat. O local 
é uma casa modes-
ta edificada com 
pedras, na aldeia do 
Rosey que atualmente 
pertence à comuna de 
Marlhes, à 900 metros 
de altitude, que se 
localiza no cantão 
rural de Saint-Genest 
Malifaux. O maior 
centro urbano está à 
23 km, Saint-Etienne, 
fronteira sudeste do Departamento do Loire. Na época, viviam 
em Marlhes aproximadamente 2.700 habitantes. É uma região 
pouco fértil, fria, e, quando nasceu Champagnat, havia uma mor-
talidade infantil elevada (30% de mortes anuais), com significati-
va mortalidade juvenil. Cerca de 60% da população era formada 
por agricultores.  É nesse típico cenário rural que encontramos 
a família de Jean-Baptiste Champagnat, o pai de Marcelino, um 
pequeno comerciante e lavrador, que chegou a ocupar cargos 
públicos durante a Revolução. A mãe, Marie-Thérèse Chirat, é 
dona de casa e cuida dos nove filhos do casal. Depois de Marce-
lino, nascerá ainda o décimo.

Anos mais tarde, o Padre Marcelino Champagnat recorda sua 
infância no pedido de reconhecimento do Instituto, encaminhado 
ao Rei Louis-Philippe. A carta diz assim: 

“Nascido no cantão de Saint Genest Malifaux, Departamento do 
Loire, só consegui aprender a ler com inúmeras dificuldades, por 
falta de professores competentes. Senti desde então a urgente 
necessidade de uma instituição que pudesse, com muito menor 

custo, realizar na região rural o que os Irmãos das Escolas Cris-
tãs realizam nas cidades” (Cartas, n.34).

Peregrinação virtual
Celebrar o nascimento do fundador peregrinando até Rosey e 
Marlhes é um convite para nos reconectarmos com as nossas 
origens.  Ao contemplar essa terra, suas edificações e seus 
significados, somos convidados a vislumbrar novos sonhos para 
os dias atuais, assim como o fez Marcelino Champagnat em seu 
tempo.

Hoje e nos próximos meses, a Rede de Centros de Memória Ma-
rista convida a família marista global para peregrinar aos lugares 
fundacionais do Instituto. Alguém pode estar perguntando: como 
isso é possível, se a pandemia impossibilita deslocamentos e via-
gens? Na verdade, nós viajaremos juntos por meio do projeto Pe-
regrinação Virtual, conectando nossas mentes e corações através 
da experiência de virtual-tours 360°. A peregrinação pode ser 
realizada com o uso de smartphones, tablets, VR-glasses ou 
computadores. Em todos os passeios o peregrino encontrará 

ROSEI, 20 DE MAIO DE 1789

CELEBRAÇÃO DO NASCIMENTO       
DE MARCELINO CHAMPAGNAT

https://champagnat.org/es/celebracion-del-nacimiento-de-marcelino-champagnat/
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informações históricas em Inglês, Espanhol, Português e Francês, 
além de sons ambientais (o Gier, pássaros, sinos…) e belíssimas 
trilhas musicais.
Na celebração do nascimento de Marcelino, a primeira Peregri-
nação Virtual será para a aldeia de ROSEY e igreja de MARLHES.

Siga as instruções:
Para participar utilizando smartphones, tablets, VR-glasses: 
acione e aponte a câmera para o QR Code abaixo. Aceite abrir o 
link apresentado.
Participar utilizando computador: clique nos links abaixo. Depen-
dendo do seu navegador web, será necessário habilitar “executar 
som automaticamente / permitir som”.

• ROSEY – http://q-r.to/bak66P
• IGREJA DE MARLHES – http://l.ead.me/bak665
Esses serviço é oferecido pelo Memorial Marista de Curitiba.

Rosey Marlhes

ARGENTINA

OS CENTROS EDUCACIONAIS DA PROVÍNCIA CRUZ  
DEL SUR PROMOVEM INICIATIVAS PARA ACOMPANHAR 
AS FAMÍLIAS AFETADAS PELA COVID-19

Diante da contingência causada 
pela COVID-19, os Centros de 
Educação Comunitária Maris-

ta (CECs) da Província Cruz del Sur 
(Argentina, Uruguai e Paraguai) estão 
promovendo obras de atendimento e 
corresponsabilidade nas diferentes lo-
calidades onde estão presentes, com 
a firme e perseverante determinação 
de trabalhar pelo bem comum, onde 
todos são responsáveis por todos.

Uma tarefa vital e urgente deste 
período é a assistência alimentar e a 
distribuição de produtos básicos de 
higiene. Os centros estão fornecendo 
cesta básica com alimentos e traba-
lhando com agências estatais para 
fortalecer a rede de ajuda nos bairros.

Com as medidas de isolamento social, os CECs estão em 
permanente comunicação com as crianças, adolescentes e 
suas famílias, através de sua presença física no território, 
e agora também de forma virtual, através das diferentes 
plataformas, onde reúnem propostas de lazer, apoio edu-
cacional, reflexões e informações sobre serviços e preven-
ção, que buscam sustentar os vínculos de forma criativa, 
próxima e calorosa.

Os Centros de Educação Comunitária Marista da Província 
também continuam acompanhando de perto as crianças 
que passam por situações em que seus direitos foram 
violados. Através de redes sociais, cada centro educati-
vo propõe diferentes iniciativas para estar mais próximo 
daqueles que mais precisam, com o compromisso de ser 
comunidades vitais, e ainda mais, em tempos de pande-
mia.

http://q-r.to/bak66P
http://l.ead.me/bak665
http://www.memorialmarista.org.br/
https://champagnat.org/es/compartiendo-el-viaje-en-quito-ayuda-a-los-migrantes/
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GUATEMALA

19 IRMÃOS COMPLETAM A ITINERÁRIO 
EM TORNO DOS VOTOS PERPÉTUOS

No final do percurso de formação 
do pós-noviciado, um grupo de 
dezenove irmãos das Províncias 

da América e Compostela participou, de 
4 de fevereiro a 13 de maio, no Centro 
Marista de Formação da Cidade da Gua-
temala, na Província da América Central, 
de um curso de formação em prepara-
ção à profissão perpétua.

Os participantes eram de nove provín-
cias do Instituto: Brasil Centro-Norte (5), 
Brasil Centro-Sul (5), Brasil Sul-Ama-
zônia (1), Santa Maria de los Andes (1 
do Peru), Norandina (2 da Colômbia), 
América Central (1), México Ocidental 
(2), México Central (1), Compostela (1 de Portugal) e um dos 
Estados Unidos que, devido à pandemia, não pode se juntar 
ao grupo.

A equipe de coordenação do Itinerário foi formada pelos ir-
mãos Luis Felipe González (México Central), Anacleto Peruzzo 
(Brasil Centro-Sul), Rodrigo Cuesta (América Central) e Gilles 
Lacasse (Canadá).

O itinerário tinha como objetivo principal “oferecer aos Irmãos 
um tempo significativo de formação nesta etapa do Pós-no-
viciado, como oportunidade para aperfeiçoar sua resposta 
segundo a “nova forma de ser Irmãos” (XXII Capítulo Geral) e 
aprofundar e reafirmar a opção da Profissão Perpétua”.

O curso, inicialmente programado de 4 de fevereiro a 13 de 
maio de 2020, terminou no dia 10 de abril devido à covid-19, 
tendo sido suspensas a experiência missionária e a peregri-
nação aos lugares maristas na França.

Todos os Irmãos foram alojados no Centro de Formação 
Marista da Cidade da Guatemala e entre todas as atividades 
realizadas, podem-se destacar:

• Semana do conhecimento, integração comunitária e 
reoganização da vida cotidiana e com o contexto da 
Guatemala

• Workshops sobre “Crescimento Pessoal”, “Afetividade e 
Sexualidade”.

• Workshops sobre “Vida Religiosa na América Latina”, 

“A Nova Face do Irmão na Regra de Vida” e “Proteção e 
Defesa dos Direitos da Criança”.

• Duas semanas de retiro: a primeira com o tema dos 
Votos à luz da Regra de Vida, e a segunda em torno da 
Espiritualidade Apostólica Marista.

• Celebração da Semana Santa.
• Visita às obras maristas na Guatemala e aos irmãos 

anciãos da Casa Champagnat na Guatemala.

Alguns workshops foram ministrados pelos irmãos João 
Gutemberg (Brasil Sul-Amazônia), Sebastian Ferrarini (Brasil 
Sul-Amazônia), Santiago Otero (América Central). E por razões 
já mencionadas, o Irmão Patricio Pino (Santa Maria de los 
Andes) não pôde participar. Por outro lado, os seguintes leigos 
maristas também apoiaram nos workshops: Leandro Miranda, 
Gema Ortíz, Eusebio Rubo, Gustavo Balbinot, Vicky Racancoj e 
a Irmã Rutilia Hernández do Instituto Secular San Bonifacio.

A volta às províncias
Dadas as políticas adotadas para lidar com a pandemia 
provocada pela Covid-19, foi decidido terminar o Itinerário 
antes do previsto e os Irmãos foram convidados a aproveitar 
as oportunidades de retornar às suas províncias. Até hoje, 11 
irmãos do Brasil retornaram ao seu país no dia 10 de abril, 
em um voo humanitário. Três irmãos do México retornaram 
ao seu país em 24 de abril com um voo de repatriação. Ainda 
estão na Guatemala, esperando por possibilidades de voltar 
aos seus respectivos países: 1 Irmão de El Salvador, 1 Irmão 
do México, 1 Irmão do Brasil, 1 Irmão do Canadá, 1 Irmão de 
Portugal, 1 Irmão do Peru e 2 Irmãos da Colômbia.

https://champagnat.org/es/19-hermanos-terminan-el-itinerario-en-torno-a-los-votos-perpetuos/
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BRASIL: CENTRO SOCIAL MARISTA DE PORTO 
ALEGRE – CESMAR

ESTADOS UNIDOS: CHICAGO, NOVOS VICE-
PRESIDENTE SARAH HUGHES E PRESIDENTE JACK 
HARMON DO CONSELHO DOS ESTUDANTES

BRASIL: ENTREGA DE DOAÇÕES PARA OS 
EDUCANDOS DO CENTRO SOCIAL MARISTA 
APARECIDA DAS ÁGUAS

SAMOA AMERICANA: DESPEDIDA DOS IRMÃOS 
DONALD TEIXEIRA E KEVIN O’MALLEY

ALEMANHA: CONFERÊNCIA ON-LINE COM TODA A 
ESCOLA MARISTEN-GYMNASIUM FURTH

mundo marista

COLÔMBIA: NOVICIADO “LA VALLA”, EM MEDELLIN

A ONGD SED, através da delegação da SED na Província 
Ibérica, propôs, há algumas semanas, aos grupos de 
“Mães Solidárias” das escolas da Província Marista 

Ibérica um projeto de solidariedade para criar máscaras e dis-
tribuí-las para as zonas mais carentes. A iniciativa foi abraçada 
também pelo grupo “Famílias solidárias” do Colégio Marista de 
Villalba, pelo grupo PASOS do Colégio 
São José del Parque de Madrid e 
pelos grupos de “Mães solidárias” 
dos colégios maristas de Guadalajara 
e Talavera de la Reina.

Em Villalba estão entregando as 
máscaras que já fizeram à “Cáritas 
de la Sierra” e a esperiência que 
os maristas ali fazem foi partilhado 
através deste vídeo.

Por outro lado, o grupo PASOS de 
San José del Parque está colabo-
rando com o Centro de Saúde de 

Canillejas e, para além das máscaras, 
estão criando aventais impermeáveis. 
O tecido e material utilizado tem um 
valor especial para a área da saúde, 
que a nível técnico se chama TNT:

A SED Ibérica cobre o custo de 
aquisição de todo o material para 
estas atividades nas quatro escolas 
mencionadas, contando com o apoio 
da Fundação Edelvives.

ESPANHA

MÁSCARAS SOLIDÁRIAS FEITAS PELA PROVÍNCIA IBÉRICA

https://youtu.be/ulMu-aBae1E
https://champagnat.org/es/mascarillas-solidarias-en-la-provincia-iberica/
https://champagnat.org/es/mascarillas-solidarias-en-la-provincia-iberica/
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Na Casa da Criança de Tires, em Cascais, Portugal, vivem 
filhos de reclusas ou crianças vítimas de negligência, 
abusos e maus-tratos. Neste acolhimento, que se pres-

supõe temporário, profissionais e voluntários são uma espécie 
de segunda família: protegem, educam e dão colo, garantindo 
os cuidados adequados às suas necessidades e proporcionando 
condições que promovam os direitos das crianças, especialmen-
te o direito a ter um Lar e uma Família.

Atualmente, em sobrelotação, a Casa de Acolhimento Residencial 
acolhe 13 crianças, que são acompanhadas por 12 colaborado-
res, que trabalham em regime de rotatividade.

Até aos três anos, as crianças vivem com as suas mães no 
Estabelecimento Prisional de Tires, a poucos metros da Casa 
da Criança, e ainda que devidamente protegidas crescem em 
ambiente prisional. Aos 3 anos, face à inexistência de retaguar-
da familiar integram o centro marista com vista à sua inclusão 
social.

Tendo por base uma intervenção multidisciplinar, a missão da 
Casa é reparar e reabilitar num ambiente acolhedor e seguro, 
que prevê uma intencionalidade terapêutica e incide na sociali-
zação, educação, formação e no desenvolvimento das crianças. 
Paralelamente, dinamiza uma intervenção em meio prisional, 
junto da família destas crianças, munindo mães e pais reclusos 
de competências pessoais, sociais e parentais com o objetivo 
último de inverter a tendência destrutiva do seu percurso de vida, 
o ciclo e a transgeracionalidade da criminalidade.

Desde a sua inauguração, em 2001, a instituição, que integra a 
Fundação Champagnat da Província Marista Compostela, já aco-
lheu mais de 120 crianças. Uns ficam mais tempo do que outros, 
dependendo da moldura penal dos seus progenitores.

Em tempos de Coronavírus
Desde o dia 16 de março que estamos 
fechados em casa.

A forma como estas crianças viveram 
esta situação elevou a nossa respon-
sabilidade e compromisso, ressaltando 
o nosso espírito de família e o sentido 
de presença junto daqueles que são, 
mais que o nosso trabalho, o nosso 
propósito de vida. Contamos com uma 

equipa de colaboradores fantástica que rapidamente se mobili-
zou no sentido de garantir que passagem por esta nova realidade 
fosse serena e segura e que a memória deste período da sua 
vida fosse a melhor possível, em detrimento da sua vida pessoal. 
É assim que vivemos todos os dias nesta Casa feita do amor que 
caracteriza uma FAMÍLIA.

As nossas rotinas foram reorganizadas atendendo à necessidade 
de mantermos o cumprimento das tarefas escolares, a prática de 
atividade física, as brincadeiras e o laço afetivo com a nossa fa-
mília, garantindo a maior normalidade possível e salvaguardando 
a estabilidade emocional de todos, crianças e adultos que delas 
cuidam. Estamos isolados do mundo mas não daquilo que nos 
caracteriza. Continuamos a brincar, a jogar, a partilhar sorrisos e 
gargalhadas, a fazer birras e a rebolar na relva, a ver a forma das 
nuvens e terminamos o nosso dia a ver o melhor pôr do sol do 
mundo. E todos os dias começamos de novo!

A maior dificuldade para os meninos, nesta fase, é não estar 
com a sua família mas conseguimos garantir que todas as 
famílias tivessem a possibilidade de falar com os filhos, por vídeo 
chamada, disponibilizando os recursos necessários. Hoje e sem-
pre, as crianças acolhidas na Casa da Criança de Tires podem 
contar com esta família de “faz-de-conta” que, tal como nos 
contos, irá fazer com que o final desta história seja o tradicional e 
“viveram felizes para sempre”. Estamos sempre com um sorriso 
nos lábios, com um olhar presente, com um abraço apertado, um 
obrigada e um “eu gosto muito de ti”! A verdade é uma: o que 
permanece todos os dias é o amor que temos uns pelos outros! 
É termos um porto de abrigo onde podemos descansar a alma 
enquanto esperamos que o “corona saia”, dizem eles!

Quando nos pedem isolamento social estamos mais juntos do 
que nunca! E isso é um dos paradoxos mais felizes de todos os 
tempos! E isso é tão essencial e pode ser tão visível!

Carla Nunes Semedo – Diretora Técnica

PORTUGAL

CASA DA CRIANÇA DE TIRES:       
EDUCAR PARA A LIBERDADE

https://champagnat.org/es/casa-da-crianca-de-tires-educar-para-la-liberdad/
https://champagnat.org/es/casa-da-crianca-de-tires-educar-para-la-liberdad/
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De 4 a 6 de maio, o 
Escritório (Oficina) 
Internacional de 

Educação Católica (OIEC), 
que agrupa a educa-
ção católica em todo o 
mundo, realizou sessões 
interativas on-line sobre a 
Covid-19. Durante a vídeo 
conferência, o Irmão Mark 
Omede, co-diretor do 
Secretariado de Educação 
e Evangelização, e Diugar 
Matera, secretário do Se-
cretariado, representaram 
o Instituto Marista, mem-
bro associado da OIEC.

O encontro virtual, moderado por Phili-
ppe Richard, Secretário-Geral da OIEC, 
foi convocado para ouvir as experiências 
dos membros sobre a pandemia provo-
cada pela Covid-19 e seu impacto na 
educação e na missão católica.

Quentin Wodon, um economista que 
lidera a Prática de Educação Global do 
Banco Mundial e que trabalha volun-
tariamente para a OIEC, compartilhou 
uma visão geral da situação ao redor 
do mundo. Em sua intervenção, Wodon 
falou sobre a crise do coronavírus e 

os desafios enfrentados pelas escolas 
católicas em muitos países.

O Sr. Wodon discutiu os resultados da 
pesquisa online (realizada pela OIEC) 
sobre como a pandemia está afetando 
a educação católica. Os resultados 
reuniram respostas de 30 países. A pes-
quisa mostra que 78% dos alunos estão 
sendo alcançados através do ensino à 
distância pela Internet. No entanto, onde 
existem várias limitações, fazem uso de 
rádio, telefones celulares e outros meios 
de comunicação.  Alguns países estão 
adaptando o currículo até setembro; 

enquanto alguns países não têm clareza 
sobre as datas de reabertura, mas 
esperam reabrir antes do final do ano 
letivo. Alguns países também expressa-
ram preocupação com o impacto sobre 
as inscrições. Muitos estão preocupados 
que as matrículas caiam 30%. Mais 
informações sobre como lidar com a 
situação serão compartilhadas nos 
próximos dias, com alguns artigos sobre 
o assunto, anunciou Woodon.

Os participantes dos encontros em 
videoconferência falaram sobre os 
desafios que enfrentam para responder 

à emergência sanitária, de-
senvolvendo novos projetos 
de estudo on-line, dificulda-
des dos pais no pagamento 
de mensalidades, falta de 
acesso à internet e falta de 
recursos tecnológicos por 
parte de alguns alunos e as 
expectativas dos pais para o 
sucesso do e-learning, entre 
outros tópicos.

CASA GENERAL

REPRESENTANTES DE ESCOLAS CATÓLICAS  
REFLETIRAM SOBRE O DESAFIO DA EDUCAÇÃO 
DURANTE O PERÍODO DA COVID-19

https://champagnat.org/es/representantes-de-las-escuelas-catolicas-reflexionaron-sobre-el-desafio-de-educar-durante-el-periodo-covid-19/
https://champagnat.org/es/representantes-de-las-escuelas-catolicas-reflexionaron-sobre-el-desafio-de-educar-durante-el-periodo-covid-19/
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CASA GENERAL

NOVOS CANDIDATOS PARA O PROGRAMA LAVALLA200>

Iniciamos nosso programa de preparação e 
discernimento para 8 novos candidatos: De-
nise Hernández Sánchez, Esmeralda Caudel, 

Mariana Moroñes e Mayra Ileana Gutiérrez 
Márquez (México); Ruben Galego Montero e 
Silvia Ines Martinez Garcia (um casal – Es-
panha); Maria Liezel Igoy (Filipinas); Ir. Luis 
Sanz de Diego (Chile). Apesar das limitações 
desse novo momento que estamos vivendo, 
todos eles estão interessados em assumir um 
compromisso e se juntar a uma comunidade 
internacional, a partir do final deste ano.
Este ano, como não podemos nos reunir em 
um só lugar, teremos que fazer reuniões de 
grupo através do aplicativo Zoom, com tradução para o espa-
nhol e inglês, e com a possibilidade de conversarmos em pe-
quenos grupos. A equipe, os candidatos e os tradutores estão 
aprendendo a gerenciar a tecnologia ao longo do caminho.
Há, por exemplo, uma diferença de fuso horário de 13 horas 
entre Manila e Guadalajara; por isso, estaremos limitados às 
poucas horas disponíveis quando todos estarão acordados. 
Também teremos acompanhamento pessoal com cada um.
No início desta semana de orientações, o Ir. Ernesto Sánchez, 
Superior Geral, juntou-se a nós, desde seu escritório, para 
acolher e encorajar o grupo, que depois agradeceu por suas 
palavras. Além disso, em um determinado momento, todas as 
seis comunidades existentes se juntaram ao grupo, para cum-
primentar os candidatos e compartilhar um pouco de suas ex-
periências. Surpreendentemente, tivemos contato visual, exceto 

com as comunidades de Holguín (Cuba) e Tabatinga (Brasil), 
onde a internet é muito lenta, e tiveram que usar chamadas de 
voz através do Whatsapp.
Nossos orientadores regulares se colocaram à disposição para 
realizar seus workshops de 3 dias online nos próximos dois 
meses do programa – uma experiência nova para alguns deles.
Se tudo correr bem, o Ir. Ernesto, então, fará suas nomeações 
e as encaminhará até o final de julho, sabendo que eles terão 
que esperar, talvez até o final do ano, para obter os vistos e 
viajar.
Sentimo-nos realmente privilegiados por encontrar tanto entu-
siasmo e boas disposições nesses missionários maristas em 
nossos tempos.

Equipe Lavalla200> 
Irmãos Valdícer Fachi, Angel Medina e Jeff Crowe

A Semana Laudato Si’ homenageia o 
quinto aniversário da encíclica do 
Papa Francisco sobre o cuidado 

com a casa comum. O tema da semana 
é “tudo está interligado”.

Esta semana inaugura uma jornada de um 
ano de transformação, conforme cresce-
mos através da crise do momento atual 
com orações, reflexões e preparações 
juntos por um mundo melhor amanhã.

Atendendo ao convite do Papa Francisco 
para participar da Semana Laudato Si’, 
católicos ao redor do mundo vão refletir e 
preparar ações durante 16-24 de maio.

Vídeos:
O Papa Francisco convida você para 
celebrar a Semana Laudato Si’
Semana Laudato Si’: Construir um mun-
do melhor juntos

VATICANO

SEMANA LAUDATO SI’: 16-24 DE MAIO: 
TUDO ESTÁ INTERLIGADO

https://champagnat.org/es/nuevos-candidatos-para-el-programa-lavalla200/
https://youtu.be/DWXcyjYmJMo
https://youtu.be/DWXcyjYmJMo
https://youtu.be/dlewuvIkHDg
https://youtu.be/dlewuvIkHDg
https://champagnat.org/es/semana-laudato-si-16-24-de-mayo-todo-esta-conectado/
https://champagnat.org/es/semana-laudato-si-16-24-de-mayo-todo-esta-conectado/
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ÁFRICA DO SUL

MARIST MERCY CARE DISTRIBUI ALIMENTOS   
PARA FAMÍLIAS CARENTES ASSOLADAS PELA COVID-19

Marist Mercy Care’s The Place of 
Mercy and Hope, localizado em 
uma cidade rural em Addo, Cabo 

Oriental, na África do Sul, tomou a ini-
ciativa de fornecer cestas de alimentos e 
bens essenciais para os assentamentos 
formais e informais dos arredores para 
ajudar milhares de pessoas pobres 
atingidas pelo bloqueio em vista da 
prevenção contra o coronavírus.
Até 4 de maio, os centros forneceram 42 
mil refeições para as famílias que desde 
o início das restrições sofreram mais do 
que nunca.
Em pouco mais de quatorze 
anos de existência, o Place 
of Mercy and Hope, sob a 
gestão de Marist Mercy Care, 
tem feito milagres nesta área 
rural árida. Estabeleceram 
Centros de Desenvolvimento 
para a Primeira Infância, 
para crianças vulneráveis, 
orientaram escolas primá-
rias e secundárias do Vale, 
construíram e forneceram 
programas de alfabetização 
informática, estabeleceram 
uma clínica de saúde, mo-
bilizaram um grupo de assistente domiciliares para cuidar dos 
gravemente enfermos das comunidades e forneceram alimen-
tação a centenas de pessoas semanalmente.

Marist Mercy Care
Marist Mercy Care é um esforço conjunto entre os Irmãos Ma-
ristas, Irmãs da Misericórdia e Leigos no Vale do Rio Sundays, 

Addo, Cabo Oriental, África 
do Sul. O projeto auxilia 
famílias de comunidades 
carentes, com um enfoque 
específico nas crianças. Os 
programas incluem uma 
Creche e Pré-Escola, Clínica, 
cozinha social e Educação de 
Adultos, assim como o Acam-
pamento de Verão.

Apelo do Marist Mercy Care por causa da COVID-19
O centro continua sua missão durante o confinamento por 
causa da COVID-19, aliviando a pobreza das comunidades 
menos favorecidas, fornecendo itens essenciais, como cestas 
básicas e itens sanitários, utilizando estruturas, bases de apoio 
e envolvimento comunitário que construiu e mantém há mais 
de 14 anos. Veja aqui o apelo por causa da COVID-19.
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