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REDE DE ECONOMATOS PROMOVE DEBATE SOBRE
CONTEXTO ECONÔMICO DA REGIÃO AMÉRICA SUL

N

o dia 27/5, foi realizado
o fórum Em Tempos
de Crise, caminhemos
como família global – análise
do cenário e caminhos de
gestão, promovido pela Rede
de Economatos da Região
América Sul. O evento que
ocorreu na plataforma Teams,
reuniu cerca de 35 participantes das Unidades Administrativas responsáveis pela missão
marista na Argentina, Brasil,
Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e
Uruguai.
A tarde de debate iniciou com a fala do Ecônomo Geral do Instituto Marista, Ir. Libardo Garzón, que abriu a temática Maristas,
uma família global. Na sequência, o coordenador do curso de
Ciências Econômicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), Gustavo de Moraes apresentou um
panorama dos caminhos trilhados pela economia na América
Latina até o momento atual. “O que eram processos se tornaram movimentos abruptos e urgentes”, afirmou. O professor
mostrou que, de acordo com os últimos estudos e as alterações no mercado global em todos os setores, a concentração
de crescimento econômica está localizada na Bacia do Pacífico,
o que trará consequências e um desafio para a América do Sul.

“O cenário atual nos mostra que temos que ser mais dinâmicos, mais criativos do que outros lugares do mundo”.
O encerramento do evento online contou com a presença do diretor-executivo da Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS),
June Cruz. Com o painel Um olhar a partir da gestão marista,
June recordou os chamados do Papa Francisco para o situações urgentes de crise global a partir das publicações Gaudete
et Ensulate, Amoris Laetitia e Laudato Si. Ele ainda destacou
que, no contexto atual, é preciso responder a uma necessidade
humana a partir dos movimentos conjuntos entre gestão e missão. “Cuidar das pessoas é respeitar o passado e o presente”,
disse. “O momento é para intensificação do carisma, cuidado
com as pessoas e sustentabilidade da missão”.

administração geral
■ O Conselho Geral nomeou o Ir. Guillermo Villarreal (México Ocidental) como novo Postulador Geral, a partir de 1
de outubro. O Ir. Antonio Estaún continuará na Casa Geral,
ajudando na transição, até junho de 2021.
■ O Ir. Francis Lukong (Distrito da África Ocidental) foi
nomeado diretor adjunto do Secretariado de Solidariedade. A
partir de setembro, juntar-se-á ao Ir. Ángel Diego na promoção da solidariedade no Instituto.

■ Nesta segunda semana da Sessão Plenária, o Conselho Geral partilha sobre o acompanhamento das Unidades
Administrativas, bem como das regiões, que se realiza
durante esse período de pandemia. Este acompanhamento atualmente está sendo feito de maneira virtual.
Além disso, continua a reflexão iniciada na semana passada sobre a animação e governo no contexto do mundo
de hoje.
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDADE

FORMANDO EDUCADORES E EDUCADORAS					
NA PROTEÇÃO DE MENORES

O

Instituto Marista continua a formação
de seus educadores na proteção de
menores. Para isso, tem diversas
iniciativas que estão sendo desenvolvidas
em várias partes do mundo.
Uma dessas iniciativas está sendo desenvolvida através de uma colaboração
entre a Pontifícia Universidade Gregoriana
(Centro de Proteção à Criança -CCP) e o
Centro Universitário “Cardenal Cisneros”. A
colaboração entre diferentes Províncias do
Instituto para a realização desses cursos é
uma riqueza. É também um privilégio poder
trabalhar em rede com outras instituições,
neste caso, com a Universidade Gregoriana,
tão diretamente ligada à Santa Sé.
A realidade é que o abuso infantil é um problema, uma violação dos direitos de milhares de crianças em todo o mundo.
Isto é atestado pelos dados que podemos ver periodicamente.
Todos sabemos disso, todos temos consciência desse flagelo
em nossa sociedade e todos temos que nos unir ao esforço
de erradicá-lo e estar ao lado das vítimas.
O curso mencionado acima apresenta uma abordagem do
que é o abuso infantil, definindo e especificando seus tipos.
Ao longo do curso, ele se concentra mais particularmente no
abuso sexual e em “novas” situações de abuso, potencialmente produzidas através de novas tecnologias.
A Missão Marista: trabalhando pela defesa, proteção e bem-estar de crianças e jovens
Aqueles de nós que trabalham vocacionalmente na educação integral de crianças menores de idade têm o dever de
protegê-las e cuidar delas e, a partir daí, oferecer-lhes todos
os recursos educacionais possíveis para que possam crescer
de forma integral em todas as áreas de suas vidas. Por esta
razão, e para isso, precisamos também ser treinados para
lidar com as ameaças que as podem ameaçar, aprendendo a
combatê-las.
Nesse sentido, o XXII Capítulo Geral dos Irmãos Maristas fez
uma declaração pedindo para que seja enfatizada na nossa
missão a defesa, proteção e bem-estar das crianças e jovens
que nos são confiados.
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Universidade Gregoriana e Centros Maristas
Em 2017 foi assinado um acordo entre a Universidade
Gregoriana de Roma e algumas universidades maristas. Um
desses centros foi o Centro Universitário Cardeal Cisneros,
que, através de cinco professores, projetou e implementou
um curso de formação. Nos últimos três anos, mais de 230
educadores já participaram destes cursos oferecidos pelo
Centro. Os educadores que participaram são da Espanha,
Romênia, Portugal, Grécia, Hungria, França, Líbano, China,
Bangladesh e Vietname.
Durante 7 meses os objetivos e conteúdo são apresentados
e estudados. O estudo é feito online, combinando teoria e
prática, incentivando a reflexão sobre a realidade em que se
vive. Este ano, devido à situação causada pela Covid-19, não
foi possível realizar o fim de semana que marca o encontro
presencial, normalmente realizado em março.
Como experiência pessoal, gostaria de ressaltar que é um
compromisso totalmente alinhado com o carisma marista,
que busca proteger as crianças com as quais trabalhamos,
bem como oferecer-lhes o melhor tratamento e as melhores
oportunidades para crescerem de forma integral.
Somos gratos às pessoas que tornaram este curso possível.
Particularmente, graças à Inmaculada Maíllo e sua equipe,
pelo trabalho bem feito.
Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de Solidariedade
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ÍNDIA

MÃOS ESTENDIDAS, ESPERANÇA ASSEGURADA EM TALIT

A

comunidade marista em Talit, Bengala
Ocidental, Índia, está levando vida e
esperança para mais de 500 famílias
em aproximadamente dez vilarejos através
da distribuição de cestas alimentares durante
o confinamento pela COVID-19, seguindo os
padrões de segurança estabelecidos pelo
governo local.
Os Irmãos realizam esta atividade assistencial
em colaboração com a ong SED, da Espanha,
e dando apoio às famílias dos alunos do Tribal
Boys Hostel de Chetana, e também às famílias
do bairro vivem graças aos ganhos diários,
mas que agora não podem trabalhar para alimentar seus
filhos. Juntamente com nossos parceiros leigos, planejamos
distribuir alimentos capazes de abastecer famílias com até 5
membros por mais de duas semanas. Cada cesta de alimentos continha 5 kg de arroz, 1 kg de soja, sal, legumes, farinha
de trigo e grão de bico.
Como comunidade, os Irmãos visitaram dois ou três vilarejos
todos os dias, estiveram em contato com mais de mil pessoas. Os vilarejos incluem Talit, Kamarpara, Jhinguti, Bora
e Guskara. Embora este seja apenas um alívio imediato, as
pessoas estão muito agradecidas e apreciam o gesto de
nossa solidariedade que as ajudará a superar os desafios que
enfrentam neste momento.

Todo este projeto foi generosamente financiado pela organização sem fins lucrativos SED da Espanha, sendo uma
intervenção oportuna visto que as pessoas experimentam um
confinamento imprevisível e estão preocupadas com notícias
diárias sobre os dados estatísticos de casos de Coronavírus
no país e ao redor do mundo.
Os Irmãos e nossos colaboradores leigos se encarregam do
trabalho de compra, embalagem e distribuição dos alimentos
para os necessitados.
A Comunidade Marista agradece à SED por contribuir generosamente para o alívio imediato de centenas de famílias em
Talit, Burdwan, garantindo sua expectativa de vida.

COLÔMBIA

NOVICIADO INTERPROVINCIAL LA VALLA DE MEDELLÍN

O

Noviciado Interprovincial
“La Valla” está situado
em Medellín, Província de
Antioquia, Colômbia. Trata-se do
noviciado da Região Arco Norte
Marista.
Atualmente, a comunidade está
composta por Irmãos e noviços
da Colômbia, Venezuela, Equador,
Guatemala, El Salvador, Espanha,
México e Grécia.
Video
10 I JUNHO I 2020
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Festa de São Marcelino Champagnat
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ÍNDIA, TRICHY

VANUATU – SANTO

FRANÇA – HERMITAGE

HUNGRIA – KARCAG

MADAGASCAR – ANTSIRANANA

GUATEMALA

TIMOR LESTE

SRI LANKA, HALDANDUWANA

EQUADOR

AUSTRÁLIA, MOUNT DRUITT

BANGLADESH, GIASHNOGOR

BRASIL, BELO HORIZONTE
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CASA GERAL

O TESTAMENTO ESPIRITUAL DE MARCELINO
CHAMPAGNAT E A ESPIRITUALIDADE DO CORAÇÃO

O

que nos diz seu Testamento? É um convite a
aprofundarmos uma verdadeira espiritualidade
do coração. É a síntese de uma vida radicada na
experiência de Deus. Revela o legado de um homem que
soube viver uma espiritualidade encarnada, integrada e por
isso, compassiva. Seus ensinamentos são perenes porque
podem ser vividos por todos, independentemente do tempo
e lugar em que estamos.
Acompanhemos o nosso fundador: “Eu vos peço também,
meus queridos Irmãos, com toda a afeição de minha alma
e por toda a afeição que tendes por mim, procederdes
sempre de tal modo que a santa caridade se mantenha
entre vós. Amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo vos
amou. Que não haja entre vós senão um mesmo coração
e um mesmo espírito. Que se possa dizer dos Irmãozinhos
de Maria como dos primeiros cristãos: “Vede como eles se
amam”… É o mais ardente voto de meu coração neste último
momento de minha vida. Sim, meus caríssimos Irmãos, atendei
às últimas palavras de vosso pai, pois são as mesmas de nosso
amado Salvador: “Amai-vos uns aos outros”.
As palavras de nosso fundador, são palavras que nascem do
seu coração e tem como destino o coração de todos os Irmãos,
e hoje a todos os “Maristas de Champagnat”. O núcleo de sua
mensagem é o amor. O amor de Deus experimentado em sua
vida, na relação com os Irmãos e com toda a missão marista.
A imagem que o anima é a dos primeiros cristãos. Eles não reconhecidos por suas doutrinas ou por seus ensinamentos, mas
antes, por seu testemunho. O amor vivido na prática é a marca
distintiva desta comunidade, e desejo de nosso pai fundador, a
todos nós maristas.
“Peço ainda a Deus e desejo com todo o ardor de meu coração
que persevereis fielmente no santo exercício da presença de
Deus, alma da oração, da meditação e de todas as virtudes”.
Marcelino viveu profundamente a presença de Deus em sua
vida. Entendeu que o relacionamento com Deus começa no
reconhecimento da sua habitação dentro coração de cada ser
humano. Essa presença é vivida no ardor do coração, porque o
coração é o lugar onde o ser humano faz a experiência radical
da unidade com Deus e a partir dela consigo mesmo e com o
próximo. Essa presença encarnada de Deus em sua vida e em
suas ações nos revelam um homem integrado consigo mesmo,
e por isso marcado pela compaixão.

“Uma devoção terna e filial por nossa boa Mãe vos anime em
todo tempo e em todas as circunstâncias. Tornai-a amada
em toda parte, tanto quanto vos for possível. Ela é a primeira
Superiora de toda a Sociedade”.
Ao final do seu Testamento Espiritual, Marcelino contempla
Maria. Ela é o modelo daquela, que depois de Jesus vivenciou de
maneira profunda a unificação do coração numa espiritualidade
da compaixão e da misericórdia. Para Marcelino, Maria é um
projeto de vida. É a inspiração concreta do seguimento de Jesus.
Foi o quarto Superior Geral, Ir. Teophane, que anunciou aos
Irmãos Maristas sua intenção de introduzir a Causa da Beatificação de Marcelino Champagnat na Circular de fevereiro de
1886. O Instituto procedeu com a abertura oficial do Processo de
Beatificação e Canonização de Marcelino Champagnat na Santa
Sé em 2 de janeiro de 1892. (Chronologie 2010, p. 267). O
processo estendeu-se por 107 anos. Sua Santidade o Papa João
Paulo II canonizou Marcelino Champagnat (Marcellin Joseph
Benoît Champagnat) no dia 18 de abril de 1999, na praça São
Pedro, no Vaticano, reconhecendo-o como santo da Igreja Católica: “Apóstolo das Juventudes” – nas palavras de João Paulo II.
Baixar o Testamento de São Marcelino: English | Español |
Français | Português – PDF manuscrito
Visitas virtuais
QUARTO DE MARCELINO EM L’HERMITAGE – http://q-r.to/
bak63M
CAPELA DE L’HERMITAGE – http://q-r.to/bak66p
10 I JUNHO I 2020
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BRASIL

AÇÕES DE SOLIDARIEDADE MOVIMENTAM OS MARISTAS
Ações de solidariedade sempre fizerem, e, fazem, parte do Mundo Marista. Em tempos de pandemia, isso só se solidifica e
toma proporções ainda maiores. Várias iniciativas têm marcado essa característica típica marista. Através do site do Instituto
falamos de algumas delas, que aparecem como sinal, mas há muitas outras espalhadas em todo mundo, que de maneira
discreta testemunham o carisma de Champagnat, respondendo concretamente , às necessidades dos grupos mais vulneráveis,
que, neste período, têm sofrido com os impactos sociais, causados pela pandemia do novo coronavírus.
Hoje destacamos as atividades e campanhas de solidariedade realizadas pela Província Brasil Centro-Norte.
Província Marista Brasil
Centro-Norte
A Província, por meio de parcerias com entidades nacionais e internacionais, tem se
dedicado a realizar atividades
que promovem bem-estar e
conforto aos mais necessitados. Dentre as organizações parceiras nos projetos,
destacam-se a instituição
católica alemã, Adveniat, a
Conferência dos Religiosos
do Brasil, a Cáritas Brasileira,
além de hospitais, paróquias e
comunidades religiosas.
Dentre as ações realizadas, a
Província Marista Brasil Centro-Norte
doou mil máscaras de tecido, para
o Hospital Universitário de Brasília,
da Universidade de Brasília, além
de ter fortalecido a organização
de Costureiras do Distrito Federal,
com repasses financeiros para esta
cooperativa. A Instituição, também,
distribuiu cestas básicas para a
Comunidade do Sol Nascente, em
Ceilândia, e para trabalhadores e famílias de Recife.
Para o Ir. José Augusto Júnior, participar deste momento é muito mais do que simplesmente ajudar os mais necessitados, pois
a solidariedade, além de ser uma área da Instituição, é uma
missão. “Não podemos ficar alheios a tudo isso, uma vez que
Champagnat nos deixa o legado de amparar, auxiliar e assistir
os mais desfavorecidos. As ações que promovemos são respostas práticas a este momento em que a economia, a saúde,
a cidadania e a dignidade se enfraquecem perante à pandemia.
Assumimos este papel como missão, como Instituição, e, principalmente, porque somos Maristas de Champagnat”.
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Além dessas iniciativas em nível provincial, as unidades socioeducacionais têm
realizado várias atividades neste sentido.
Uma delas é o Drive-thru Solidário,
que arrecadou inúmeros itens, como
alimentos não perecíveis, cestas básicas,
roupas e outros bens, que foram destinados a instituições necessitadas, em
vários estados do Brasil.
Enquanto os colégios particulares da Província promovem
ações para doar a quem precisa, a escolas sociais da
Instituição, que atendem, gratuitamente, mas de 5.375
estudantes, em vários estados brasileiros, recebem
auxílios para fornecer às famílias destes alunos, já que
muitas delas dependem, exclusivamente, das condições
que a escola oferece. São, principalmente, doações de
alimentos: cestas básicas e produtos hortifrutigranjeiros.
As escolas sociais também cumprem um papel em prol da
cidadania, ao ceder os seus espaços para que as famílias
se cadastrem, para o recebimento do auxílio emergencial
do Governo Federal.
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CASA GERAL

O QUE SIGNIFICA SER PROTAGONISTA					
NA REALIZAÇÃO DO SONHO DE CHAMPAGNAT?
Europa
necessitados. Igualmente, é uma pessoa
“Educar é a alegria de servir e aprender
de fé em tempo de crise, que reza com
Perguntamos a alguns maristas, das
o serviço para o bem comum. Contribuir regiões do Instituto, que trabalham nas
sinceridade e testemunha a própria fé
modestamente e em nosso lugar para a
com a ação. Além disso, pode-se ser
obras maristas, com a educação de
obra educativa marista e para o sonho
servo ou serva de Maria, que ama e
crianças e jovens, o que significa ser um
de Champagnat significa participar do
cuida dos outros sendo um rosto, mãos
protagonista na realização do sonho de
crescimento dos jovens, não com o
e misericórdia para quem tem o dever de
São Marcelino Champagnat. Aqui abaixo
objetivo de desempenho individual e efi- reproduzimos algumas respostas
cuidar, uma pessoa com quem se pode
ciência em um mundo competitivo, mas
contar e que sabe apoiar e nunca deixa
de desenvolver um senso de serviço,
seus irmãos ou irmãs em necessidade,
solidariedade, ajuda mútua e fraternidade. Significa fomentar a
apesar dos desafios e provas.
abertura para o mundo e o senso de justiça. Em síntese, signifi- Sejamos protagonista marista, que realiza a missão de Chamca desenvolver a capacidade de realizar projetos coletivos com
pagnat e faz a diferença neste mundo, com gestos grandes ou
os jovens, aprendendo a envolvê-los em sua própria formação.” pequenos, tocando a vida dos outros onde quer que Deus nos
Christophe Schietse – Secretário da Missão França (Europa)
conduza atuar através da nossa vida.”
Ivy B. Yecyec – Notre Dame of Kidapawan College – Kidapawan
América Sul
City, Filipinas
“O sonho de Champagnat é
uma aposta na força coletiva
Africa
e não no brilho de alguém
“Cada criança na minha
especial. O protagonismo, da
sala de aula ou na escola, é
maneira que percebo no sonho
especial e como protagonisde Champagnat, não valoriza as
ta do sonho de Champagnat
opções e caminhos pessoais.
é tratada com respeito, digEle aponta para categorias de
nidade e o direito da criança
protagonismo: os jovens, os
estritamente observado.
empobrecidos, os estudantes.
Para realizar o sonho de
Ser um protagonista, nesse
Champagnat no campo da
sentido, é atualizar e fazer valer,
educação, meus alunos
coletivamente, o sonho de Champagnat.”
devem ser ensinados a estabelecer metas, a trabalhar para o
Ricardo Spindola Mariz, coordenador da Área de Missão e
seu progresso pessoal e, mais importante, a desenvolver uma
Gestão da UMBRASIL (América Sul)
maior consciência do mundo, das culturas e do conhecimento
de seu criador. Eles devem ser capacitados para ajudar os
Asia
outros e fazer mudanças positivas no ambiente em que se
“Ser protagonista na realização do sonho de Champagnat é ser encontram.”
otimista, pró-ativo e positivo para com os outros transmitindo
Julie Agbazue – Professora da Academia Marista Compreensiesperança e esclarecimento em meio a desafios e mudanças
va, Uturu-Nigéria (África)
no tempo, como a crise global de hoje. Pode-se ser um agente
de transformação social e um construtor criativo de pontes
Arco Norte
como uma conexão de internet que traz esperança e fortalece
“Quando eu era estudante marista, meus professores e os
a fé àqueles que sofrem e precisam, utilizando responsavelIrmãos Maristas trabalhavam todos os dias para inspirar,
mente os possíveis recursos como as mídias sociais para se
orientar, proteger, nutrir e muito mais. Como professor, é minha
comunicar e manter contato com os jovens para marcar suas
vez de fazer minha parte para realizar o sonho de Champagnat,
vidas e se fazer presente com eles em meio a um mundo
sendo a pessoa que meus professores e irmãos foram para
turbulento. Como São Marcelino Champagnat, ser simplesmim.”
mente um professor, que responde a qualquer momento, aos
Patrick Meyer, Marist High School – Chicago, EUA
10 I JUNHO I 2020
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MÉXICO

ASSEMBLEIA DE LÍDERES MARISTAS						
DA PROVÍNCIA DO MÉXICO OCIDENTAL

N

os dias 21, 22
e 23 de maio
aconteceu a
3ª Assembleia de
Líderes Maristas da
Província do México
Ocidental, com o objetivo de olhar para o
futuro próximo tendo
em vista as mudanças sociais e as
mudanças estruturais
que acompanharão
este novo começo.
A Assembleia
começou na quinta-feira, 21 de maio,
por videoconferência. Após uma introdução e definição dos
objetivos apresentados pelo Ir. Agustín Acevedo, os grupos passaram a refletir sobre as mudanças percebidas na
realidade social e sobre as respostas a todos esses novos
desenvolvimentos a serem dadas como um grupo de obras
educativas. Foi sublinhada uma visão como Província e foi
reforçado o apelo para se trabalhar juntos como uma grande
rede marista.
No segundo dia, foram apresentadas as inovações estruturais
com as quais a Província do México Ocidental busca dar respostas ágeis e flexíveis às realidades sociais atuais e futuras,
realizando assim parte do Plano Estratégico Provincial 2020 –
2025. Foi criado um Conselho da Missão Marista, a Rede de
Diretores e Núcleos de Desenvolvimento.

O Conselho da Missão Marista é o garante dos processos
dos trabalhos e tem a função de orientar para o melhor
cumprimento da missão. No desenvolvimento da sua tarefa
é apoiado pela Rede de Diretores aonde a informação é
compartilhada, o conhecimento é gerado e acompanhado
como um grande trabalho; Os núcleos, por sua vez, acompanham e sistematizam, com processos ágeis, garantindo que cada trabalho se desenvolva da melhor maneira
possível.
A província do México Ocidental está presente em 11
estados da República Mexicana, com mais de 29 centros
educativos que cobrem todos os níveis, desde o pré-escolar
até a universidade, além de diferentes programas de caráter
social.

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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