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NOTÍCIASMARISTAS

■ O Conselho Geral iniciou, na segunda-feira, as sessões 
plenárias, que terminarão em 26 de junho.  Esta semana, o 
Conselho reflete sobre a atual pandemia no mundo e suas 
consequências.  Discute-se o papel do Conselho Geral na 
animação e governo do Instituto diante dessa nova situação, 
os caminhos a seguir, o reajuste dos planos, a solidariedade... 
É o início de uma reflexão que se aprofundará nas próximas 
semanas e meses.

■ No dia 31 de maio, o Ir. Rick Carey, da Província dos 
Estados Unidos, terminou seu serviço na Administração 
Geral, como diretor da FMSI. Estava na Casa Geral desde 

agosto de 2017, primeiro trabalhando na promoção dos 
direitos das crianças e, a partir de janeiro do ano passado, 
como diretor da Fundação. O Ir. Rick seguirá sua missão 
marista em Chicago. Em breve, será indicado o novo dire-
tor da Fundação.

■ A festa de São Marcelino, em Roma, será celebrada de 
maneira mais sóbria este ano. No dia 6 a comunidade dos 
Irmãos da Administração Geral participará da missa festiva 
na capela da Casa Geral. Os colaboradores da Administração 
Geral não estarão presentes, mas farão memória da vida de 
São Marcelino, antecipadamente, na quinta-feira.

Queridos Maristas de Champagnat,
No dia 6 de junho celebramos o nosso 
Fundador, este ano talvez de 
um modo muito diferente do 
que fazemos normalmente. 
Celebramo-lo de forma mais 
simples e discreta, mas não 
com menos profundidade e 
alegria do que outras vezes. 
Penso que a ocasião nos leva 
a honrar São Marcelino de 
uma perspetiva mais reflexiva.
Na maioria dos países onde 
estamos presentes, experimenta-
mos a forte pandemia que o mundo vive 
por causa da Covid-19. 

CASA GERAL
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https://champagnat.org/es/mensaje-del-h-ernesto-sanchez-b-con-motivo-de-la-celebracion-de-s-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_EN.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_ES.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_FR.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_PT.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_IT.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_DE.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_DU.pdf
https://champagnat.org/es/mensaje-del-h-ernesto-sanchez-b-con-motivo-de-la-celebracion-de-s-marcelino-champagnat/
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Em 06 de junho, celebramos o dia de São 
Marcelino Champagnat, fundador dos 
Irmãos Maristas. A festa, conforme a 

tradição católica, coincide com a data da sua 
morte, há 180 anos.
Nesse dia especial, a Rede de Centros de 
Memória Marista novamente convida a família 
marista global para peregrinar aos lugares 
fundacionais do Instituto. Hoje vamos visitar 
dois locais sagrados, que inspiram profunda 
reflexão: o quarto de Marcelino em l’Hermi-
tage, aonde ainda ecoam as palavras de seu 
Testamento Espiritual, local do seus últimos 
dias e da entrega definitiva à Deus; em 
seguida, vamos à Capela da Casa de l’Her-
mitage, local aonde repousam as relíquias de 
nosso santo fundador, local de veneração e 
discernimento vocacional sob o olhar materno 
da Virgem do Coração de Prata. São lugares 
especiais de agradecimento e comunhão para 
toda a família marista. Somos contagiados 
de gratidão pelo legado de sua vida e por sua 
presença espiritual junto a cada um de nós. 
Assim, pedimos por intercessão da Boa Mãe e 
Marcelino, que sejamos fortalecidos em nossa 
missão, tornando-nos as mãos e o rosto da 
terna misericórdia de Deus nesse mundo que 
carece de esperança. Siga as instruções:
Para participar utilizando smartphones, tablets, 
VR-glasses: acione e aponte a câmera para o 
QR Code abaixo. Aceite abrir o link apresen-
tado.
Participar utilizando computador: clique nos 
links abaixo. Dependendo do seu navegador 
web, será necessário habilitar “executar som 
automaticamente / permitir som ”.
• QUARTO DE MARCELINO EM L’HERMITAGE
 http://q-r.to/bak69F
• CAPELA DE L’HERMITAGE
 http://q-r.to/bak63M 

Esse é um
instrumento
disponibilizado pelo 
Memorial Marista 
de Curitiba.

Dia de São Marcelino Champagnat   
Peregrinação Virtual

http://q-r.to/bak69F
http://q-r.to/bak63M
http://www.memorialmarista.org.br/
http://www.memorialmarista.org.br/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
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29 DE MAIO, FESTA DA BEATIFICAÇÃO DE CHAMPAGNAT

CAPELA DA BEATIFICAÇÃO, ROSEY

A Rede de Centros de Memória 
Marista convida a família ma-
rista global para peregrinar aos 

lugares fundacionais do Instituto. A 
data de hoje nos recorda os 65 anos da 
Beatificação de Marcelino Champag-
nat, fundador dos Irmãos Maristas. A 
cerimônia foi presidida pelo Papa Pio XII 
no dia 29 de maio de 1955, na Basílica 
de São Pedro – Vaticano.

Em 1958, três anos após a beatifica-
ção de Marcelino, foi construída ao lado de sua casa natal, 
uma singela capela com belíssimos vitrais, financiada com 
doações de famílias e amigos maristas de todo o mundo. A 
ideia nutria a esperança da canonização, além de conceber 
um espaço de acolhimento espiritual aos peregrinos, cada vez 
mais numerosos.

Em tempos de pandemia, viajaremos juntos para a Capela de 
Rosey por meio do projeto Peregrinação 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 informações históricas em 
Inglês, Espanhol, Português e Francês, além de sons ambien-
tais (o Gier, pássaros, sinos...) e belíssimas trilhas musicais. 

Oferecemos o filme da Cerimônia de Beatificação (editado, 
em preto e branco), caso você desconheça esse precioso 
documento histórico. 

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. 
Dependendo do seu navegador web, será necessário habilitar 
“executar som automaticamente / permitir som ”.

• CAPELA DE ROSEY
• FILME BEATIFICAÇÃO MARCELINO 1955

No processo que antecedeu a beatificação foram apresentados os 
relatórios de duas curas excepcionais por intercessão de Marce-
lino: a cura de câncer no pâncreas e fígado da senhora Giorgine 
William Grondin, de 57 anos, dos Estados Unidos, em 1939; a 
cura de meningite aguda do jovem Jean-Antoine Ranaivo, de 13 
anos, em Madagascar, em 1941. Tais curas foram aceitas como 
milagres pelas comissões médico-científica, teológica e eclesial 
em 16 de novembro de 1954. Depois da aprovação dos milagres 
pelo Consistório, foi finalmente assinado no dia 19 de maio de 
1955 o Decreto Tuto para a Causa de Marcelino Champagnat. 
Vale lembrar que a etapa da beatificação de Marcelino foi iniciada 
em 1920 e durou 35 anos.
O projeto arquitetônico da Capela de Rosey foi desenvolvido pelo Sr. Moreau, de Saint Chamond, o mesmo arquiteto respon-
sável pelo projeto do anexo da capela de L’Hermitage, aonde repousam as relíquias de Marcelino. A linha arquitetônica da 
capela do Rosey se harmoniza com a paisagem e as habitações locais. As paredes foram construídas em pedra de granito 
cinza, abundante na região. A fachada acolhe uma estátua de São Marcelino. A comunidade dos Irmãos do Rosey continua 
a acolher os peregrinos com esmero e alegria.
Esses serviço é oferecido pelo Memorial Marista de Curitiba.

http://q-r.to/bak69F
https://youtu.be/b69cUYSoReE
https://champagnat.org/es/peregrinacion-virtual-capilla-de-la-beatificacion-rosey/
http://www.memorialmarista.org.br/
https://champagnat.org/es/peregrinacion-virtual-capilla-de-la-beatificacion-rosey/
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ESPANHA: MARISTAS ZARAGOZA

TIMOR LESTE: CASA DE FORMAÇÃO MARISTA, EM 
BAUCAU

ÍNDIA: TRABALHO SOCIAL DOS IRMÃOS MARISTAS 
EM BENGALA OCIDENTAL

CASA GERAL: ENCONTRO COM OS PROVINCIAIS 
DA REGIÃO ARCO NORTE

CASA GERAL: SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO 
GERAL

mundo marista

NIGÉRIA: OFICINA DE FORMAÇÃO EM TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – MARIST COM-
PREHENSIVE ACADEMY, UTURU

FRANÇA

NOTÍCIAS DA COMUNIDADE DE L’HERMITAGE

Desde meados de março, a casa de Notre-Dame de 
l’Hermitage precisou cumprir medidas de isolamento 
para conter a epidemia da Covid-19. Nenhum grupo ou 

pessoa esteve aqui hospedado nos últimos dois 
meses.
Para a comunidade, foi um tempo de provação, 
mas também de aprofundamento da vida comuni-
tária, em particular com a chegada de três novos 
Irmãos: Ir. Manel Castillo e Ir. Eladi Gallego, da 
Província de l’Hermitage, e Ir. Maurice Paul Raza-
nandro, da Província de Madagascar. Da comuni-
dade anterior saíram: Ir. Diogène Musine (Província 
África Centro-Leste) e Sra. Heloisa Afonso de 
Almeida Sousa (Província Brasil Centro-Norte). A 
comunidade, portanto, agora é composta por 7 
Irmãos. Lamentamos a ausência de leigo/leiga no 
projeto de L’Hermitage, que tem sido a caracterís-
tica desde o seu começo, em 2010.
Neste momento, estamos nos preparando para 
receber os grupos que mudaram suas reservas 
para datas mais favoráveis.

Na foto, da esquerda para a direita: Ir. Henri Catteau, Ir. Mauri-
ce Paul Razanandro, Ir. Eladi Gallego, Ir. Maurice Goutagny, Ir. 
Benito Arbués, Ir. Manel Castillo, Ir. Maurice Berquet.

https://champagnat.org/en/news-from-the-hermitages-community/
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CAMBOJA

ESCOLA PRIMÁRIA LAVALLA EM TAKHMAO,  
DURANTE A EMERGÊNCIA PELA COVID-19

Aqui no Camboja, escolas, igrejas 
e lugares de entretenimento ainda 
estão fechados, mas fábricas 

onde inclusive os operários trabalham 
junto com muitas pessoas, ainda estão 
funcionando.
No mês passado, o governo anunciou 
que as escolas permanecerão fechadas 
até novembro. Parece, todavia, que esta 
decisão será revista proximamente, em 
junho.
Enquanto isso, trata-se de arranjar-se 
com o ensino à distância, visto como 
uma grande solução para os alunos. Na 
verdade, a verdade é que mais de dois 
milhões de alunos não têm acesso a 
essa ferramenta, e a maioria encontra 
dificuldades para estudar e ensinar com esses meios e prova-
velmente não está fazendo o previsto para um bom resultado.
Nossos professores vêm à escola todos os dias e estão em 
contato regular com seus alunos. Incentivam os alunos a 
acompanhar as aulas pela TV e estão enviando planilhas 
através de diferentes canais digitais. Não tenho certeza se 
isso é eficaz, mas pelo menos os alunos estão fazendo algum 
trabalho escolar.
Na semana passada, um grupo da nossa equipe visitou um 
grande número de famílias dos estudantes nas Províncias.

Lavalla School - Cambodia
Um pequeno grupo de alunos veio morar conosco. Alguns deles 
são alunos que fizeram grandes cirurgias corretivas pouco 
antes do Natal. Eles alunos precisam de fisioterapia e cuidados 
médicos contínuos que não conseguem obter em casa. Portan-
to, todos os nossos profissionais de saúde estão aqui todos os 
dias fazendo fisioterapia intensiva para estes alunos. Há outros 
jovens que igualmente estão conosco porque suas situações 
familiares não lhes permitem ter os cuidados necessários.
Quando os professores foram visitar as famílias dos estudan-
tes, encontraram pessoas que precisam de assistência médica 
e por isso estamos angariando fundos para que eles possam 
consultar médicos e comprar medicamentos.
Conosco estão também 8 estudantes universitários que não 

têm acesso a internet em suas casas e conosco põem seguir 
as aulas on-line.
Por causa desses estudantes que estão conosco, temos fun-
cionários para cuidar deles, quando não estão seguindo aulas 
ou fazendo terapia: cozinheiros, acompanhantes, etc. É claro 
que as instalações do local precisam ser mantidas e por isso 
a equipe de manutenção continua trabalhando. Outros funcio-
nários vêm quando necessário. Nós continuamos pagando aos 
funcionários o salário integral, pois, caso contrário, não teriam 
como sobreviver.
Todos temos esperança de que os alunos possam voltar em 
breve. Mesmo ocupados com muitas tarefas, o lugar não é o 
mesmo sem os alunos.

A Escola Lavalla é a única escola primária em Camboja para 
alunos com deficiência física. Fundada em 1998 em uma 
pequena casa em Phnom Penh, mudou-se para uma cidade na 
periferia da capital chamada Takhmao, há 16 anos, para uma 
construção destinada para essa atividade.
Hoje a escola tem quase 100 alunos e a maioria vive no local, 
porque suas famílias, vivendo em regiões rurais, não têm con-
dições para dar-lhes acesso à educação. O programa de edu-
cação oferece um currículo acelerado de seis anos de ensino 
fundamental, que se conclui em três anos. Leia mais sobre a 
escola Lavalla: https://www.maristcambodia.org/lavalla-school

O irmão Tony Burrows relata a situação em Camboja, durante esse tempo de emergência causada por Covid-19. Ele fala principal-
mente da Escola Lavalla, em Takhmao, obra marista que educa crianças e jovens com deficiência física.

https://www.maristcambodia.org/lavalla-school
https://champagnat.org/es/la-escuela-primaria-lavalla-en-takhmao-durante-la-emergencia-covid-19/
https://www.maristcambodia.org/lavalla-school
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A Província Brasil Centro-Norte, 
em vista da festa de São Marce-
lino, no próximo dia 6 de junho, 

promove a Semana Champagnat que, 
este ano, será de 1º a 6 de junho, e 
acontecerá nas 28 Unidades Socioe-
ducacionais – 9 escolas sociais e 19 
colégios particulares, organizada pela 
Coordenação de Evangelização.
O tema deste ano é Champagnat, agente de mudança, e convida 
a cultivar a consciência de pertença e corresponsabilidade no 
cuidado com a vida no planeta.

Semana Champagnat virtual
Como a maioria dos eventos e pautas, em 2020, as atividades 
propostas para a Semana Champagnat serão virtuais, devido 
ao distanciamento social, que nos foi imposto, pela pandemia, 

provocada pelo novo coronavírus. 
O texto-base apresenta várias 
propostas d atividades que podem 
ser realizadas no ambiente virtual 
de aprendizagem, por meio de 
metodologias adequadas à nova 
realidade.
O Ir. Maicon Donizete Andrade, re-
presentando a equipe que organiza 

a Semana Champagnat, explica o objetivo da iniciativa: “ao reco-
nhecermos Marcelino como agente de mudança no seu tempo 
histórico, queremos, também, fortalecer nossa consciência de 
pertença e corresponsabilidade para com o planeta. Cuidar da 
vida faz parte do nosso jeito marista de ser. Queremos ser agen-
tes de mudança em nosso mundo. Sabemos que temos apenas 
duas mãos, mas nossos corações carregam os sentimentos e as 
esperanças de toda a humanidade”.

BRASIL

MARISTAS DE BRASIL CENTRO-NORTE SE PREPARAM 
PARA A FESTA DE CHAMPAGNAT

CASA GERAL

VIDEOCONFERÊNCIA DA EQUIPE AD HOC DA REDE MARISTA 
DE ESCOLAS MARISTAS

No dia 22 de maio de 2020, a 
equipe Ad Hoc da Rede Marista de 
Escolas realizou uma sessão para 

avaliar alguns pontos temas, entre os 
quais: a construção da futura plataforma 
digital da rede; a minuta do Documen-
to Oficial para eventuais Solicitações 
de Propostas, dito “RFP”, do inglês: 
Request for Proposal; a definição dos 
principais usuários da futura plataforma 
e considerações finais, como conclusão 
da mesma reunião.
Participaram do encontro: Ir. Luis 
Carlos Gutiérrez, Vigário Geral; Ir. 
Ben Consigli, link do Conselho Geral; 
Irmãos Carlos Rojas y Mark Omede, 
Diretores del Secretariado de Educa-
ção e Evangelização, junto com seu 
Secretário, Diugar E. Madera Buscari-
ni; Ir. Ador Santiago, Provincial de East 
Asia; Ir. Andreu Sánchez, Secretário 

da CME; Ir. Chano Guzmán, Província 
Mediterránea; Frank Malloy, Província 
de Austrália; Ir. Henry Uzor, Provín-
cia da Nigéria; Llorenç Claramunt, 
Província L’Hermitage; Montserrat 
Giménez, Província Ibérica; Ir. Nicéforo 
Garrán, Província de América Central; 
Ir. Natalino de Souza, UMBRASIL; Ma-

nuela Oliveira e Carolina Eichenberg, 
Província Sul-Amazônia.
Os participantes se conectaram de 
diferentes partes do mundo e refletiram 
sobre os argumentos acima menciona-
dos, que serão discutidos na próxima 
reunião a ser realizada em data ainda a 
definir.

https://champagnat.org/es/maristas-de-brasil-centro-norte-se-preparan-para-la-fiesta-de-champagnat-2020/
https://champagnat.org/es/videoconferencia-del-equipo-ad-hoc-de-la-red-de-escuelas-maristas/
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MÉXICO

CURSO ONLINE DE MESTRADO EM LIDERANÇA E GESTÃO 
EDUCACIONAL ABERTO AOS MARISTAS DE TODO O MUNDO

A Província da América Central, junto com a 
Universidade Marista de Guadalajara (Província 
do México Ocidental), iniciará em agosto uma 

nova sessão do Mestrado em Liderança e Gestão 
Educacional, dirigida a todos os maristas que dese-
jam se formar para continuar contribuindo de forma 
corresponsável com a missão de “tornar Jesus Cristo 
conhecido e amado” através de uma gestão inovado-
ra e um profundo sentido de identidade marista.
O curso de pós-graduação, realizado em modalidade 
virtual, tem duração de 2 anos (2020 – 2022) e está 
sob a direção do Irmão Nicéforo Garrán, Coordenador 
de Educação da Província da América Central e Ana 
Isabel Saborío Jenkins, coordenadora do programa. Do corpo 
docente fazem parte especialistas de diferentes países como 
Espanha, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Chile 
e Porto Rico.
Líderes, professores, administradores e maristas que com-
preendem o espanhol de todo o mundo – cujos países fazem 
parte da Convenção de Haia (para o reconhecimento dos docu-
mentos oficiais de qualificação) podem participar da proposta 
de formação marista.

Antecedentes do Mestrado
O projeto do Mestrado em Gestão Educativa Marista começou 
na Província da América Central, sob a direção do Irmão Luis 
Carlos Gutiérrez Blanco, atual Vigário Geral, e a coordenação 
de Ana Isabel Saborío. A iniciativa ocorreu através de um 
acordo de colaboração entre a Província e a Universidade 
Marcelino Champagnat, em Lima (Peru). Ao mesmo tempo, foi 
a Comissão Interamericana de Missão Marista que aceitou a 
proposta da Subcomissão de Formação de Diretores de iniciar 
um processo de formação para fortalecer as capacidades e 
desenvolver uma liderança integral que ajude a educação em 
cada país e o trabalho educativo. O primeiro mestrado (2013 
– 2014) foi realizado na Universidade Marcelino Champagnat 
de Lima e atualmente está sendo realizado pela Universidade 
Marista de Guadalajara.

Objetivos específicos do curso:
1. Reconhecer os componentes e o compromisso da lide-

rança ética de serviço na administração da educação dos 
centros maristas

2. Desenvolver visões e habilidades na organização e gestão 
de escolas que permitam a inovação nas micro e macro 
práticas das comunidades. Estar atento a novas possibi-

lidades de aconselhamento, coordenação e acompanha-
mento do trabalho em equipe.

3. Promover processos sustentáveis de gestão de pessoal, 
clima institucional e desenvolvimento profissional que res-
pondam a uma visão positiva de crescimento institucional 
e às dimensões próprias da Doutrina Social da Igreja.

4. Promover sistemas e competências para centros de 
planejamento baseados em visões e missões compartilha-
das, respeitando os valores institucionais, conscientes de 
sua responsabilidade social, de forma cooperativa e com 
projeção de curto, médio e longo prazo.

5. Estimular um clima de avaliação institucional positivo, 
através da compreensão e adaptação de competências de 
supervisão educacional e sistemas de avaliação interna e 
externa.

6. Promover e apoiar a reformulação e aprofundamento de 
projetos curriculares e educacionais, de liderança curricu-
lar, a fim de orientá-los para a inovação e transformação 
social, para a responsabilidade social, para a atenção aos 
mais necessitados.

7. Identificar e adaptar práticas educativas inovadoras e 
ações de gestão de classe que transfiram as mudanças 
para a realidade cotidiana dos centros e promover a atuali-
zação metodológica.

Atualmente, um total de 30 pessoas está concluindo seu proces-
so de tese de graduação na Universidade Marista de Guadalajara 
com o título de Mestre em Liderança e Gestão Educacional, 
sendo 24 do Chile e 6 da Província da América Central.

Para saber mais detalhes, encontra aqui um infográfico, e se 
estiver interesado em mais informações, pode entrar em conta-
to com este e-mail: coordinacion.maestriamarista@gmail.com

mailto:coordinacion.maestriamarista%40gmail.com?subject=
https://champagnat.org/en/online-postgraduate-course-in-leadership-and-educational-management-open-to-marists-throughout-the-world/
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MADAGASCAR

O COLÉGIO CHAMPAGNAT DE ANTANANARIVO   
E A CRISE DO CORONAVÍRUS

Para nosso colégio, 6 de junho, festa de São Marcelino 
Champagnat, é um dia que reúne a grande família marista 
– alunos, pais e também educadores – para celebrar a 

memória do Fundador. A festa é seguida de dois ou três dias 
de apresentações ao ar livre pelos alunos, professores e até 
mesmo pelos pais no pátio da escola, além de uma verdadeira 
festa.
O evento é sempre uma ocasião para levantar fundos em bene-
fício da escola e financiar diversos projetos, como a compra de 
novos livros ou de algum material didático.

A crise do coronavírus
A festa escolar é geralmente uma cerimônia de encerramento 
do ano letivo, que começa em setembro e termina em junho. 
No entanto, estávamos apenas no meio do segundo semestre, 
quando as aulas pararam devido à crise do coronavírus. Este 
ano, neste contexto particular, é impossível organizar férias 
como nos anos anteriores.
No momento, somente alunos que estão se preparando para 
os exames oficiais podem assistir às aulas pela manhã. Os das 
classes intermediárias ficam em casa. Devido à falta de meios 
e recursos, os pais vêm à escola buscar apostilhas e deveres 
para os filhos. De acordo com o calendário escolar, o final do 
ano letivo está se aproximando e todos estão se questionam 

sobre a continuação das medidas de contenção. As escolas 
privadas são severamente afetadas pela crise provocada pela 
covid-19. A incerteza e os muitos desafios causados por esta 
pandemia só irão agravar os problemas de educação das crian-
ças e jovens em todo o país.

Juventude Marista
Junto com a escola marista, existem duas outras escolas cató-
licas dentro do território da paróquia, mas as três estão longe 
de ser suficientes para atender a todos os pedidos de matrícu-
la. Entre os 2.200 alunos do Colégio Champagnat, há inclusive 
crianças que vêm de longe. Alguns levam mais de uma hora a 
pé para chegar à escola e também para voltar para suas casas. 
Felizmente, a maioria vem para a escola de ônibus.
A maioria das crianças são de famílias cristãs e muitos dos 
estudantes pertencem aos Jovens Maristas de Madagascar 
(JMM). Têm orgulho de viver o espírito marista de Champagnat: 
encontros regulares, partilha da Palavra, animação da liturgia, 
compromisso com os mais pobres nos diferentes bairros da 
capital, catequese na paróquia, são alguns exemplos das ativi-
dades nas quais estão ativamente envolvidos.

Colégio Champagnat
O Colégio Champagnat foi fundado em 1959 e está localizado 

https://champagnat.org/en/the-champagnat-school-of-antananarivo-and-the-coronavirus-crisis/
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na cidade de Antananarivo, no bairro popular de Anatihazo Iso-
try. Apesar de todos os desafios, os pais continuam a mandar 
seus filhos à escola porque acreditam no valor de educar seus 
filhos.
Desde a fundação do colégio, os Irmãos têm colaborado na 
vida pastoral da paróquia de São José de Anatihazo. Partici-
pam ativamente da comissão paroquial, ensinam catecismo e 
religião no colégio e na paróquia. Como em todas as escolas 
maristas do país, os Irmãos são os principais responsáveis pela 
gestão e administração da escola e dão aulas para os alunos 
de diferentes níveis. A escola abriu em 2015 o ensino médio. O 
resultado da primeira turma que se formou como bacharéis no 
ano passado foi satisfatório.

Ajuda para a educação
Como em todas as escolas particulares de Madagascar, 
as mensalidades escolares são pagas pelos pais, pois o 
governo não concede subsídios a escolas particulares. 

Para pagar os professores, a escola deve portanto cobrar 
taxas escolares dos alunos. A cada ano, a escola deve ter 
recursos suficientes para cobrir todas as necessidades, tais 
como trabalhos de restauração e reparo, a compra de ma-
teriais didáticos para as diversas atividades educacionais. A 
educação é cara para as famílias, mas elas estão cada vez 
mais preocupadas com o futuro e investem na educação de 
seus filhos.
ONGs e Fundações, em colaboração com o colégio, pagam 
mensalidades escolares para alguns grupos de crianças. 
Graças à cooperação das escolas com ONGs – que trabalham 
no campo social ou educacional – é sempre possível oferecer 
almoço a alguns alunos pobres que frequentam a escola. Todo 
o trabalho de extensão para ter mais salas de aula é fruto da 
ajuda externa que apoia o trabalho educativo dado às crianças 
sob a administração dos irmãos.

Ir. Ramarosandratana Camille

1 de junho de 2020 – Festa da Santíssima Virgem Maria, Mãe 
da Igreja
Prezados Maristas de Champagnat:

Em nome de nosso Conselho Provincial Marista dos Estados Uni-
dos, escrevemos para unir nossas vozes e corações aos de tan-
tos que, em nosso grande país, estão embraveados e indignados 
com o brutal assassinato de George Floyd. Sua morte segue-se 
a inúmeros outros atos de violência letal contra pessoas negras 
em nossa nação. Aqueles que cometem essas atrocidades sem 
sentido devem ser levados à justiça.
Nós nos unimos em oração com sua família, amigos e nossos 
concidadãos que choram sua trágica e desnecessária perda. 
Mas aqui é preciso mais do que oração. Como católicos e ma-
ristas, nós respeitamos a santidade de toda a vida. Somos todos 
irmãos e irmãs. Pela forma como vivemos e agimos, devemos 
testemunhar essa crença. Condenamos qualquer ação que não 
esteja de acordo com os valores do Evangelho.
Como educadores e evangelizadores, é confiada a nós a vida de 
geração em geração de jovens. Vamos ensinar-lhes o respeito 
mútuo, a tolerância e o amor. Sejamos também um exemplo 
para cada um deles enquanto caminhamos juntos para construir 
um mundo melhor.
Como Conselho, somos solidários com todos aqueles que legiti-
mamente protestam contra a morte de George Floyd e buscam 
justiça e reforma. Rezamos para que o façam de uma forma 

pacífica e construtiva. Unimos nossos corações e ações aos de 
nossos companheiros maristas, jovens e idosos, que defendem 
a dignidade e os direitos de todos os nossos irmãos e irmãs. 
No entanto, não podemos apoiar a violência que está ocorrendo 
atualmente em todo o nosso país.
Lembremos também nossos líderes cívicos eleitos; que lhes 
seja dada a força, visão e coragem para liderar nosso país neste 
momento de crise. Também lembramos em oração as pessoas 
que trabalham com justiça para manter a paz.
Hoje é a festa de Maria, Mãe da Igreja. Que possamos unir nos-
sos corações e mentes com esta mulher de fé, nossa Boa Mãe, 
que foi tão preciosa para São Marcelino. Que nós, como Maristas 
de Champagnat, continuemos a colocar o Evangelho no centro 
de nossas vidas, tornando Jesus Cristo conhecido e amado em 
todo o mundo.

Respeitosamente,
Irmãos Patrick McNamara, Dan O’Riordan, Robert Clark, Hank 
Hammer, Owen Ormsby, Albert Rivera, and Seán Sammon – 
Consejo Provincial de los Hermanos Maristas de EE. UU.

DECLARAÇÃO DO IR. PATRICK MCNAMARA    
E DO CONSELHO PROVINCIAL DOS ESTADOS UNIDOS

https://champagnat.org/en/a-statement-from-br-patrick-mcnamara-and-the-usa-provincial-council/
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O noviciado é um tempo privilegiado 
em que o noviço é convidado a 
se abrir, sem medo, ao amor de 

Deus.  Começado o percurso na vida 
religiosa, ele é conduzido ao crescimen-
to pessoal e à conversão do coração, 
integrando os conselhos evangélicos e 
o carisma marista à sua maneira de ser 
e de agir. O noviciado é o palco onde o 
noviço aprende a apreciar o silêncio e 
a interioridade que o ajudarão a apro-
fundar a sua intimidade com Deus e o 
amor autêntico por seus irmãos e irmãs. 
Essa etapa culmina, se o noviço decide 
aceitar o chamado para ser irmão e a 
comunidade o aceita, com a Primeira 
Profissão dos votos como religioso ma-
rista (Baseado em “Aonde fores: Regra 
de Vida dos Irmãos Maristas 58).

Os noviciados hoje no
Instituto Marista
Durante os primeiros dias da pande-
mia e das restrições que seguiram em 
praticamente todas as partes do mundo, 
o Secretariado dos Irmãos Hoje pensou 
em uma maneira de conectar os Irmãos, 
especificamente aqueles nas casas de 
formação durante esse período de qua-
rentena. Primeiro, os noviciados foram 
convidados a enviar vídeos sobre o que 
estão fazendo durante esse tempo, jun-
tamente com iniciativas que possam ter 
desenvolvido em resposta à situação. 

Hoje existem 9 noviciados maristas pelo 
mundo. Três na África: Noviciado Inter-
provincial Save, em Ruanda; noviciado 
de Matola, em Moçambique; e Noviciado 
de Kumasi, em Gana. Na América do 
Sul, existe o Noviciado Regional “Cham-
pagnat”, em Cochabamba, Bolívia. No 
Arco Norte, há dois: o Noviciado Interpro-
vincial La Valla, em Medellín, Colômbia, 
e o Noviciado Marista, em Jeremie, Haiti. 
Na Ásia, existem dois: o Noviciado Inter-

nacional Marista em Tudella, Sri Lanka, 
e o Noviciado da “Imaculada Conceição” 
em Tamontaka, Filipinas. E na Oceania, 
há o noviciado em Lomeri, Fiji.

Neste momento, o Noviciado em Tamon-
taka, Filipinas, está fechado e o único 
noviço da província da Ásia Oriental foi 
enviado a Fiji para formação. A crise 
sanitária o obrigou a permanecer em 
Samoa, onde está fazendo seu noviciado 
na Comunidade de Mulivai. Há também 
dois jovens que estão fazendo sua 
experiência de noviciado na Comunidade 

Patos de Minas, Brasil. E na Austrália 
há também um noviço de Timor Leste 
que, por razões de saúde, está fazendo 
sua experiência de noviciado com os 
irmãos da Comunidade de Daceyville, 
em Sydney. Estas três experiências 
foram excepcionalmente aprovadas pelo 
Superior Geral.

Embora não exista atualmente uma 
casa de noviciado na Europa, existe na 
verdade um noviço da Grécia, que está 
fazendo sua experiência de noviciado em 
Medellín, Colômbia.

RUANDA

NOVICIADO MARISTA, PRIMEIRA ETAPA     
DA CONSAGRAÇÃO NA VIDA RELIGIOSA

Noviciado em Save
O Noviciado Interprovincial de Save 
está localizado no distrito de Gisa-
gara, Ruanda. Recebe noviços das 
Províncias da África Centro-Leste 
(PACE) e Madagascar. Atualmente, a 
comunidade é composta por 9 no-
viços do segundo ano, 12 noviços do primeiro ano e 2 formadores. Os atuais 
noviços vêm de 6 países diferentes: Madagascar, República Democrática do 
Congo, Ruanda, República Centro-Africana, Quênia e Tanzânia.

https://champagnat.org/es/noviciado-interprovincial-de-los-hermanos-maristas-en-save/
https://youtu.be/nlOCuC-PiFA
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Na véspera da festa de São Marcelino, 
nos deparamos com o Dia Mundial 
do Meio Ambiente. É um evento que 

se comemora desde 1974, depois que a 
ONU assim o estabeleceu, com o objetivo de 
ajudar a nos conscientizar da necessidade 
de voltarmos os olhos para o meio ambiente. 
Para incrementar essa consciência, a ONU 
apresenta uma série de objetivos específicos. 
Partindo de 1974, mais e mais atividades 
têm sido realizadas e milhares de pessoas 
ao redor do mundo tomam consciência da 
importância desse processo.
Também nós, maristas de Champagnat, 
temos crescido na consciência ecológica. 
Pessoalmente, nós nos deixamos tocar 
pela realidade do nosso mundo. Como comunidades e como 
Instituição, também queremos responder às necessidades 
emergentes, onde a preocupação e o cuidado da nossa casa 
comum estão sendo assumidos em todos os cantos do mundo. 
Pequenas ações e grandes projetos estão sendo desenvolvidos, 
juntamente com atividades de treinamento e conscientização 
educacional.
O XXII Capítulo Geral dos Irmãos Maristas, em seu terceiro 
chamado, lembra-nos da necessidade de promover a cultura 
dos ecos, além de convidar-nos a despertar uma consciência 
ecológica que nos comprometa com os cuidados da nossa 
casa comum.
Desde a criação do Secretariado de Solidariedade, em setem-
bro de 2019, o Conselho Geral quis que o cuidado do nosso 
mundo estivesse presente também entre as prioridades do 
Instituto e, portanto, decidiu incluir uma seção de “Ecologia” 
nessa estrutura. Dizemos que a Solidariedade nos fala da 
atenção e cuidado daqueles que estão em necessidade. E 
sim, nossa casa comum também está em necessidade. Desta 
forma, o fato do tema ecológico na vida marista estar dentro do 

Secretariado de Solidariedade tem muito sentido. 
Nesta crise sanitária que se vive em muitos países do mundo, 
estamos descobrindo mais claramente que o mundo é um 
só, que a vida não entende fronteiras, que o ser humano está 
em estreita relação com aqueles que o cercam e com o que 
o rodeia. Além disso, estamos todos cada vez mais conscien-
tes de que cuidar do mundo tem um impacto especial sobre 
os mais necessitados. É o que nos repete com frequência o 
Papa Francisco em seus escritos e homilias: «até que ponto 
são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça 
para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz 
interior” (LS 10).
Celebrar este “Dia Mundial do Meio Ambiente” nos lembra 
nosso compromisso, como maristas de Champagnat, com 
a natureza e com os pobres. Hoje, convidamos você, indivi-
dualmente e com sua comunidade e família a continuar a se 
comprometer neste esforço como uma família global para ser 
construtores de pontes. Pontes que nos aproximam de quem 
precisa: as pessoas e a natureza.

Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado da Solidariedaded

CASA GERAL

5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente
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