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Sábado, 12 de setembro, foi o dia escolhido para a ceri-
mônia on-line, durante a qual os 8 novos membros do 
programa Lavalla200> expressaram seu compromisso 

e o Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, fez o envio formal, 
entregando virtualmente as cruzes da missão.

Cerca de cinquenta pessoas participaram da sessão via Zoom, 
incluindo irmãos de Roma, membros atuais das comunidades 
Lavalla200> e alguns do passado, familiares e amigos dos 
novos membros e nossos tradutores regulares. Haviam repre-
sentantes do México, Bolívia, Chile, Brasil, Portugal, Espanha, 

Itália, Alemanha, Romênia, África do Sul, Sri Lanka, Malásia, 
Filipinas e Austrália.

A cerimônia aconteceu virtualmente com um primeiro momento 
em torno da mesa em La Valla e do relicário em l’Hermitage. 
No centro estava a mensagem do Superior Geral e a leitura do 
Pacto preparada pelo novo grupo. Os 5 grupos diferentes em 
Lavalla200> tiveram a oportunidade de se encontrar breve-
mente e seguiu um brinde. No final, já era 1 da manhã na 
Austrália e 10 da manhã, no México, um bom momento para o 
“brunch”.

■O Conselho Geral termina, nessa semana, as sessões 
plenárias de setembro. Durante esses últimos dias, estuda 
alguns temas, entre os quais estão a atualização de políticas 
de proteção da infância do Instituto, a prestação de contas e 
orçamento, o calendário dos próximos meses, a revisão final 
das traduções do texto das Constituições já aprovada e outros 
temas inerentes aos pedidos das Unidades Administrativas.
■ Na quinta-feira chega na Casa Geral o Ir. Guillermo José 
Villarreal Cavazos, da Província México Ocidental, novo Postu-
lador Geral, que substituirá o Ir. Antonio Martínez Estaún.
■ O Ir. Luis Daniel Herrera Meza, da Província México Cen-
tral, novo Secretário Geral, chega no sábado à Casa Geral. 
Substituirá ao Ir. Carlos Huidobro.
■ Br. Jeff Crowe, responsável do acompanhamento das 

Comunidades LaValla200>, visita a comunidade de Siracusa, 
de terça-feira até sexta-feira.
■ Na segunda-feira, os Conselheiros links com a Região 
Europa, Irmãos João Carlos do Prado e Ben Consigli, se 
reuniram com os Provinciais da Região de Maristas Europeus 
(REM).
■ Na quarta-feira, o Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral, se 
reuniu virtualmente com os membros do Conselho Internacio-
nal de Assuntos Econômicos (CIAE).
■ No dia 15, o Ir. Ben Consigli participou, via web, do encon-
tro dos Líderes da Oceania.
■ No dia 17, os conselheiros gerais João Carlos, Ken e Ben 
participam de encontro com os provinciais de Compostela e 
América Central sobre a missão marista em Honduras.

CASA GERAL 

CERIMÔNIA DE ENVIO DOS       
NOVOS MEMBROS DE LAVALLA200>

administração geral

https://champagnat.org/pt/lavalla200-2020/
https://champagnat.org/pt/lavalla200-2020/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/comunidades-internacionais/
https://champagnat.org/es/ceremonia-de-envio-de-los-nuevos-miembros-de-lavalla200/
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A Pastoral Juvenil Marista (PJM) – uma das iniciativas de 
evangelização da juventude no Brasil iniciada oficialmen-
te em 25 de agosto de 2005 – comemora 15 anos de 

história este ano e lança as Diretrizes Nacionais.

Inspirada em outras iniciativas de evangelização da juventude no 
Brasil Marista, tais como o Movimento Eda/REMAR e o Projeto Ga-
mar, 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.

Pensando na pluralidade construída nas Províncias e suas 
unidades, a UMBRASIL, em conjunto com as 3 Províncias do 
Brasil Marista produziram as Diretrizes Nacionais da Pastoral 
Juvenil Marista. Após o trabalho feito junto ao Grupo foi pos-
sível destacar a importância da construção de um documento 
que conversasse tanto com os adolescentes e jovens da PJM, 
como com seus acompanhadores (animadores, articuladores, 
assessores, coordenadores e pastoralistas).

Por meio das Diretrizes, lembra-se de fazer memória dos 
caminhos feitos e traçar novas rotas para que cada vez mais 
adolescentes e jovens possam ter seus corações transforma-
dos e tocados pelo amor ao Evangelho de Cristo e ao carisma 
legado por São Marcelino Champagnat.

Confira alguns depoimentos de representantes do Instituto Ma-
rista sobre a importância das Diretrizes Nacionais da Pastoral 
Juvenil Marista.

Ir. Óscar Martín Vicario, Conselheiro Geral: “Muchísimas 
gracias por haber concluido el documento con ese proceso tan 
participativo y por tener estas Directrices renovadas que seguro 
van a ayudar al desarrollo, crecimiento y futuro de la Pastoral 
Juvenil marista en Brasil que tantos frutos ha dado y seguirá 
dando”.

Ir. Valdícer Fachi, Diretor da CMI – Colaboração para a Missão 
Internacional: “E aqui temos o resultado de um trabalho colabo-
rativo. Com certeza, quem ganhará com isso são os nossos 
grupos da PJM. Agora, mãos à obra e dar vida o que está no 
papel. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Com certeza é ins-
pirador para o Brasil Marista e, por que não dizer, que poderá 
ser inspirador para o mundo marista”.

Ir. Carlos Alberto Rojas, Diretor do Secretariado de Educação 
e Evangelização: “Muito obrigado pelo documento e para-
béns pelas caminhadas.  Verdadeiramente é um exercício de 
atualização e contextualização da proposta da PJM no Brasil. 
Acredito este documento vá a ser bem interessante e além dis-
so o processo vivido bem significativo de compartir com outras 
unidades administrativas e regiões.

Nesse link é possível baixar o documento.

BRASIL

PASTORAL JUVENIL DO BRASIL MARISTA COMEMORA  
15 ANOS E LANÇA AS DIRETRIZES NACIONAIS

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Diretrizes-da-PJM_WEB.pdf
https://champagnat.org/es/la-pastoral-juvenil-de-brasil-celebra-15-anos-y-lanza-las-directrices-nacionales/
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Estados Unidos
Na festa do Nascimento de Maria, 
8 de setembro, Rob Dittus e Ryan 
Richter iniciaram oficialmente o seu 
ano de postulantado em St. Barnabas 
durante uma celebração.

aUstrália
No dia 10 de setembro, realizou-se 
em Mascot o lançamento oficial do 
livro ‘Marist Memories’, uma história 
pictórica, ou como o subtítulo explica: 
“uma história fotográfica dos Irmãos 
Maristas australianos do Padre 
Champagnat”, preparada pelo Ir. 
Brian Etherington. Por das restrições 
causadas pela COVID-19, apenas 20 
pessoas puderam participar.

East asia
No passado 6 de setembro, os Irmãos 
professos temporários, que já estão 
na pastoral, realizaram uma reu-
nião online. Presidido pelo Ir. Aljon 
Yonder, o encontro começou com 
uma oração, seguida de uma partilha 
de experiências, de uma sessão de 
informações dada pelo Provincial, o 
Ir. Ador, sobre a situação na provín-
cia, e de reflexões dos Conselheiros 
Gerais Josep Maria Soteras e Sylvain 
Ramandimbiarisoa sobre a Regra de 
Vida e as novas Constituições.

ProjEto FratElli
Graças à mediação de FMSI, o exérci-
to italiano doou, na semana passada, 
uma quantidade significativa de 
materiais e remédios para a missão 
conjunta dos Maristas e Lassalistas, 
no Líbano.
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ENCONTRO DO CONSELHO 
REGIONAL DO ARCO NORTE

No dia 22 de agosto, o Conselho 
Regional do Arco Norte se reuniu, 
por videoconferência, com a 

presença dos Irmãos Provinciais Gérard 
Bachand (Canadá), Patrick McNamara 
(Estados Unidos), José Sánchez (México 
Central), César Augusto Rojas e Orlando 
Escobar (Norandina), Miguel Ángel 
Santos (México Ocidental) e Hipólito 
Pérez (América Central). Participaram 
também os Irmãos João Carlos do 
Prado, Conselheiro geral e de ligação 
para a Região, e Gregorio Linacero e 
Rodrigo Espinosa, como Coordenadores 
do Comitê Regional.
O Ir. Óscar Martín, Conselheiro geral e 
responsável pela animação do Projeto 
LaValla200>, interveio em um momento 
da sessão para compartilhar a caminha-
da deste projeto do Instituto e principal-
mente a visão da Comunidade Montagne 
de Holguín (Cuba), pertencente à região.
O Irmão Tomás Briongos, Provincial de 
Compostela, que sempre nos acompanha 
por causa de sua ligação com a vida e a 
missão maristas em Honduras, desta vez 
não pôde participar por motivos pessoais.  
Esta intuição do autor Francesc Torral-
ba motivou a nossa reflexão, partilha e 
caminho de busca: “A incerteza é uma 
característica fundamental do nosso 
tempo. Não sabemos nem remotamente 
o que significa isso que chamamos de 

novo normal. Há medo, temor e tremor. 
É fácil cair no desespero e no niilismo. O 
difícil é imaginar novos cenários.
A crise acelerou a transição digital e isso 
tem seus prós e contras, mas também 
acelerou a transição ecológica. Isso pode 
inaugurar uma nova forma de produzir, 
consumir, nos relacionar” (Francesc 
Torralba, Vivir en lo esencial).
 Ao longo da sessão, desenvolvemos os 
seguintes objetivos:
Compartilhar os aspectos significativos 
vividos nas nossas províncias do Arco 
Norte como resultado da experiência da 
pandemia provocada pela COVID-19.
Dar seguimento às iniciativas na Região 
e no Continente, de maneira significativa 
o processo de Comunicação.
Acompanhar o caminhar da vida e da 
missão maristas na comunidade Mon-
tagne (Holguín, Cuba) e na Província do 
Canadá.
Definir o itinerário do Fórum Regional: 
“Um novo presente, um melhor futuro”, 
em 26 e 27 de outubro de 2020.
Aprovar o documento: Organismos e 
funções da Região Arco Norte, os mem-
bros do Comitê Regional do Arco Norte 
(CRAN) 2021-2023 e o “Regulamento do 
Conselho Permanente CAP”.

Ir. Hipólito Pérez
Provincial da América Central

https://champagnat.org/es/encuentro-del-consejo-regional-arco-norte/
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ÁFRICA DO SUL

EFEITOS DA EPIDEMIA NA PROVÍNCIA DA ÁFRICA AUSTRAL
A Pandemia do Covid-19 teve impacto significativo na vida comunitária dos países que compõem a Província da 
África Austral (Angola, Malawi, Moçambique, África do Sul e Zimbabué). Apresentamos aqui uma visão geral de 
como as comunidades maristas estão lidando com a pandemia. Você pode ler um relatório completo no último 
Boletim da Província.

África do Sul
A comunidade de Joanesburgo ficou to-
talmente fechada por muito tempo, pois a 
maioria dos irmãos é de vulneráveis. Eles ti-
veram que se ajustar para assistir às missas 
online, principalmente aos domingos. Desde 
julho, no entanto, a comunidade de Jo’burg cele-
bra a liturgia dominical nas noites de sábado.

Em relação ao apostolado, o Conselho Escolar 
Marista (MSC) e os tutores têm trabalhado juntos 
para garantir que as escolas continuem a ofere-
cer programas de aprendizagem online. Os pais 
tiveram a opção de trazer seus filhos para a escola 
ou permitir que eles assistissem as mesmas aulas 
online.

Professores e alunos são avaliados diariamente ao 
entrarem na escola. Professores, equipe de apoio e alunos 
receberam treinamento no protocolo COVID-19 antes do 
retorno às aulas.

O impacto financeiro foi enorme. As escolas maristas depen-
dem do pagamento regular das taxas escolares pelos pais, 
muitos dos quais perderam renda durante o bloqueio. As 
escolas tiveram que refazer seus orçamentos.

Duas escolas foram isentas do pagamento das taxas aos 
irmãos: Sagrado Coração e Santo Henrique. O reembolso do 
empréstimo também foi suspenso. A jornada não foi fácil, pois 
a equipe agora está trabalhando mais do que antes.

Moçambique
Todos os Irmãos das comunidades (Nivava, Bilene, Manhiça e 
Noviciado da Matola) estão bem.

No primeiro Estado de Emergência (início em março), foram 
fechadas instituições públicas e privadas de ensino de todos os 
níveis. Sempre que possível, principalmente em áreas urbanas, 
o aprendizado é feito usando plataformas online como Wha-
tsApp e Zoom. Esses meios alcançam apenas uma pequena 
porcentagem de alunos. Nas áreas rurais, o aprendizado online 

foi impensável. Nas escolas Bilene e Manhiça alguns professo-
res usaram a plataforma WhatsApp para chegar aos alunos. O 
Nivava não tinha nenhum meio online de ensino.

Desde 1 de setembro, todas as Instituições de Formação Técni-
ca e Profissional reabriram. Os alunos da pré-escola, do ensino 
fundamental e médio retornarão à escola dependendo da apro-
vação da Autoridade de Saúde e do Ministério da Educação. 
Todas as escolas maristas estão prontas para reabrir, embora 
muitos alunos não possam pagar nem mesmo as matrículas, 
porque seus pais não puderam pagar as mensalidades, e os 
salários integrais não puderam ser pagos devido à crise

Zimbábue
A Pandemia obrigou os irmãos das comunidades a permane-
cerem confinados em suas casas. Duas de suas comunidades 
estão limitadas apenas aos serviços comunitários e não podem 
celebrar a Santa Missa.

No que diz respeito ao apostolado, as Escolas no Zimbabué fo-

https://champagnat.org/es/efectos-de-la-epidemia-en-la-provincia-africa-austral/
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ram fechadas em 24 de março de 2020. Duas das três escolas 
administradas pelos irmãos os alunos só conseguem assistir 
às aulas via plataforma online, enquanto o restante dos alunos 
– aqueles que não têm acesso à Internet – ficam sem ajuda. 
Além disso, os Irmãos se 
sentem desamparados, pois 
não podem ajudar o pessoal 
não docente gravemente 
atingido em suas escolas 
devido a problemas finan-
ceiros.

Angola
Apesar do bloqueio, a 
comunidade do Kuito pôde 
celebrar a missa diaria-
mente.

As escolas abriram apenas 
parcialmente durante este 
período. Os professores, em 
pequenos grupos, continuam a avaliar os conhecimentos e as 
competências pedagógicas dos alunos.

Quanto ao juvenato de Kuito, continua aberto. Há nove can-
didatos residentes. Na falta de aulas regulares na escola, a 
comunidade se esforça para desenvolver nos “juvenistas” uma 

maior valorização do espírito marista e oferecer mais conheci-
mento, tanto em informática quanto em música.

          Malawi
A pandemia Covid-19 teve um 
impacto significativo na vida da 
comunidade. No entanto, os 
irmãos puderam participar da 
santa missa.

O fechamento de escolas 
reduziu significativamente a 
renda disponível dos irmãos, 
forçando as comunidades a 
reduzirem despesas e sus-
pender todos os projetos por 
enquanto.

As escolas permaneceram 
fechadas desde 23 de março 
de 2020. Com o alto custo 

dos pacotes de internet, muitas escolas não conseguiram 
chegar aos seus alunos por meio de aulas online. A Escola 
Secundária Marista tem oferecido algumas aulas online aos 
seus alunos, embora apenas alguns tiveram acesso a esse 
serviço. O governo planeja reabrir escolas por etapas a partir 
de 7 de setembro.

GUATEMALA

CASA DE FORMAÇÃO   
DE SÃO JOSÉ

A   “Casa de Formación 
San José” é o Postu-
lantado da Província 

Centro-Americana. Está locali-
zada em Chinautla, Cidade da 
Guatemala.

Nesta casa, há três irmãos, 
três postulantes e um escolás-
tico. A convite do Secretariado 
dos Irmãos Hoje, os seus 
membros fizeram um vídeo 
sobre sua vida neste momento 
da pandemia, que comparti-
mos com o mundo marista.

“São três passos interessantes 
que, quem sabe, podem nos 
encorajar a responder a essa crise 
à maneira de Maria.  Primeiro: 
sentimos a dúvida e o medo, e 
perguntamos a Deus: como? Por 
que tudo isto? Segundo: sentimos 
que somos pequenos nas mãos 
de Deus e confiamos Nele. Faça-
se! Terceiro: mãos-a-obra para 
colaborar no que podemos, 
servindo aos outros".

(H. Ernesto Sánchez, Superior Geral).

[[

https://champagnat.org/es/casa-de-formacion-san-jose/
https://youtu.be/gCMFTtQOb30
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FILIPINAS 

JOVENS IRMÃOS DO MAPAC FALAM SOBRE A PANDEMIA

• “Depois de um mês e meio, quando a pandemia se espa-
lhou por todo o mundo, especialmente nas Filipinas, nosso 
cotidiano no MAPAC mudou completamente. Ver tantas 
pessoas sofrendo no mundo, despertou muitos sentimen-
tos dentro de mim. Ao mesmo tempo, rezo muito pelas 
pessoas afetadas e suas famílias. Espero que muito em 
breve o mundo possa acabar com a pandemia e voltar ao 
normal” (Ir. Joseph).

• “O vírus está nos fazendo retornar à nossa verdadei-
ra vocação. Somos chamados a crescer nas relações 
mútuas e a levar o que temos para dar àqueles com quem 
trabalhamos. Por muito tempo, não fomos capazes de nos 
conhecer e aos nossos Irmãos. O vírus, também conhecido 
como confinamento, obrigou-nos a nos aproximar para 
nos conhecermos, portanto, é uma bênção para o nosso 
apostolado ” (Ir. Larry Lavallee).

• “A pandemia afetou a missão dos Irmãos Maristas de tal 
maneira que podemos encontrar novas formas de procla-

mar a Palavra por meio da Internet e das plataformas das 
redes sociais”. (Ir. Karl Angelo Labio)

• “A Covid-19 está afetando nosso carisma junto aos 
marginalizados. Como Irmãos Maristas, sempre sensíveis 
e dispostos a ajudar os necessitados, não podemos nos 
aproximar deles. No entanto, acreditamos que sempre há 
uma luz depois das trevas. Todos nós temos um farol de 
esperança e rezamos para que nosso Bom Deus nos traga 
bons dias. Pedimos isso por Cristo, nosso Senhor. Amém” 
(Ir. Anthony Qummar).

• “Isso afeta a forma como tratamos os outros. Há um limite 
quando nos aproximamos das outras pessoas, principal-
mente dos pobres, porque primeiro cuidamos da nossa 
saúde e depois a dos outros”. (Ir. Engel Freed Java).

• “Percebi que o vírus está afetando muito nossa vida como 
Irmãos Maristas, tanto negativa quanto positivamente. 
Por exemplo: não podemos sair, então passamos mais 
tempo juntos; não podemos nos ver cara a cara durante as 

Desde o início da pandemia, os Irmãos do Centro Marista da Ásia e Pacífico (MAPAC) em Manila, Filipinas, têm tentado continuar sua 
missão e apostolado – junto às crianças, jovens e pessoas necessitadas – apesar das restrições e limitações existentes.

MAPAC é a Casa de Formação do Pós-Noviciado para as Províncias e Distritos da Ásia e do Pacífico. É composto por 7 Irmãos Forma-
dores, 17 Irmãos estudantes e, extraordinariamente, 10 Postulantes de Timor Leste. Eles são de 13 países diferentes.

A seguir, alguns Irmãos do MAPAC compartilham reflexões a partir da pergunta: como a COVID-19 afeta a vida e a missão dos Irmãos 
Maristas?

https://champagnat.org/es/hermanos-jovenes-del-mapac-hablan-sobre-la-pandemia/
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SECRETARIADO IRMÃOS HOJE COM A EQUIPE DE 
MANZIANA

CUBA: HOLGUÍN, LAVALLA200>ESTADOS UNIDOS: NOVOS POSTULANTES

ESPANHA: REUNIÕES ANUAIS DE PLANIFICAÇÃO 
DA PROVÍNCIA COMPOSTELA – VALLADOLID

AUSTRÁLIA: APRESENTAÇÃO DO LIVRO “MARIST 
MEMORIES” EM MASCOT

mundo marista

BRASIL: COLÉGIO MARISTA CHAMPAGNAT – 
TAGUATINGA

aulas, mas podemos aprender a usar as redes sociais; não 
podemos fazer o que queremos como antes, mas isso nos 
ajuda a ser flexíveis em muitas situações” (Ir. Anh Hoang).

• “Vemos e vivenciamos tanto sofrimento de diferentes ma-
neiras para tantas pessoas. Quando vejo isso nos outros, 
acho que é um bom momen-
to para mim, como 
Irmão religioso, fazer 
algo, não apenas rezar, 
mas agir e ajudar as 
pessoas afetadas por 
este vírus”. (Ir. Mel-
quiano Obe).

• “Ao refletir sobre isso, 
é um bom momento 
para pensar de outra 
forma sobre nossa 
missão e também para 
termos novas ativida-
des fora do nosso trabalho apostólico, como dar esmolas, 
etc.” (Ir. Benjamín Corbafo).

• “Quanto a mim, o coronavírus estava afetando e limitando 
minha relação com meus estudantes no apostolado e no 

diálogo com o povo. Apesar do que acontece, também é 
uma oportunidade para eu ver como Deus está testando 
minha fé e o quanto eu acredito em Deus”. (Ir. Tran Dinh 
Luan).

• “Vemos e sentimos que esse vírus prejudica nosso mundo 
e mudou muitas coisas em nos-

sa vida. Mas a verdade é 
que, desde que esse vírus 
começou, muitas pessoas 
no mundo sacrificaram 
suas vidas e mostraram 
sua bondade para ajudar 
outras pessoas, espe-
cialmente os estranhos. 
Também uniu o mundo 
para encontrar uma solu-
ção para esta pandemia” 
(Ir. Steve Vaea).

• “Isso me ajuda a cuidar da 
nossa casa comum, plantando algumas plantas ao redor 
da nossa propriedade. Peço ao Senhor que cure o nosso 
mundo, porque ele está sofrendo muito com a crise causa-
da pela pandemia. Amém” (Ir. Jacinto Anacletho).

“O vírus está nos fazendo retornar 
à nossa verdadeira vocação. 
Somos chamados a crescer nas 
relações mútuas e a levar o que 
temos para dar àqueles com 
quem trabalhamos. Por muito 
tempo, não fomos capazes de nos 
conhecer e aos nossos Irmãos”.

(Br. Larry Lavallee)

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

"D                              espierta” es el lema de motivación para el curso 2020-
2021 elaborado por la Conferencia Marista Española 
(CME) para las cuatro Provincias con obras en España: 

Compostela, Ibérica, L’Hermitage y Mediterránea. El lema tiene 
como eje central la promoción de la ecología en las obras maris-
tas educativas.

“Desperta” é o lema 
motivador do ano letivo 
2020-2021, elabora-
do pela Conferência 
Marista Espanhola 
(CME) para as quatro 
Províncias com obras na 
Espanha: Compostela, 
Ibérica, L’Hermitage e 
Mediterrânea. O lema 
tem como eixo central 
a promoção da ecologia 
nas obras educativas 
maristas.

A iniciativa está de acor-
do com a “Laudato Si’”, 
do Papa Francisco, que 
exorta “a proteger a nossa casa comum (…), unir toda a família 
humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral”. 
Da mesma forma, a proposta inclui também o quinto apelo do 
XXII Capítulo Geral, que nos convida a responder com ousadia às 
necessidades emergentes: “despertar em nós e ao nosso redor 
uma consciência ecológica que nos comprometa com o cuidado 
da nossa casa comum”.

Com o lema “Desperta”, o Instituto dos Irmãos Maristas da 
Espanha busca criar consciência ecológica ao longo do ano 

letivo 2020-2021 e contribuir para o cuidado do planeta, o meio 
ambiente, a sustentabilidade, o combate à poluição, a desertifi-
cação, reciclagem, vigilância de nossos mares e outras questões 
ecológicas.

A CME colocou à disposição das salas de aula diversos materiais 
didáticos e recursos em torno do tema. Você pode encontrar 

mais informações sobre 
o lema e ter os materiais 
(pôster, motivação, 
vídeos e música) nesse 
link.

No documento motiva-
cional publicado pela 
CME sobre o assunto 
está escrito: “DESPERTA 
é um imperativo, uma 
mensagem de SOS 
diante de um Planeta 
que, se não cuidarmos 
dele, morrerá. Ele não 
quer ser alarmista, por 
isso, os símbolos que 
vamos explicar a seguir 

nos enviam uma mensagem de esperança. Ainda está em nossas 
mãos despertar e “pôr mãos à obra” no grande dom da criação ”.

“À nossa preocupação com a sustentabilidade e o meio am-
biente, vamos somar o nosso compromisso com todos os seres 
do planeta, a começar pelos mais necessitados”, disse o Irmão 
Provincial de Compostela, Tomás Briongos, durante o encontro 
de diretores de escolas, obras, escolas sociais, coordenadores 
da Equipe de Animação Local (EAL) e de projetos, realizado na 
Residência Marista Champagnat, em Valladolid.

ESPANHA

“DESPERTA” É O NOVO LEMA EDUCATIVO DAS QUATRO 
PROVÍNCIAS MARISTAS COM OBRAS NA ESPANHA
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