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ARCO NORTE

REGIÃO CONTINUA A CONSTRUIR PONTES					
EM TEMPOS DA COVID-19

A

s Provinciais do Arco Norte se
reuniram por videoconferência
no dia 29 de maio. Participaram
os irmãos Provinciais Gérard Bachand,
Patrick McNamara, José Sánchez, César
Augusto Rojas, Miguel Ángel Santos e
Hipólito Pérez.
Também participaram os Conselheiros
Gerais João Carlos do Prado e Ken McDonald, conselheiros links para a Região,
e o Irmão Tomás Briongos, Provincial
de Compostela, representndo a missão
marista em Honduras.
Os objetivos da reunião foram os
seguintes:
• Encontrar-se como líderes da região
Arco Norte para compartilhar a
caminhada e buscar juntos formas de vida em tempos da
Covid-19.
• Acompanhar as equipes, processos e iniciativas regionais
e continentais, emanadas a partir do seu planejamento
estratégico.
• Acompanhar os processos de mudança na vida e missão
maristas do Canadá e de Honduras.

•

Estudar em profundidade vários organismos da Região e
fazer as nomeações necessárias do Coordenador Regional
e do Mestre de Noviços do noviciado interprovincial.

A reunião contou com a presença do Ir. Gregorio Linacero,
coordenador do Comitê Regional, que tem acompanhada as
iniciativas e os planos das diversas equipes da Região e informou sobre a reunião do Conselho Permanente da Conferência

administração geral
■ Durante as duas últimas semanas de sessões plenárias,
o Conselho Geral reuniu-se com as diversas Secretariados para discutir os planos atuais e futuros com base no
contexto em que o Instituto e a humanidade estão vivendo.
Discutiu também alguns documentos maristas que serão
atualizados nos próximos anos (Guia de Formação, Missão
Marista, Vademecum), após a aprovação das novas Constituições. Estudou outros temas específicos, como estruturas

jurídicas e canônicas, relatórios financeiros, arranjos na
Casa Geral e nomeações. As sessões plenárias terminarão
na sexta-feira, 26 de junho, com uma reunião regular do
Conselho e revisão do calendário.
■ Na sexta-feira, dia 26, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior
Geral, participará do primeiro Fórum de Comunicação da
Região América Sul, às 14h00, horário de Brasília. É possível participar através deste link: https://bityli.com/I40hK
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Americana de Provinciais (CAP) com as redes de Espiritualidade e Coração Solidário Marista das Américas.
Também participou o Ir. Albert Rivera, coordenador das Equipes de Leigos Maristas e Formação Inicial. Ele informou sobre
os processos que estão sendo desenvolvidos nessas áreas.
Outros aspectos abordados na reunião foram:
• Compartilhar experiências e aprendizagens de cada província com a crise da COVID-19.
• Apresentar o relatório final do itinerário de formação para os
votos perpétuos, realizado em Guatemala, de 4 de fevereiro
a 19 de maio. Foi exprimido uma sentido agradecimoento à

equipe formada pelos irmãos Luis Felipe González (México Central), Anacleto Peruzzo (Brasil Centro-Sul), Rodrigo
Cuesta (América Central) e Gilles Lacasse (Canadá). Essa
experiencia será aprofundada na próxima reunião.
• Analisar o documento de “organizações regionais” e decidir a nomeação do novo coordenador do Comitê Regional
do Arco Norte.
• Relatar sobre os processos pelos quais a vida e a missão
maristas estão passando na Província do Canadá e em
Honduras.
A próxima reunião dos provinciais da Região será realizada no
dia 29 de junho.
Ir. Hipólito Pérez – Provincial da América Central

ESPANHA

MESTRADO EM AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO				
COM ADOLESCENTES EM CONFLITO

E

m setembro de
2020, o Centro
Universitário Cardeal
Cisneros da Província Ibérica, anexado à
Universidade de Alcalá,
iniciará o Mestrado
Universitário em Avaliação e Intervenção com
adolescentes em conflito,
destinado a todos aqueles
que trabalham com esses
perfis em obras sociais
e educacionais maristas,
como educadores sociais,
assistentes sociais, psicólogos e professores.
O Mestrado na modalidade semipresencial, que dura um ano
(2020 – 2021), é em espanhol, tem 60 créditos ECTS, e é um
curso de pós-graduação oficial, um dos primeiros oferecidos na
Espanha, sobre um tema tão necessário e interessante, que faz
parte da missão marista. O diploma é conferido pela Universidade de Alcalá.

cumprimento dos objetivos implica a aquisição de competências por parte do estudante que devem ser coerentes com os
direitos fundamentais e a igualdade entre homens e mulheres,
com os princípios de igualdade de oportunidades e acessibilidade universal para pessoas com deficiência e com os valores
próprios de uma cultura de paz e democracia.
O período de inscrição termina em setembro.

O objetivo geral do Mestrado é formar profissionais que
possam trabalhar em contextos com adolescentes em conflito.
Para isso, o objetivo é que os participantes adquiram conhecimentos, atitudes, habilidades e competências necessárias
para diagnosticar, avaliar, intervir e monitorar esses jovens. O
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Veja aqui outas informações. Você pode também entrar em
contato com os diretores do mestrado, Marta González de la
Cámara e Andrés Sánchez Suricalday (direccionmastermeiac@
cardenalcisneros.es).
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HAITI

PRIMEIRAS PROFISSÕES, RENOVAÇÃO					
DE VOTOS E PROFISSÃO PERPÉTUA EM JÉRÉMIE

N

o dia 6 de junho, festa de São Marcelino Champagnat,
oito noviços emitiram seus primeiros votos em Jérémie,
Haiti. O Irmão Junel Pierre também pronunciou seus
votos perpétuos no Instituto e o Irmão Ernesto Vital renovou
seus votos temporários.
O Irmão Jean Mance Louis Jeune, Superior do Setor Marista do
Haiti, pertencente à Província do México Ocidental, recebeu os
votos dos Irmãos, em nome do Superior Geral.
Os oito novos irmãos que fazeram sua primeira profissão são
Roubens Andris, Tourentingue Juste, Acluche Thomas, Clébert
Boyer, Ario Claudel Laguerre, Saint Paul Lyncée, Valentin Wood
Sharly e Vital Jean Rony.
A cerimônia foi presidida pelo Bispo de Jérémie, D. Joseph
Gontrand Decoste S.J. Devido às medidas de proteção sanitária adotadas no país contra o coronavírus, os familiares dos
noviços não puderam comparecer. Entre os presentes, que
acompanharam a cerimônia, estavam os três irmãos da equipe
de formação do noviciado e os 5 noviços do primeiro ano.
O Noviciado Marista em Jérémie
O noviciado está localizado no sul do Haiti e é dedicado à Virgem
Maria na invocação do Perpétuo Socorro, Padroeira do país.
Neste ano letivo 2019-2020 houve 8 noviços do 2º ano e 5

noviços do 1º ano.
Para o ano letivo que começa em agosto, está previsto ter 10
noviços: 5 noviços do 2º ano e 5 noviços do 1º ano.
A equipe de formação é formada pelos irmãos José Contreras
Landeros, Rafael Alvarez Santana e Antonio Cavazos Bueno.
Postulantado
Está localizada na cidade de Cayes. Os postulantes fazem um
percurso formativo de dois anos. É aí que o jovem começa a
aventura de formação marista, para conhecer-se a si mesmo,
a própria personalidade e fazer um discernimento relativo à sua
vocação na Vida Consagrada. A equipe de formação do Postulantado neste ano letivo 2019-2020 é formada pelos irmãos
Wilguins Francois (Mestre do Postulantado), Gustavo Cerda e
Oscar Paul-Louis. Este ano foram 12 postulantes

SRI LANKA

NOVICIADO MARISTA INTERNACIONAL – TUDELLA

O

O Noviciado Marista Internacional de Tudella está localizado na Província Oeste do Sri
Lanka. Recebe noviços das Províncias
da South Asia, Austrália e do Distrito
Marista da Ásia. A comunidade atual
é composta por irmãos e formandos
do Sri Lanka, Canadá, Espanha, Austrália, Vietnã e Timor Leste. Recentemente, 6 irmãos vietnamitas completaram sua formação e emitiram seus
primeiros votos
24 I JUNHO I 2020
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MÉXICO

CAMPANHA DA PROVÍNCIA DO MÉXICO CENTRAL		
CONTRA A EMERGÊNCIA DO CORONAVÍRUS

D

iante do inoportuno aparecimento do coronavírus no
México, um grupo chamado “jovens pelo serviço” (voluntários de longo termo) que foram obrigados a retornar às
suas casas por causa da emergência, professores de colégios
e membros da Equipe Provincial de Missão, nos questionamos:
· Como podemos promover a fraternidade e a solidariedade
neste momento de emergência sanitária, num contexto que
nos obriga a ficar em casa?
· Como podemos mostrar solidariedade para com aqueles cujas
necessidades de subsistência familiar são inevitavelmente
afetadas ou apoiar populações em situações de maior vulnerabilidade?
Com essas preocupações, a partir da observação e escuta de
diferentes contextos, identificamos experiências, contatamos
instituições e imaginamos possíveis ações em torno das quais
podemos envolver as frentes de trabalho da Província para
fazer sinergia. Assim surgiu a campanha provincial, que propõe
7 iniciativas para promover a solidariedade neste tempo de
pandemia, chamada “SOLIDARIEDADE SEM QUARANTIDADE”:
Proteja-os, cuide deles, ajude-os, apoie-os, informe-se, recrie-se, junte-se a nós.
O objetivo da campanha é promover e articular ações de fraternidade e solidariedade, dentro e fora das obras maristas, nesta
época de crise sanitária provocada pela COVID-19, tanto para a
fase de quarentena quanto para a pós-quarentena. Da mesma
forma, procura-se dar apoio às propostas realizadas individualmente, como família e como obra marista.
O site Solidariedade sem quarentena propõe iniciativas para
cada uma das 7 iniciativas. Algumas delas são:
· Divulgação de infografias e vídeos que ajudam a prevenir a
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propagação do vírus.
· Colaboração com instituições que trabalham com populações
em situação de vulnerabilidade, para canalizar apoio para
atender necessidades imediatas. Grupos prioritários: meninos
e meninas indígenas; crianças maltratadas vivendo em lares;
meninas em risco nas ruas, abrigos para populações migrantes
e refugiadas; lares para idosos; famílias em áreas marginais.
· Apoio ao sistema de saúde, canalizando materiais de proteção para profissionais de saúde; promoção de uma cultura
de maior autocuidado, através da alimentação e do exercício.
O coronavírus no México tornou mais evidente a fragilidade
da população em relação a esta doença, mas também a
outras doenças, dado o alto índice de obesidade em todas as
idades.
· Criação e adesão à Rede Marista de Comércio Familiar numa
lógica de apoio mútuo, uns oferecendo serviços de qualidade e
preço justo, outros consumindo-os; difusão de redes locais de
empresas e serviços.
· Disponibilizar recursos para cuidados emocionais e nutrição
espiritual.
A campanha é dinâmica na medida em que está aberta às
frentes de trabalho para continuar somando iniciativas e propondo a articulação de esforços.
No mês da festa de Marcelino Champagnat e querendo ser
herdeiros fiéis de seu carisma, pedimos ao nosso bom Padre
que nos permita, como comunidade marista, ser faróis de
esperança e viver solidariamente, sem quarentena.
María Del Socorro Alvarez Noriega
Equipe Provincial de Solidariedade
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mundo marista
MÉXICO: RENOVAÇÃO DE VOTOS

BÉLGICA: IRMÃOS PARTILHAM SOBRE A REGRA
DE VIDA EM GENVAL

FILIPINAS: NOTRE DAME OF DADIANGAS UNIVERSITY, GENERAL SANTOS CITY

ESPANHA: COLEGIO EL PILAR MARISTAS

ITALIA: LAVALLA200> SIRACUSA

BRASIL : DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE HIGIENE – ESCOLA MARISTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENASCER

ESTADOS UNIDOS

CRIADO O CONSELHO PARA OS LEIGOS MARISTAS		
DOS ESTADOS UNIDOS

O

Conselho da Província United States of
America aprovou os
planos para a criação de um
novo Conselho para os leigos
maristas da Província. Este
conselho foi nomeado pelo
Ir. Patrick McNamara, Provincial, com o contributo do
comitê diretivo, e depois foi aprovado pelo Conselho Provincial.
Os membros cumprirão um mandato de um, dois ou três anos,
a fim de escalonar a liderança.
Os Irmãos Owen Ormsby e Ken Hogan farão parte do Conselho,
assim como os seguintes leigos: Lindsay Irwin, Brownsville,
Adam Wouk, Chicago, Ellen Salmi vanCleef, Jackson, Earline
Tweedie, Lawrence, Richard Karsten.
A fim de facilitar uma transição suave, Maureen Hagan exer-

cerá a função de
Diretora dos leigos
maristas dos EUA. As
primeiras responsabilidades da Maureen
e do Conselho dos
Leigos serão (entre
outras coisas):
•
•
•
•
•

organizar o recrutamento e o início dos membros
criar experiências de formação inicial e permanente
recrutar líderes locais e ajudar a facilitar a organização de
grupos locais
dotar estes líderes de grupo locais de recursos e apoio
comunicação com os membros, o Conselho Provincial, a
região do Arco Norte e com o Instituto

No futuro, os membros do Conselho serão eleitos pelos leigos
maristas dos EUA.
24 I JUNHO I 2020
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TAILÂNDIA

CONSTRUINDO PONTES EM TEMPOS DE PANDEMIA			
NO DISTRITO MARISTA DA ÁSIA

O

Distrito Marista da
Ásia (MDA) é uma
Unidade Administrativa jovem do Instituto, que
começou há 14 anos com
o Programa Ad Gentes,
na Ásia. Com o passar do
tempo, muitos jovens se
uniram à nossa congregação.
•

•

•
•
•
•

Somos 46 irmãos: 19
irmãos professos no
MDA (votos temporários) e 27 irmãos
de outras Unidades
Administrativas. 10
comunidades maristas
em 7 países.
Casas de formação
na China, Vietnã, Bangladesh, Índia, Sri Lanka e Filipinas,
com vários candidatos à vida religiosa marista: 3 aspirantes, 11 postulantes e 7 noviços.
19 irmãos estudantes: 11 no escolasticado do MAPAC e 8
nas comunidades apostólicas
Uma escola em Bangladesh e internatos em Giasnogor,
Talit e Pailin.
Projetos na China, Vietnã, Camboja, Bangladesh e Índia
Temos também um programa local contínuo para os leigos
do MChFM, onde alguns compartilham atividades comuns
dentro da comunidade, enquanto outros vivem fora.

Como se vê dos números acima, nosso Distrito é jovem e está
cada vez mais ganhando um rosto asiático. É muito importante
acompanhar os jovens. Por isso nomeamos um Irmão mentor e
um coordenador dos jovens professos do Distrito. Organizamos
reuniões de jovens irmãos por país ou grupo de países e, uma
vez por ano, uma reunião geral. Além disso, o mentor e líder do
Distrito têm contato frequente com os irmãos, através de visitas
ou pelas redes sociais.
Encontro com os jovens Irmãos
Em 10 de junho de 2020, tivemos a oportunidade de ter um
bate-papo, por videoconferência, com todos os Irmãos professos do MDA, junto com o Irmão Ernesto Sánchez, Superior
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Geral, os Irmãos Josep Maria Soteras e Sylvain (conselheiros
links com a Região), o Irmão Ismael (mentor) e o Irmão Canísio,
Superior do distrito, que ainda está na Casa Geral devido às
restrições provocadas pela COVID-19.
Foi um momento para fortalecer a fraternidade, compartilhar
experiências de vida neste tempo de pandemia, ouvir os líderes
do Instituto, fazer perguntas e rezar juntos. Foi um tempo feliz
para unir os corações. Reunidos em grupos, os irmãos se
juntaram em torno de uma mesa virtual.
Os jovens irmãos apreciam que o Instituto cuide deles e estão
entusiasmados em ser irmãos e servir aos pequenos necessitados.
Alguns dos jovens Irmãos estão cursando seus estudos
universitários para obter um diploma, uma qualificação que os
ajudará em suas missões.
Contamos com seu apoio aos nossos jovens do Distrito Marista
da Ásia (MDA) e as bênçãos de Nossa Boa Mãe e Champagnat
para continuar construindo pontes no Instituto.
Ir. Canísio Willrich – Líder do MDA
Casa Geral, 11 de junho de 2020
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ESPANHA

EQUIPE DE SOLIDARIEDADE EUROPEIA

N

o dia 9 de junho, a Equipe de Solidariedade Europeia se
reuniu em uma videoconferência. O Irmão Ángel Diego
García, Diretor do Secretariado de Solidariedade da
Administração Geral, participou da reunião.
Esta é uma equipe recém-criada, e está apenas começando.
Neste início de caminhada, uma série de objetivos foi estabelecida:
Dinamizar e incentivar a solidariedade dentro da Região Europeia Marista através do desenvolvimento do Marco Europeu
de Solidariedade e de um Plano Estratégico que marque o
caminho para os próximos anos.
Incorporar a perspectiva dos Direitos da Criança na Missão
Marista, através de atividades de formação e do currículo.
Promover e coordenar o trabalho voluntário, criando um catálogo desta área (protocolos, processos, experiências)
Promover o trabalho em rede, compartilhando boas práticas
e recursos, programas ou cursos conjuntos de treinamento e
realizando projetos comuns.
Facilitar pesquisas e formação através da criação de um Observatório de Direitos da Criança e Solidariedade.
Cuidar das relações institucionais e da visibilidade social articulando a presença em redes Maristas (RISM, FMSI, CMI) e em
plataformas infantis, civis e eclesiais e desenvolvendo um plano
de comunicação e marketing social.
As iniciativas de SOLIDARIEDADE da Europa Marista estão
organizadas em cinco campos de ação ou áreas que estão
inter-relacionadas:
•
•
•

Obras e projetos sociais
Educação solidária nas escolas
Cooperação internacional

•
•

Direitos da criança
Voluntariado

Os membros da Equipe
A Equipe de Solidariedade Europeia é composta por 8 pessoas:
•

Inmaculada Maíllo, da Província Ibérica. É membro do
Conselho de Obras Educativas e coordenadora da Equipe
de Pastoral Social. Ela também é presidente de todas as
obras sociais da Província.
• Ir. Pau Tristany ,da província de L’Hermitage. É coordenador da Missão Marista na Hungria, membro do Conselho
da Missão, membro da Rede de Solidariedade da Província.
• Ir. Juan Pablo Hernández, da Província Mediterrânea. É
Delegado Provincial para a Solidariedade, Coordenador
Provincial para os Voluntários e Coordenador para os
Voluntários da Região Européia. Ele também preside a
Fundação Marcelino Champagnat.
• Jasmin Nimar, da Província da Europa Centro-Oeste. É
coordenadora de grupos de jovens voluntários em Mindelheim, Alemanha.
• Ir. P. J. Mcgowan, da Província da Europa Centro-Oeste.
Da Irlanda, ele é presidente do Conselho da Missão da
Província.
• Belén Salas, da Província Marista de Compostela. É da Equipe de Missão Social, Coordenadora Provincial de Voluntários
da Cmi, Coordenadora da Equipe Provincial de Solidariedade
Colegial, Membro da Fundação Montagne e, atualmente,
desempenha o papel de coordenadora desta equipe.
O trabalho da equipe é apoiado por Angela Sestrini, da Conferência Europeia Marista, e Angel Prieto, da Conferência Marista
Espanhola, como links de ambas as instituições.
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CASA GENRAL

AO LADO DOS REFUGIADOS, CONSTRUINDO PONTES

O

fenômeno da migração não é uma
realidade nova. Existiu desde os primórdios. Dentre tantos migrantes temos
os refugiados que deixam seus países pela
perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou devido a violação
dos direitos humanos. Estão em busca de um
lugar seguro, desejosos de serem acolhidos,
reconhecidos e de integrar-se na realidade e
vida de um outro país.
Os refugiados se encontram entre as pessoas
mais vulneráveis do mundo e enfrentam toda
sorte de dificuldade e discriminação. Como
Maristas nos colocamos ao seu lado e lhes estendemos a mão da solidariedade e da educação, especialmente
às crianças e jovens, auxiliando-os na integração na sociedade
ajudando-lhes a satisfazer suas necessidades básicas como
moradia, alimentação, saúde, lazer, educação…
Contamos com irmãos, leigos e voluntários comprometidos em
diferentes partes do mundo onde a realidade e grito dos refugiados são cruciais. Entre outras atividades, destacam-se os Pro-

jetos Three2Six, na África do Sul; Fratelli, no Líbano; CIAO, em
Siracusa; Corazón Sin Fronteras, na Colômbia; Encuentro Project,
na fronteira entre México (Ciudad Juárez) e Estados Unidos
(El Paso). Além desses projetos, existem outras iniciativas das
Unidades Administrativas, que com grande afinco acolhem quem
busca uma vida segura longe da própria pátria, como em Boa
Vista, onde os Maristas acolhem os imigrantes de Venezuela.
20 de junho, dia mundial do refugiado
A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR)
lembra que em cada minuto, 24 pessoas no
mundo deixam tudo para trás para escapar da
guerra, da perseguição ou do terror.
Na celebração do dia mundial do refugiado,
20 de junho, tomamos consciência que ainda
temos muito para fazer. Juntos com nossos
irmãos e irmãs refugiados sejamos construtores de pontes e faróis de esperança.
Visite aqui o site das Nações Unidas, com
outros detalhes dessa celebração.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website			
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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