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PACTO GLOBAL SOBRE EDUCAÇÃO

PAPA FRANCISCO: "A educação é sobretudo			
uma questão de amor e responsabilidade"

"P

ensamos que a educação seja um dos caminhos
mais eficazes para humanizar o mundo e a história.
A educação é sobretudo uma questão de amor e
responsabilidade que se transmite, ao longo do tempo, de
geração em geração.” Com estas palavras o Papa Francisco
animou a concretização do “Pacto Educativo Global”, através
de um vídeo transmitido durante o tão esperado evento do

Pacto Global sobre Educação, que se realizou no dia 15 de
outubro de 2020, na Pontifícia Universidade Lateranense, com
a participação virtual de pessoas de todo o mundo.
Durante o encontro, o Papa Francisco, junto com outros
palestrantes denunciaram as ameaças atuais que a Educação
enfrenta e como elas devem ser enfrentadas a fim de evitar a

administração geral
■ O Ir. Sylvain, Conselheiro-Geral, tem previstos 4 encontros virtuais com as comunidades do “Setor China” da
Província East Asia.
■ Na quarta-feira, o Ir. Ben, Conselheiro-Geral, se encontra
com os líderes da Oceania para continuar a conversa sobre
a restruturação da região.
■ Na quinta-feira, os Irmãos Libardo (ecônomo-geral) e Ben
se encontram com o Conselho de Assuntos Econômicos.
■ Na quinta-feira, os Irmãos Mark e Carlos Alberto, do

Secretariado de Educação e Evangelização, encontram-se
com os Irmãos Ben e Luis Carlos (Vigário-Geral) para uma
atualização sobre os vários projetos em andamento do Secretariado, especialmente a Rede de Escolas e a III Assembleia de Missão.
■ Na sexta-feira, o Conselho Geral se reúne para Conselho
Regular.
■ No mesmo dia, os conselheiros João e Ben participam da
reunião com o Conselho da Província Ibérica.

notícias maristas 649
“Cultura do descarte e catástrofe
educativa”. Este foi o cerne da
mensagem do Papa.
As 4 áreas identificadas como
principais disciplinas a serem
adquiridas e aplicadas são pela
educação cristã são: Dignidade
Humana e Direitos Humanos;
Ecologia Integral; Educação para
a Paz e Cidadania; Solidariedade
e Desenvolvimento.
Em suas palavras, o Papa
convida todos os interessados
na educação a refletir e colocar em prática 7 pontos, nos quais
devemos concentrar nossos esforços:
1. colocar no centro de cada processo educativo – formal
e informal – a pessoa, o seu valor, a sua dignidade para
fazer emergir a sua especificidade, a sua beleza, a sua
singularidade e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de
estar em relação com os outros e com a realidade que
a rodeia, rejeitando os estilos de vida que favorecem a
difusão da cultura do descarte;
2. ouvir a voz das crianças, adolescentes e jovens a quem
transmitimos valores e conhecimentos, para construir
juntos um futuro de justiça e paz, uma vida digna para
toda a pessoa;
3. favorecer a plena participação das meninas e jovens na
instrução;
4. ver na família o primeiro e indispensável sujeito educador;
5. educar e educarmo-nos para o acolhimento, abrindo-nos
aos mais vulneráveis e marginalizados;
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6. empenhar-nos no estudo para encontrar outras formas de
compreender a economia, a política, o crescimento e o
progresso, para que estejam verdadeiramente ao serviço
do homem e da família humana inteira na perspetiva duma
ecologia integral;
7. guardar e cultivar a nossa casa comum, protegendo-a
da exploração dos seus recursos, adotando estilos de
vida mais sóbrios e apostando na utilização exclusiva de
energias renováveis e respeitadoras do ambiente humano
e natural, segundo os princípios de subsidiariedade e
solidariedade e da economia circulante.
O compromisso é seguir estas diretrizes que serão de grande
ajuda para superar o grande momento de dificuldade que se
atravessa em todo o mundo. Somos convidados a coloca-las
em prática nos diversos campos de atuação da nossa missão
marista.
Comissão de Educação da USG e UISG
Para o encontro mundial organizado pela Santa Sé, a
Comissão de Educação das
duas Uniões de Supeiores
(USG) e Superioras-Gerais
(UISG), com a participação
ativa do Secretariado para
a Educação e Evangelização do Instituto Marista,
preparou um vídeo com
algumas experiências e
propostas relativas aos
quatro grandes desafios
do Pacto Educativo. Treze
congregações dedicadas à
Educação colaboraram no
vídeo.
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notícias breves

Estados Unidos
O Ir. Sam Amos fará a profissão
perpétua no Instituto Marista no
próximo sábado, durante uma celebração que acontecerá no Marist
High School in Chicago.

QUÊNIA

MARIST INTERNATIONAL CENTER (MIC)

Portugal
No âmbito da celebração da semana das missões, o Colégio Marista de Carcavelos criou um vídeo
com o testemunho missionário do
Ir. António Reis, missionário em
Moçambique durante 46 anos.
Assista-o aqui: https://youtu.be/
UXLitcni1_0

Brasil
Dentro do contexto do projeto de
solidariedade “SOS Vila Torres”
da Província Brasil Centro-Sul, em
Curitiba, aconteceu a conclusão
de formação para o primeiro grupo
de 13 pessoas que completaram o
“Curso Profissionalizante de Diaristas”, com aulas teóricas e práticas
com profissionais da saúde e sobre
diversos aspectos da limpeza e do
cuidado com a casa.

O

Centro Internacional Marista (MIC) é o pós-noviciado regional da África. Criado
em 1986, está localizado em Nairóbi, no Quênia.

O MIC oferece um programa de quatro anos em Estudos Religiosos e Formação Profissional. Além disso, são aceitos estudantes externos, leigos e religiosos.
Os Irmãos que lá estudam são do Distrito da África Ocidental e das Províncias da África Centro-Leste, Nigéria, África Austral e Madagascar. Segundo dados de março de
2020, existem 85 Irmãos no MIC: 75 escolásticos e 10 formadores. É uma comunidade muito diversificada, com membros vindos de 12 países. A convite do Secretariado
Irmãos Hoje, os irmãos gravaram um vídeo sobre sua vida neste momento de pandemia, que pode ser visto aqui.

Fratelli - Libano
A equipe de coordenação do
Projeto Fratelli criou um pequeno
grupo encarregado de desenhar
um protocolo de prevenção contra
a COVID-19 para os empregados,
professores e participantes que
frequentam os centros de Rmeileh
e Bouj Hammoud. Divididos por
equipes, programas e áreas de
trabalho, o protocolo será praticável graças à um programa de
formação destinado a todos os
participantes do projeto.
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BRASIL CENTRO-NORTE / BRASIL CENTRO-SUL

PRÊMIO EDUCADOR MARISTA 2020 VALORIZA
INOVAÇÃO DE EDUCADORES E PROJETOS MARISTAS

O

Prêmio Educador Marista 2020 promovido pelas províncias Brasil Centro-Norte e
Brasil Centro-Sul divulgou, em 2 de outubro, os vencedores das sete categorias desta
edição. Ao todo, foram 134 projetos inscritos,
com vídeos que obtiveram 271.336 visualizações no Facebook e 28.346 likes, comentários e
compartilhamentos.
A segunda edição do Prêmio teve como objetivo valorizar as práticas educacionais desenvolvidas por professores de Educação Infantil e
Ensino Médio, que contemplam a utilização das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação nos processos de ensino e aprendizagem. Essas práticas deveriam contribuir para
transformar a escola num ambiente inovador,
criativo e colaborativo, além de estar em
consonância com as Matrizes Curriculares do
Brasil Marista.

[
4

Os vencedores do Marista Centro-Norte e Grupo Marista
compartilharão os projetos em lives nos dias 21, 22 e 23 de
outubro.

Vencedores do prêmio Professores Inovadores:
1. Bruna Felix (Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré (PA) – Educação Infantil – Projeto: Recriarte –
a arte sob um olhar infantil)
2. Thiago Rodrigues (Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré (PA) – Ensino Fundamental Anos
Iniciais – Projeto: Podcast Pode falar)
3. Karla Lidiane Costa (Colégio Marista São Luís (PE) – Ensino Fundamental Anos Finais – Projeto:
Click da quarentena)
4. Larissa Santiago (Colégio Marista São José – Tijuca (RJ) – Ensino Médio – Projeto: Democracia
racial: realidade ou utopia?)
5. Isaac Costa (Colégio Marista de Natal (RN) – Esporte, arte e cultura – Projeto: Vivendo o novo)
6. Tulani Freitas (Colégio Marista São José – Tijuca (RJ) – Internacionalização – Projeto: My Day) e
Irmão Leonardo Stoch (Colégio Marista de Natal – Pastoral – Projeto: Challenge Marista +90).
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Com o contexto do distanciamento social, provocado pela pandemia, os educadores tiveram que
reinventar suas práticas pedagógicas, para garantir o direito à
educação de crianças, adolescentes e jovens assistidos pelos
Maristas.
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CASA GERAL

17 DE OUTUBRO: DIA INTERNACIONAL					
PELA ERRADICAÇÃO DA POBREZA

C

omo é possível que, no século XXI e com todos os meios
que temos, ainda tenhamos que continuar falando sobre
este dia? Esta e outras questões relacionadas vêm à
mente com certa frequência. Muitas vezes, um sentimento
duplo pode passar por nós. Por um lado, podemos sentir
incompreensão, raiva e desespero porque os poderes políticos
e econômicos não respondem à situação de pobreza em que
milhões de pessoas se encontram. Por outro lado, descobrimo-nos incoerentes, porque não fazemos tudo ao nosso alcance e
pela nossa falta de generosidade.

têm que andar de mãos dadas.
A situação mundial, fruto das consequências da pandemia que
vivemos, vive um claro retrocesso. O número de pessoas que
vivem na pobreza ou em risco de exclusão está aumentando
consideravelmente. Aqui também temos o desafio de descobrir
como responder às necessidades emergentes do nosso tempo.
Sem dúvida, esta situação de crise sanitária e social está gerando novas necessidades e novas respostas. Novamente, nos
referimos à Mensagem do último Capítulo Geral, quando em
seu quinto apelo convida todos os Maristas de Champagnat a

Os números que as organizações
internacionais nos oferecem são
escandalosos, com centenas de
milhões de pessoas vivendo na
pobreza, o que implica difícil acesso
a alimentos, água potável, sistemas
de saneamento adequados. Nessas
circunstâncias, o ser humano perde
sua dignidade e capacidade de se
desenvolver plenamente. Pobreza e
direitos humanos estão intimamente relacionados de forma inversa
(quanto maior a pobreza, mais
facilmente os direitos fundamentais
são violados).
Este dia, além de nos recordar da
situação sofrida por milhões de pessoas, é um convite para lembrar todos aqueles que trabalharam
e continuam trabalhando para erradicar a pobreza, em qualquer
de suas formas. Junto com isso, devemos continuar a nos
empenhar para que sejam justamente os pobres os promotores e
arquitetos do próprio desenvolvimento. O XXII Capítulo Geral, na
Mensagem enviada para todo o Instituto, nos lembrou: “Fugir de
abordagens paternalistas e empoderar aqueles que não têm voz”.
Proponho-lhes nos colocar a partir de duas chaves: ser positivo
e ser realista. Duas chaves que, na minha opinião, não devem
ser separadas. A realidade pode nos levar à negatividade, pois
descobrimos tantas situações em que o ser humano continua
sofrendo por falta de alimento. Uma positividade irreal pode nos
levar a pensar que tudo está melhorando, que muitas coisas
já estão sendo feitas. Sim, ambos, “ser positivo e ser realista”,

“Responder com audácia às necessidades emergentes”.
A partir das Unidades Administrativas, da Administração-Geral,
da Secretaria de Solidariedade, estamos trabalhando e descobrindo novas maneiras de responder a essas novas necessidades. Recentemente lançamos a iniciativa “Fundo da Família
Marista Global para Emergências Humanitárias”, com um duplo
objetivo:
Crescer na consciência solidária como Família Global;
Arrecadar fundos para atender às necessidades humanitárias
básicas.
Continuemos caminhando nessa direção. Coragem!
H. Ángel Diego, Director del Secretariado de Solidaridad
21 I OUTUBRO I 2020
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SRI LANKA

PÓS-NOVICIADO NO NOVICIADO, TUDELLA

E

ste vídeo foi preparado pelos seis jovens
Irmãos que completaram sua formação no
noviciado e fizeram a primeira profissão dos
votos no dia 4 de abril de 2020 no Noviciado
Marista Internacional de Tudella, Sri Lanka.
Esses Irmãos, todos vietnamitas, deveriam ir,
como junioristas, ao MAPAC (Marist Asia Pacific

Center) em Manila, Filipinas. Devido à pandemia, no entanto,
eles não puderam deixar o Sri Lanka; foram obrigados a permanecer no noviciado.
Veja e conheça suas experiências vivendo o “Pós-Noviciado no
Noviciado”.

ASIA E OCEANIA

COLABORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO MARISTA

A

iniciativa conjunta das regiões
maristas de Ásia e
Oceania para a formação de facilitadores
de formação maristas,
na tradição de Champagnat, realizou sua
primeira sessão em 3
de outubro de 2020. O
Irmão Peter Caroll, Provincial da Austrália, deu as boas-vindas
aos participantes através de Zoom. Ele destacou a importância
deste programa como uma oportunidade para a família marista
se reunir, compartilhar conhecimentos de fé, histórias pessoais
e trabalhar juntos como uma família marista global.
Vinte e seis leigos e irmãos da Malásia (5), Singapura (1),
Bangkok (1), Vietnã (2) e Filipinas (17) participaram da formação. Os facilitadores da formação foram Tony Clarke, Diretor

6

21 I OUTUBRO I 2020

da Equipe de Formação da Vida e Missão Maristas da Austrália,
juntamente com seu assistente, Ryan Gato.
Este programa visa apoiar e capacitar os participantes a
viverem a missão marista. Ele também visa preparar os participantes para o papel de facilitadores de formação em suas
respectivas áreas.
A segunda sessão foi realizada em 10 de outubro.
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mundo marista
FILIPINAS: MDA – FRI ( FORMATION INSTITUTE
FOR RELIGIOUS)

ESPANHA: FUNDACIÓN MARCELINO
CHAMPAGNAT: FORMAÇÃO DE JOVENS

TIMOR LESTE: CELEBRAÇAO OFICIAL DA ENTRADA
DOS PRÉ NOVIÇOS

NICARÁGUA : 50 ANOS DE PRESENÇA MARISTA NA
NICARÁGUA

MADAGASCAR: ST JOSEPH ANTSIRANANA
INSTITUTION – PROMOÇÃO XI

HUNGRIA: HATÁRTALAN SZÍV ALAPÍTVÁNY –
FUNDAÇÃO CORAÇÃO SEM FRONTEIRAS

"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 grande fragilidade e vulnerabilidade do mundo”
Ir. Ernesto, Superior-Geral
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA / CRUZ DEL SUR

FORMAÇÃO VIRTUAL INTERNACIONAL PROMOVEU
DIÁLOGOS SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL

D

e 28 setembro a 2 de
outubro, realizou-se online o
“Intercâmbio Marista”, evento
que se realiza desde 2016. Organizado
pela Província Brasil Sul-Amazônia, em
parceria com a Província Marista Cruz del Sur,
a formaçãoteve o objetivo de partilhar práticas
e experiências de implementação da proposta pedagógica da educação infantil entre Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai.
O encontro teve momentos formativos direcionados para
educadores maristas do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru e México, que foram convidados
a participar dos debates.
Ao longo da semana, foram trabalhados múltiplos conteúdos sobre o contexto da Educação Infantil. Com o propósito

de criar conexões entre os espaços maristas, o evento
contou com abordagens sobre a concepção de
infâncias, pedagogia da escuta, documentação
pedagógica, planejamento docente e projetos.
As temáticas abordadas foram: Ressonâncias das infâncias, Modo de estar e
escutar as crianças, Documentação
pedagógica-memória e construção de
percursos.
Parceria que nasceu há quatro anos, a
formação marista interprovincial já possui
uma caminhada de bons frutos. A formação
contou com a certificação da PUCRS. O
formato online também permitiu a
organização de momentos abertos para públicos interessado na
temática.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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