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IR. ORLANDO ESCOBAR

NOVO PROVINCIAL DA PROVÍNCIA NORANDINA

E

m 29 de junho, o Conselho Geral nomeou o Irmão Orlando
Escobar como Provincial da Norandina, por um primeiro
período de três anos.

O Irmão Orlando – que substituirá o Irmão César Augusto Rojas
Carvajal – começará seu mandato com a realização do Capítulo
Provincial, que ocorrerá de 10 a 13 de dezembro deste ano.
Em sua carta aos Irmãos da Norandina, o Irmão Ernesto, Superior
Geral, agradeceu ao Irmão César Augusto por seu serviço como
provincial e deu as boas-vindas ao Irmão Orlando.
Por sua parte, o Ir. César, provincial desde 2014, expressou
que este novo serviço “que o Instituto solicitou ao Ir. Orlando,
seja acompanhado por nossa acolhida e disponibilidade total
para continuar a construir juntos o sentido de unidade e missão
provincial na Colômbia, Equador e Venezuela”.

Ir. Orlando Escobar
O Ir. Orlando nasceu em 1º de maio de 1968, no município de Timbío, no departamento de Cauca, Colômbia. Ele completou seus estudos primários na escola rural mista de San Cayetano e terminou seus estudos secundários na escola mista Carlos Alban, e concluiu
em junho de 1986. Um ano depois, ele prestou o serviço militar de 3 de agosto de 1986 a 28 de julho 1987.
O Ir. Orlando entrou no postulado marista em 14 de julho de 1989 e ingressou no noviciado em 10 de janeiro de 1990. Fez sua 1ª
profissão religiosa em 8 de dezembro de 1991 em Medellín, quando o Ir. Néstor Quiceno Escobar era provincial. Cinco anos depois,
em 10 de janeiro de 1996, ele fez sua profissão perpétua
em Cali, na Finca de Villa Rosey, quando o Ir. Eduardo Botero
Arango era provincial. E em 2002 fez seu 2º noviciado em El
Escorial, Espanha.
Formado em educação e ciências religiosas, o Ir. Orlando
se formou na Universidade Pontifícia Bolivariana de Medellín
(dezembro de 1996).
Como parte da Província Norandina, Ir. Orlando foi Conselheiro
Provincial e Provincial Delegado para a Colômbia por dois períodos: 2015-2017 e 2018-2020. Foi nomeado Provincial da
Norandina em 29 de junho de 2020 e começará seu mandato
em dezembro de 2020.
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EXPLOSÃO EM BEIRUTE

O DRAMA CONTINUA E A ESPERANÇA NÃO MORRE

A

explosão em Beirute a 4 de agosto, que deixou centenas
de mortos e milhares de feridos, abalou o país e fez ruir
o já difícil sistema de saúde, educação e social. O Líbano
tem cerca de 6 milhões de habitantes, dos quais mais de 1,5
milhão são refugiados da Síria, Iraque, Palestina e Etiópia. Neste
contexto, a tragédia desta terça-feira agrava a situação dramática, uma vez que o país – desde muito tempo – luta contra a
crise económica, as revoltas sociais, e que há alguns meses,
também enfrenta a pandemia de Covid-19.
Os Irmãos Maristas estão presentes no país através de dois
centros educacionais, “Colégio Marista Champville” e “Nossa
Senhora de Lourdes”, em Jbail. E também através do Projeto
Fratelli, em colaboração com os Irmãos De LaSalle. Essas obras
maristas não sofreram danos ou perdas graves causadas pela
explosão.
Somos solidários com nossos irmãos De La Salle em Beirute,
cujas escolas sofreram graves danos (portas, vidros, janelas, móveis destruídos), especialmente no Collège Sacré-Couer – Freres
Gemmayzé.
Qual é agora a situação no Líbano?
A crise social e económica: de acordo com as estatísticas, quase
metade dos quatro milhões de libaneses vivem na pobreza e
35% da população ativa está desempregada. A partir de 17 de
outubro de 2019, houve revoltas e reivindicações sociais no país
e, como consequência, houve mudança de governo em meio a
instabilidade e num estado cada vez mais pobre. De acordo com
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a imprensa local, nos últimos meses, milhares de libaneses foram despedidos ou tiveram os seus salários reduzidos. A moeda
libanesa foi desvalorizada e o poder de compra da população foi
reduzido. Quem tem dinheiro no banco não têm livre acesso ao
seu dinheiro, uma vez que os bancos impuseram restrições aos
saques e transferências para o estrangeiro devido à escassez do
dólar.
A pandemia COVID-19: Desde março, o coronavírus 19 somou-se à difícil situação socioeconómica. Como na maioria dos
países, o Estado apelou ao confinamento dos cidadãos para
prevenir e conter a pandemia. Várias atividades foram suspensas,
incluindo atividades escolares e socioeducativas. Neste contexto,
o Projeto Fratelli acatou as medidas propostas pelo governo e colocou os meios necessários para continuar a atividade e o contato
com os beneficiários, especialmente crianças e jovens migrantes.
E, para além das atividades online, promove também programas
de ajuda humanitária.
Projeto Fratelli
O Projeto Fratelli não sofreu danos ou perdas graves em geral.
Apenas o Fratelli Bourj Hammoud, localizado a poucos quilómetros do local da explosão, sofreu pequenos danos materiais.
Segundo o testemunho do irmão Miquel Cubeles, “Nestes dias
estamos realizando o Programa de Verão com as crianças e,
felizmente, ontem, quando a explosão ocorreu, já não havia
ninguém lá, porque o vidro, as janelas e as portas foram rebentadas e o centro foi muito afetado. Não retornamos as nossas
atividades hoje. Como resultado, as atividades foram suspensas

notícias maristas 641
em Fratelli Rmeileh, Sidon. “Foram decretados três dias de luto
oficial e estamos também num período de regresso ao confinamento porque os casos de coronavírus continuam aumentando”,
disse Miquel

de mil crianças e adolescentes, tanto de Bourj-Hammud como
de Rmeileh.

A esperança não morre: nesta situação difícil, somos solidários
com o povo libanês e com os migrantes acolhidos em Líbano. É
tempo de ser resiliente e de começar a reconstrução.

No comunicado enviado pelos Maristas do Líbano (Província
Mediterrânea), mostrando a solidariedade com os atingidos pela
explosão, anunciam que colocaram os locais dos dois colégios
à disposição das famílias que perderam as próprias casas e que
necessitam de um lugar para ficar.

O Projeto Fratelli, presente no Líbano há 5 anos, trabalha todos
os dias para ajudar pessoas em situações vulneráveis e tenta dar
novas respostas aos novos desafios que se apresentam nestes
tempos. E em breve, o Projeto Fratelli espera poder acolher mais

Agradecemos aos Irmãos De La Salle e aos Irmãos Maristas, aos
voluntários, aos colaboradores e aos doadores, por tudo o que
fazem a favor dos mais necessitados, especialmente crianças e
jovens, migrantes e refugiados. Há ainda muito a fazer.

MENSAGEM DO SUPERIOR GERAL

Aos Maristas de Champagnat do Líbano
Comunidades e obras educacionais em Champville, Jbail e
Projeto Fratelli em Rmeileh
Prezados Maristas de Champagnat:
Os Irmãos do Conselho Geral desejam expressar nossa solidariedade e comunhão com o querido povo libanês e com todos
vocês, ao tomar conhecimento da terrível notícia da explosão
no porto de Beirute, que nos
comoveu profundamente.
Levantamos nossa sincera
oração pelos mortos, por todos
os feridos e por aqueles que
perderam suas casas.
Também queremos expressar
nossa solidariedade com a
comunidade De La Salle em
Beirute, cujas escolas sofreram
graves danos em seus edifícios
e equipamentos devido à forte explosão, especialmente o Colégio Sacré-Coeur dos Irmãos em Gemmayzé.
Sabemos que o impacto e as conseqüências desta explosão,
somam-se à difícil situação social e econômica que o país está
atravessando, aumentada pela pandemia da COVID-19, que está
semeando tanta dor e sofrimento no mundo.
Estamos felizes com a atitude de solidariedade que vocês
demonstraram para com as pessoas que perderam suas casas.
Colocaram as salas de aula dos Colégios de Champville, em
Deek-El-Mehdi, e Nossa Senhora de Lourdes, em Jbeil, à disposição das famílias que necessitam de abrigo. Também estamos

cientes do trabalho social e de apoio realizado pelos líderes Escoteiros e Rover, colaborando na limpeza dos bairros ao redor do
porto de Beirute. Os Grupos de Vida Cristã (GVX), o Movimento
Eucarístico Juvenil (MEJ) e outros grupos de jovens e ex-alunos,
colaboram na coleta de ajuda para as pessoas afetadas pela
explosão. Somos gratos por estes gestos concretos de apoio às
pessoas necessitadas.

Como família marista global, mostramos nossa comunhão com
todos os irmãos, leigos maristas, educadores, estudantes e
pais no Líbano e com toda a Província Marista Mediterrânea.
Juntamo-nos ao luto que o país está vivenciando devido a estas
circunstâncias.
Pedimos a Maria, nossa Boa Mãe, que os acompanhe e os
encoraje nestes tempos de dificuldade e incerteza. Ela não os
deixará sem sua proteção e os encorajará na esperança.
Fraternalmente,
Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral e Conselho Geral
25 I AGOSTO I 2020
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23 DE AGOSTO

DIA INTERNACIONAL PARA A MEMÓRIA
DO COMÉRCIO DE ESCRAVOS E SUA ABOLIÇÃO

T

odo dia 23 de agosto, a cada ano, é lembrado esse
Dia Internacional. Alguns podem pensar que não é
mais necessário lembrar essa data, que não há mais
escravos. Todos nós temos uma ideia muito cinematográfica
da escravidão. Muitos filmes e documentários nos disseram
sobre esta realidade no passado. Especialmente relevante foi
o tráfico de pessoas entre continentes, para trabalhar como
escravos a serviço dos senhores ávidos por aumentar suas
riquezas, mesmo à custa da exploração da vida de outros
seres humanos que eles consideravam inferiores.
Como cidadãos, como cristãos, como Maristas de Champagnat, somos chamados a aprofundar a realidade de nossos
irmãos e irmãs mais necessitados. Felizmente, passos
positivos foram dados em muitas partes do mundo. A abolição
da escravatura, pelo menos nos aspectos
mais marcantes, parece ser uma realidade.
Mas não podemos relaxar, ainda há um longo
caminho a percorrer.

uma realidade.
Talvez alguns de nós sejam tentados a desculpar nossa inércia dizendo que, em nosso meio, essas realidades da escravidão não existem. Sabemos que não é fácil ajudar a resolver
essas situações, mas isso não significa que não possamos
fazer nada.
Sim, Maristas de Champagnat, também no século XXI
continuamos trabalhando para eliminar todas as formas de
escravidão. Muitos o fazem com seu trabalho diário, direto e
concreto na sua realidade. Outros, como nós, dedicam seus
esforços para fazer com que os países tomem medidas reais
para abolir a escravidão, por meio do Advocacy, junto aos
governos e às Nações Unidas.

Atualmente podemos encontrar várias
situações que nos lembram a presença da
escravidão: mulheres forçadas à prostituição, meninos e meninas que devem dedicar
sua infância ao trabalho, pessoas privadas
de liberdade por causa de suas opiniões e
crenças…
Como é possível que, em muitos dos nossos
países, mulheres e crianças continuem a ser
forçadas à prostituição em troca de dinheiro?
Mulheres e jovens que são enganados e levados para outros
países para praticar a prostituição.
Como é possível que, em nosso mundo “educado”, milhares
de meninos e meninas ainda sejam forçados a trabalhar desde tenra idade? Por que os países parecem não fazer nada?
Todos conhecemos casos de crianças que não vão à escola
porque não podem, porque têm que trabalhar.
Como é possível que, em um mundo onde a bandeira da
liberdade de opinião é hasteada, centenas de pessoas sejam
privadas de sua liberdade por causa de suas crenças, por
causa de sua raça, por causa de sua religião, por causa de
sua orientação sexual …? Sim, sabemos que isso também é
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O XXII Capítulo Geral nos lembra que devemos ser “memória
profética da dignidade e da igualdade”. Nós sabemos disso,
agimos e lutamos para tornar isso uma realidade em nossa
sociedade. Também somos convidados a ser criativos para
encontrar respostas às necessidades de tantas pessoas que
hoje continuam sofrendo algum tipo de escravidão.
Temos o privilégio de poder dedicar nossas vidas à educação de crianças e jovens, pois a partir daí seremos capazes
de transformar as injustiças do nosso mundo. Sim, somos
capazes.
Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de Solidariedade
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mundo marista
ESTADOS UNIDOS: TRABALHO DE GRUPO DE
VOLUNTÁRIOS NO CENTRO MARISTA ESOPUS

SAMOA: COMUNIDADE DE IRMÃOS CELEBRA A
FESTA DA ASSUNÇÃO

LIBANO: PROJETO FRATELLI

FRANÇA: VISITA DO IR.. ERNESTO, SUPERIOR
GERAL, À CASA PROVINCIAL DE LYON

PAPUA-NOVA GUINÉ: ST. JOSEPH’S COLLEGE,
MABIRI – BOUGAINVILLE

RUANDA: NOVICIADO DE SAVE

IR. JOÃO CARLOS DO PRADO

APRENDIZAGENS E DESAFIOS DURANTE O TEMPO DE PANDEMIA

C

onselheiro Geral, Ir.
João Carlos do Prado,
partilha com todo o
Instituto algumas reflexões
que lhe têm suscitado esse
período caracterizado pela
presença da COVID-19. Destaca, entre as aprendizagens,
que tem sido uma oportunidade para descobrir a necessidade de “cuidar da vida
em todas suas dimensões”.
Para ele, isso significa “poder
deixar ir muitas coisas, que
eram prioridades, para poder
focar naquilo que é essencial.”
Para a vida marista, o Ir. João, no Conselho Geral do Instituto desde 2017, sublinha que tem sido um tempo propício
para refletir sobre “qual é o sentido da
nossa existência como Instituto Marista”.

Aproveitando o cenário da Roma antiga,
diz que se “se não formos suficientemente criativos para estarmos conectados e sensibilizados com a realidade do
mundo de hoje sobretudo com a realidade das crianças e jovens, sobretudo nos

contextos de maior vulnerabilidade de
pobreza estamos fadados a sermos um
museu como a Via Appia.”
Veja aqui o vídeo. Escolha, nas impostações do YouTube, o subtítulo que preferir, em umas das 4 línguas do Instituto.
25 I AGOSTO I 2020
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VOLUNTARIADO MARISTA NÃO PARA EM TEMPOS DE PANDEMIA
Neste período de pandemia, o voluntariado marista, tanto em
nível provincial quanto interprovincial, teve um forte impacto.
Muitos voluntários tiveram que interromper sua missão e vários
deles tiveram que retornar aos seus países de origem. Outros
continuaram sendo voluntários, apesar do Coronavírus.
Por outro lado, em resposta à crise social e humanitária
causada pela pandemia, muitos maristas, com criatividade e

AUSTRÁLIA

Voluntários internacionais da Província da
Austrália, Patrick Cooke e Brad Murphy, se ofereceram como estagiário em
Genebra por três meses, até o final de
novembro de 2019. Como advogados,
eles concentraram seu trabalho colaborativo na elaboração de um relatório
para o Conselho de Direitos Humanos da
ONU, correspondente ao Exame Periódico
Universal (EPU) de quatro anos (terceiro
ciclo), no registro de direitos humanos da
Austrália.
O relatório marista enfocou os solicitantes de asilo na Austrália, especialmente

COMPOSTELA

Este testemunho é de María José Rodríguez, voluntária do SED León, Província
de Compostela. Durante a Pandemia,
Maria José apoiou a criação de máscaras solidárias para a associação ASPACE

motivação, não deixaram morrer o espírito de solidariedade, desenvolvendo o voluntariado de maneira inovadora, atentos aos
mais necessitados.
Nos próximos dias, apresentaremos algumas iniciativas realizadas em diferentes partes do mundo, cientes de que essas são
apenas algumas das muitas atividades que foram realizadas.

aqueles que vieram como menores não
acompanhados.
Trabalhando em conjunto com o Irmão
Ángel Diego García, diretor do Secretariado de Solidariedade da Administração
Geral, eles apresentaram com sucesso o

EPU ao Conselho de Direitos Humanos da
ONU e, agora, o exame propriamente dito
será realizado em janeiro de 2021.
Este é o resultado de um trabalho longo
e constante que não foi dificultado ou
interrompido pela pandemia.

(Associação para o Atendimento de
Pessoas Afetadas por Paralisia Cerebral
e Encefalopatias Relacionadas).
“Durante esses dias de pandemia, meu
voluntariado tem sido mais motivado,
fazendo-o de maneira adaptada, não

apenas para alcançar os objetivos planejados para este curso, mas também para
levar nossa ajuda àqueles que precisam. Agora nossa colaboração é mais
necessária. Não podemos parar quando
se pode fazer algo por alguém”.

REGINA, VOLUNTÁRIA MEXICANA EM RUANDA

Regina Guerrero Godínez, 19 anos, do México, Província México Ocidental, foi voluntária em Ruanda, Província PACE, por 10 meses. Ela desenvolveu sua experiência de voluntariado no Grupo Escolar Bukomero, uma escola primária e secundária cujos alunos
vêm do setor Byimana, no distrito de Ruhango. No depoimento abaixo, ela fala sobre seu trabalho na escola e sua experiência na
Comunidade Byimana, antes e durante a Pandemia da COVID-19.
Minha experiência como voluntária
No dia 1º de setembro de 2019 cheguei à comunidade onde passaria os
próximos 10 meses e meio. O início e a
adaptação foram pesados para

mim pelo
choque cultural e pela falta da minha
família e amigos. Depois de algumas
semanas, tudo estava tomando forma
para mim. No início, compartilhei muito
tempo com outro voluntário que estava passando apenas dois meses em
Ruanda e com dois noviços que viviam
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sua experiência comunitária, o que me
ajudou muito a tomar meu novo ritmo de
vida mais rápido.
Minha vivência na escola foi um pouco
ou muito diferente do que eu esperava.
O idioma foi o maior obstáculo de toda
a minha estada e principalmente no
trabalho na escola. Mas, apesar disso,
a convivência com os alunos e o serviço
que pude compartilhar na escola foi e é
muito útil para mim e espero que o seja
para os alunos também.

Em geral, antes do início da pandemia,
acredito que eu consegui muitas coisas e
também deixei muitas coisas por fazer. A
maior conquista pessoalmente penso que
foi que eu cresci na minha maneira de ser
e de estar consciente de muitas atitudes e
ações que eu gostaria de implementar na
minha vida, e outras que eu gostaria de
mudar. Todo o trabalho interior não teria
sido possível sem essa experiência que
me deu conhecimento, valores e pessoas
que eu nunca vou esquecer.
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Minha experiência durante a pandemia
O início da COVID-19 apanhou-nos a
todos de surpresa. Penso que pessoalmente é algo que me afetou porque não
pensei nas consequências que teria o
fato de estar no estrangeiro e não dei
a seriedade que devia ter dado. Mas
também estar em quarentena me ajudou
muito a trabalhar algo que eu não havia
conseguido antes: a vida em comunidade. Havia sido difícil a vivência em
comunidade por causa do trabalho de
todos nas escolas, mas a quarentena me
envolveu mais em relação à comunidade e aos Irmãos. Então, bem ou mal, a
pandemia ajudou-me na última grande
experiência que vivi como voluntária.
Apesar de ter tido que prolongar a minha

estada devido
às restrições
da COVID-19,
valeu a pena
o tempo extra
que fiquei.
Pessoalmente, foi algo
que no início,
como tudo o
mais, me custou muito, mas depois de
um tempo fui capaz de me acostumar
com o novo normal tanto quanto podia e
fazer o que podia com ele.
Conclusão
Coisas boas ou positivas podem ser obtidas de todas as coisas. Eu pessoalmente
gosto de lembrar os momentos bons e

não os maus, mas acho que também
temos que aprender com os momentos
ruins, porque de muitas lições vêm as
coisas boas no futuro.
Minha experiência foi cheia de bons
momentos e aprendizagens, e o
maior aprendizado foi a pandemia,
porque não foi pessoal e ainda não
acabou.

ARCO NORTE

REGIÃO CHAMADA A “SER O QUE ESTÁ CHAMADA A SER”
NESSES TEMPOS DE CRISE

N

o dia 29 de junho passado estiveram reunidos, através de videoconferência, os Provinciais do Arco Norte:
os Irmãos Gérard Bachand, Patrick McNamara, José
Sánchez, César Augusto Rojas, Miguel Ángel Santos e Hipólito
Pérez. Com eles participaram desse momento os Irmãos do
Conselho Geral João Carlos do Prado e Ken McDonald, como
responsáveis pela Região, e o Ir. Tomás Briongos, Provincial de
Compostela, pela missão marista em Honduras.
Na organização da agenda também estiveram presentes e nos
acompanharam os Irmãos Gregorio Linacero, Coordenador do
Comitê Regional e Rodrigo Espinosa, Coordenador do Comitê
Religional “em espera”, dando seguimento às equipes, processos regionais e continentais.
Participaram também os Irmãos Nice Garrán e Jorge Sáchez,
como coordenadores das Equipes regionais de educação e
evangelização, informando-nos sobre o caminhar de ambas
equipes e suas inquietações.
Sentimo-nos inspirados e interpelados pela seguinte reflexão:
“A melhor contribuição que podemos dar ao nascimento desta
nova era, creio que é, sermos coerentes como os primeiros
cristãos. Ser o que estamos chamados a ser. Eu acredito que
a Vida Religiosa tem uma grande atualidade no momento
presente, neste momento de crise, ainda que as aparências
nos digam que não tem nada a dizer, porque na essência do
que estamos chamados a ser se encontra exatamente o que os

homens e mulheres de hoje precisamos”(Ir. Emili Turú – fms.
O que diz da Vida Consagrada a Pandemia do Covid-19?)
Ao longo da sessão foram desenvolvidos os seguintes objetivos:
Partilhar o caminhar de nossas Províncias a partir dos aspectos
mais significativos neste tempo de Covid-19.
Dar prosseguimento aos processos e iniciativas regionais e
continentais, de maneira especial às equipes de educação e
evangelização.
Acompanhar os processos que estão acontecendo na vida e
missão maristas no Canadá e Honduras, também na comunidade Montagne de Holguín – Cuba.
Retomar a avaliação do Itinerário de Irmãos próximos à Profissão perpétua.
Confirmar e oficializar as nomeações do Coordenado Regional
e da Equipe de formadores do noviciado interprovincial La Valla
(Medellin), para o ano de 2021.
25 I AGOSTO I 2020
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

120 ANOS DE PRESENÇA MARISTA NO SUL DO BRASIL

“A

s sementinhas lançadas
nestas terras, desde 1900,
continuam germinando,
florescendo e produzindo muitos frutos”,
disse o Ir. Inacio Nestor Etges, provincial
de Brasil Sul-Amazônia, ao celebrar os
120 anos de presença Marista no Sul do
Brasil.
“Neste mesmo dia – 2 de agosto -, no
ano de 1900, os
Irmãos Weibert,
Jean Dominici e
Marie-Berthaire,
foram acolhidos
com muita alegria
e instalados nestas
terras de Bom
Princípio – RS. Eles
vinham da Província de Beaucamps,
na França. Iniciada
aqui em Bom Princípio, na pequena
escola paroquial,
debaixo da torre
antiga desta igreja,
a missão cresceu
e se espalhou”,
relembrou o provincial, na sua mensagem durante a eucaristia na Igreja Matriz
de Bom Princípio, que contou com a
presença de Dom Carlos Gonçalves e
Silva, Bispo da Diocese de Montenegro,
e o Padre Rogério Schlindwein, Pároco
anfitrião.
O Ir. Ernesto Sánchez, Superior-Geral
do Instituto Marista, e demais Irmãos
do Conselho Geral, estiveram presentes de maneira virtual, desde Roma.
Também participaram nesta celebração,
os Irmãos da Comunidade Marista local,
os Irmãos Conselheiros Provinciais; os
Irmãos da Província Marista Brasil Sul-Amazônia e de outras Províncias Maristas do Brasil e da Região América Sul. E
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ainda, a comunidade da Paróquia Nossa
Senhora da Purificação, Jovens da
Pastoral Juvenil Marista e do Movimento
Farol; Fraternos, Fraternas e Assessores
do MChFM, e Maristas de tantas comunidades e espaços de missão.
Durante sua intervenção, o irmão Inácio
descreveu a trajetória da Marista no
Sul do Brasil, desde o início até os dias

atuais, quando a
presença Marista
é abraçada pela
Província Brasil
Sul-Amazônia.
Ele sublinhou
especialmente a
ação atual dos
maristas de Champagnat nessa Província:
Atualmente, a Província Marista Brasil
Sul-Amazônia conta 24 Comunidades
religiosas; 26 Colégios no Rio Grande do
Sul, Distrito Federal e Mato Grosso, sendo 19 pagos e sete sociais, com mais
de 22 mil estudantes; nove Unidades
Sociais, que atendem a mais de dois mil

educandos; uma Universidade, a PUCRS,
com mais de 16 mil alunos presenciais
e mais de 30 mil na modalidade EAD; o
Hospital São Lucas e o Instituto do Cérebro do RS, por onde passam milhares de
pessoas, todos os dias, para consultas
e tratamento de saúde; além da atuação
pastoral e missionária, que ocorre em
todos os nossos espaços e se manifesta,
de modo muito particular, pela presença

na Região Amazônica, pela atuação
junto aos povos indígenas e ribeirinhos
e nas iniciativas ligadas à Rede Eclesial
Pan-Amazônica, a Repam. Somos 112
Irmãos, mais de 10 mil colaboradores,
420 Leigos do Movimento Champagnat
da Família Marista, 1.950 jovens da
Pastoral Juvenil Marista e inúmeras pessoas e famílias impactadas pela nossa
atuação.
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ESCÓCIA

MARISTAS DE GLASGOW APOIANDO MISSÃO MARISTA NA ÍNDIA
No último dia 29 de julho, ocorreu em Glasgow, Escócia, a reunião dos Curadores para o Projeto Vila Índia. Um dos grupos do ano
da Escola Secundária de St. John é encarregado de arrecadar fundos para o Projeto Vila Índia. O dinheiro arrecadado através de
vários eventos escolares é usado em projetos como o Projeto Arco-Íris, das escolas administradas pelos Irmãos, e o projeto de
educar crianças em aldeias da periferia. Aqui abaixo reproduzimos o Relatório apresentado nesse encontro.

A última vez que tivemos informações
de nossos amigos na Índia foi no final de
abril. Irmão Saul nos emitiu o Relatório
Anual de Atividades do Arco-Íris para
março de 2019 a 2020. Ele ressalta que
“a situação atual com o COVID 19 não
pode os impedir de esperar e compartilhar a visão para uma nova
vida, um novo sol e um novo
arco-íris”.

maristas na Austrália. O Projeto Vila
Índia, Escócia e FMSI. Ele também faz
uma menção especial a Roma por seu
valioso apoio.
Os irmãos, como o resto do mundo,
entraram em confinamento à medida

O relatório destaca as
diversas atividades realizadas
mensal e regularmente. As
conquistas acadêmicas dos
jovens e sua capacidade de
encontrar um emprego com
um bom salário são um crédito para a Operação Arco-Íris.
Ir. Saul agradece as contribuições de
tantas pessoas que trabalham incansavelmente nos bastidores: o Australian
Marist Solidarity, que financia os custos
gerais do projeto; o Sacred Heart College
(Adelaide); o St. Patrick’s Catholic
College (Dundas) e outras faculdades

que o número de casos infectados pelo
COVID-19 aumentava no Estado de
Tamil Nadu, bem como em toda a Índia.
Isso nos deixou preocupados, não
somente com o bem-estar deles, mas
também com as pessoas que trabalham

nos projetos e que são apoiadas pelos
Irmãos.
A informação que recebemos é que,
embora, como todos os outros, eles não
estejam autorizados a se mover livremente pela cidade, ou sair para trabalhar em
qualquer um de seus projetos,
os Irmãos colocaram em prática
um mecanismo de apoio para
indivíduos ou famílias que
podem precisar de ajuda. Todas
as pessoas dos projetos têm
números de contato para que
pessoas de sua área possam
entrar em contato se precisarem de ajuda. Também informamos aos irmãos que temos
e podemos enviar dinheiro, em
cima da hora, se for necessário.
Os Irmãos nos agradeceram e estão extremamente gratos pelo nosso apoio contínuo.
Eles nos enviam suas saudações e tudo o
que pedem agora é que continuemos orando por eles e por todas as pessoas em todos
os países afetados pelo COVID-19.
25 I AGOSTO I 2020
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PROVÍNCIA MEDITERRÂNEA

"Retiro em casa" para leigos, leigas e irmãos

E

n el pasado mes de
mayo la Provincia Mediterránea ha empezado
a vislumbrar que todas las
iniciativas previstas para el
verano de este año 2020 no
iban a poder realizarse como
estábamos acostumbrados.
Un ejemplo eran los retiros
que, para hermanos, o para
hermanos y laicos, suelen
celebrarse en los meses de julio y
agosto. Ha empezado entonces a pensar
si era posible ofrecer alguna alternativa
para que tuviéramos unos días especialmente dedicados al silencio, a la
oración y al encuentro con el Dios de la
Vida en estos tiempos de la pandemia
por el covid-19. Y se fue fraguando la
iniciativa de ofrecer un retiro “en casa”
aprovechando la oportunidad que nos
brindaban las nuevas plataformas de
comunicación.
Esta propuesta ha sido convocada a
través del correo electrónico y las redes
sociales para laicas, laicos y hermanos
de nuestra Provincia Mediterránea para
los días 10, 11 y 12 de julio. Se inscribieron 50 personas con la siguiente invitación: “hacer una lectura creyente de
la realidad en la que estamos inmersos,
escuchar la voz de Dios en lo profundo,
y ponernos en actitud de búsqueda de
intuiciones de futuro para responder a
los desafíos que se nos presentan como
Maristas de Champagnat”.
Los participantes comenzaban el día
con una motivación de una media hora
a través de una emisión en directo por
la plataforma Teams, animada por una
persona distinta cada día. Posteriormente, se distribuía un documento de lectura
y apoyo por correo y por WhatsApp,
proponiendo un tiempo personal de silencio y oración que cada persona tenía
que gestionar en su contexto vital. Los
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temas de cada día fueron los siguientes:
El poder de la esperanza, El signo de las
iglesias vacías y Un plan para resucitar
(del Papa Francisco).
Por la tarde se ofrecía la oportunidad de
un tiempo para compartir por pequeños
grupos, organizados en diferentes
“salas” de Teams. Por último, al finalizar
el día compartíamos un tiempo de
oración comunitaria que diferentes laicos
animaban desde su propia casa, con
la posibilidad de participar a través del
“chat” de Teams.
Una vez realizada esta experiencia, todos
los participantes tuvieron la posibilidad
de hacer una sencilla evaluación del
retiro “en casa”, que algunos de ellos
valoraron así:
“Quisiera destacar la calidad de los momentos online, el esfuerzo y trabajo de
las personas que lo han preparado. Creo,
que con la dificultad que supone hacer
esto, el resultado ha sido estupendo. Me
ha permitido rezar, reflexionar, compartir
con mi grupo (excepcional, por cierto).
Mil gracias. Los textos elegidos, una maravilla y las presentaciones de cada día
no solo te ponían en sintonía, sino que te
abrían horizontes para ir más allá.”
“Las motivaciones de la mañana me han
parecido muy acertadas las tres: muy
ricas, jugosas, había de donde sacar
y momentos para reflexionar después.

El trabajo de los grupos de la tarde ha
estado muy bien. Los textos muy facilitadores, así como las preguntas finales,
te hacían aterrizar en ti. El número de
6 participantes ha sido un acierto, nos
daba tiempo a hablar tranquilamente y
a poder escuchar. Las oraciones de la
tarde también me han gustado mucho
por el poder compartir y por la reflexión
que te dejaba para cerrar el día y para
unirlo con el siguiente.”
“La estructura que se proponía es la
idónea para que cada cual lleve su ritmo
personal de retiro en casa. Los momentos para compartir, desde mi experiencia, han sido muy enriquecedores.
Ha sido una perfecta oportunidad a final
de curso para no desaprovechar los
momentos de reflexión sobre lo vivido.
A pesar del confinamiento han sido
meses de mucho trabajo, mucho hacer y
reflexionar poco. GRACIAS.”
“Llevar adelante la propuesta es, en sí
mismo, un aspecto a subrayar. Había razones para «pasar de largo» y se asumió
la tarea de viabilizar la propuesta. Es
una forma de generar sinergias a nivel
de toda la Provincia. La calidad de cada
uno de los momentos. Cuidados, preparados con mimo, con profundidad… El
sentido de REALIDAD, el poner el foco
en lo vivencial. La devolución de cada
momento a través de los videos enviados
da un valor añadido a la experiencia, que
puede ser retomada.”
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BRASIL CENTRO-SUL

SOLIDARIEDADE QUE AQUECE:							
UM PORTAL QUE AJUDA A MULTIPLICAR BOAS AÇÕES

D

esde el comienzo de la pandemia de Covid-19, empresas, instituciones y personas de todo el mundo se han
movilizado mediante una red de solidaridad para ayudar
a quienes más lo necesitan. Son acciones que van desde donar
el tiempo para ayudar al vecino con las compras del mercado hasta el abastecimiento gratuito de equipamientos para
hospitales.
Desde o início da pandemia da Covid-19, empresas, instituições e pessoas de todo o mundo têm se mobilizado em uma
rede de solidariedade para ajudar os que mais precisam. São
ações que contemplam desde a doação de tempo para ajudar
o vizinho com as compras do mercado até o fornecimento
gratuito de equipamentos para hospitais.
No âmbito financeiro, considerando quase quatro meses de
distanciamento social, as doações chegaram perto de atingir
R$ 6 bilhões em todo o Brasil, de acordo com a contabilização
do Monitor de Doações.
Corrente de solidariedade
Nesse contexto, surgiu o Solidariedade que aquece, um espaço
construído para reunir boas ações e ideias capazes de incentivar outras pessoas a praticarem o bem, sendo assim um meio
de educação para a solidariedade. O portal foi criado no início
da quarentena, mas agora está sendo relançado, com uma
cara nova e mais iniciativas inspiradoras.
“Atuar em favor do bem comum e gerar oportunidades para
todos faz parte do jeito Marista de ser. Queremos inspirar
pessoas e empresas a manter essa corrente de solidariedade”,
explica June Cruz, diretor executivo da Província Marista Brasil
Centro-Sul (PMBCS).
Plataforma virtual
O portal é dividido em editorias, para facilitar a busca de

informações sob diversas perspectivas. A seção Boas Notícias,
por exemplo, traz ações realizadas pela comunidade e pelo
empresariado para amparar e proteger pessoas em situação
de risco. Já a Playlist Solidária apresenta uma série de vídeos,
entrevistas e painéis de debate, construindo um espaço de
educação para solidariedade.
A editoria Caminho Pastoral, por sua vez, fomenta e compartilha ações de arrecadação e mobilização feitas pela Igreja
Católica no Brasil e no mundo. Além disso, algumas campanhas ligadas à Missão Marista também podem ser conhecidas
pelos visitantes do portal – incluindo o SOS Vila Torres, que
já conseguiu arrecadar 10 mil cestas básicas e atender 2 mil
famílias em Curitiba.
Conhecimento
O Solidariedade que aquece apresenta ainda pesquisas e
relatórios, em um espaço criado para construir conhecimento.
São análises sobre cenários, hábitos, saúde mental e impactos
que a pandemia vem causando no mundo todo. Certamente
são informações que podem embasar tomadas de decisão e
ajudar profissionais de saúde, a economia local e a sociedade
como um todo.
“O que temos mapeado é apenas uma parcela de todas as
ações que estão sendo realizadas ao redor do mundo. A
partir desses exemplos, nossa intenção é que mais pessoas e
instituições se sintam estimuladas a ajudar quem mais precisa
neste momento”, destaca June Cruz.
Esse espaço virtual é uma iniciativa conjunta da PMBCS, do
Grupo Marista e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUCPR). Conheça e faça parte da iniciativa: www.solidariedadequeaquece.com.br.
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IRMÃOS JOVENS DA ÁFRICA

OS IRMÃOS ESTUDANTES DO MIC E MIUC SEGUEM
SEUS ESTUDOS, APESAR DA COVID-19

C

omo a
pandemia da
COVID-19
também afetou o
sistema educacional
de Nairóbi (Quênia),
os Irmãos estudantes do quarto
ano do MIC (Marist
International Center)
enfrentam uma de
suas experiências
mais difíceis e frustrantes: tiveram que
adiar seus exames
finais da formação profissional. E
também eles não
podem exercer a
prática docente nem
podem regressar às
respectivas Províncias para assumir o verdadeiro apostolado de um Irmão Marista.
Apesar das dificuldades, os Irmãos
do MIC se mantêm ativos. A equipe
de formação organizou alguns cursos
enquanto os alunos esperam para fazer
os exames finais, realizar suas práticas
de ensino e retornar às suas respectivas Províncias. Os cursos que fazem
no momento são liderança espiritual
e animação de retiros; contabilidade e
ensino on-line.

Por outro lado, devido ao coronavírus, o
programa trimestral do MIUC, normalmente programado de maio a julho, foi
alterado para junho a agosto, quando
os estudantes receberão o Diploma em
Estudos Religiosos.
Para facilitar o aprendizado e seguir as
instruções do Ministério da Educação,
o MIUC está utilizando atualmente uma
plataforma de aprendizado digital de
ponta. Os alunos recebem aulas on-line

em casa, compartilham lições, tarefas,
avaliações e outros conteúdos.
O MIC é um centro de formação pós-noviciado para a África e Madagascar. Os
estudantes do MIC 2019-2020 provêm
das cinco Unidades Administrativas do
continente. A comunidade está composta por 74 Irmãos em formação e 10
formadores que os acompanham. Os
Irmãos vivem na comunidade do MIC e
estudam no Marist International University College (MIUC).

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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