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NOTÍCIASMARISTAS

Sobre a formação inicial 
e permanente, o XXII 
Capítulo Geral conferiu 

um mandato ao Instituto:

“Para um novo começo 
cremos que necessitamos 
de novas estruturas e 
processos que reconheçam 
e apoiem nossos distintos 
caminhos vocacionais como 
Maristas. Sugerimos que 
reformemos nossos pro-
cessos de formação inicial 
e permanente, e ofereçamos em nível de Instituto ou de 
unidade administrativa novos itinerários para cuidar de nossa 
vocação de irmãos: acompanhamento, atenção à situação e 
etapa vital de cada irmão.“

Por sua vez, a Administração Geral, em seu Plano Estratégi-
co, Projeto 3 (Farois de Esperança: Estruturas para a Forma-
ção Inicial), convidou a “revisar os planos e estruturas atuais 
da formação inicial para os Irmãos e o Guia de Formação.”

Para alcançar este objetivo, o Conselho-Geral nomeou recen-

temente a Comissão Internacional para a Revisão da Guia de 
Formação. Ela é composta pelos irmãos:

• Ángel Medina, Director do Secretariado “Irmãos Hoje”
• César A. Rojas, Província Norandina
• Fabien Bulaimu, Província África Centro-Este
• Francisco García Ruíz, Distrito Marista da Ásia
• Graham Neist, Província da Austrália
• João Carlos do Prado, Conselheiro-Geral
• Lindley Sionosa, Diretor-Adjunto do Secretariado “Her-

manos Hoy”

■ Na terça feira os Irmãos Conselheiros-Gerais João e Ken, 
com o Ecônomo-Geral, Ir. Libardo, participaram da reunião 
com o Conselho de Assuntos Econômicos de México Central. 
Na quinta-feira eles terão reunião com o Conselho de Missão 
da mesma Província.
■ No mesmo dia, a “Área Vida Marista” da Administração-
-Geral se reuniu, via Zoom. Estiveram presentes os represen-
tantes do Secretariado Irmãos Hoje e Secretariado de Leigos, 

Cmi e LaValla200>, junto com os Conselheiros-Gerais Óscar, 
Sylvain e João.
■ Na quarta-feira, os Irmãos Conselheiros-Gerais João e Ken parti-
ciparam de uma reunião com o Conselho Provincial de Norandina.
■ Os Irmãos Conselheiros-Gerais Ben e João participaram 
de uma reunião com o Conselho Provincial de l’Hermitage, 
na quinta-feira, e, no sábado, com o Conselho Provincial de 
Compostela.

CASA GERAL 

REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL    
PARA A REVISÃO DA GUIA DE FORMAÇÃO

administração geral

https://champagnat.org/pt/instituto-marista/capitulos-gerais/xxii-capitulo-geral/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/capitulos-gerais/xxii-capitulo-geral/
https://www.champagnat.org/shared/bau/PlanEstrategico_2018_2015_PT.pdf
https://www.champagnat.org/shared/bau/PlanEstrategico_2018_2015_PT.pdf
https://champagnat.org/pt/documentos-maristas/guia-da-formacao-1993/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-la-comision-internacional-para-la-revision-de-la-guia-de-formacion-2/
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• Óscar Martín Vicario, Conselheiro-Geral
• Pere Ferre, Província de l’Hermitage
• Rubens Falqueto, Província Brasil Centro-Norte

Em 6 de outubro, a Comissão se reuniu pela primeira vez, virtu-
almente, vista a impossibilidade da reunião presencial, neste mo-
mento da pandemia. O primeiro momento foi dedicado ao mútuo 
conhecimento e troca de impressões. O Ir. Ernesto, Superior-Ge-
ral, também esteve presente, dando uma breve mensagem.

O Secretariado Irmãos Hoje explicou explicou a razão da 
Comissão, referindo-se à Mensagem do XXII Capítulo Geral 
e ao Plano Estratégico. Em seguida, os membros se dedica-
ram a um tempo de reflexão e a compartilhar pensamentos, 
experiências em relação à tarefa da comissão.

A reunião foi concluída com a definição das próximas etapas 
da caminhada. Uma segunda reunião foi marcada, sempre 
on-line, daqui a dois meses.

VATICANO

REINVENTANDO O PACTO DE EDUCAÇÃO GLOBAL

Como você deve saber, entre as muitas 
linhas de renovação da educação católica 
nos últimos anos, o Santo Padre, o Papa 

Francisco, desafiou toda a comunidade educa-
cional da Igreja a responder ao seu chamado 
para reimaginar e reconstruir a educação como 
um meio de unir divisões no mundo por meio 
de uma cultura de encontro. No ano passado, o 
call teve como foco “REINVENTANDO O PACTO 
GLOBAL DE EDUCAÇÃO”.
O Global Compact on Education é um evento 
promovido pelo Papa Francisco “para reacender 
a nossa dedicaçãopara e com os jovens, renovando nossa 
paixão por uma educação mais aberta e inclusiva”. “O evento 
não se limita a instituições educacionais e acadêmicas, mas 
sim, em a crença de que o compromisso com a educação 
deve ser compartilhado por todos, envolve representantes de 
religiões, organismos internacionais e das diversas institui-
ções humanitárias, do mundo acadêmico, econômico, político 
e cultural ”.
Toda a ideia é inspirada num provérbio africano que diz “para 
educar uma criança, é necessária uma aldeia inteira”. O Papa, 
porém, vai além dizendo que em nossos dias, “temos de a 
construir como condição para educar. Antes de mais nada, 
o terreno deve ser bonificado das discriminações com uma 
inoculação de fraternidade”, aprendendo a superar divisões e 
conflitos, promovendo a hospitalidade, a justiça e a paz.

Reunião 15 de outubro
Em sua instrução à Congregação para a Educação Católica, 
o Santo Padre apela a todos os que se preocupam com a 
educação da jovem geração a se envolverem e assinarem um 
Pacto Global para criar uma mudança global de mentalidade. 
No seguimento deste apelo, terá lugar no dia 15 de Outubro 
de 2020 às 14h30 (GMT + 2) um encontro virtual, aberto 
a todos e transmitido em directo no canal Vatican Media 

YouTube. TO Pacto será apresentado através das palavras 
do Papa Francisco e de algumas experiências educacionais 
internacionais.

Participação marista
Nós, Maristas de Champagnat, participamos do evento por 
meio da Secretaria de Educação e Evangelização do Insti-
tuto, participando ativamente de sua preparação. Também 
contribuímos com experiências por meio de uma publicação 
do Escritório Internacional de Educação Católica (OIEC) e 
da Comissão de Educação da União dos Superiores Gerais 
das Congregações masculinas e femininas (USG / UISG) em 
Roma. Além disso, o Secretariado, o Conselho geral e alguns 
membros da Administração geral participarão do seminário 
virtual de acompanhamento sobre o mesmo tema, de 12 a 14 
de novembro de 2020.
Como mencionado acima, foi elaborado um livro pela Or-
ganização Internacional para a Educação Católica. Nele se 
encontram quatro projetos maristas e os escritos do Superior 
geral, Irmão Ernesto Sanchez.
Convidamos todos os envolvidos na Educação Marista e, 
principalmente, os líderes e coordenadores do sistema a 
aproveitar esta oportunidade para se manter em contato com 
os avanços da Educação Católica, a convite do Santo Padre.

https://www.youtube.com/channel/UC7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ
https://www.youtube.com/channel/UC7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ
https://champagnat.org/es/se-reanudan-las-iniciativas-del-pacto-educativo-global/
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Pacífico

Os Irmãos do Distrito, na semana 
passada, com uma celebração em 
Auckland, renderam graças pelo 
serviço generoso dos Irmãos que 
nesse ano fazem jubileu de vida 
religiosa: Bryan e Donald (60 anos); 
Michael e Richard (70 anos) e 
Fidelis (75 anos).

México occidental

No dia 8 de outubro, a Província 
organizou um encontro virtual com 
o Superior geral e os conselheiros 
links, Irmãos João e Ken. Estiveram 
presentes, virtualmente, os Anima-
dores de comunidade, diretores de 
colégios e o Conselho provincial. O 
Ir. Ernesto apresentou sua circular 
e houve momentos para falar da 
nova estrutura provincial e sobre a 
realidade do Setor Haiti.

Revisão PeRiódica UniveRsal

Os 4 parceiros do Projeto “UPR em 
Papua Nova Guiné” se reuniram, 
em 9 de outubro, para concluir 
os últimos detalhes do curso de 
treinamento sobre os proces-
sos básicos dos mecanismos de 
participação na ONU. Dominicanos 
pela Justiça e Paz, Edmund Rice 
International, CCIG e o Secretariado 
de Solidariedade do Instituto estão 
unindo forças neste projeto de 
defesa dos direitos humanos.
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A PROVÍNCIA CRUZ DEL SUR 
AGRADECE AOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO POR SEUS ESFORÇOS 
DURANTE A PANDEMIA

A Província Marista Cruz del Sur 
agradeceu a todos os educadores 
maristas da Argentina, Uruguai e 

Paraguai, por meio de suas redes sociais, 
por terem continuado a educar com dedi-
cação, apesar da pandemia e por terem 
reinventado e adquirido novas habilidades 
tecnológicas para continuar seu trabalho 
incansável de educar as crianças e os 
jovens da Província.

Em muitos casos, o trabalho dos edu-
cadores não se limitava apenas a dar 
continuidade ao ensino, mas também a 
dar suporte emocional e até social. Em 
diversos centros educacionais “escolares 
e comunitários”, os educadores se orga-
nizaram para levar sacolas com alimen-
tos, roupas, livros didáticos e material 
escolar às famílias dos setores menos 
favorecidos.

Em um esforço para alcançar todos os 
estudantes, os educadores maristas fize-
ram uso de novas e velhas tecnologias. 
Eles não só usaram a Internet (e suas 

plataformas digitais), mas também o rá-
dio para chegar aos alunos que não têm 
Internet e novas tecnologias em casa.

Na Argentina, a Comunidade da escola 
bilíngue Cacique Francisco Supaz, na 
Missão Nueva Pompeya, no Chaco, 
criou a Rádio “Totnaj Pek” FM 94,9 para 
dar aulas e continuar o contato com os 
estudantes. E da mesma forma, o Colégio 
Marcelino Champagnat, localizado no co-
ração de Villa Banana de Rosario, criou o 
programa “Recreo: la voz de la Champa”, 
por meio do qual os educadores (profes-
sores) se tornam jornalistas, locutores e 
repórteres e abordam diferentes tipos de 
problemas.

Os testemunhos dos educadores da Pro-
víncia foram publicados nas redes sociais 
durante o mês de setembro. Você pode 
ler os comentários e opiniões de educa-
dores dos três países que compõem a 
Província por meio da hashtag #Gracia-
sEducadoresMaristas, Facebook, Twitter 
e Instagram.

http://www.facebook.com/maristascruzdelsur
http://www.twitter.com/maristascruzsur
http://www.instagram.com/maristascruzsur
https://champagnat.org/es/la-provincia-cruz-del-sur-agradece-al-personal-educativo-por-su-ahinco-durante-la-pandemia/
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FILIPINAS

A UNIVERSIDADE NOSSA SENHORA DE MARBEL  
MUDA PARA APRENDIZAGEM VIRTUAL

A maneira tradicional de fazer educação presencial da 
Universidade Nossa Senhora de Marbel (NDMU), nas 
Filipinas, deu um salta  realizando uma grande mudança 

ao abraçar o “novo normal”, que é o ensino a distância online, 
para o ano acadêmico 2020-2021.

Para garantir a continuidade de uma educação de qualidade, 
a Universidade adaptou a “Plataforma Escolar” como seu Sis-
tema de Gestão de Aprendizagem (LMS); servirá como escola 
virtual para os alunos em suas casas por meio do ensino à 
distância.

Segundo o Sr. Allan C. Sumadic, diretor do Ensino Fundamen-
tal e Médio da NDMU, a Educação Básica Integrada (IBED) da 
universidade marista se prepara para a mudança de paradigma 
que visa atender às necessidades dos alunos.

Administradores e professores tiveram que participar de diver-
sos treinamentos e seminários para se tornarem eficientes na 
referida plataforma.

Para este ano letivo, há 489 alunos do Ensino Fundamental 
matriculados, enquanto o Ensino Médio tem 948 inscritos. Para 

a Escola de Ensino Médio, há 644 alunos para o 11º. Ano  e 
815 para o 12º. Um total de 2.896 alunos estão na lista. Até 
agora, a escola ainda atende a alunos atrasados   para aderir à 
iniciativa “DepEd” (Departamento de Educação das Filipinas) 
“Nenhuma criança deixada para trás”.

O sistema de aprendizagem da escola incluirá sessões sín-
cronas e assíncronas. Para a sessão síncrona, professores e 
alunos se encontram por meio do recurso Big Blue Button do 
Schoology, que é realizado em tempo real para professores 
e alunos terem uma conversa interativa. Quanto à sessão 
assíncrona, os alunos estudam os conteúdos de aprendizagem 
e concluem tarefas ou atividades independentemente. Com 
a ajuda dos recursos do LMS da escola, os pais podem se 
envolver mais na educação de seus filhos, pois podem acessar 
as notas, tarefas e frequência dos filhos por meio de um conta 
que os pais têm acesso. Apesar dos desafios trazidos pela 
atual pandemia, o NDMU-IBED ainda garante educação de qua-
lidade e garante sucesso.

A Universidade Notre Dame de Marbel (NDMU) é uma ins-
tituição Marista em Cotabato Sul, na ilha de Mindanao, nas 
Filipinas. Aqui você pode ler sobre sua história.

http://www.ndmu.edu.ph/
http://www.ndmu.edu.ph/index.php/history/
https://champagnat.org/es/la-universidad-notre-dame-of-marbel-pasa-al-aprendizaje-virtual/
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EQUADOR

POSTULANTADO MONTAGNE, PROVÍNCIA NORANDINA

O Postulantado Montagne pertence à Província Norandina 
(Equador, Colômbia e Venezuela). Encontra-se em Loja, 
Equador. Dois Irmãos formadores (Geovanni e Saturnino) 

acompanham aos três postulantes 
atuais, dois equatorianos (Saúl 
Isaías e Xavier Sebastián) e um co-
lombiano (Jhonathan Alexander). 

Convidados pelo Secretariado 
Irmãos Hoje, os membros da 
comunidade realizaram esse vídeo 
contando sua vida marcada por 
esse tempo de pandemia.

A comunidade de Manziana, comu-
nidade de formação permanente 
do Instituto, realizou um encon-

tro formativo virtual com o Noviciado 
Champagnat, da Região América Sul, de 
Cochabamba, na Bolívia, no dia 30 de 
setembro, como encerramento do mês 
da Bíblia.

O tema do encontro, intitulado “Maria 
nos Evangelhos”, foi apresentado pelo Ir. 
Antonio Peralta que tratou das diferentes 
dimensões de Maria nos Evangelhos, nas 
Cartas de Paulo e no livro do Apocalipse. 
Os noviços e os formadores participaram 
do encontro.

Além do Ir. Antonio Peralta, participaram os Irmãos Joaquim 
Sperandío e Joe Walton, da comunidade de Manziana. Pre-
sentes também estavam os Irmãos diretores do Secretariado 
Irmãos Hoje, Ángel Medina e Lindley Halago.

O objetivo desse encontro virtual foi alimentar os motivos e a 
reflexão para o discernimento durante este tempo de noviciado, 
pois nestas semanas os noviços devem meditar e decidir seu 
passo para a profissão dos votos religiosos.

Atualmente há 1 noviço do primeiro ano (Gustavo Vieira 
Leocádio – Brasil Centro-Norte) e 6 noviços do segundo: 
Jefferson Bonomo (Brasil Centro-Norte), Bruno Marcondes, 
Carlos Henrique de Oliveira e Nathan da Costa (Brasil Centro-
-Sul), Donavan Farías (Brasil Sul-Amazônia) e Gilber Galarza 
(Santa María de los Andes). Os Irmãos formadores são: Isidro 
Azpeleta (Mestre de Noviços, de Santa María de los Andes), 
Rubens José Falqueto (Brasil Centro-Norte) e Otalivio Sarturi 
(Brasil Centro-Sul).

COMUNIDADE DE MANZIANA

ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM       
O NOVICIADO DE COCHABAMBA

https://champagnat.org/es/postulantado-montagne-provincia-norandina/
https://youtu.be/0ls59d3pSrU
https://youtu.be/0ls59d3pSrU
https://champagnat.org/es/comunidad-de-manziana-hace-encuentro-de-formacion-con-el-noviciado-de-cochabamba/
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BRASIL

VOLUNTARIADO EM TEMPO DE PANDEMIA    
NA PROVÍNCIA BRASIL SUL-AMAZÔNIA

No começo da pandemia provocada pela Covid-19, a 
Província Brasil Sul-Amazônia lançou o projeto “Ação 
Comunidades”, com o objetivo de coletar doações de 

alimentos, materiais de higiene, roupas, dinheiro e máscaras 
para as pessoas mais necessitadas servidas nas Unidades 
Sociais. Aderiram ao apelo, Irmãos, jovens da PJM, leigos, 
educadores, estudantes, fraternidades do MChFM, famílias e 
voluntários maristas das diversas Unidades Sociais da província 
(Colégios e Unidades Sociais, PUCRS, HSL). Segue abaixo o 
relato das principais ações voluntárias e campanhas realizadas 
nas Unidades.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande Do Sul
Na universidade foi realizada uma adaptação do voluntariado 
presencial, para uma experiência de voluntariado online, com 
70 voluntários que participaram de um encontro online, para 
atuarem em 3 instituições. Também foram doadas 2.740 
peças em bom estado, para 3 instituições. E junto a estas doa-
ções 160 frascos de álcool gel. Desenvolvimento da Campanha 
#JuntosPodemos, pensada para a realidade das instituições 
neste contexto de pandemia. Do mesmo modo, em parece-
ria com o HSL, foi doada matéria prima para a confecção de 
12.000 máscaras para os pacientes, familiares e funcionários 
do Hospital.

Hospital São Lucas (HSL)
Mutirão solidário para confecção de máscaras: Um grupo de 43 
pessoas voluntárias formadas por voluntários do HSL, Asso-
ciação do Voluntariado e da Solidariedade (AVESOL) e pessoas 
da comunidade em geral se uniram na confecção de máscaras 
para os profissionais do hospital. Até o momento 31/08/2020 
foram entregues mais 20 mil máscaras.

Doação de enxovais para bebês – centro educacional 
marista ilha grande dos marinheiros: entrega de 38 kits de 
enxovais para bebês. Doações para Unidade de Saúde Cen-
tro de Extensão Vila Fátima. Entrega de 1.440 fraldas e 75 
pijaminhas. Entrega de materiais para pacientes do hospital 
Presidente Vargas: Foram entregues 460 peças. Campanha 
É Tempo de Ser Presença Solidária: Foram arrecadadas 
cestas básicas de alimentos e kits de produtos de higiene e 
limpeza. Além disso, o Serviço de Pastoral e Solidariedade 
destinou 208 peças de roupas e calçados. Ação Dia do 
Marista. O Serviço de Pastoral e Solidariedade juntamente 
com o Programa Viver Bem oportunizaram para todos os 
colaboradores do HSL momento de reflexão com a leitura da 
carta do Provincial/Presidente da Rede Marista Irmão Inácio 
Nestor Etges e a entrega de mimos, recebidos de doação 
externa.

https://champagnat.org/es/voluntariado-en-tiempos-de-pandemia-en-la-provincia-brasil-sul-amazonia/
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NOVA ZELÂNDIA CELEBRAÇÃO DE JUBILEUS DE 
VIDA RELIGIOSA EM AUCKLAND

BRASIL: COLÉGIO MARISTA SANTO ANTÔNIO, SINOPCASA GERAL: IRMÃOS ANTONIO ESTAÚN E 
GUILLERMO VILLARREAL – POSTULADORES-
GERAIS

CASA GERAL: REUNIÃO DOS SECRETARIADOS E 
DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO-GERAL

BRASIL: COLÉGIO MARISTA DE NATAL

mundo marista

FILIPINAS - POSTULANTADO EM DAVAO

Unidades Sociais
Projeto Arte Solidária – Centro Social Marista Mário Quintana: 
o projeto integrou o movimento chamado Ação Comunidades. 
Entre 6 e 17 de julho, mais de 100 obras de arte foram troca-
das por um vaucher para à compra de gás (vale-gás).

Escola de Educação Infantil Marista Tia Jussara e Centro Social 
Marista Aparecida das Águas – Ilha grande dos Marinheiros: 
entrega de cestas básicas de alimentos, materiais de higiene e 
limpeza e livros, além de roupas e arrecadação de máscaras de 
tecido, distribuídas às famílias atendidas pela Unidade Social.

Colégios
Colégio Marista Conceição – Passo Fundo, que realizou a arre-
cadação de Cestas Básicas para auxiliar famílias da Fundação 
Beneficente Lucas Araújo-Lar da Menina.

Colégio Marista Rosário – Porto Alegre, que realizou dois Call-
center feitos pelo grupo do voluntariado do Colégio Marista Ro-
sário. O primeiro foi para arrecadar alimentos, destinados aos 
moradores das Ilhas, espaço de extrema vulnerabilidade social 
onde há atuação Marista. O segundo foi para desenvolver o 
projeto Ação Comunidades: Internet para a transformação.

Colégio Marista São Francisco – Rio Grande, participaram em 
três ações: Perseverantes na Oração, Fração do Pão, confec-
ção de máscaras.

Outras ações
Mencionamos ainda doadores anônimos, algumas ações em 
parceria como a ONG Cirandar mantem a ajuda na comunidade 
e está promovendo nova arrecadação de doações para o mês 
de setembro; outros parceiros: Time de futebol Chaco Forever, 
Escoteiros Tupã-Ci, Leonel Carvalho, da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT).

Atualmente, as doações de alimentos, materiais de higiene, 
cobertores e agasalhos seguem sendo feitas em pontos de 
coleta espalhados nas Unidades Maristas.  Além de mantimen-
tos, as doações em dinheiro feitas na conta do projeto Ação 
Comunidades também estão sendo revertidas em chips de 
celular para oportunizar acesso à internet aos estudantes das 
escolas sociais.

Enlace de los testimonios de los voluntarios del O Colégio 
Medianeira de Erechim

https://social.redemarista.org.br/centro/mario-quintana/noticias/centro-social-marista-mario-quintana-troca-obras-de-arte-feitas-com-material-reutilizado-por-vale-g%C3%A1s
https://social.redemarista.org.br/centro/aparecida-das-aguas
https://social.redemarista.org.br/centro/aparecida-das-aguas
https://champagnat.org/mundo-marista/voluntarias-marista-do-colegio-marista-medianeira/
https://champagnat.org/mundo-marista/voluntarias-marista-do-colegio-marista-medianeira/


14 I OUTUBRO I 2020

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

notícias maristas 648

8

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

FILIPINAS

FUNDAÇÃO MARCELINO: ABRIGO PARA CRIANÇAS  
EM CONFLITO COM A LEI

Quase todos os anos a Fundação 
Marcelino em General Santos 
(Filipinas) acolhe, em média, ses-

senta jovens, transferidos da instituição 
governamental para o centro, porque o 
Lar Marcelino se tornou uma alternativa 
a um centro de detenção e de formação 
para jovens com penas suspensas.

Embora o Centro da Fundação Marcelino 
(fundado em 1991 pelos Irmãos Maristas) 
tenha começado com crianças de rua 
como seus clientes originais, eles não po-
diam fechar os olhos para outros grupos 
de crianças em risco. O programa aceitou 
acolher crianças abandonadas, negligen-
ciadas e abusadas, e também crianças 
em conflito com a Lei (CICL).

Por ano, uma taxa de 65% das crianças ou jovens que foram 
orientados no Centro relataram ter obtido sucesso em termos 
de colocação de emprego, seja como funcionários, autônomos 
ou trabalhando no exterior. Graças às atividades do centro, 
muitos jovens conseguiram deixar de fazer parte das estatísti-
cas da violência e construir um futuro para si.

Cuidar de crianças em conflito com a lei
O Centro da Fundação Marcelino é a única ONG que trabalha 
com crianças com problemas em Conflito com a Lei na cidade 
de General Santos e áreas suburbanas. O governo tem um cen-
tro: o Centro Regional de Reabilitação para Jovens (RRCY), que 
pode acomodar apenas 20 CICL, e somente aqueles que foram 
condenados pelos tribunais. É triste dizer que muitos desses 
jovens, se pudessem escolher, como eles mesmos expressa-
ram, preferiam vir para o Centro Marcelino.

O Ir. Crispin Betita, chefe da Fundação Marcelino, juntamente 
com seus colaboradores se encarregam do processo de recu-
peração juvenil em diferentes fases: conhecimento pelo diálogo 
na rua ou nos lugares onde estão as crianças; acolhimento nas 
casas de acolhimento do centro; apoio psicológico, escolarida-
de para os que abandonaram a escola; curso de qualificação 
profissional e apoio para estágio. O centro também oferece um 
programa de bolsas para que os alunos possam dar continuida-
de à formação e entrar em contato com uma rede de empresas 
locais que acolhem crianças em fase de estágio.

Parcerias
A Província Marista da East Asia, a FMSI (Fundação Marista 
para a Solidariedade Internacional), a Misean Cara (organiza-
ção irlandesa) e os Irmãos Maristas da Alemanha apoiam as 
atividades da Fundação.
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