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NOTÍCIASMARISTAS

No dia 17 de setembro, realizou-se via Zoom, a reunião 
da Comissão Ad Hoc para a criação da Rede Global de 
Escolas Maristas. Seu principal objetivo foi o de determi-

nar os próximos passos na implementação da rede, ajustando 
a caminhada conforme a atual situação global.

A criação desta rede é um projeto incluído no Plano Estratégico 
da Administração Geral (2017-2025), em consonância com o 
apelo do XXII Capítulo Geral para construir redes missionárias, 
em todos os níveis, que favoreçam a inovação e a renovação 
da educação e evangelização maristas.

A equipe, que se reuniu pela terceira vez, é acompanhada pe-

los Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, e Ben Consigli, 
Conselheiro Geral. O Secretariado de Educação e Evangeliza-
ção coordena os trabalhos.

A mesma comissão se reunira pela primeira vez em maio 
de 2019. Na segunda reunião, em dezembro de 2019, fez a 
análise das respostas obtidas na pesquisa global, da qual parti-
ciparam mais de dezesseis mil pessoas, que mostrou o grande 
interesse na criação dessa rede de escolas maristas.

Traçando novos horizontes
A reunião constou de 4 momentos. No primeiro momento, 
reunidos em salas virtuais, os participantes puderam interagir 

■ Na segunda-feira, o Ir. Libardo, Ecônomo Geral, se reuniu 
com o Comitê Executivo do Bedford Fund. Na terça-feira, 
sempre via internet, reuniu-se com a rede de ecônomos da 
Região Arco Norte.
■ Na quarta-feira, o Ir. Fachi, Diretor do Cmi, participou da 
reunião do Conselho da Rede de Coordenadores Provinciais 
de Voluntariado (CPVs).
■ Ir. Ángel, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, na quar-
ta-feira, se une à comunidade de Manziana para participar 
de uma live com os noviços de Cochabamba, da Região 

América Sul.
■ No dia primeiro de outubro, quinta-feira, os membros do 
Secretariado de Leigos se reúnem com os conselheiros links, 
Irmãos Sylvain e João Carlos.
■ Na sexta-feira, os conselheiros gerais João Carlos e 
Ben participam do encontro do Conselho da Província 
Mediterânea.
■ De sexta a domingo, os Irmãos da Administração Geral 
estarão em Manziana, onde elaborarão o Projeto de Vida 
Comunitária para 2020-21.

CASA GERAL 

REUNIÃO DA COMISSÃO AD HOC PARA A CRIAÇÃO   
DA REDE GLOBAL DE ESCOLAS MARISTAS

administração geral

https://champagnat.org/es/reunion-de-la-comision-ad-hoc-para-la-creacion-de-la-red-global-de-escuelas-maristas/
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O MAPAC é o pós-noviciado inter-regional 
para a Ásia e Oceania.  Está localizado 
no mesmo campus da Escola Marista em 

Marikina City, Filipinas.

O Centro recebe escolásticos das Províncias da 
Austrália, East Asia, South Asia e dos Distritos 
da Ásia e do Pacífico. Atualmente, existem 7 
Irmãos formadores, 17 escolásticos e, extraor-
dinariamente, 10 postulantes de Timor Leste. É 
uma comunidade diversificada, com membros 
vindos de 13 países.

A convite do Secretariado do Irmão Hoje, eles fizeram um 
vídeo que narra suas vidas neste momento de pandemia.

FILIPINAS

MARIST ASIA PACIFIC CENTER (MAPAC)

contando a caminhada de cada um, sublinhando o tempo 
especial que a missão marista vive nesse tempo de pandemia, 
que tem afetado todos os âmbitos da vida marista.

No segundo momento, o Ir. Luis Carlos convidou o grupo a 
trabalhar para que se concretize o desejo do Governo Geral do 
Instituto de “acompanhar a vida” daqueles que são confiados 
aos Maristas. “Quando há crise, como nesse momento, neces-
sitamos agir de maneira concreta, para superar com esperança 
esse momento”, sublinhou o Vigário Geral. Recordou a centra-
lidade do projeto da Rede de Escolas nesse momento histórico 
do Instituto, como um elemento que coligue todas as esferas 
da pastoral marista.

Em seguida – terceiro momento, o Ir. Carlos Alberto Rojas, 
diretor do Secretariado de Educação e Evangelização apresen-
tou a proposta de trabalho para o próximo período. A comissão 
será dividia em 4 grupos, que sob a coordenação do Secreta-
riado, trabalharão em aspectos particulares:

• Plataforma digital da Rede Global de Escolas Maristas: Ir. 
Ador Santiago, provincial de East Asia; Ir. Natalino de Sou-
za, diretor executivo da UMBRASIL; Ir. Andreu Sánchez, 
Conferencia Marista Española

• Projeto Cidadania Global Marista: Llorenç Claramunt, 
diretora da Fundação Champagnat da Província de 
L’Hermitage; Frank Malloy, diretor nacional das escolas 
maristas da Austrália; Ir Nicéforo Garrán, coordenador 
provincial de educação da Província da América Central; 
Ana Von Frankenberg Berger, especialista em Criatividade 

e Inovação e membra do Crialab de TecnoPUC da Provín-
cia Sul-Amazônia

• Descrição da Rede Mundial de Escolas: Montserrat Gimé-
nez, diretora administrativa da Escola Universitária Cardeal 
Cisneros de Alcalá de Henares, da Província Ibérica; Ir. 
Henry Uzor, membro da Comissão de Escolas Maristas 
da Província da Nigéria; Ir. Chano Guzmán, coordenador 
do Conselho das Obras Educativas Maristas (COEM) da 
Província Mediterrânea; Luiz Da Rosa, diretor do Departa-
mento de Comunicações da Administração Geral.

• Lançamento da Rede: outras redes de missão do Instituto

Esses 4 grupos, como dito, trabalharão em direto contato 
com o Secretariado de Educação e Evangelização, que será 
o mediador entre eles. Por outro lado, os Irmãos Luis Carlos 
Gutiérrez (Vigário Geral) e Ben Consigli (Conselheiro Geral) 
acompanharão os diferentes processos dos grupos de trabalho.

O Ir. Carlos Alberto Rojas destacou a necessidade de continuar 
avançando com o projeto, apesar da situação causada pela 
COVID-19. Recordou a intenção de dar um passo concreto 
para avançar nesse projeto através de um evento virtual, no 
primeiro semestre do próximo ano, ao qual seguirá um evento 
presencial no primeiro semestre de 2022.

O encontro terminou – quarto momento – com amplo espaço 
para tirar dúvidas e esclarecimento de ideias entre os partici-
pantes. O grupo terminou o encontro convencido da importân-
cia desse projeto e com muito ânimo para contribuir na sua 
realização.

https://champagnat.org/es/marist-asia-pacific-center-mapac-6/
https://youtu.be/C3PdSwoYR1M
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Coreia e Japão

Treze Irmãos participaram, de 
18 a 20 de setembro, da as-
sembleia do setor da Província 
East Asia. Durante o encontro, 
cada área de missão apresentou 
suas atividades. Foi também um 
momento para a leitura da Regra 
de Vida e se informar sobre a 
vida marista no mundo.

equador

Grupos e Comunidades Maristas 
do Equador, juntamente com 
a Equipe de Solidariedade, os 
professores envolvidos, famílias, 
voluntários e doadores, apoiaram 
14 instituições sociais, através do 
Projeto EL COVID SOLIDARIO, que 
entregou 2.346 kits de alimentos 
a famílias carentes e investiu cer-
ca de 45 mil dólares no projeto.

argentina

Diante da pandemia, que os 
impede de viver sua missão 
realizando serviços de soli-
dariedade com as crianças 
carentes, os jovens da Co-
munidade Marista de Fraile 
Pintado, em Jujuy, decidiram 
viver sua missão através da 
limpeza dos lugares públicos e 
da reciclagem de lixo e pape-
lão utilizável.

orações tempo CoVid-19

A Marist Association of St Mar-
cellin Champagnat, da Austrália, 
propõe semanalmente recursos 
para a oração durante esse tempo 
de pandemia. As propostas, em 
inglês, estão disponíveis nesse 
link: https://bit.ly/33beAMO
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UMA RESPOSTA AO COVID-19  
DO CMI ALEMANHA

Março de 2020: Costurando máscaras
Voluntários e funcionários do CMI costu-
ravam máscaras em casa. Como ajuda 
prática, algumas máscaras foram dadas 
ao asilo de idosos local, enquanto outras 
foram vendidas. O dinheiro arrecadado foi 
transferido para o Projeto Marist Mercy 
Care – Lugar de Misericórdia e Esperan-
ça, em Addo, África do Sul, para apoiar 
o trabalho de fornecimento de uma cesta 
básica para as crianças e suas famílias.
O Marist Mercy Care é um dos nossos 
lugares maravilhosos, onde os voluntários 
alemães do CMI são recebidos há anos e 
guiados com amor e atenção. Informados 
por Lea, a última voluntária em Addo, 
sobre as necessidades das pessoas e 
a “resposta ao Covid-19”, muitos dos 
voluntários anteriores, mas também novos 
candidatos, estavam envolvidos na costura 
de novas máscaras.

Junho de 2020: MarisTisch – # 2hou-
seholdchallenges – uma iniciativa 
contra o distanciamento social
O CMI organizou um projeto chamado # 

2householdchallenges. Esta iniciativa é 
possibilitar que duas famílias pudessem 
se reunir na Alemanha. Jasmin convi-
dou todos os maristas conhecidos de 
Mindelheim a participarem dessa ideia. 
Assim, duas famílias eram convidadas 
a se encontrarem. Alguns maristas se 
reuniram presencialmente, mas, outras, 
através do Zoom, por causa da distância 
geográfica.

Julho de 2020: Semana sobre o 
Racismo
Jasmin motivou um grupo de jovens a 
organizar uma semana sobre o tema do 
racismo. Começando com uma oração 
no domingo, a semana antirracismo 
foi de 5 a 11 de julho. O contexto da 
semana foram as apresentações sobre o 
tema racismo. Filmes foram propostos, 
duas apresentações online, literatura, 
artistas, o desafio #runagainstracismo, 
e a Noite de Cinema local, com o filme 
“Livro Verde”.
Você pode ver detalhes sobre essas inicia-
tivas em: https://cmi-maristen.de/

Desde 2015, o CMI da Alemanha está empenhado no envio de voluntários interprovinciais 
para todo o mundo marista, com o apoio do Serviço Nacional de Voluntariado Alemão.
Mesmo durante a pandemia, o CMI desenvolveu e promoveu as iniciativas descritas 
neste depoimento. Entre elas, costurar máscaras, organizar encontros entre as famí-
lias sempre que possível e sensibilizar sobre a questão do racismo, promovendo uma 
semana temática.
A Covid-19 nos desafia e o Corona nos incentiva a nos reorientar.

https://bit.ly/33beAMO
https://cmi-maristen.de/
https://champagnat.org/es/la-respuesta-de-cmi-alemania-ante-el-covid-19/
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29 DE SETEMBRO

DIA INTERNACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE A PERDA E O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS

Quando lemos o título deste Dia Internacional, podemos 
pensar que é uma data ou comemoração que não é muito 
importante. Qual é o problema do desperdício de alimentos 

e ainda mais quando os alimentos “que sobram” não podem ser 
levados para outros lugares para aí alimentar a população?

A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e Agricultura, nos lembra que se não reduzirmos a perda e o 
desperdício de alimentos, será difícil para nós reduzir a desnutri-
ção ou a fome globalmente. Se não desperdiçarmos alimentos, 
teremos que produzir menos, o que significa menos desperdício 
de água, menos poluição para produzi-la…. Hoje teremos que 
nos juntar a outras iniciativas, como a produção local (principal-
mente através de pequenos agricultores), produção de alimentos 
mais ecológica, consumo mais responsável e moderado. 

São muitos os documentos, artigos, páginas web que nos falam 
sobre esta realidade e o problema que a perda e o desperdício de 
alimentos causam. Encontramos medidas para evitá-lo, conse-
lhos práticos que podemos aplicar em nossas casas. Podemos 
usar recursos já criados para 
aumentar a conscientização, para 
trabalhar em nossas obras, para 
implementar em nossas casas 
e comunidades. Uma fonte de 
recursos, neste sentido, pode ser 
encontrada no site da FAO.

Os dados nos falam de milhares 
de toneladas de alimentos que, a 
cada ano, são jogados fora. Um 
percentual muito alto, entre 15% e 
30%, segundo o estudo, dos alimentos produzidos anualmente é 
finalmente descartado. É mais barato eliminá-los do que usá-los 

para alimentar milhões de famintos. E isso sem contar a terra, a 
água, a energia desperdiçadas para produzi-los.

Em um Instituto “global”, como o Marista, também podemos 
aprender uns com os outros. Em muitos lugares do mundo 
marista, a comida é uma bênção e um privilégio, é um motivo 
de agradecimento. Em outros lugares, infelizmente, perdemos 
esse senso de considerar a comida uma bênção. Ajudemo-nos 
e deixemo-nos ser ajudados por quem tem maior sensibilidade 
sobre este assunto.

Necessitamos tomar consciência desse problema. Precisamos 
caminhar para um sistema de produção de alimentos que distri-
bua melhor os produtos para que cheguem a todos, um sistema 
mais ecológico e que busque mais o cuidado da nossa “casa 
comum”, um sistema que busque mais o desenvolvimento dos 
pequenos produtores e o consumo local.

Em alguns lugares maristas, já está sendo trabalhada a cons-
cientização de crianças e adultos sobre o tema. Aos que já estão 

fazendo, parabéns. Para aqueles 
que ainda têm que seguir este 
caminho de consciência, esti-
mulo para dar pequenos passos. 
O XXII Capítulo Geral, em seu 
documento ao Instituto, nos re-
cordou: “Abandone a cultura dos 
egos e promova os ecos … que 
diminuam o escândalo da indi-
ferença e das desigualdades”. 
Muito ânimo para empreender 
e potenciar ações concretas em 

nosso dia a dia!
Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado de Solidariedade

proVinCia norandina

No sábado, os maristas de Venezuela, Colômbia e Equador 
tiveram um encontro virtual com o Ir. Luiz Carlos Gutiérrez. O 
Vigário Geral propôs uma visão geral da atualidade marista, 
recordando os apelos do último Capítulo Geral, destacando três 
atitudes fundamentais para os maristas de Champagnat de 
hoje: ira ao fundamental, sair em direção do outro e viver com 
esperança o futuro. É possível assistir ao encontro nesse link:  
https://bit.ly/3kJoqvw

https://champagnat.org/es/la-presencia-perdurable-de-san-marcelino-en-los-jardines-de-te/
https://bit.ly/3kJoqvw
https://youtu.be/VplrCEB196Q
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COLÔMBIA

PROVÍNCIA NORANDINA PROMOVE FORO VOCACIONAL 
COM PRESENÇA VIRTUAL INTERNACIONAL

Irmãos das duas regiões das Américas, América do Sul e Arco 
Norte, participaram do Fórum Internacional Vocacional Marista 
#ConectadoConLaVocación, realizado pelo Instituto Champag-

nat da Colômbia (Província Norandina) por meio de seu canal no 
Youtube, na terça-feira, 15 de setembro de 2020.
Os Irmãos que participaram foram 
Danilo Ferreira (Brasil Centro-Nor-
te), Luis Ernesto Guardado (América 
Central), René Reynoso (México 
Central), Brian Poulin (Estados Uni-
dos), Rui Pires (Compostela) e Juan 
Sebastián Herrera (Norandina), que 
foi o moderador. O Ir. César Rojas 
(provincial da Norandina) dirigiu 
uma saudação aos espectadores 
e Irmãos palestrantes durante a transmissão. No início, o Irmão 
Reitor Antidio Enríquez compartilhou uma reflexão sobre a voca-
ção marista.

O evento foi organizado pelo Conselho de Evangelização do 
Instituto Champagnat – uma escola marista com cerca de 1.800 
alunos.
A intenção do Fórum foi compartilhar o cotidiano de alguns 
jovens Irmãos de várias partes do mundo por meio de uma 

conversa tranquila, animada, cheia 
de casos e palavras de encora-
jamento, demonstrando assim a 
riqueza de ser marista hoje a partir 
da simplicidade.
A exibição da transmissão ao 
vivo teve muitos espectadores, 
principalmente alunos do Instituto 
Champagnat e de outras escolas 
maristas da Colômbia; também 

estiveram presentes professores, pais, leigos e Irmãos. Eles par-
ticiparam ativamente do chat ao vivo com saudações, perguntas 
e comentários.

Os Maristas da América Central participaram 
da Assembleia Provincial da Missão, realiza-
da virtualmente nos dias 4 e 5 de setembro. 

Estiveram presentes ao evento o Ir. Hipólito Pérez, 
Provincial, o Ir. Luis Carlos Guitiérrez, Vigário 
Geral, os Irmãos da Província e quase 180 leigos 
(dos seis países da América Central e do Caribe): 
representantes das fraternidades, membros das 
Comunidades Remar, coordenadores pastorais, 
animadores de grupos juvenis e catequistas.
O tema central foi o desenvolvimento da missão 
marista na Província, a necessidade de renovar a 
missão e a conversão interior que os tempos exigem.
Em sua intervenção, o Ir. Luis Carlos refletiu sobre os desafios 
atuais que se colocam no novo contexto. Ele também falou sobre 
os desafios e as posições que devem ser levadas em considera-
ção nessa missão.
Referindo-se à missão marista na província, o Ir. Juan Antonio 
Sandoval mencionou que “há 3 anos, na Província América Cen-
tral, estamos empenhados no processo de renovação da nossa 
missão. Nossa equipe provincial de pastoral, desde 2018, intuiu 
que precisamos de um espírito diferente para responder melhor 

aos desafios emergentes que a missão nos apresenta. Uma nova 
forma de ser comunidade, como Maristas de Champagnat com-
prometidos com sua vocação, que responda a novos contextos, 
a partir de lideranças renovadas são algumas das intuições que 
nos acompanham ”.
“Desta vez nos concentramos nos novos rebentos de vida que 
percebemos em nossa missão. Procuramos continuar a identi-
ficá-los, continuar a cuidá-los, regá-los e ajudá-los a florescer. 
O Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral, nos encorajou em um 
dos momentos, apresentando os desafios que percebe em nosso 
Instituto”, concluiu o Ir. Juan Antonio.

GUATEMALA

RENOVAR A MISSÃO NA PROVÍNCIA AMÉRICA CENTRAL

https://champagnat.org/es/provincia-norandina-promueve-foro-vocacional-con-presencia-virtual-internacional/
https://champagnat.org/es/renovar-la-mision-en-la-provincia-de-america-central/
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ITÁLIA

A COMUNIDADE LAVALLA200> DE SIRACUSA  
PROMOVE A INCLUSÃO DOS IMIGRANTES

ITÁLIA

RECONHECIMENTO OHTLI AO ARCEBISPO   
MONSENHOR JORGE CARLOS PATRÓN WONG

A fundação Italiana de Solidariedade Marista Champagnat 
promove – junto com outras instituições sicilianas e ita-
liana que fomentam a inclusão e a acolhida dos imigran-

tes – o projeto “Comune dei Popoli”, que tem como objetivo 
ajudar os imigrantes e orientá-los para que possam ter acesso, 
de forma independente, aos serviços sociais desconhecidos ou 
difíceis de conseguir.
O Projeto “Comune dei Popoli” – cofinanciado pela União Euro-
peia e o Fundo de Asilo Migração e Integração (FAMI) – buscar 
formar operadores públicos e privados para melhorar seu 
trabalho de assistência e acompanhamento, e que, ao mesmo 
tempo, trata de guiar os cidadãos estrangeiros presentes na 
região de Siracusa para que possam beneficiar-se dos serviços 
sociais ao seu favor.
A formação está orientada a promover cursos de formação 
dirigidos a operadores e cidadãos particulares, mediante a 
aquisição de habilidades, experiências e métodos de trabalho, 
para que seja possível criar equipes capazes de atuar de forma 
homogênea, funcional e igualitária.

Comunidade Internacional de Siracusa
A comunidade do Projeto LaValla200> atua em Siracusa 
desde 2016. Através da Fundação de Solidariedade Marista 
Champagnat, os membros, irmãos e leigos maristas, traba-
lham em favor dos imigrantes e animam o centro C.I.A.O., 

inaugurado em janeiro de 2019. C.I.A.O é um espaço intercul-
tural de ajuda e orientação, destinado especialmente para os 
jovens imigrantes e refugiados que vivem em Siracusa e seus 
arredores. Destina-se, em particular, aos menores dos centros 
de primeira e segunda acolhida e aos recém-chegados, que 
desejam integrar-se no território. O centro oferece serviços 
para ajudá-los em seu processo de adaptação e integração na 
sociedade italiana.

Na segunda-feira, 21 de setembro, o Ir. 
Ernesto Sánchez, Superior Geral, par-
ticipou, na Embaixada do México junto 

à Santa Sé, da entrega do “reconhecimento 
Ohtli” ao Arcebispo Monsenhor Jorge Carlos 
Patrón Wong, secretário para os seminarios da 
Congregação para o Clero e ex-aluno marista 
em Mérida, México.
O Arcebispo Jorge expressou, entre outras 
coisas, um reconhecimento aos Irmãos 
Maristas, e na pessoa do Irmão Ernesto, a todos os religiosos 
e leigos católicos mexicanos que, por seu serviço abnegado, 

transmitem com suas vidas a alegria de conhecer Cristo, de 
amá-lo, de segui-lo e de celebrá-lo.

http://www.comunedeipopoli.com/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/comunidades-internacionais/
https://www.maristi.it/ciao/
https://champagnat.org/es/comunidad-lavalla200-de-siracusa-promueve-la-inclusion-de-los-migrantes/
https://champagnat.org/es/comunidad-lavalla200-de-siracusa-promueve-la-inclusion-de-los-migrantes/
https://champagnat.org/es/reconhecimento-ohtli-ao-arcebispo-monsenhor-jorge-carlos-patron-wong/
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ESPANHA: COLEGIO CHAMBERÍ : DESPEDIDA AO IR. 
ANTONIO GARCÍA

BRASIL: MARISTAS NA ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS: AJUDA AS FAMÍLIAS DO CENTRO 
SOCIAL E DA ESCOLA

AUSTRÁLIA: MARIST YOUTH MINISTRY – 
SYDNEY

COREIA DO SUL: ASSEMBLEIA DO SETOR JAPÃO-
COREIA DA PROVÍNCIA EAST ASIA

ÁFRICA DO SUL: MARIST MERCY CARE

mundo marista

URUGUAI: MARISTAS SAN LUIS (PANDO)

ESPANHA

PROVÍNCIA IBÉRICA: CAMPANHA ESCOLAR SOLIDÁRIA
Volta a escola, volta Avanza
A Província Marista Ibérica inicia o ano acadêmico 2020-2021 
com a campanha “Vuelve Avanza”. A iniciativa é promovida pela 
Associação Todo Avanza, uma das obras sociais da Província 
que visa proporcionar diversos recursos aos meninos, meninas 
e jovens com quem trabalham, cujos pais não podem custear as 
despesas escolares.
Este ano, devido à pandemia COVID-19, a campanha “Vuelve 
Avanza” também está coletando material tecnológico. O confi-
namento impossibilitou muitos 
menores de acompanhar as 
aulas porque não têm computa-
dor em casa.
A associação marista tem como 
finalidade melhorar e garantir 
o serviço e o apoio escolar das 
pessoas mais vulneráveis. Você 
pode colaborar com a campanha 
através de 4 tipos de bolsas: 

bolsa material escolar (10 euros), bolsa socioeducativa (10 eu-
ros), bolsa COVID-19 (6 euros) e bolsa merenda (3 euros). E pode 
ainda contribuir com uma quota anual de 50 euros pela partici-
pação de um menino ou uma menina em todas as atividades que 
a associação desenvolve durante o ano letivo. Mais informações 
neste link.
A associação marista Todo Avanza surgiu no Centro Universitário 
Cardenal Cisneros (CUCC), a partir do trabalho de alguns voluntá-
rios, juntamente com o apoio da Pastoral do CUCC.

https://maristasiberica.es/
https://maristasiberica.es/content/vuelve-el-cole-vuelve-avanza
https://champagnat.org/es/desde-el-1-de-septiembre-hasta-el-4-de-octubre-es-tiempo-de-la-creacion/
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O comitê de planejamento regional da região Arco Norte 
definiu sete objetivos para abordar o tema da Formação de 
Leigos Maristas na região. Os objetivos foram traçados a 

partir do encontro realizado em 30 de junho, no qual se reuniram 
mais de 30 leigos maristas e irmãos das seis Províncias do Arco 
Norte, por meio de videoconferência.

Numa carta enviada a todos os maristas de Champagnat, Ir. 
Albert M. Rivera (EUA) descreve o processo que a Região Arco 
Norte empreendeu 
na área da formação 
de Leigos maristas.

1. Fortalecer nossa 
identidade como 
região por meio de 
esforços colabo-
rativos na área da 
formação leiga, que 
fortaleça o chama-
do vocacional de 
homens e mulheres 
para viver o Carisma 
e o Espírito Marista.

2. Reconhecer-nos 
como mentores 
deste caminho vocacional dos Leigos maristas em cada Província 
e região.

3. Compreender o Plano de Ação elaborado pelo Secretariado 
de Leigos que tem relação com o plano estratégico da Adminis-
tração geral, bem como compreender o plano estratégico para a 
região e os passos que foram dados.

4. Compreender a realidade de cada Província em relação à 
formação dos Leigos maristas. (Compartilhamento de melhores 
práticas e recursos) e para obter uma melhor compreensão do 
Movimento da Família Champagnat, da Associação de Leigos do 
Canadá e de outros programas de formação de Leigos em torno 
do Instituto.

5. Refletir e identificar estratégias de promoção, treinamento e 
acompanhamento da região por meio de uma análise S.W.O.T

6. Elaborar um plano 
de ação simples 
para a região, ou 
pelo menos um 
plano para os 
próximos dois anos, 
a ser apresentado 
aos Provinciais da 
Região.

7. Nomear e estabe-
lecer um comitê que 
possa acompanhar 
o plano de ação 
proposto.

O Encontro de 
Formadores Regionais acontece a cada três semanas e é liderado 
pelos membros da equipe de planejamento. Um Diretório, por 
Província, foi elaborado para que a região possa encontrar os 
delegados, e ter uma noção de quem eles são e as habilidades 
que trazem para esta importante tarefa de formação de leigos. 
Além disso, fortalecer nossa compreensão sobre a importância 
de estarmos em comunhão como Maristas de Champagnat. (ver 
aqui: https://bit.ly/3iVEFFr)

REGIÃO ARCO NORTE

A EQUIPE DE FORMAÇÃO DE LEIGOS MARISTAS
APRESENTA OS OBJETIVOS PARA FORMAÇÃO

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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https://www.facebook.com/fmschampagnat
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