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IR. ÁNGEL DIEGO CONTA OS PRIMEIROS				
PASSOS DO SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

E

m setembro passado comecei meu trabalho no novo
Secretariado de Solidariedade. Nós dois éramos novos
e tivemos que aprender e crescer juntos. Passou-se um
pouco mais de oito meses aprendendo, vivendo, abrindo os
olhos da mente e do coração, deixando-me interpelar pelo diferente, enriquecendo-me com os membros de uma família com
mais de duzentos anos de história: a Família Marista.
Iniciar um novo trabalho, em um novo país, com uma nova
língua, com novos irmãos em comunidade… A novidade é
maravilhosa. Sim, maravilhosa! Mas implica também um esforço
de deixar-se “fazer” pelos outros e por Deus. Sem dúvida, é uma
aventura emocionante. Não esqueço que toda aventura tem também seus perigos, seus momentos de dúvida, suas dificuldades,
sua solidão e isso a torna fascinante. Sim, fascinante.
Foram meses de reuniões, de algumas viagens, de experiências variadas, de muitas leituras, de aprender a trabalhar em
outras línguas… Foram meses de me deixar ser desafiado
por tudo ao meu redor, especialmente pelas pessoas que me
acompanharam durante esse tempo. A família, os irmãos da
comunidade, os amigos e os colegas de trabalho são a maior
de todas as riquezas. Uma riqueza que mostra a presença
silenciosa de Maria, cheia do Deus que é Trindade, que ganha
vida através do encontro com o outro.
Direitos da Criança, a Educação Solidária e a Ecologia
O desafio é grande e a riqueza que já existe é ainda maior. A
solidariedade no Instituto é um sinal de identidade própria do
DNA cristão e marista. Solidariedade manifestada em vários campos, todos eles essenciais. A defesa dos Direitos da
Criança, a Educação Solidária e a Ecologia são as três grandes
áreas que compõem o novo Secretariado, mas também existem
outras realidades igualmente essenciais e necessárias dentro
da solidariedade: desenvolvimento de projetos, captação de
recursos, obras sociais, povos nativos…
A partir do Secretariado estamos tentando dar os passos
necessários para oferecer a resposta melhor e mais eficaz às
necessidades do mundo, com base no carisma marista e como

uma família global. Não podemos renunciar ao que somos, nem
àquele que nos move nesta jornada. Por isso estou consciente de
que este trabalho vai muito além da minha pessoa, e que é o reflexo de milhares de irmãos e leigos que, dia após dia, dão suas
vidas para construir o Reino de Deus onde quer que estejam.
Com a ajuda do Irmão Ken McDonald (Conselheiro geral
Link do Secretariado), do Irmão Luis Carlos Gutiérrez (Vigário
geral), dos outros membros do Conselho geral, dos Irmãos que
trabalham em outras áreas da Administração geral, dos Irmãos
em comunidade, dos leigos que trabalham na Casa geral, de
nossos parceiros em Genebra (CCIG, BICE) e de tantos Irmãos
e leigos, com os quais pude partilhar em algum momento,
pudemos dar forma ao novo Secretariado.
Ainda há passos a serem dados. Felizmente, temos trabalho
pela frente. Gostaria de agradecer a todos aqueles que, a partir
de sua realidade concreta, dedicam uma parte de suas vidas
a trabalhar pela Solidariedade, pelo bem dos seres humanos,
especialmente as crianças e jovens mais necessitados.
Obrigado também ao Ir. Francis Lukong, pela sua disponibilidade em fazer parte desta equipe, a partir de setembro que vem.
Agradeço a Deus, que é Trindade, por me conceder companheiros de caminho, que me ajudam e encorajam.
Ir. Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidariedade
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CASA GERAL

LEVANTE-SE, FALE & PARTICIPE: UM PROJETO AINDA VIVO

E

m 2019, o Secretariado de Educação e Evangelização do
Instituto lançou um projeto para atender àqueles que, no
Instituto, desejavam fazer participar ativamente os jovens
na tomada de decisões que contribuam para o seu bem-estar.
O vídeo dos jovens que nos convidam para participar deste
projeto pode ser visto aqui embaixo.
Este projeto enfatiza como
ouvir e permitir que crianças e
jovens participem das decisões
que afetam suas vidas. É um
fruto que vem do Capítulo
Geral e faz parte do Plano
Estratégico da Administração
Geral.

o documento de trabalho que eventualmente se tornará um
guia para o Instituto Marista sobre como ouvir as vozes das
crianças e dos jovens e envolvê-los nas decisões que afetam
suas vidas.
O prazo para enviar comentários fora fixado em 30 de junho,
mas a crise sanitária provocado
pela COVID-19 mudou o prazo
adiado.

Um documento de trabalho
foi distribuído para informar o
Instituto e pedir a participação
de crianças e jovens, mostrando quanto bem eles se sentem
ao serem escutados.
As atividades do projeto foram
explicadas aos jovens e aos
educadores. O objetivo é reunir
de todos os interessados uma
contribuição que enriqueça

RUANDA

PRIMEIRAS PROFISSÕES EM SAVE

O

o dia 6 de junho, festa do fundador do Instituto Marista, 7 noviços fizeram a primeira
profissão como Irmãos Maristas no Noviciado de Save, em Ruanda: 1 noviço da Província de
Madagascar e 6 da Província Afrique Centre-Est (1
do Quênia, 2 da República Democrática do Congo e
3 de Ruanda).
The new Brothers are, as in the picture (left to
right):Titus Emerikwa (Kenya), Fulgence Munyengano
(Rwanda), Jean Yves Niyonkuru (Rwanda). Tafika Louis Jean Charles (Madagascar), Michel Okito Manga
(DR Congo), Jean Pierre Hababurema (Rwanda),
Nicolas Ngereza (DR Congo).
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Uma carta foi enviada aos
responsáveis das Províncias
e Distritos Maristas por este
projeto para incentivá-los a
continuar aproveitando a oportunidade deste período, tendo
mais tempo para recolher mais
reflexões das crianças e jovens
e dos educadores. É uma
chance para que mais pessoas
contribuam para o projeto, já
que o novo prazo para a apresentação da reflexão final será
comunicado após o período da
Covid-19.
Clique aqui para ver os documentos do projeto
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notícias breves

Chile
O centro de Espiritualidade Marista,
em Las Condes, servirá de “hotel
sanitário” para pessoas que vivem
na rua, que foram contagiados pelo
novo coronavirus.

PJM - Estados Unidos
Um grupo de 35 jovens maristas se
reuniu, via ZOOM, para uma happy
hour virtual. Foi uma oportunidade
única para conectar-se e reconectar-se, contar histórias dos tempos
de quarentena e para relembrar a
tônica da identidade marista. Foi
grande o entusiasmo, visto que a
“hora”, na verdade, durou várias
horas.

Brasil
O Colégio Santo Antonio de Sinop,
da Província Brasil Sul-Amazônia,
recolheu 200 cestas básicas, que
serão repassadas para a Cáritas.
Foi um gesto de solidariedade que
marcou a celebração da festa do
padroeiro.

Fratelli, Líbano
Respondendo à crise provocada pela
COVID-19, o Projeto Fratelli continua
estudando maneiras de interagir
com os seus estudantes e familiares.
Por causa do aumento do preço dos
alimentos e outros itens necessários
para as crianças, Fratelli criou um
projeto pensado para as mães e
crianças de 0 a 3 anos, que oferece
assistência pediatra, e um kit com
provisões de leite, fraldas e talco
para nenéns.

ESPANHA

O SUPERIOR GERAL E OS MARISTAS DE
MEDITERRÂNEA ABORDAM OS DESAFIOS
SUBJACENTES À PANDEMIA

O

s irmãos e leigos maristas
da Província Mediterrânea se
reuniram virtualmente, em 7 de
junho, com o Superior Geral, Ir. Ernesto
Sánchez Barba, para refletir juntos sobre
os desafios maristas que se apresentam
depois da pandemia. Durante o evento, o
Irmão Ernesto e o Provincial, Irmão Juan
Carlos Fuertes Marí, analisaram duas
questões fundamentais: “Como vivemos
a pandemia provocada pela Covid-19?
E que desafios se apresentam hoje aos
maristas?
Na sua intervenção, o Superior Geral
salientou que a situação atual é “uma
oportunidade para aprender e praticar
novas formas de viver em comunidade”.
Destacou também o apoio dos maristas
em diversas iniciativas e a resposta
solidária das obras maristas, oferecendo espaços para os profissionais da
saúde, apoiando a produção de material
higiênico e outros elementos de proteção
e socorrendo, sempre que possível, as
pessoas mais necessitadas.

No diálogo, o Superior Geral mencionou os
projetos nascidos do Plano Estratégico e
a situação das comunidades nas áreas de
maior pobreza. Do mesmo modo, houve
uma reflexão sobre o que foi aprendido
nesse período e sobre o caminhar como
uma família global. Sublinhou-se a possibilidade de aproveitar esse momento para
criar uma rede mais global entre a família
marista e tentar conectar as obras educativas de todo o mundo. E tudo enfatizando
o papel dos leigos no Instituto.
Nesta linha, o Ir. Juan Carlos Fuertes
concluiu a sua intervenção com a
seguinte pergunta: “Que elementos do
DNA marista nos ajudarão a avançar em
conjunto”?
No final da sua intervenção, Ir. Ernesto
recordou o último Capítulo Geral e os
seus apelos que devem nos orientar: “ser
um farol de esperança e ser construtores
de pontes”.
Veja aqui o vídeo completo aqui abaixo
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ESPANHA

UMA COMUNIDADE DE ESPIRITUALIDADE		
MARISTA E MISTA EM GRANADA
1º de setembro de 2017: esse foi o dia
de começar uma aventura na qual nossa
província já vinha se formando há algum
tempo, com sonhos e intuições partilhadas entre irmãos e leigos.
Esta data não é apenas o início da comunidade, mas também o resultado de uma
profunda reflexão sobre a comunhão
entre irmãos e leigos, que vinha ocorrendo há alguns anos na Província Marista
Mediterrânea, tendo a comunidade de
Granada já acolhido algumas experiências específicas de famílias que queriam
viver sua vocação leiga em comunhão
com os irmãos.
Assim, há dois anos essa parte do sonho
de Marcelino foi se desenvolvendo e
está sendo vivida em Granada. No verão
anterior ao início da experiência, o Irmão
Provincial reuniu um grupo de irmãos e leigos para começar do
zero essa aventura: uma comunidade de espiritualidade marista
e mista na Província Mediterrânea.
Uma comunidade que compartilha a vida
E foi assim que a comunidade começou a caminhar com uma
série de abordagens iniciais que serviriam como semente: uma
comunidade com oração profunda e partilhada, que nasce da
vida e a ela conduz; uma comunidade do dia-a-dia, que aprimora seus talentos e cuida das vocações específicas de cada
um; uma comunidade que discerne sua missão e fala a partir
do consenso; uma comunidade que compartilha bens, compartilha espaço, compartilha preocupações e compartilha vida.
A partir disso começamos a viver. A comunidade deveria
caminhar em harmonia com tudo o que nossa Província está
vivendo e, desta forma, tornar realidade esse ser comunidade,
vivido no dia-a-dia, já com um percurso realizado de três anos.
Os irmãos Benito, Antonio, José Ignacio, Javier e Juan Pablo
compartilham a viagem com a família de Ana e Javier e seus
filhos Miriam e Samuel; a família de Eva e Alfredo, e seus filhos
Jairo e Ángel; e também com o jovem leigo Víctor. Além disso,
desde fevereiro passado, compartilhamos a caminhada com o
irmão Sandro.
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Comunidade Evangelizadora
Viver num contínuo discernimento da missão cria na comunidade um clima de busca por sermos evangelizadores entre os
jovens, o que levou essa comunidade a organizar encontros
sobre a espiritualidade marista com jovens e comunidades
de jovens leigos de nossa Província abordando temas como a
fraternidade, a missão marista ou a espiritualidade de Marcelino. A comunidade se mostra assim como um instrumento no
acompanhamento marista, mas, sobretudo, como um ponto de
encontro de referência para aqueles que se sentem parte dessa família que compõe o Instituto na nossa Província. “Como
podemos mostrar o carisma de Marcelino entre os jovens e os
maristas de hoje?” Esta é a questão básica que articula nossa
missão e nosso senso de comunidade.
Não tem sido um caminho fácil, mas assim como a tartaruga
que corre contra a lebre naquela famosa fábula, a comunidade
não quer descansar nem queimar processos, ao contrário,
quer ser para os outros um incentivo, uma mola, uma carga de
oxigênio que ajuda nos processos pessoais e ser em si mesma
aquela tartaruga determinada a apostar num possível estilo de
vida à luz do Evangelho e do nosso ser marista hoje.
Carisma marista
Esta nova experiência dentro do carisma faz sentido? O
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mundo marista
TIMOR LESTE: COMUNIDADE DE TIMOR –
CELEBRAÇÃO DO CORPUS CHRISTI

NOVA ZELÂNDIA: CROSSFIELD ROAD COMMUNITY,
AUCKLAND

CUBA: COMUNIDADE LAVALLA200> DE
HOLGUÍN

GANA: PRIMEIRAS PROFISSÕES NO NOVICIADO DE
KUMASI

coração da comunidade e o sentimento da Província Marista
Mediterrânea são testemunho disso. Dificuldades no processo,
como a capacidade de tomar decisões ou uma nova forma de
entender a liderança ou as tarefas próprias da missão, não
diminuíram a força desta comunidade, que está enraizada na
sua experiência do caminhar juntos, de viver juntos, de sentir o
outro como um irmão Da VIDA. As palavras de um irmão muito

BRASIL: TABATINGA – LAVALLA200>

CASA GERAL: SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO
GERAL

querido em toda Granada e entre os maristas, o irmão Servando, mártir de Bugobe, fazem sentido serem recordadas aqui:
“Nosso lema continuará sendo DÁ VIDA, porque nossa vida tem
a seiva daquEle que é Vida”. Nossa vida não pode ser confundida com as imitações, porque estamos atacados na vida de
Jesus.
E cada dia é uma nova oportunidade para esta
comunidade que quer ser uma porta aberta para
quem entra, um refúgio para quem precisa e um
trampolim para quem quer saltar. Uma comunidade que vive em contínuo discernimento para
descobrir novas inspirações do Espírito para os
Maristas de hoje, para a Família Marista.
Que esta seja uma experiência como aquela fábula da tartaruga e da lebre, pois também queremos
gerar uma história e um caminho, do qual se
possa sempre extrair uma bela moral.
Por isso a coisa melhor para dizer a quem quiser
descobrir esse estilo de vida é: “Venha conosco
para um lugar tranquilo”.
Comunidade Marista de Granada
17 I JUNHO I 2020
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Intervenções da FMSI diante da crise sanitária
provocada pela COVID-19
Durante esta pandemia global, a FMSI está respondendo às
solicitações vindas de todas as comunidades maristas do
mundo através de projetos emergenciais. Apesar das dificuldades devidas ao bloqueio das atividades, auxílio a projetos
na Síria, África do Sul e Haiti estão atualmente em implementação. Todos os projetos são desenhados considerando
os protocolos de segurança e as medidas de distanciamento
físico, assim como diretrizes do governo local e da Organização Mundial da Saúde, mantendo medidas rigorosas de saúde
e higiene em todos os locais aonde os projetos são executados
e entre todos os funcionários e partes interessadas.
Assistência a idosos frágeis em Aleppo
Tendo a crise na Síria entrado no seu décimo ano, a situação
humanitária continua muito difícil. Em 2019, 1,8 milhões de
pessoas foram deslocadas internamente - um aumento de 200
mil em relação a 2018. Como milhões de pessoas tiveram que
deixar suas casas, aqueles que permanecem estão lutando
para ter acesso a alimentos e serviços básicos de saúde. Conflitos, deslocamentos e pressões econômicas estão provocando
fome, e as famílias sírias precisam de nossa ajuda mais do que
nunca. Agora, com a situação provocada pela pandemia e as
medidas preventivas para limitar a disseminação da doença,
muitas pessoas são deixadas sozinhas e não têm meios para
arranjar alimentos, pois são anciãos, acamadas, doentes ou
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muito pobres. Identificamos cerca de 100 pessoas nessa situação em Aleppo: pessoas vivendo em condições socioeconômicas muito desfavoráveis, que muito sofrem com essa situação
e tiveram drasticamente reduzidas as oportunidades de uma
renda de subsistência ou uma ajuda para suas necessidades
básicas.
O programa, liderado pelos Maristas Azuis de Alepo, assiste
aos idosos pobres ,que vivem sozinhos, durante o período
da crise sanitária, para prevenir as dificuldades que possam
enfrentar. O projeto consiste em preparar refeições quentes no
Centro Marista e distribuí-las, com pão e frutas, diariamente
para essas pessoas vulneráveis. Além de fornecer refeições às
pessoas, este projeto permite evidenciar a solidariedade maris-
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ta com os beneficiários e mostrar que não estão abandonados
e não estão sozinhos.
Foram selecionadas 5 mulheres deslocadas, espertas na cozinha, e um homem que fará as compras dos produtos alimentícios. Estas 6 pessoas trabalham sob a supervisão da Sra. Leyla
Antaki Moussalli, uma das 3 líderes dos Maristas Azuis.
O projeto terá a duração de 2 meses e conta com o auxílio de
15.000 Euros doados pela Misean Cara, através da FMSI.

higiene básica, lavagem adequada das mãos, como tossir, e
a importância do distanciamento social. Queremos ter certeza
de que durante o longo período de distanciamento, todas as
famílias possam ter acesso a sabonete e desinfetante para
a higiene e prevenção da doença. Também será necessária
uma campanha contínua de educação para a saúde, enquanto
as crianças estiverem fora da escola. Precisamos igualmente
atender algumas das necessidades psicossociais das crianças;
e os professores terão tempo para fazer contato digital semanal
Resposta à emergência sanitária na África do Sul
com cada família. Um dos objetivos desta intervenção seria
No Sacred Heart College, logo quando se ouviu falar sobre o
falar sobre seus medos e preocupações, e garantir que seus fiCoronavírus, foi implementado um programa de educação em
lhos não se sintam sozinhos. Quando pudermos voltar à escola,
saúde com o objetivo de conscientizar as crianças sobre as
engajaremos o Centro de Aconselhamento para Pais e Crianças
etapas da prevenção da doença. Elas foram educadas sobre
de Joanesburgo (JPCCC) para ajudar a dialogar com as crianças. Sempre que possível, levaremos as crianças
maiores aos campos de ensino Catch up, onde
País
Doador
Situação
Orçamento
as crianças também serão capazes de reconstruir
Síria
Misean Cara
Processo de 15.000 €
relacionamentos e ter acesso a aconselhamento.
implemenMuitos dos pais dos nossos alunos, durante esse
tação
tempo de pandemia, não estão recebendo nenhum
África do Misean Cara
Processo de 10.000 €
salário. Isso significa que as famílias estão sob
Sul
implemenpressão econômica. Os vales refeições que fornecetação
mos até agora e continuaremos a fornecer durante
o distanciamento ajudarão a superar essa dificulHaiti
Casa Geral +
Processo de 41.358 €* +
dade. Quando for o momento da volta às aulas,
Misean Cara
implemen- 13.636 €
limparemos e desinfetaremos edifícios escolares,
tação
cozinhas e refeitórios, e especialmente as caixas
Malawi
Misean Cara
Em apresen- 12.000 €
d’água e banheiros uma vez por dia, especialmente
tação
onde as superfícies podem ser tocadas. Assegu*Fundo da Casa Geral
raremos que haja um bom fluxo de ar e ventilação
17 I JUNHO I 2020
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em todas as salas de aula e
asseguraremos que as janelas
das salas de aula sejam mantidas
abertas. Também continuaremos
a garantir a preparação segura
dos alimentos e a fazer a lavagem
frequente das mãos de todos os
cozinheiros, manipuladores de
alimentos e pessoas que trabalham na cozinha. Os alimentos,
pratos, xícaras e talheres serão
desinfetados regularmente, e nós
iremos escalonar os horários das
refeições para reduzir o número
de crianças comendo ao mesmo
tempo.
A ajuda de 10.000 da Misean
Cara, através da FMSI será de
suporte a todas essas atividades.
Kits de higiene e campanha de
prevenção sanitária para as
comunidades maristas no Haiti
Centenas de milhares de haitianos estão em risco de infecção
pela COVID-19, tendo em vista as poucas medidas preventivas
e curativas. Em um país onde mais da metade da população
vive em situação precária, ganhando menos de US$ 2,41 por
dia (segundo o Banco Mundial), os hospitais têm unidades de
terapia intensiva (UTI) muito limitadas, e a disseminação da
COVID-19 pode ser devastadora.
O projeto apresentado pela FMSI, co-financiada pela Casa Geral
dos Irmãos Maristas e pela Misean Cara, terá como foco a
ajuda e a prevenção para contribuir na limitação da propagação
da pandemia e aumentar a capacidade de prevenção nas duas
áreas do Haiti onde os Irmãos Maristas estão presentes: Dame-Marie (que inclui 5 bairros), onde os maristas administram
duas escolas: Fátima (primária) e Natividade (secundária); Latiboliere, uma pequena cidade perto de Jérémie, onde existem
duas escolas maristas: Fátima (escola da tarde para crianças
fora da educação formal - principalmente crianças empregadas
domésticas - , primária) e Alexandre Dumas (secundária).

O projeto tem como
público todos os
alunos das escolas
maristas, suas famílias, os funcionários
e o pessoal de apoio,
com um de 1485
famílias.
Os principais
componentes deste
projeto são os seguintes:
Distribuição de 1.485 cestas de alimentos - este componente
será totalmente financiado pela Casa Geral dos Irmãos Maristas
Distribuição de 1.485 kits de higiene (1 caixa de sabão por
família)
Campanha de conscientização para a prevenção da COVID-19.
Os Irmãos Maristas trabalharão junto com uma equipe de
jovens especialistas na área de comunicação.

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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