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EM AGOSTO DE 2021, A PROVÍNCIA DO CANADÁ			
SE TORNARÁ UM DISTRITO

A

pós consulta aos Provinciais e Conselhos das Províncias
do Canadá, México Central, México Ocidental e Estados
Unidos, o Conselho Geral, em 12 de junho de 2020,
decidiu que a Província do Canadá, a partir de 15 de agosto de
2021, se tornará um Distrito.
Em carta datada 24 de junho, na qual comunicou esta decisão,
o Irmão Ernesto Sánchez, Superior Geral, disse que “a confiança e a segurança dos
Maristas do Canadá e das
outras três Províncias comprometidas com esta nova
visão respondem ao chamado do XXII Capítulo Geral
para promover e alimentar a
vida marista em toda a sua
diversidade, trabalhando por
nosso desejo profundamente
sentido de agir como ‘um só
corpo global’”.
Nos últimos dois anos, a
Província do Canadá vem se
empenhando em um processo de discernimento, refletindo sobre o futuro do carisma
marista naquele país. Este
processo deu aos irmãos e leigos a oportunidade de dialogar,
de ouvir uns aos outros e de desenvolver uma visão comum
sobre a viabilidade e vitalidade da vida e missão maristas no
futuro. Tanto a região marista do Arco Norte quanto o Conselho
Geral estiveram envolvidos neste processo de discernimento.
“Após o anúncio feito pelo Irmão Superior Geral, já estamos em
ação”, disse o Irmão Gérard Bachand, Provincial do Canadá. “Agora os irmãos e os leigos da Província estão olhando
resolutamente para o futuro. Um futuro a ser construído, com
o Instituto e a Região do Arco Norte, em colaboração. Depois
de um tempo glorioso no Canadá, estamos entrando em um

mundo mais humilde, mas não menos significativo”, concluiu o
Ir. Gérard.
A decisão do Conselho Geral compreende 5 tópicos:
1. A Província do Canadá se tornará um Distrito dependente das Províncias dos Estados Unidos, México Central e
México Ocidental.

2. A Direção do Distrito será composta pelos três Irmãos Provinciais juntamente com o Superior do Distrito do Canadá.
3. As quatro Províncias atuais, com o apoio dos Conselheiros Gerais links, elaborarão os Estatutos para os
assuntos de governo e administração relacionados com
o novo Distrito. Estes serão estudados e aprovados pelo
Conselho Geral.
4. Para questões canônicas, o Distrito do Canadá dependerá
da Província dos Estados Unidos.
5. A transição será desenvolvida e acompanhada por uma
equipe composta por representantes das quatro Províncias
atuais e com o apoio dos Conselheiros Gerais links.
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1 DE JULHO

ANIVERSÁRIO DA MORTE DO							
IR. CHRIS MANNION E DO IR. JOSEPH RUSHIGAJIKI
No dia primeiro de julho, lembramos o aniversário da morte do Ir. Chris Mannion e do Ir. Joseph Rushigajiki. Celebrar sua memória
e mergulhar nossa mente no íntimo deles e no seu martírio é nosso dever fraternal e, ao mesmo tempo, eles podem tornar-se
fonte de generosidade para nós.
O Ir. Chris Mannion era Conselheiro geral, havia alguns meses, quando em junho de 1994, recebeu do Ir. Benito a missão de
dirigir-se ao Ruanda para tentar salvar os Irmãos de Save que eram ameaçados. Tinha 43 anos e era o membro mais jovem do
Conselho. Encontrará a morte diante do noviciado e da escola de Save, onde se encontravam os Irmãos a socorrer. Como o Cristo,
o salvador deu sua vida enquanto os Irmãos serão libertados.
O Ir. Joseph Rushigajiki ofereceu-se para acompanhar Chris nessa missão arriscada e estava ainda mais consciente do perigo, por
ser do país. Expôs sua vida ao perigo, em favor dos Irmãos ruandeses e de seu superior, Chris Mannion. Tinha apenas 41 anos.
Assim se entrelaçam duas vidas ofertadas, a do Irmão que acolhe, no drama que vive seu país, e a do enviado por Roma, testemunha do interesse de toda a família marista pelos Irmãos do Ruanda.. Leia mais
Ir. Chris
Mannion

Ir. Joseph
Rushigajiki

Os pensamentos
que seguem denotam a qualidade
de alma do Ir.
Chris Mannion.

Não temos pensamentos do Ir.
Joseph, mas no
livro “Amaram até o
fim”, sobre os mártires dos Grandes
Lagos, os últimos
parágrafos dizem:

«Estou cada vez
mais convencido de que o
que importa não
é o número de
anos da nossa
vida, mas sim a paixão e o empenho com que a vivemos.
Esta vida é um dom que temos que saborear e viver em
plenitude, justamente porque terminará com a morte (com
a MINHA MORTE), no dia em que menos penso…É no
momento presente que devo viver esse dom da vida, sem
preocupar-me com o que virá depois. Se ajo desse modo
que sentido tem a Encarnação?» (Chris Mannion, 12 de
Maio de 1994).
“Ontem, durante a meditação, num breve momento, e pela
primeira vez, desde há muito tempo, tive a sensação da
presença de Cristo, do Senhor, falando comigo, insistindo para ‘eu permanecer no seu amor e guardar os seus
Mandamentos’. Eu sentia fortemente o desejo de responder ao apelo para conversão. Tenho necessidade e quero
ficar mais perto de Cristo. Sem isso, esta vida não tem
sentido e ela não é senão uma proteção estéril do mundo.
Para viver a vida plenamente, Jesus deve estar no centro.
Senão, por que ser FMS?” (6 de maio de 1994)
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“Ele, ainda mais
do que Chris,
estava consciente do perigo; era daquele país e sabia que o serviço
de guia, que prestava ao Irmão Chris, estava cheio de
riscos. Pôs a sua vida em jogo, para ajudar seu superior
em missão e cuidar de salvar seus Irmãos Tutsi, ele que
era Hutu. Aqui, a vida é verdadeiramente doada por seus
Irmãos. José e Chris formam um todo, no dom, na audácia e na morte. É preciso acrescentar que, de manhã, o
Irmão José tinha também arriscado salvar uma religiosa,
ameaçada nas garras da morte, conduzindo-a para um
lugar seguro. Apenas tinha terminado isso, voltou pelas
quinze horas, com o Irmão Chris, para a sua aventura
ditada pelo amor.”
A revista FMS -Mensagem, de outubro de 1994, p. 11, apresenta este testemunho:
“Muito prático e de notável capacidade de trabalho, o Ir. José
sempre foi um coirmão serviçal. Solícito para com os fracos e
os pequenos, um homem para missões difíceis”
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BÉLGICA

PERCURSO DE EXPERIÊNCIA DA REGRA DE VIDA			
NA PROVÍNCIA WEST CENTRAL EUROPE

A

West Central Europe inaugurou no dia da festa de São
Marcelino um percurso de experiência com a Regra de
Vida dos Irmãos Maristas, que terminará no dia da fundação do Instituto, em 2 de janeiro de 2021. Os três capítulos
foram divididos em 30 textos a serem refletidos durante as
próximas 30 semanas.
Algumas comunidades da Província se reúnem periodicamente para partilhar as reflexões feitas durante a leitura e vivência
dos textos sugeridos.
A Regra de Vida dos Irmãos Maristas, “Aonde fores”, foi apresentada ao instituto em 7 de outubro de 2019 e tem como
data oficial de aprovação, 2 de janeiro de 2020. O Ir. Ernesto
Sánchez, Superior Geral dos Irmãos Maristas, por ocasião da
sua apresentação, sublinhou que a Regra de Vida “é um texto
que nos permite aprofundar o significado de nossa consagração, fraternidade e missão, e que inspira nossa caminhada
espiritual de maneira integradora. Um texto que faz parte de

nosso direito próprio para ser lido, meditado, orado, pessoalmente e em comunidade.”

CAMBOJA

SOLIDARIEDADE MARISTA CAMBOJA – RELATÓRIO ANUAL 2019

A

Solidariedade Marista Camboja (Marist Solidarity
Cambodia – MSC) é uma organização internacional não
governamental, parte integrante da missão dos Irmãos
Maristas, que promove o empoderamento e a advocacia, e
fornece educação e encaminhamento para crianças e jovens
com deficiências. O MSC engloba a Escola LaValla, Villa Maria
Hostel, LaValla Village e um Programa de Divulgação.
A última reunião da diretoria aprovou a difusão de seu Relatório
Anual para 2019, que pode ser lido nesse link.
No relatório, observamos o seguinte como base dos valores
maristas para o MSC: “Todos os estudantes que são acolhidos
no Solidariedade Marista Camboja têm deficiências, aqui eles
descobrem que suas vidas não são definidas por suas deficiências e, portanto, podem viver como jovens normais e desenvolver seus talentos e personalidades individuais. Eles também
são capazes de construir uma resiliência para lidar com o fato
de serem deficientes na sociedade em geral”.
Marist Solidarity Cambodia (MSC) está empenhada em aumentar as oportunidades educacionais dos cambojanos e, consequentemente, sua integração no sistema educacional. Para
conseguir isto, a MSC desenvolveu e opera a Escola La Valla
em Takhmao. É a única escola no país que oferece uma educação primária completa para crianças e jovens com deficiência

física. A maioria dos estudantes que frequenta a escola La Valla
está anos atrasada em sua educação devido à negligência em
seus vilarejos e à negação de acesso à educação. 73% desses
estudantes têm 13 anos ou mais de idade.
Uma vez graduados, os estudantes fazem a transição para
o programa de educação inclusiva da Solidariedade Marista
Camboja, onde vivem em acomodações de apoio enquanto
frequentam escolas secundárias e instituições terciárias normais. Os estudantes são ajudados por mentores educacionais
e recebem cuidados médicos completos, incluindo fisioterapia
personalizada específica para sua deficiência.
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COMO A PANDEMIA IMPACTOU A EDUCAÇÃO MARISTA
NA REGIÃO ARCO NORTE

E

m 1º de junho, as áreas de Educação das Províncias da
Região do Arco Norte se reuniram para refletir e rever
como a crise da COVID-19 tem sido abordada no campo
da educação.
Durante esta reunião, as províncias compartilharam como os
processos educacionais foram afetados pela pandemia. O fator
comum é que todos tiveram que fazer a transição para o ensino
à distância, utilizando diferentes plataformas, predominantemente Google Classrom e Zoom; em muitos casos também
limitados por recursos e acesso à Internet.

•
•
•

Como região, também foram apresentadas diferentes propostas que visam o trabalho colaborativo e o apoio entre as
Províncias que fazem parte de Arco Norte:
•

Também foram discutidos os desafios que emergem do fato
de ter que fazer as atividades acadêmicas de casa, juntamente
com outras questões relacionadas à educação:
•
•
•
•
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Aproveitar esta experiência para aprender metodologias de
ensino à distância.
Elaboração de protocolos e orientações para o retorno às
aulas.
Reconversão dos espaços e logística para atender os estudantes considerando as distâncias recomendadas.
Novas formas de promoção: open house virtual, marketing
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educacional, processos de registro ágeis e remotos, entre
outros.
Diferentes ações para promover a solidariedade marista.
Inclusão de obras sociais neste contexto.
Uso da aprendizagem de a autogestão adquirida pelos
estudantes durante este período.

compartilhar estratégias, ou construí-las em conjunto,
para o treinamento de Diretores e Professores no uso de
ferramentas tecnológicas;
• compartilhar recursos digitais desenvolvidos dentro das
províncias;
• refletir e construir um modelo híbrido a partir da pedagogia
marista, na perspectiva de que a presença educativa pode
ser afetada por um tempo ainda amplo.
Nosso trabalho regional gerado pelo contexto da pandemia é
direcionado à reflexão e à recuperação da aprendizagem para
uma maior inovação a partir da proposta pedagógica marista, e
baseado no acompanhamento, apoio, orientações e assistência.
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mundo marista
AUSTRÁLIA: LAVALLA200> MOUNT DRUITT

AUSTRÁLIA: PASTORAL JUVENIL MARISTA –
SYDNEY

PERU: MISSIONÁRIOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT BANGLADECHE: IR. CÉSAR BARBA, MISSIONÁRIO
NO DISTRITO MARISTA DA ÁSIA

ROMÊNIA: CCENTRUL DE ZI MARIȘTI – EM
LUCACESTI, BACAU

ÁFRICA DO SUL: COMUNIDADE LAVALLA200>ATLANTIS – AULAS POR MEIO DE RÁDIO

FIJI												

PRIMEIRA PROFISSÃO NO NOVICIADO DOS IRMÃOS
MARISTAS DO PACÍFICO, EM LOMERI

N

o sábado, 20 de junho, os Irmãos Ienraku Temoai e
Ieremia Karekennatu fizeram sua primeira Profissão
religiosa como Irmãos Maristas de Champagnat. O Ir.
Kees van der Weert, Coordenador Nacional dos Irmãos Maristas
em Fiji, recebeu os votos em nome do Superior Geral. A missa
da profissão foi celebrada pelo pároco de Lomeri, Pe. Beniata
Korintetaake (MSC). Assim como Ienraku e Ieremia, o Pe.
Beniata é natural do Kiribati.
As restrições do governo por causa da Covid-19 fizeram
com que o número dos participantes fosse limitado. Por
isso a igreja, normalmente cheia de fiéis, parecia decididamente vazia. O Ir. Jone Seduadua, Mestre de Noviços,
foi, na ocasião, apoiado pelo grupo de Maristas Champagnat da Paróquia de Lomeri. Eles ajudaram nos preparativos e decorações, com o coral, às apresentações culturais
e também na festa do almoço. Os números podem não
ter sido significativos, mas o Espírito Marista certamente
esteve presente.

Agora os Irmãos Ienraku e Ieremia continuam sua caminhada
marista passando para os estudos do pós-noviciado, em Suva.
Na foto, da esquerda para a direita: Ir. Fergus Garrett, Ir. Jone
Seduadua, Ir. Ieremia Karekennatu, Pe. Beniata Korintetaake, Ir.
Ienraku Temoai, Ir. Kees van der Weert.
1 I JULHO I 2020
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CASA GERAL

IR. KEN MCDONALD, CONSELHEIRO GERAL, FALA SOBRE AS
NORMAS DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA NO INSTITUTO MARISTA
A primeira responsabilidade dos maristas é criar ambientes seguros para crianças e jovens e protegê-los de qualquer forma
de dano ou abuso. “Marcelino amava as crianças e era muito exigente quanto à sua proteção. Não podemos fazer menos do
que isso“. (Ir. Seán Sammon, Superior Geral – 2001-2009).

N

ossa compreensão do impacto do
abuso de crianças e jovens tem se
aprofundado nos últimos tempos.
Aprendemos, a partir das difíceis lições
do passado, que temos a responsabilidade primária de garantir que todos os
nossos campos de apostolado sejam
seguros para as crianças. Essas lições
foram reforçadas ao ouvir as vítimas de
abusos. Quando a nossa missão não
prioriza a proteção de crianças e jovens
e não lhes proporciona um ambiente seguro, o impacto em suas vidas pode ser
devastador. Nosso melhor entendimento
também inclui a necessidade de proteger
a comunidade como um todo, pois cada
caso de abuso pode ter um impacto
profundo em toda a comunidade.
Como maristas, acreditamos que a proteção das crianças é uma parte crucial de
nossa missão. Como parte de nossos esforços para garantir que todos os nossos
compromissos apostólicos proporcionem
um ambiente seguro, o Instituto desenvolveu, em 2011, o documento Princípios de Proteção à Criança.
Essas normas continuam a orientar o desenvolvimento de políticas pelas Unidades Administrativas e campos de atuação do
Instituto. Para garantir que o Instituto continue a implementar
políticas que reflitam as melhores práticas em todo o mundo,
uma Comissão para a Proteção de Crianças e Adultos Veneráveis está trabalhado para revisar esse documento.
As normas do Instituto utilizam uma abordagem baseada nos
direitos da criança para garantir que elas tenham um ambiente
seguro nas obras maristas. Essas normas garantem que os
direitos das crianças sejam compreendidos e respeitados. Elas
também levam em conta o fato de que o Instituto está presente
em 80 países, com origens culturais muito diferentes, sendo
responsável por crianças nesses países.
As crianças e os jovens com quem trabalhamos estão ao
centro de todas as nossas políticas. Ajudar as crianças a
compreender seus direitos, garantir que elas sejam ouvidas e
consideradas e garantir sua segurança e bem-estar são ele-
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mentos fundamentais
da política do Instituto.
Outra prioridade para
garantir a segurança
das crianças, em
todos os nossos
campos de atuação, é
a formação daqueles
que trabalham com
elas. É importante que
todos os funcionários
compreendam os
direitos das crianças
com as quais trabalham. Eles devem respeitar esses direitos
e assegurar que seus
esforços para educar
as crianças também
promovam os direitos das crianças e
garantam sua segurança e bem-estar.
As crianças devem ser tratadas com
dignidade em todos os momentos e, enquanto estão conosco, devem se sentir
seguras e cuidadas.
Como todos sabemos, nem sempre fazemos tudo corretamente. Mesmo que façamos o melhor para proteger as crianças, às
vezes nos comportamos de forma inadequada. É essencial que
a Comissão, que atualmente está trabalhando na revisão das
políticas, lide adequadamente com as vítimas de abusos passados ou atuais. O fato de haver vítimas de abusos é uma parte
vergonhosa de nossa história. As nossas políticas convidam
o Instituto a continuar trabalhando para a atenção às vítimas.
Nosso desejo é trabalhar com as vítimas de uma forma que as
ajude a se recuperar e a viver vidas plenas e satisfatórias.
O Instituto tem trabalhado energicamente para desenvolver e
revisar suas Normas de Proteção da Criança. Entretanto, ter
uma política não é suficiente. Ela deve ser acompanhada por
ações concretas que garantam que todas as crianças, que
estão sob nossos cuidados, se sintam seguras e protegidas.
Ir. Ken McDonald, Conselheiro Geral

notícias maristas 635

CASA GERAL

IR. FRANCIS LUKONG, NOVO DIRETOR ADJUNTO			
DO SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

O

Conselho Geral nomeou o Irmão Francis
Lukong, do Distrito da África Ocidental, como
Diretor Adjunto do Secretariado de Solidariedade, a partir de 1º de setembro, por um período de
três anos. Ele vai se juntar ao Ir. Ángel Diego García
Otaola na promoção da solidariedade no Instituto.
O Ir. Francis nasceu em 2 de abril de 1963, em
Melf-Kumbo, Nso (Camarões). Realizou seus estudos
primários em seu povoado de origem e os secundários, em Mankon-Bamenda (Sacred Heart College,
administrado pelos Irmãos Maristas) e Soppo-Buea.
No MIC (Marist International Centre) de Nairóbi (Quênia) obteve o Diploma em Ciências da Educação e
Bacharelato em Teologia. Posteriormente (1994-98), conseguiu
na Universidade de Wolverhampton, no Reino Unido, a licenciatura com Prêmio Extraordinário em Francês e História. Durante
esse período acompanhou um curso na universidade “Jean
Moulin Lyon !!”, na França, obtendo o Diploma de Estudos
Universitários Franceses (DEUF).
Em 2006 realizou um Mestrado em Educação na ‘Commonwealth Open University” e em seguida, no mesmo centro,
fez estudos de Filosofia da Educação.
Dedicou-se à docência nos colégios maristas da República dos

Camarões e, desde 1999, foi Diretor, primeiro, em “Saint Joseph’s Catholic Comprehensive College”, de Mbengwi e, depois,
em “Saint Albert’s Comprehensive College”, de Bafut.
Desde o ano 2000 foi conselheiro e também vice superior do
Distrito.
De setembro de 2018 a junho de 2020, viveu na comunidade
marista de Málaga para aprender um pouco de espanhol e
depois na comunidade marista de Paris, aonde participou do
Programa de Formação de Formadores Religiosos no Centre
Sevres, Facultés jésuites de Paris.

MOÇAMBIQUE

NOVICIADO DE MATOLA

O

noviciado de Matola, na Província
de Maputo, Moçambique, é a
casa de formação que recebe
os noviços da Província Marista da
África Austral. Recebe candidatos à
vida religiosa marista Angola, Malaui,
Moçambique, África do Sul, Zâmbia e
Zimbabwe. Atualmente, a comunidade está composta por 17 noviços e 3
Irmãos na equipe de formação.
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BRASIL

PJM DO BRASIL MARISTA COMEMORA					
15 ANOS E LANÇA AS DIRETRIZES NACIONAIS

E

m 2020, no Brasil, comemora-se os 15 anos de história da
Pastoral Juvenil Marista (PJM). A data é motivo de orgulho e
celebração.

A Pastoral Juvenil Marista promove a formação de adolescentes e
jovens éticos, justos e solidários, inspirados em uma espiritualidade
cristã, para exercerem seu protagonismo visando a transformação
da sociedade. Este processo se desenvolve por meio de uma vivência comunitária, do cultivo da espiritualidade, do fortalecimento
da autonomia e do aprofundamento do Carisma Marista.
Ao comemorar a trajetória da PJM no Brasil, se reconhece a
presença marcante de uma diversidade, vivenciada a partir da
realidade de cada uma das três Províncias do país e contextos
sociais distintos.
Pensando nessa pluralidade, a UMBRASIL, em conjunto com as
3 Províncias, preparou as Diretrizes Nacionais da Pastoral Juvenil
Marista.

Nas reflexões feitas junto ao Grupo de Trabalho, a equipe entendeu que era importante a construção de um documento que conversasse tanto com os adolescentes e jovens da PJM, como com
seus acompanhadores (animadores, articuladores, assessores,
coordenadores e pastoralistas). Para isso, optou-se pelo utilizo de
uma linguagem acessível, leve e comunicativa, contemplando as
realidades juvenis.
Para potencializar seu processo de divulgação, foi pensada uma
programação extensa e formativa, que possibilite que as juventudes sigam conectadas por meio das redes sociais.
Para a PJM chegou a hora de se debruçar sobre as Diretrizes,
fazer memória dos caminhos feitos e traçar novas rotas para que
cada vez mais adolescentes e jovens possam ter seus corações
transformados e tocados pelo amor ao Evangelho de Cristo e
pelo carisma deixado por São Marcelino Champagnat.
Nesse link é possível baixar as Diretrizes Nacionais da PJM.

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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