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NOTÍCIASMARISTAS

"Lares de luz. Cuidamos da vida e geramos nova vida”, é o título 
da primeira Circular do Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
divulgada para todo o Instituto nesta terça-feira, 8 de setembro, 

festa da Natividade de Nossa Senhora. Em seu escrito, o Ir. Ernesto reflete 
particularmente sobre o cuidado da vida, do próximo, da espiritualidade e 
da animação vocacional.

Com relação ao momento atual que vivemos, o Ir. Ernesto expressa na 
introdução: “Faz alguns meses que iniciei a redação deste texto e, no 
caminho, surgiu a pandemia pelo Covid-19. Vivemos esta experiência em 
nível mundial e a situa ção tem tocado praticamente todos os países onde 
nos encontramos presentes como Instituto. Em cada lugar, em cada país, 
sofremos as consequências de maneira muito semelhante. Parece-me 
que, no contexto atual, nunca melhor que agora para falar de construir 
lares de luz frente a una situação de incerteza que parece prolongar-se. 
Estamos chamados a cuidar da vida e a gerar nova vida em momentos de 
gran de fragilidade e vulnerabilidade do mundo”

Para facilitar a difusão, este dia foi entregue ao Instituto de maneira ele-
trônica, em formato PDF. A inícios do mês de outubro, a versão imprimida 
será enviada pelo correio para as Unidades Administrativas.

■ Semana colaborativa: encontro do Conselho Geral com os diretores dos secretariados e departamentos 
da Administração Geral (7 – 11 de setembro): como dar um significado renovado ao serviço de animação do 
Instituto Marista

administração geral

LARES DE LUZ 

CIRCULAR DO IR. ERNESTO SÁNCHEZ BARBA,  
SUPERIOR GERAL

PDF: English | Español | Français | Português

https://champagnat.org/es/circular-del-h-ernesto-sanchez-barba-superior-general/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Homes_of_light_Caring_for_Life_Generating_new_life.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Hogares_de_luz.-Cuidamos_la_vida_y_generamos_nueva_vida.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Foyers_de_lumiere-Prenons_soin_de_la_vie_et_suscitons_une_vie_nouvelle.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Lares_de_luz-Cuidamos_da_vida_e_geramos_nova_vida.pdf
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CASA GERAL 

O IR. ERNESTO SÁNCHEZ APRESENTA A    
CIRCULAR 420 DO INSTITUTO MARISTA

“Desde o tempo de Champagnat, 
esta é a circular número 420”, 
disse o Irmão Ernesto Sánchez, 

Superior Geral, ao apresentar sua primeira 
Circular “Lares de Luz” na Casa Geral, no 
dia 8 de setembro, festa da Natividade de 
Nossa Senhora. Na cerimônia iniciada com as 
palavras do Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
geral, estiveram presentes todos os Irmãos do 
Conselho geral, a Comunidade marista e os 
colaboradores da Administração geral.

“Escrita em parte durante a pandemia, a 
circular – “Lares de Luz” – ganha um novo 
significado para todos nós e nos lembra o 
valor da vida familiar e do cuidado com o 
próximo, nos pequenos ou grandes detalhes. O alicerce desta 
experiência é a nossa vida em Deus e a riqueza da nossa profun-
didade espiritual na vida quotidiana ”, disse o Irmão Luis Carlos 
na abertura da cerimônia.

“Alegra-me que hoje, em dia de festa mariana, se divulgue a 
circular que envio com grande prazer e carinho a todo o Instituto 
Marista. Ao longo dos anos, desde o tempo do Pe. Champagnat, 
os Superiores Gerais dirigiram-se ao Instituto escrevendo palavras 
de motivação, encorajamento, expondo questões importantes e 
atuais. Às vezes, para convocar um Capítulo Geral, por exemplo. 
Portanto, no meu caso, é a circular 420 ”, disse o Irmão Ernesto 
ao apresentar sua circular e agradecer a presença de todos.

Ressoando o aniversário da abertura do XXII Capítulo Geral – há 
três anos -, o Superior Geral lembrou que este “nos sugeriu que 
uma das formas de sermos faróis de esperança era construir 
lares de luz como Maristas de Champagnat, envolvendo-nos com 
paixão na criação de um estilo de vida de família aberto a todos”.

Ao falar sobre como surgiu a inspiração para a sua circular, o 
Irmão Ernesto recordou que “foi do Capítulo geral que surgiu em 
mim a ideia de aprofundar mais este tema, referente aos lares 
de Luz. Recordo que nas palavras que expressei na conclusão do 
Vigésimo Segundo Capítulo Geral, me referi à mesa de La Valla, 
e um dos pilares era formar Lares que cuidem da vida e gerem 
vida nova. Esse era o título da minha circular. Pois bem, La Valla 
foi o primeiro Lar de Luz dos Maristas”.
Sobre a motivação de sua circular, o Superior Geral assegurou 

que “no contexto atual, nunca melhor do que hoje, falar sobre a 
construção de lares de luz, em face de uma situação de incerte-
za, que parece se prolongar. Somos chamados a cuidar da vida 
e a gerar uma nova vida marista, nestes momentos de grande 
fragilidade e vulnerabilidade”.

Ao falar sobre o conteúdo de sua circular (Lares de luz: Cuida-
mos da vida e geramos nova vida), o Irmão Ernesto afirmou: 
“Pessoalmente, acredito que nosso renascimento como Instituto 
e seu futuro terão muito a ver com o compromisso concreto de 
cada um de nós para levar a sério o caminho da própria vida 
interior e espiritual. Isto com o compromisso de nos encorajar 
mutuamente neste processo e neste esforço, para que se torne 
uma busca comum e não apenas individual. Lares de luz que 
cuidam da vida. Cuidar da vida é cuidar da luz da casa, cuidar 
da casa para que fique acesa e aquecida. Trata-se então do 
cuidado pessoal, do cuidado das pessoas com as quais vivemos, 
da comunidade, da família, do cuidado de quem acolhemos, 
do cuidado da terra que é a nossa casa comum e, em última 
análise, do cuidado de Deus ”.

Antes de terminar sua apresentação, o Irmão Ernesto encorajou 
todos os maristas a serem faróis de esperança, a formar casas 
de luz neste mundo conturbado. E concluiu, dizendo “que Maria, 
nossa Boa Mãe, continue a nos encorajar a sermos verdadeiros 
membros de sua família”.

PDF: English | Español | Français | Português
Fotos de la presentación | Video

https://youtu.be/7fAVEUXikSo
https://champagnat.org/pt/circular-do-ir-ernesto-sanchez-barba-superior-geral/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Homes_of_light_Caring_for_Life_Generating_new_life.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Hogares_de_luz.-Cuidamos_la_vida_y_generamos_nueva_vida.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Foyers_de_lumiere-Prenons_soin_de_la_vie_et_suscitons_une_vie_nouvelle.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Lares_de_luz-Cuidamos_da_vida_e_geramos_nova_vida.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.3416275185085314
https://youtu.be/7fAVEUXikSo
https://champagnat.org/es/el-h-ernesto-sanchez-presenta-la-circular-numero-420-del-instituto-marista/
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Hermanos europa
No sábado, 5 de setembro, a Equipe 
Irmãos Hoje da Europa realizou uma 
reunião por videoconferência, das 
10 às 13,30. Participaram os Irmãos 
Roberto de Troia, Aureliano García, 
Michel Morel, Antonio Leal e Ernesto 
Tendero. Estiveram também pre-
sentes os diretores do Secretariado 
Irmãos Hoje, Ángel Medina e Lindley 
Sionosa.

nigéria
O “Central Funding Office” da 
Província da Nigéria organizou, no 
dia 4 de setembro, uma sessão de 
treinamento na Champagnat House, 
Iva valley, Enugu. O objetivo principal 
do encontro foi dar informações sobre 
os projetos e manter “aggiornados” 
os ecônomos das escolas e orientar 
os novos que assumem agora esse 
seu serviço.

estados unidos
A Marist Youth Ministry Australia, 
Marist Young Adults USA e outros 
maristas do mundo encontrar-se-ão 
no dia 13 de setembro, via zoom, às 
5:00 AM ET (7:00 PM Austrália). Será 
uma oportunidade para trocar ideias 
e refletir. Os interessados podem 
se inscrever nesse link: https://bit.
ly/3jYaY6q

Brasil sul-amazônia
A Província promove por meio de 
vídeos a memória da vida marista 
através do projeto “histórias de 
amor e vida”. Na sua quarta edição, 
apresenta a trajetória de Irmãos 
que atuaram como missionários na 
Amazônia. Alguns deles, construíram 
boa parte do seu apostolado junto 
a essas comunidades e seguem, 
até hoje, trabalhado em estados da 
região. Os vídeos estão disponíveis 
nessa Playlist:  https://bit.ly/2DE-
Ma3Y
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CASA GERAL 

NOVA FORMAÇÃO DAS 
COMUNIDADES DO PROJETO 
LAVALLA200>

Atlantis, África do Sul: Ir. Tony Clark 
(Austrália) / Mariana Moroñes (México) / 
Denise Hernández (México) / Maria Liezel 
(Liz) Igoy (Filipinas) / Ir. Luke Fong (Fiji; 
após 1 ano em Tabatinga) / Ir. Nnodu 
Onwutalu (Nigéria, até abril de 2021).

Holguín, Cuba: 
Ir. Jorge Gaio 
(Brasil) / Ir. Luis 
Sanz (Chile) / 
Rosa Schiaffino 
(Espanha, depois 
de ter comple-
tado 2 anos em 
Siracusa).

Moinesti, Ru-
mania: Ir. Mario Meuti (Itália) / Ir. Fabián 
Rubio (Espanha; já estava em Bucareste) 
/ Qalista Dhony (Malásia) /Esmeralda 
Caudel (México).

Mont Druitt, Austrália: Ir. Lawrence Mc-
Cane (Austrália) / Ir. Fabricio Basso (Brasil) 
/ o casal Rubén Galego e Silvia Martínez 
(Espanha).

Siracusa, Itália: Regina Biasibetti (Brasil) 
/ Ir. Ricky Gómez (Venezuela) / Ir. Giorgio 
Banaudi (Itália) / Enrique Muñoz (voluntário 
da Espanha).

Tabatinga, Brasil: Ir. Paul Bhatti 
(Pakistão, por mais um ano) / Mario Araya 
(Chile) / Mayra I. Gutiérrez (México) / Há a 
possibilidade de um Irmão brasileiro.

Os Irmãos Valdicer Fachi e Jeff Crowe, 
responsáveis   pelo Lavalla200> na Ad-
ministração geral, assim se expressaram 
na carta que enviaram comunicando as 
novas nomeações:

“Desejamos aos 
nossos novos 
membros que vão 
com Deus em seus 
primeiros passos 
para chegarem 
a seus destinos. 
Pedimos-lhes que 
mantenham seus 
empregos atuais 
até que as datas 
de suas possíveis 

viagens estejam mais claras. Nossos 
agradecimentos ao Ir. Fabián Rubio (e 
ao Provincial da Ibérica) por ingressar 
na comunidade de Moinesti no próximo 
ano. Da mesma forma, a Enrique Muñoz 
(e ao Provincial de Mediterrânea) pelo 
voluntariado por um ano em Siracusa. 
Suas presenças permitirão que essas 
duas comunidades continuem a flores-
cer ”.

Alguns membros do projeto termina-
rão no fim de 2020
Diogo Galline e Juliana Fontoura (Atlantis, 
Brasil Centro-Sul); Silvia Pérez e Ricardo 
Miño (Holguín, Santa María de los Andes); 
Ir. Jonnel Sisneros (Mt Druitt, Ásia Orien-
tal). Martha Martínez (Tabatinga, México 
Ocidental) saiu por razões de saúde.

Em meados de julho, um grupo de 7 leigos e um Irmão completaram 10 semanas de 
preparação e discernimento “on-line” para aderir à iniciativa Lavalla200>. O Superior 
geral trabalhou em estreita colaboração com o Vigário geral e o Ir. Oscar Martin, Con-
selheiro geral, para preparar uma lista das propostas de nomeações. Ela foi confirmada 
com os respectivos Provinciais e os novos membros.

https://bit.ly/3jYaY6q
https://bit.ly/3jYaY6q
https://bit.ly/2DEMa3Y
https://bit.ly/2DEMa3Y
https://champagnat.org/es/equipo-de-gestion-en-kiribati-2/


10 I SETEMBRO I 2020

notícias maristas 643

4

CASA GERAL

MEMÓRIA MARISTA DE SANTOS,     
MÁRTIRES E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
O Irmão Antonio Estaún, Postulador Geral, elaborou um calendário religioso marista tradicional com os Irmãos Maristas que 
morreram com fama de santidade pelo exercício das virtudes ou por terem sido vítimas de violência em consequência de sua 
fidelidade à fé. Alguns exemplares do livro foram enviados às Unidades Administrativas em junho passado. O livro é disponível 
somente em espanhol. Se algum voluntário quiser traduzi-lo para seu próprio idioma, pode entrar em contato com o Departa-
mento de Comunicação.
Apresentamos abaixo a introdução deste trabalho. O livro é disponível em PDF.

Este documento, intitulado Memória Marista de Santos, Márti-
res e Vítimas de Violência, elaborado pela Postulação Geral 
dos Irmãos Maristas, complementa o Calendário Religioso 

Marista tradicional a partir da data de sua publicação com a 
enumeração dos nomes dos Irmãos Maristas que morreram com 
fama de santidade pelo exercício das virtudes ou por terem sido 
vítimas de violência em consequência de sua fidelidade à fé.
Nessa lista, pode-se distinguir vários grupos de pessoas, levan-
do-se em consideração como critério de classificação o estado 
do processo canônico de sua causa ou, se não foi iniciado, sua 
inexistência. O processo canônico começa com o reconhecimen-
to oficial do culto público da pessoa do Servo de Deus primeiro 
como Venerável, depois como Bem-aventurado, e o processo 
se conclui com o reconhecimento oficial do culto como Santo. 
O reconhecimento canônico da santidade de um cristão implica 
a oficialização de um culto litúrgico público e a inclusão do seu 
nome na lista dos santos e no calendário litúrgico que dedica 
uma data à celebração da sua festa com ofício próprio.
Em primeiro lugar, junto com Champagnat, já canonizado, men-
ciona-se um grupo de Irmãos que adquiriram fama de santidade 
no Instituto e cujo processo de beatificação foi iniciado, como os 
Irmãos Francisco Rivat, Alfano Vaser e Basílio Rueda. O processo 
canônico de declaração canônica da fama de santidade, ad-
quirido pela prática das virtudes cristãs desses Irmãos em grau 
heroico, já passou ou está passando por várias etapas que não 
vamos indicar aqui.
O segundo grupo desse elenco é formado pelos Irmãos Mártires 
que morreram vítimas de violência por sua fidelidade à fé. Neste 
grupo, incluímos os nomes dos 177 Irmãos e dois leigos que 
registraram o Martirologio marista de España (1909-1939). Essa 
relação destaca os 113 Irmãos Maristas e 2 leigos reconhecidos 
como mártires ao serem proclamados Bem-aventurados (47 em 
2007 e 68 em 2013), e aqueles que são reconhecidos como 
Servos de Deus por terem iniciado o processo de sua causa 
de beatificação, mas que ainda não foi concluído. É o caso do 
Irmão Joché-Albert Ly, cuja causa está sendo tramitada pelos 
padres Lazaristas junto com outros mártires da China; a do Irmão 
Lycarión, o primeiro Irmão que morreu violentamente na Espanha 
durante a Trágica Semana de Barcelona,   cuja causa já foi intro-

duzida em Roma; ou a do Irmão Eusébio e de 58 companheiros 
mártires que constituem o terceiro grupo de Irmãos da Espanha, 
cuja causa se tramita em Roma, e que foram assassinados 
durante a perseguição religiosa ocorrida naquele país nos anos 
1936-1939 e que ainda não foram beatificados.
A essa lista deve ser acrescentada a causa do Irmão Henri 
Vergès, beatificado em Oran, em 8 de dezembro de 2018. Esta 
causa é conhecida como a dos “mártires da Argélia” e é encabe-
çada por Dom Pierre Claverie, da Ordem dos Frades Pregadores, 
Bispo de Oran, e 18 religiosos e religiosas, assassinados por ódio 
à fé, na Argélia, mortos entre 1994 e 1996 durante a guerra civil 
argelina.
O terceiro grupo inclui os nomes dos Irmãos Maristas que 
morreram vítimas de violência, presumivelmente por serem fiéis 
à sua fé, embora suas causas de beatificação não tenham sido 
iniciadas, mas sua morte heroica é testemunhada pela autorida-
de do Instituto. Nesse grupo de Irmãos estão Canisius Nyilinkindi, 
Christopher Mannion, Etienne Rwesa, Fabien Bisengimana, 
Gaspard Gatali e Joseph Rushigajiki, Moisés Cisneros, Miguel Án-
gel Isla, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Fernando de la Fuente. 
Também os Irmãos franceses Jules Andre, Joseph Félicité, Jose-
ph Marie Adon, Leon, Louis Maurice, Joseph Amphien, Prosper 
Victor e Marius que morreram na China. A esses nomes deve-se 
acrescentar o do postulante chinês Pablo Chen, o do Irmão 
Euloge (francês, falecido na Nova Zelândia) e Hyacinthe (francês), 
John William, Augustinus e Donatus Joseph (australianos mortos 
nas Ilhas Salomão), cuja morte violenta é registrada por meio da 
autoridade do Irmão Benito Arbués, Superior Geral do Instituto, 

https://champagnat.org/pt/fale-conosco/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Memoria_marista_santos_martires_victimasViolencia-.pdf
https://champagnat.org/es/memoria-marista-de-santos-martires-y-victimas-de-la-violencia/
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em sua circular Fidelidade à missão em situações de crises 
sociais (1998). Também estão incluídos os nomes dos Irmãos 
Agustín Liu, Antoine Hsio, Marcellinus Yang, Ernest Chang, Marie 
Xavier Chang e Emile Chang, que morreram na China de fome, 
frio ou condenados a trabalhos forçados em campos de trabalho, 
cujo martírio silencioso dá fé o Irmão Laurence Tung On, Provin-
cial da China, em carta dirigida ao Irmão Basílio Rueda, Superior 
geral, em 8 de setembro de 1979.
Não são mencionados os nomes dos Irmãos que morreram 
nas frentes de batalha, sendo eles combatentes, exceto os dos 
Servos de Deus Ir. Fidencio e Ir. Valero Paulino, cujas causas de 
beatificação foram introduzidas em Roma em 1998 e as de três 
Irmãos australianos desaparecidos. Tampouco são citados os 
nomes de Irmãos vítimas de violência devido a ataques, assalto, 
roubo ou outros motivos de violência social.
Cada um dos Irmãos é nomeado pelo nome religioso seguido do 
prenome com o sobrenome ou sobrenomes, a nação de origem, 
o ano de nascimento, o lugar e a data do falecimento, quando 
possível. A partir da decisão do 15º Capítulo Geral (1959), o 
costume de trocar o prenome pelo de religioso deixou de ser 
utilizado, razão pela qual alguns nomes aparecem apenas com o 
sobrenome.
Os nomes são precedidos da identificação do seu processo, se 
ele foi iniciado, com os termos Bem-aventurado, Venerável ou 
Servo de Deus. Os demais casos são citados precedidos de Ir. 
para os Irmãos ou de Sr. para os leigos.
O critério cronológico que organiza sucessivamente o calendário 
refere-se ao dia da morte dos protagonistas (dies natalis) de 
acordo com o costume da Igreja de celebrar o dia do nascimento 
à vida de ressurreição.
O calendário litúrgico da Igreja, quando beatifica ou canoniza 
um grupo de mártires, identifica os membros do grupo com o 
nome da pessoa mais proeminente do grupo por sua liderança 
dentro dele, seguido da expressão “e companheiros mártires”. 
Essa prática surge especialmente nos processos realizados para 

demonstrar a fama de santidade ou martírio, tanto na sua fase 
diocesana como na romana, e explica-se pela complexidade que 
implica nomear cada um dos protagonistas cada vez que se faz 
referência ao grupo todo. Mas com este costume, existe o perigo 
de os membros do grupo permanecerem escondidos no anoni-
mato por trás da expressão “companheiros mártires”. É verdade 
que, pelo menos no caso de nossos Irmãos, o fato de morrerem 
juntos ou vítimas de circunstâncias semelhantes nos oferece 
um sinal muito valioso: eles viveram e, muitos deles, morreram 
juntos, em comunidade. Mas existe o perigo de que, quando os 
nomes são incluídos no grupo, o valor do testemunho da indivi-
dualidade se perca. Por isso, nesta “Memória”, não foi levado em 
conta o agrupamento circunstancial ou pragmático, que se fez 
para a beatificação, mas sim a data da morte dos protagonistas. 
Esta opção não supõe nem pretende qualquer ingerência na 
celebração litúrgica dos membros de um mesmo grupo na data 
indicada pelo calendário litúrgico da Igreja universal.
Intercaladas com a referência às aventuras dos Irmãos, estão 
algumas notícias significativas relacionadas com os processos de 
beatificação e canonização para manter a memória histórica do 
“iter recorrido”. Para diferenciá-las do resto do texto, o tamanho 
da fonte é menor. O sinal * indica a data de nascimento e o sinal 
+ refere-se à data da morte.
Oferecemos este recurso de animação para nossas comunidades 
de Irmãos e também para os leigos maristas como um fruto da 
celebração dos 200 anos de fundação do Instituto, em homena-
gem àqueles que nos precederam com a entrega de suas vidas 
ao Senhor e a fidelidade ao carisma marista, desejando que a 
cada dia cresça mais e mais o conhecimento e o apreço aos 
maravilhosos companheiros que chegaram antes de nós à casa 
do Pai. 

Ir. Antonio Martínez Estaún – Postulador geral

PDF: Memoria marista de santos, mártires y víctimas de la 
violencia

Em 23 de agosto, foi inaugurado, na casa 
provincial do México Ocidental, o novo ano do 
Postulantado, com uma celebração eucarís-

tica.
Andrés Morales inicia seu percurso de formação 
para a vida consagrada marista, junto com Victor 
Hugo Franco, que começa o segundo ano de 
postulantado, em Morelia.
Eles serão acompanhados pelos irmãos Charly 
Vargas, Manuel Delgado e Luis Enrique Rodríguez.

MÉXICO

POSTULANTADO NA PROVÍNCIA DO MÉXICO OCIDENTAL

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Memoria_marista_santos_martires_victimasViolencia-.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Memoria_marista_santos_martires_victimasViolencia-.pdf
https://champagnat.org/es/postulantado-en-la-provincia-de-mexico-occidental/
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Em razão da pandemia do COVID-19, as reuniões pre-
senciais planejadas do Conselho da Oceania (OC) e do 
Colégio de Líderes da Oceania (COL) foram substituídas, 

até um futuro próximo, por videoconferências e outros acordos 
e inciativas online. No dia 17 de agosto de 2020 realizou-se o 
Encontro do Conselho da Oceania e do Colégio de Líderes. Aqui 
você pode ler o resumo executivo dessa reunião. A natureza 
imprevisível do vírus e da pandemia COVID-19 causou uma 
grande interrupção no que poderia ser considerado operações 
e atividades normais de nossos atividades maristas na Oceania. 
Porém, com tantas 
mentes maristas cria-
tivas em ação, houve 
muito boas novas 
ideias e oportunidades 
para a criatividade, 
bem como para a 
realização e o apoio 
mútuo em nossos 
projetos na Oceania.
Os encontros desta 
semana do OC e COL 
nos colocaram em 
contacto com esta 
nova realidade e com 
a necessidade de 
desenvolver platafor-
mas de comunicação 
mais fortes e confiá-
veis, especificamente 
para as nossas zonas 
remotas, e poder operar com maior confiança. Nem todos 
os locais têm a mesma força e confiabilidade de conexão 
de internet. No momento, estamos explorando uma série de 
opções. A diferença de fuso horário é uma questão significativa 
para os participantes de nossas reuniões de Roma a Fiji e locais 
intermediários – uma diferença de 12 horas.
Estabelecer um horário para as nossas reuniões que seja ade-
quada para todos os participantes é um desafio. A participação 
da Oceania em atividades e projetos maristas mundiais, como 
A Rede Global de Escolas, Irmãos Hoje, Projeto Lavalla200>, 
continua e enfatiza a extensão de nossos compromissos com 
projetos internacionais e, portanto, depende da importância de 
redes de comunicação confiáveis.
Os Líderes das Unidades Administrativas apresentaram seus re-

latórios e questões importantes que foram resumidas e listadas 
abaixo.

Desenvolvimentos
Desde a reunião de abril do OC e do COL houve uma série de 
mudanças significativas e importantes na estrutura e operação 
na Região da Oceania.

Reconfiguração
Em 20 de julho, o Distrito da Melanésia se fundiu com a Pro-

víncia da Austrália. Um 
e-Gathering vinculou o 
evento. O tema foi “Cres-
cendo em Comunhão” 
e deu a oportunidade 
de olhar para o futuro. 
Embora a fusão tenha 
sido concretizada, a 
integração total ocorrerá 
somente nos próximos 
seis meses. Enquanto 
isso, o Ir. Jean Marie 
atuará como Gestor de 
Transição.

Arranjos Financeiros 
(FAN)
A fusão possibilitou 
uma reorganização das 
estruturas financeiras da 
Oceania. O Conselho do 

Fundo Fiduciário Regional foi substituído pela Rede de Admi-
nistradores Financeiros, envolvendo os Diretores de Serviços 
Comerciais da Austrália e do Pacífico. As ações em andamento 
para 2020 incluem:
• alinhar as estruturas de orçamento e relatórios e
• apresentar para Roma um Relatório anual consolidado para a 
Província e a Região.

Comissão de Parceria da Oceania (OPC)
Com a adesão do OPC e projetos em toda a Oceania, da Aus-
trália a Kiribati, e planos para o desenvolvimento de Programas 
de Espiritualidade Marista que incluam a Ásia e a Oceania, a 
importância da comunicação e a limitação para encontros face 
a face, o planejamento é muito importante. O OPC desenvol-

REGIÓN OCEANIA

REUNIÃO DO CONSELHO DA OCEANIA      
E COLÉGIO DE LÍDERES

https://champagnat.org/pt/conselho-de-leigos-maristas-dos-estados-unidos/


10 I SETEMBRO I 2020

notícias maristas 643

7

veu um Projeto de Diretrizes Estratégicas 2020-2021. Estão 
incluídos no Projeto:
• Desenvolver alguns caminhos e algumas narrativas para li-
derar e sustentar a ‘parceria na vida marista’ em toda a Região 
durante os próximos meses de conclusão e transição do Con-
selho da Oceania. Isso já está ativo em relação à Melanésia.
• Participar significativamente com outros grupos interessados: 
(Instituto: Secretariado Irmãos Hoje, em colaboração com o 
Secretariado dos Leigos; Regionalmente: Jovens profissionais, 
cuidar das vocações, desenvolver uma espiritualidade para a 
região.)
• Auxiliar os maristas locais a ‘criar espaços para conversas 
significativas’ e coordenar o desenvolvimento e distribuição de 
recursos para apoiar tais conversas.
• Continuar a capacitar as lideranças na vida marista em nível 
local.

Rede Educativa Marista da Oceania
Os problemas associados ao COVID-19, especialmente as 
interdições, o fechamento de fronteiras e as restrições de 
quarentena, tiveram um impacto significativo na capacidade 
de viajar e implementar e apoiar programas educacionais. A 
situação se tornou mais difícil com o impacto destrutivo do 
ciclone Harold nas Ilhas Salomão e Vanuatu, com danos à 

infraestrutura das escolas, incluindo salas de aula e dormi-
tórios. Isso foi especialmente em uma das escolas onde os 
Irmãos Maristas moram em Santo, Vanuatu. A próxima fase 
do programa Southern Stars para o desenvolvimento pro-
fissional e de formação de líderes educacionais no Pacífico 
está sendo considerada ativamente e várias opções estão 
sendo avaliadas. Já existem resultados positivos da primei-
ra fase do programa. Já está em andamento um trabalho 
de consuta sobre como as escolas maristas da Austrália 
e a Província da Austrália poderiam apoiar as escolas da 
Melanésia.

Formação
Este é um aspecto da vida e da missão maristas que foi seria-
mente afetado pela pandemia. Como as viagens internacionais 
foram efetivamente encerradas, várias opções estão sendo 
ativamente trabalhadas para fornecer o nível apropriado e o 
apoio para aqueles que estão engajados ou prestes a entrar na 
formação como Maristas de Champagnat.

Próxima reunião
Como resultado das contínuas incertezas causadas pelo 
COVID-19, a próxima reunião de OC e COL será realizada por 
videoconferência na segunda-feira, 2 de novembro de 2020.

ÁFRICA DO SUL: 26 IRMÃOS DA PROVÍNCIA DA 
ÁFRICA AUSTRAL RENOVAM OS VOTOS

TAILÂNDIA: DISTRITO MARISTA DA ÁSIA – INSTITUTO 
DE FORMAÇÃO DE RELIGIOSOS

GUATEMALA: COMUNIDADE MARISTA

ESPANHA: PROVÍNCIA MARISTA IBÉRICA – 
REUNIÕES DA EQUIPE PROVINCIAL

CASA GERAL: CIRCULAR DO IR. ERNESTO 
SÁNCHEZ, SUPERIOR GERAL

mundo marista

FRANÇA: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE
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Diego Fernando Pérez Gonzá-
lez, de 20 anos, natural de 
Zapopan, México, Província 

do México Ocidental, foi voluntário 
desde setembro de 2019 na escola 
marista de Nyakato, em Mwanza, 
Tanzânia, província de PACE, 
vivendo na comunidade marista 
local. Ele descreve sua experiência 
na escola marista e sua vivência 
na comunidade antes e durante a 
pandemia. 
Uma experiência forte em todos os 
sentidos… Um percurso pessoal, 
que depois se tornou um tempo 
de muita partilha e que me levou rapidamente à conclusão, pela 
primeira vez na minha vida, de que a felicidade é substancial, 
duradoura, e somente real quando compartilhada…

Adaptação
Até eu estar lá presente na comunidade e escola marista de 
Nyakato, Mwanza, na Tanzânia, não queria imaginar nenhum ce-
nário específico, estando ciente de que no final não teria sentido, 
pois provavelmente seria algo completamente diferente.
Finalmente chegou o dia 24 de setembro de 2019. Já era noite 
quando cheguei ao local que seria minha casa, que eu esperava 
naquela época, há aproximadamente 15 meses. Praticamente só 
consegui me acalmar e me recuperar da viagem. As coisas boas 
começaram no dia seguinte, quando finalmente senti o peso 
do que estava acontecendo comigo. Lembro-me muito bem de 
ter terminado aquele dia exausto com tantas apresentações e 
centenas de caras novas…
Uma parte fundamental do processo de adaptação foi o choque 
cultural. Por mais que eu tentasse, no começo foi difícil entender 
por que  as pessoas agem como agem, pensam como pensam, 
seus motivos e, acima de tudo, diferenciar quando suas inten-
ções eram boas ou não. Esta última questão me deixou hesitante 
no início em deixar a escola e explorar a cidade. Eu poderia dizer 
que, nos primeiros 3 meses, minhas viagens foram poucas, pois 
fiquei dentro da escola e das dependências da comunidade o 
tempo todo.
Outros dois grandes desafios que nos foram apresentados no 
início foram a parte emocional e encontrar meu lugar como 
voluntário marista. A primeira coisa me fez pensar e sentir sau-
dades da minha família várias vezes, me senti muito só; percebi 

que tinha que trabalhar essa parte do amadurecimento afetivo. 
Com o segundo, quero dizer que me esforcei para encontrar as 
atividades que contribuíssem para a escola e minha comunida-
de. Você não pode esperar entrar em uma aventura como essa 
e pensar que as coisas vão correr bem e que tudo seja cor de 
rosas.

Fluir/bom ritmo
“There’s no rush here in Africa” (“Não há pressa aqui na África”) 
é algo que várias pessoas lá me diziam e também foi algo que 
pude observar. Tomando essa frase como referência, comecei a 
relaxar um pouco mais, a ser mais paciente comigo e em geral 
a desfrutar mais. Tudo isso, somado ao conhecimento empírico 
que fui acumulando, me ajudou a encontrar o ritmo de vida ali, 
a me conectar mais com as pessoas; passei a me aproximar 
dos alunos da escola de forma mais natural e efetiva, a ter mais 
responsabilidades e, para contribuir mais, finalmente encontrei 
meu lugar na comunidade.   
Meu Kiswahili (língua local) foi melhorando aos poucos; com isso 
comecei a sair sozinho fora da escola para explorar, a descobrir 
mais da cultura e a me distrair. Encontrei um equilíbrio entre o 
tempo dado aos outros e a mim mesmo.
Através de toda essa experiência, descobri o que implica o 
desprendimento do ego, o que me ajudou a fazer com que a 
sensação de “ser o centro das atenções”, que me trouxe o 
inconformismo, estivesse desaparecendo. Também me ajudou a 
ser mais honesto comigo mesmo e com os outros: se houvesse 
algo que eu não soubesse fazer, eu perguntaria, buscaria ajuda, 
etc. De um modo geral e abrangendo muitos aspectos, ajudou-
-me a desfrutar mais da experiência.

TANZÂNIA

DIEGO FERNANDO PÉREZ GONZÁLEZ, MÉXICO: 
EXPERIÊNCIA DE VOLUNTARIADO MARISTA EM MWANZA

https://champagnat.org/es/diego-fernando-perez-gonzalez-mexico-experiencia-de-voluntariado-marista-en-mwanza/
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Quarentena
Em 18 de março de 2020, um chamado oficial do governo faz 
com que a escola feche indefinidamente. Tudo foi muito rápido, 
da noite para o dia, é assim que o governo da Tanzânia e muitos 
outros países africanos lidam com as coisas. A manhã do dia de 
encerramento foi um caos entre telefonemas para os pais, os mes-
mos chegando para os filhos, alunos levando as coisas e deixando 
outras na instituição, limpeza e íamos de um lugar para outro.
Eu soube aproveitar a situação, reestruturei meu cronograma de 
atividades, passei a conviver mais com os postulantes (acabaram 
sendo como irmãos para mim), passei a fazer coisas que, com 
a atividade da escola, ficavam difíceis de realizar. No começo, a 
situação não parecia se agravar, eu estava saindo muito. Aqueles 
foram os dias quando eu estive mais imerso na cultura africana, 
simples assim.          

Retorno ao México
De repente, um dia no final de maio, o governo anuncia a rea-
bertura dos aeroportos. Como ninguém tinha a menor ideia de 
quando as escolas seriam reabertas, decidi não remar contra 
a corrente e voltar para minha família. Pude me despedir dos 
Irmãos, dos postulantes e até dos professores. Infelizmente 
não foi o mesmo com os alunos, foram poucos os que pude ver 
depois que a escola fechou.
Voltei tranquilo, contente, feliz e grato a cada um dos membros 
da comunidade, satisfeito por aquilo que vivi, experimentei e 
aprendi naquelas terras.
Deixando de lado as atuais circunstâncias relacionadas à atual 
pandemia global e suas devastações, eu recomendaria que to-
dos se dessem a oportunidade (sem considerá-la levianamente) 
de experimentar a vida comunitária na Tanzânia.

FILIPINAS

PROVÍNCIA EAST ÁSIA COMEMORA      
O “TEMPO DA CRIAÇÃO”

D e 1º de setembro a 4 de outubro, 
a família marista de todo o mundo 
participa da celebração ecumênica 

anual “Tempo da Criação”. É uma cele-
bração cristã de oração e ação pela nossa 
casa comum.
A celebração acontece de 1º de setembro – 
Dia Mundial de Oração pela Criação – a 4 de 
outubro – Festa de São Francisco de Assis, 
e a reflexão sobre a encíclica do Papa Fran-
cisco, Laudato Si’, será um dos destaques 
dessa celebração.
O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato 
Si’, nos desafia a “propor uma abordagem da ecologia que 
respeite nosso lugar único como seres humanos neste mundo 
e nossa relação com nosso meio ambiente”. Nessa mesma 
linha, o XXII Capítulo Geral dos Irmãos Maristas nos convida 
a “despertar em nós e nas pessoas que nos cercam uma 
consciência ecológica que nos compromete a cuidar de “nossa 
casa comum”.
Este ano, em meio às crises que abalaram nosso mundo, 
fomos despertados para a urgência de curar nossas relações 
com a criação e entre nós. Durante o “Tempo da Criação”, en-
tramos num período de restauração e esperança, um “Jubileu 
pela Terra” – o tema de 2020, que exige modos radicalmente 
novos de viver com a criação.
Você pode visitar seasonofcreation.org para acessar todos os 
documentos relacionados a essa celebração.

Província East Ásia
Neste contexto, o Grupo de Trabalho sobre Ecologia Marista da 
Província dos Irmãos Maristas da Ásia Oriental, em colaboração 
com o CARES Centro de Ecoespiritualidade dos Missionários 
Mercedários de Berriz, convida cordialmente todos os Maristas 
a celebrar a “Época da criação” na oração, limpezas comunitá-
rias e/ou outras ações.
Como parte das atividades, o Centro postará um vídeo todos 
os dias com a partilha de reflexões de palestrantes de diferen-
tes tradições religiosas, ou seja, católicos, budistas, taoístas, 
muçulmanos, indígenas, etc. Esses palestrantes refletirão sobre 
um artigo específico da Laudato Si’.
Você pode encontrar esses recursos na página do Facebook 
“CARES Eco-Spirituality Center of the Mercedarian Missionaries 
of Berriz”. ou no canal Youtube.

https://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
https://www.facebook.com/CARES2016Jan10/about/
https://www.facebook.com/CARES2016Jan10/about/
https://www.youtube.com/channel/UCYzh6EqidyJ2w0PXZ5-OnnQ
https://champagnat.org/es/la-provincia-de-asia-oriental-celebra-la-tiempo-de-la-creacion/
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CASA GERAL 

8 DE SETEMBRO: DIA INTERNACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO

Como? Ainda existe um Dia Internacional da Alfabeti-
zação? É possível? Estamos em 2020, há anos que a 
alfabetização deveria ser um conceito que se estudasse 

apenas nos livros de história, como uma realidade que existiu 
no passado, mas que não teve mais repercussões em nosso 
mundo. No entanto, sabemos que ainda temos que continuar 
trabalhando para tornar a alfabetização uma realidade em 
todos os níveis.

Alguns poderiam entender por esta 
palavra “alfabetização” o processo 
repetitivo pelo qual uma pessoa 
conhece os mecanismos de leitura 
e escrita. Aqueles entre nós que se 
dedicam à educação sabem que 
a alfabetização deve ir além de 
meros exercícios de identificação 
e reprodução de palavras. Os edu-
cadores querem e devem trabalhar 
para que as pessoas façam desses 
mecanismos uma ferramenta de 
progresso em suas vidas, permi-
tindo-lhes seguir em frente, dar 
passos adiante, poder se tornar 
mais autônomos e autossuficien-
tes, e assim poder se desenvolver 
de maneira mais abrangente; a 
alfabetização como primeiro passo básico e necessário para 
uma educação plenamente integral.

E nós, como maristas de Champagnat, o que podemos fazer? 
Não é só o que podemos fazer, mas também o quanto e o bom 
que já estamos fazendo. Somos especialistas em educação e, 
portanto, também em alfabetização. Milhares de Irmãos e de 
leigos, ao longo de suas vidas, nossas vidas, ajudamos e favo-
recemos o desenvolvimento da educação e da alfabetização.

Na situação de crise que atualmente se vive em muitas partes 
do mundo, em decorrência das consequências trazidas pela 
Covid-19, devemos estar muito vigilantes para que as con-
quistas alcançadas em nossas obras educacionais não sejam 
perdidas. Precisaremos reforçar, o quanto antes, os processos 
básicos de ensino-aprendizagem.

Ao recordar esta data de comemoração do Dia Internacional da 
Alfabetização, também nos juntamos a todas aquelas organi-
zações, públicas e privadas, associações seculares e grupos 

religiosos … que dedicam seu tempo e seus esforços para 
avançar na melhor formação das pessoas, especialmente dos 
mais vulnerável. Não podemos esquecer que esse desejo está 
intimamente relacionado a alguns dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, pois uma boa educação ajudará a eliminar 
as desigualdades e favorecerá o acesso a mais recursos. Esta 
comemoração está especialmente relacionada com o Objetivo 
4, que nos fala de uma Educação de Qualidade.

É curioso ver como a Mensagem do XXII Capítulo Geral nos 
recorda o convite para “enfrentar os desafios atuais” sempre 
em busca “da dignidade e da igualdade fundamental de todo 
o povo de Deus”. Nestes tempos de crise, principalmente 
gerados pela Covid-19, somos lembrados de que, como 
Maristas de Champagnat, somos chamados a reduzir as desi-
gualdades. Uma boa forma é, sem dúvida, o empoderamento 
da educação.

As Nações Unidas, todos os anos, nos lembram de um aspecto 
importante da alfabetização. Nós, especialistas em educação, 
em qualquer de seus aspectos, somos chamados a continuar 
trabalhando e nos aprofundando a partir da realidade que te-
mos que viver. E assim o estamos fazendo, em tantos centros 
educacionais, a garantia do acesso à educação para milhares 
de crianças e jovens. Acesso a uma educação de qualidade 
que permita o desenvolvimento integral de meninas, meninos 
e jovens.

Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado de Solidariedade

https://champagnat.org/es/8-de-septiembre-dia-internacional-de-la-alfabetizacion/


10 I SETEMBRO I 2020

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

notícias maristas 643

11

Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Os postulantes do Timor Leste, 
do grupo do segundo ano, 
chegaram das Filipinas no 

final de fevereiro passado, depois 
de 18 meses de seu programa de 
formação em Davao. A intenção era 
passar três semanas com suas famí-
lias antes de viajar para a Austrália 
e, depois, viajar para o Sri Lanka, 
para dar início ao noviciado. Entre-
tanto, no início de março, chegou o 
COVID-19 e tudo parou.
Depois de passar os últimos cinco 
meses em casa com a família, e 
agora desfrutando de um ambiente 
livre COVID-19, o Comitê de Formação decidiu reuni-los em 
Baucau para participarem de um programa de “recarga” de 3 
semanas.

Os objetivos do programa de recarga eram:
reunir os postulantes e proporcionar-lhes uma experiência 
provisória de formação;
recarregar o espírito marista e a orientação vocacional antes 
de iniciar o noviciado;
proporcionar-lhes uma experiência permanente de comunidade 
marista; e reafirmar o espírito de fraternidade entre eles.
Foi providenciada uma casa confortável perto do Instituto Ca-
tólico para Formação de Professores – ICFP, em Baucau, onde 
os postulantes poderiam viver em comunidade. Foi disponibili-
zado o uso de salas de aula e de tecnologia do ICFP para aulas 
diárias. A cada dia, os postulantes recebiam um programa 
regular de formação, incluindo aulas presenciais, abordando 
temas como Escritura, Espiritualidade Marista, Pastoral Juvenil, 

Estudo da nova Regra de Vida, Características Maristas e 
Salvaguarda e proteção da criança.
O programa também previa a formação espiritual contínua, 
incluindo a Eucaristia diária, a oração comunitária, o acom-
panhamento e as tarefas habituais de cozinhar e cuidar da 
casa. Os Aspirantes Maristas da casa de formação de Teulale 
também apreciaram a oportunidade para testar suas habilida-
des no futebol com os recém-chegados.
Dois encontros significativos de maristas ocorreram durante o 
tempo dos postulantes aqui; a primeira, para ‘recebê-los em 
casa’, e a segunda, para celebrar a conclusão do programa 
durante a Festa da Assunção e as celebrações do Jubileu dos 
Irmãos Paul Gilchrist e Robert Speare.
No momento, os postulantes já voltaram para suas famílias. 
Enquanto COVID-19 continua a atrapalhar os planos de viagens 
internacionais para a próxima etapa de sua jornada marista, 
esperamos retomar com eles seu processo de formação e 
discernimento através de outras maneiras criativas.

TIMOR LESTE

POSTULANTES IMPOSSIBILITADOS DE INICIAR O NOVICIADO 
PARTICIPARAM DE UM PROGRAMA DE “RECARGA” EM BAUCAU

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/es/postulantes-que-no-pudieron-iniciar-el-noviciado-participaron-en-un-programa-de-refuerzo-en-baucau/

