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NOTÍCIASMARISTAS

O padre Timothy Healy – SJ, um padre americano e 
ex-presidente da Universidade de Georgetown e da 
Biblioteca Pública de Nova York, acreditava que, como 

cristãos, quando estamos congelados em nossos “invernos” de 
ansiedade, de frustrações ou desamparo do passado, devemos 
“forçar a primavera.” Uma primavera renascida fora de sua 
época, de sua estação normal, em meio a uma pandemia, que 
provoca uma visão e coragem para reinventar nosso mun-

do. Como nós, líderes maristas, faremos isso para forçar a 
primavera em nossos dias e em nosso tempo? Pode ser pelas 
palavras que falamos e pelas ações que realizamos. Não é uma 
tarefa simples, mas é para isso que somos chamados.

Em todo o mundo, estamos todos em diferentes estágios da 
pandemia COVID-19 – talvez você esteja em um epicentro ou 
talvez tenha a sorte de estar em uma comunidade que não foi 

■ Na Segunda-feira, o Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, par-
ticipou de um encontro com os Irmãos da Província Brasil 
Centro-Norte e na quinta-feira participará da transmissão ao 
vivo do Canal Farol 1817, sobre as perspectivas da Missão 
Marista (https://bit.ly/3ml7Q5S)
■ Os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, Ken e João, Con-
selheiros-Gerais, junto com o Ir. Ernesto, Superior-Geral, e 
os diretores dos secretariados e departamentos da Admi-
nistração Geral acompanharam os maristas da Região Arco 
Norte durante o fórum, que se realizou OnLine, na segunda 

e terça-feira.
■ Os Irmãos Óscar e Sylvain, Conselheiros-Gerais, na 
quarta-feira, animam um retiro com a Província Brasil Cen-
tro-Norte.
■ Hoje, os Irmãos João e Sylvain, Conselheiros-Gerais, 
junto com Raúl Amaya e Ana Saborío, do Secretariado de 
Leigos, encontram as equipes provinciais de animação da 
vida leiga da Região Arco Norte.
■ Na quinta-feira, os Irmãos João e Sylvain participam da 
reunião quinzenal do Secretariado de Leigos.

IR. BEN CONSIGLI 

FORÇANDO A PRIMAVERA

administração geral

“O inverno passou, as chuvas cessaram e já se foram. Aparecem as flores no campo, 
chegou o tempo da poda, a rola já faz ouvir seu canto em nossa terra.”

(Cânticos, 2,11-12)

https://bit.ly/3ml7Q5S
https://champagnat.org/es/forzar-la-primavera-h-ben-consigli/
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duramente atingida. Ou, talvez, você tenha experimentado um 
grande tributo pessoal. Todos nós estamos tentando recolher 
os pedaços das regras quebradas, abrigando-nos em casa, 
usando máscaras, distanciamento social, tentando a liderança 
política, perdas pessoais devastadoras e enorme turbulência 
econômica. De muitas maneiras, estamos ansiosos para pres-
sionar o botão “reset”.

Nossa resposta como maristas a esta pandemia exige que 
sejamos intencionais na maneira como exercemos a influência 
e a responsabilidade das quais estamos investidos. A história 
julgará o impacto de nossas decisões sobre o legado deste 
vírus, não apenas em nossas comunidades e províncias, mas 
também em nossas regiões e no mundo em geral.

Liderança e inovação
Que tipo de liderança funciona quando as normas do passado 
não têm mais significado ou não são possíveis? Nestes mais de 
sete meses, desde que o vírus fe-
chou tantas portas do nosso mundo, 
aprendi que liderança requer leitura 
dos sinais dos tempos, raciocínio 
rápido, discernimento orante, flexi-
bilidade, calma, confiança, visibili-
dade, comunicação, coragem moral, 
carinho, fé em Deus e tomada de 
decisão disciplinada. A liderança é 
importante: sempre é importante.

Certamente houve momentos de 
“inverno” na vida de Marcelino – a 
crise vocacional de 1822, sua 
doença no final de 1825 e início de 
1826, a cobrança dos credores que queriam ser pagos, a saída 
de seu primeiro recruta em 1826, o “abandono ” dos Padres 
Maristas Courveille e Terraillon quando deixaram L’Hermitage, 
a instituição da Lei Guizot em 1833, e o fracasso em 1838 
em obter a aprovação legal do Instituto. Eram tempos em que 
Marcelino sentia-se tentado a desistir ou duvidava, ainda que 
por um breve momento, se as coisas iriam dar certo. Vemos 
um homem séria e continuamente “meditando” essas coisas 
em sua mente e em seu coração, mas ele não foi derrotado 
por elas. Ele tinha certeza de que, se estivesse nos planos 
de Deus, “tudo ficaria bem”. Esse é o tipo de otimismo que 
Marcelino personificava.

Marcelino também foi capaz de adaptar planos ou abordagens 
para se adequar às mudanças e situações. Vejamos a situação 
criada em 1833 com a aprovação de uma nova lei educacio-
nal, a chamada Lei Guizot. A “Lei Guizot”, aprovada em 28 de 
junho de 1833, exigia que a educação primária gratuita fosse 

disponibilizada em todos em todos os lugares nas 37.000 
comunas da França. Cada comuna era responsável por ter 
uma escola primária na qual todos os professores deveriam 
ter o seu “brevê” (certificado de ensino). As exceções eram 
os irmãos ou irmãs pertencentes a uma organização religio-
sa com autorização legal para o ensino. Como o Instituto de 
Marcelino não tinha autorização legal para ensinar, cada Irmão 
precisava de seu brevê. Com essa lei, brevês só poderiam 
ser emitidos pela Universidade; antigos brevês, a menos que 
concedidos pela Universidade, não eram mais reconhecidos. 
Sem seus brevês e sem autorização legal do Instituto por parte 
do governo, os Irmãos, ao atingirem a idade de vinte anos, 
poderiam ser convocados para o serviço militar por sete anos. 
Claramente, esta nova lei educacional ameaçava seriamente a 
vida do Instituto.

Qual foi a resposta prática e criativa de Marcelino? Das cartas 
que sobreviveram, Marcelino escreveu dezesseis cartas ao 

Padre Mazelier, superior da Congre-
gação dos Irmãos da Instrução Cristã 
da Diocese de Valence, a respeito da 
fusão dos dois grupos. Por que? Em 
primeiro lugar, o grupo de Mazelier 
recebeu autorização legal em 1823 
… e, portanto, seu grupo de Irmãos 
cumpria a lei Guizot. Marcelino não 
queria correr o risco de ver seus 
Irmãos (com vinte anos ou mais) 
partirem para sete anos de serviço 
militar, ou pagar uma grande quantia 
a alguns outros jovens para fazer 
o serviço militar no lugar deles. 
Assim, em um acordo com Mazelier, 

Marcelino confiou seus Irmãos que completaram vinte anos a 
Mazelier. Todo esse processo começou quando os primeiros 
quatro Irmãos Maristas foram para Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
em 13 de junho de 1835, e continuou nos próximos anos (até 
que o Instituto e o grupo de Mazelier se fundissem em 1842):

“De novo vimos por mais este ano pedir socorro em favor 
dos quatro Irmãos que lhe mando. Sem os bons ofícios que o 
senhor nos presta, estes Irmãos correriam sério perigo.” (Carta 
de Marcelino ao Padre Mazelier – St. Paul-Trois-Châteaux, 
Drôme; 1836-05-08; PS 065)

Ao enviar a Mazelier os Irmãos que estavam quase comple-
tando vinte anos, Marcelino adaptou suas necessidades à 
realidade política e social que se apresentava para seu objetivo 
maior: ter Irmãos para educar os jovens da região. Outra razão 
pela qual Champagnat estava disposto a fazer essa adaptação 
é vista em sua carta de julho de 1836 a Mazelier:

https://champagnat.org/es/forzar-la-primavera-h-ben-consigli/
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“O Superior Geral da 
Sociedade (Jean Claude 
Colin) me deu a conhecer 
o projeto de união do qual 
o senhor lhe falou e que 
eu mesmo tinha em vista 
desde faz tempo. Depois 
de conferenciarmos a 
esse respeito, acaba-
mos acreditando que 
a projetada união seria 
para a glória de Deus e o 
bem da religião. Temos 
ambos um fim idêntico 
que é a educação cristã 
dos meninos; os meios 
que empregamos são os 
mesmos, salvo pequenas 
alterações.” (Carta de 
Marcelino ao Padre Mazelier – St. Paul-Trois-Châteaux, Drôme; 
1836-05-08; PS 066)

O objetivo de ambos os grupos era o mesmo: a educação cristã 
da juventude. Marcelino estava disposto a fazer o que fosse 
necessário para garantir a continuidade dessa importante obra. 
Ele mudou o paradigma para responder à realidade que enfren-
tou. Ele “forçou” a primavera.

Mudança necessária para um novo mundo
Além da velocidade das mudanças necessárias, os desafios 
dos últimos meses incluíram redesenhar o aprendizado online, 
dinâmicas de reuniões de equipe, refletir sobre o impacto 
econômico do vírus e desenvolver cursos intensivos sobre pro-
gramas de formação inicial, apenas para citar alguns. Apesar 
dos medos e ansiedades causados   por esta pandemia, muitos 
Maristas sentiram a realidade como nunca antes, o que permi-
tiu surgir a criatividade, testar novas práticas e inovação possí-
veis. Isso exigiu coragem e resiliência. Essas são experiências 
com as quais queremos aprender quando nos redefinirmos 
para o futuro. Em tempos de grandes desafios, descobri que 
é importante ter uma base sólida sobre como abordar minhas 
próprias ações e decisões. Empatia, compaixão e discernimen-
to provaram, uma e outra vez, serem âncoras vitais para mim 
durante qualquer crise, muitas vezes levando a respostas que 
não eram imediatamente óbvias. Precisaremos dessas âncoras 
– e mais – ao discernirmos como será nossa missão marista 
no futuro. As perguntas apresentadas aos delegados do XXII 
Capítulo Geral em Rionegro, Colômbia, ainda ressoam, agora 
mais do que nunca, durante esta pandemia:

• O que Deus está nos chamando a ser?

• O que Deus está nos pedindo para fazer?

Em sua recente circular, “Lares de Luz”, o irmão Ernesto 
articulou o tipo de liderança que Marcelino demonstrou e nos 
encoraja a seguir seus passos:

Marcelino “esteve sempre atento para descobrir a voz de Deus 
nos acontecimentos e em profunda oração. Sua audácia levou-
-o a ser aberto e flexível para dar novas respostas sem ficar 
estagnado em esquemas prefixados. Entregou-se à educação 
e evangelização dos jovens, atendendo com prioridade aos 
mais abandonados. E tudo isto ele fez construindo fraternidade, 
formando lar de luz. Intuiu que o testemunho grupal sempre 
é mais forte que o individual. Os maristas de Champagnat 
levamos em nosso DNA estas e outras características que nos 
transmitiu Marcelino e que hoje nos seguem iluminando.” (Ir. 
Ernesto Sánchez, Lares de Luz, p. 28.)

Voltaremos ao “normal” quando pressionarmos o botão reset? 
Espero que não. Aprendemos a não desperdiçar. Aprendemos 
como virtualizar tudo: comunicações, reuniões, visitas, edu-
cação, serviços de oração, formação e seminários. Durante 
os tempos de isolamento procuramos construir um espírito 
de fraternidade em nossas comunidades e em nossas casas. 
Aprendemos a fazer as coisas de maneira diferente – o que é 
valor agregado e o que não é – e, com sorte, continuaremos a 
traçar uma imagem indelével do que é ser marista. Não perca-
mos esses avanços quando zerarmos. Juntos, vamos “forçar a 
primavera”.

Irmão Ben Consigli, Conselheiro-Geral

https://champagnat.org/es/forzar-la-primavera-h-ben-consigli/
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ÁFRICA DO SUL

O MARIST MERCY CARE, CHEGA A UM MILHÃO DE 
REFEIÇÕES NO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

No Dia Mundial da Alimentação, 
celebrado em 16 de outubro, o 
Marist Mercy Care comemorou 

esta data atingindo uma importante 
meta: mais de 1.000.000 de refeições 
distribuídas a crianças e adultos pobres 
e vulneráveis no Sundays River Valley, no 
Cabo Oriental, África do Sul.

Em catorze anos, o Place of Mercy and 
Hope, uma entidade da Marist Mercy 
Care, trouxe alegria às comunidades 
mais pobres, educou mais de 20.230 
crianças, 2.760 adultos, cuidou de 800 
pessoas doentes e moribundas e forne-
ceu mais de 282.450 refeições durante o 
confinamento provocada pela Covid-19.

O Marist Mercy Care agradece a todos 
os seus apoiadores e apoiadores por continuarem a alcançar 
marcos ainda maiores.

Marist Mercy Care é um esforço conjunto entre os Irmãos Ma-
ristas, Irmãs da Misericórdia e Leigos no Vale do Rio Sundays, 

Addo, Cabo Oriental, África do Sul. O projeto auxilia famílias 
de comunidades carentes, com um enfoque específico nas 
crianças. Os programas incluem uma Creche e Pré-Escola, 
Clínica, cozinha social e Educação de Adultos, assim como o 
Acampamento de Verão.

CASA GERAL

IR. SYLVAIN RAMANDIMBIARISOA, CONSELHEIRO-GERAL, 
FALA DA PANDEMIA EM NOSSAS VIDAS

O Irmão Sylvain, Conselheiro-geral do Instituto Marista, 
compartilha com os Maristas de Champagnat sua 
reflexão sobre a vida neste momento particular de 

crise causado pela pandemia. Ele procura responder à per-
gunta “como podemos viver nesta situação, como acolhe-
mos, como interpretamos essa realidade?”  E observa que 
aprendemos que somos “limitados, mas Deus é ilimitado”. 
Isso nos faz colocar nossa confiança em Deus: “Agora, 
eu conheço minha limitação e Deus só é sem limite, tudo 
depende dele.”
No vídeo abaixo, o Ir. Sylvain fala em francês, mas as legen-
das estão disponíveis em português. Se elas não aparece-
rem, ative a opção nas configurações do YouTube

https://www.placeofmercyandhope.com/
https://www.facebook.com/MaristMercyCare/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MaristMercyCare/photos/?ref=page_internal
https://www.placeofmercyandhope.com/
https://www.placeofmercyandhope.com/
https://champagnat.org/fr/marist-mercy-care-1-000-000-de-repas-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-de-lalimentation/
https://youtu.be/jPrbVp-ClIU
https://youtu.be/GXiB9g14dow
https://youtu.be/GXiB9g14dow
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Chile

Em 21 de outubro, foi realizado um 
webinar com o teólogo Leonardo 
Boff. Cerca de 400 espectadores 
participaram da iniciativa que fornece 
ferramentas e acompanha os leigos e 
irmãos maristas durante a pandemia. 
O vídeo está disponível aqui: http://we-
binar.maristas.cl/webinars-anteriores/

ir. Seán Sammon

O Ex Superior-Geral será homena-
geado pela Conferência das Vocações 
Religiosas dos Estados Unidos com o 
Prêmio Bienal “Outstanding Recogni-
tion Award”, em 31 de outubro.

nova Zelândia 

No dia 16 de outubro, os diretores 
maristas tiveram uma reunião em 
Auckland. Foi uma oportunidade para 
se conectarem uns com os outros e 
verem como podem continuar a apri-
morar o carisma marista de Cham-
pagnat em suas comunidades de fé.

amériCa Central 

Sob o lema “Unidos na dor e na es-
perança”, 120 participantes, irmãos e 
leigos, reuniram-se on-line no dia 18 
de outubro, para rezar por todas as 
pessoas atingidas pela pandemia da 
Covid-19.

arCo norte

O Fórum Regional Arco Norte foi 
realizado de 26 a 27 de outubro, via 
Zoom. A reunião reuniu membros 
do Conselho Geral, dos Conselhos 
Provinciais e de todas as comis-
sões da Região. Foi uma reunião de 
informação e formação para alimentar 
a pertença regional, sob o tema “Um 
novo presente, um futuro melhor”. 
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Na oração da Comunidade aqui na Casa Geral, no domingo, 18 de outubro, 
rezamos com a vida e as palavras de três beatos maristas mártires: um antigo 
aluno, um colaborador e um professor: Francisco de Paula Castelló Aleu, que 

cursou o Ensino Médio no Colégio Montserrat de Lleida, entre 1924 e 1930; Julián 
Aguilar Martín, que trabalhou em comunidades maristas, vivendo com os Irmãos 
como funcionário, e Ramón Emiliano Hortelano Gómez, que exerceu sua profissão 
de professor e morreu sendo companheiro de martírio do beato Ir. Julián José (Ne-
mesio Cabria Andrés). Nossa oração desta manhã nos propunha olhar para esses 
pioneiros da santidade marista quando, em Assis, ressoavam os ecos da festa de 
beatificação de Carlo Acutis, de quinze anos, calças jeans e tênis, apaixonado por 
informática, um “apaixonado da eucaristia”, como o definiu o Papa Francisco, no 
Angelus do domingo.
Carlo, com seu exemplo, deixou para nós uma estrela luminosa de santidade de vida, 
que já atraiu milhares de pessoas. Seus pais, Antonia e Andrea, participaram da festa 
de beatificação muito felizes por haver deixado seu filho em liberdade para seguir o 
caminho que Jesus lhe mostrava.
Carlo utilizava as redes sociais convencido de que a web era um espaço de diálogo, 
conhecimento, intercâmbio, respeito mútuo, e que deveria ser utilizada responsavel-
mente, sem nos convertermos em seu escravo e recusar o bullying digital. Foi a partir 
de sua iniciativa que surgiu a exposição sobre os milagres eucarísticos. Por seu mérito 
próprio merece ser proclamado patrono dos que usam a comunicação digital.
Questionado sobre qual havia sido se caminho de fé, ele respondeu que a estrada 
para chegar ao céu é Jesus, amigo presente na Eucaristia, ter com Jesus uma relação 
pessoal, íntima, profunda e fazer da Eucaristia o ápice dessa relação com Deus.
Ele morreu em 2006, vítima de uma leucemia fulminante. A vida desse adolescente de 
quinze anos nos mostra que é possível percorrer o caminho da santidade também na 
juventude. Um jovem de nosso tempo, conquistado por Cristo, que emerge como farol 
potente de santidade no meio de nosso mundo.
Modelos não nos faltam. Deus continua colocando diante de nossos olhos pessoas 
que são modelos que motivam nossa caminhada de vida. Esta é uma excelente opor-
tunidade para falar dele e difundir sua fama.

Ir. Antonio Martínez Estaún, Postulador geral

ITÁLIA

JOVEM DE 15 ANOS É PROCLAMADO BEATO

http://webinar.maristas.cl/webinars-anteriores/
http://webinar.maristas.cl/webinars-anteriores/
https://champagnat.org/es/proclamado-beato-un-joven-de-15-anos/
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GUATEMALA

EX-ALUNOS MARISTAS SE JUNTAM A SALESIANOS E 
JESUÍTAS PARA AJUDAR FAMÍLIAS VULNERÁVEIS

Inspiradas pelo trabalho de São Marcelino 
Champagnat, Santo Inácio de Loyola e São 
João Bosco, as associações de ex-alunos 

do Liceo Guatemala (Marista – ADEMAR), do 
Liceo Javier (Jesuíta) e do Colégio Dom Bosco 
(Salesianos) uniram seus esforços para apoiar 
as comunidades afetadas pela pandemia da 
Covid-19 na Guatemala. 

Sob o nome, “Cores unidas por uma missão”, a cam-
panha de ajuda e solidariedade começou em maio.

Por iniciativa dos Conselhos de Administração 
das três associações, foi decidido desenvolver 
uma estratégia conjunta para responder aos efeitos da crise 
na Guatemala. E como estratégia, cada associação promoveu 
a coleta de doações monetárias dentro de suas comunidades, 
compostas de milhares de ex-alunos, através das redes sociais 
e de parcerias já estabelecidas.

As quantidades obtidas pelas três associações católicas foram 
utilizadas para comprar alimentos básicos e para ajudar 1.400 
famílias durante um período de seis meses, distribuindo 72 
toneladas de alimento.

Após seis meses de trabalho conjunto para ajudar as famílias 

em situação de pobreza, o movimento criado pelas três asso-
ciações concluiu a iniciativa em 30 de setembro.

Os presidentes das associações envolvidas, Mario Roberto 
Reyes Marroquín (AAADB), José Manuel Burgos Zetina (ADE-
MAR) e Pablo Fernando Monzón Barrientos (AELJ), declararam 
conjuntamente: “Estas ações são inspiradas pelo trabalho e 
pela vida de São João Bosco, São Marcelino Champagnat e 
Santo Inácio de Loyola, e, fiel à formação humana recebida nas 
escolas católicas nas quais nos formamos, esta iniciativa é o 
ponto de partida para outros projetos que podem ser realizados 
em conjunto pelas três associações”.

SRY LANKA

CASA DE FORMAÇÃO MARISTA EM NEGOMBO

A Casa de Formação Marista é o Pré-noviciado do Setor 
Sri Lanka da Província South Asia. Ela está localizada no 
Colégio Maris Stella, em Negombo.

Nesta casa, há quatro Irmãos e dois postulantes que deveriam 
realizar a formação no postulado do Distrito da Ásia em Davao, 
Filipinas. No entanto, devido à pandemia, eles não puderam 
viajar. Portanto, os irmãos decidiram proporcionar-lhes o per-
curso formativo ali mesmo, até que possam ir para Davao.

Há também alguns aspirantes, mas atualmente não vivem na 
comunidade.
A convite do Secretariado Irmãos Hoje, eles fizeram um vídeo 

sobre sua vida neste tempo de pandemia, que você pode 
assistir aqui.

http://www.ademarguatemala.org/
http://www.ademarguatemala.org/
http://exalumnos.liceojavier.com/
https://www.donboscoexsal.com.gt/
https://champagnat.org/es/exalumnos-maristas-se-unen-a-los-exalumnos-de-don-bosco-y-los-jesuitas-para-ayudar-a-familias-vulnerables/
https://youtu.be/_E-gZl9l1lA
https://champagnat.org/es/casa-formacion-marista-en-negombo/
https://youtu.be/_E-gZl9l1lA
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CASA GERAL: CONSELHO REGULAR

ESPANHA : ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA – 
TRABALHO SOCIAL

BRASIL: COLÉGIO MARISTA PADRE EUSTÁQUIO

MÉXICO: COMUNIDADE DE FORMAÇÃO DE 
IRAPUATO: IRMÃOS E POSTULANTES

MALÁSIA: COMUNIDADE MARISTA DE KUCHING

mundo marista

FILIPINAS: MDA – FRI ( FORMATION INSTITUTE 
FOR RELIGIOUS)

QUIRIBÁTI

RETIRO ECOLÓGICO MARISTA

Entre os últimos eventos recentes da 
vida marista em Kiribati está o pri-
meiro Retiro Ecológico, uma iniciativa 

muito de acordo com os apelos capitula-
res do Distrito do Pacífico. Participaram 
dele 18 pessoas provenientes da equipe 
“Stewardship”, os Irmãos e professores 
convidados da St Louis High School.

O Ir. Barry dirigiu a primeira noite 
com uma apresentação integrando os 
poderosos apelos do Papa Francisco em 
“Laudato Si” com o urgente Grito de nos-
sa Mãe Terra e com o Grito dos pobres 
que tanto sofrem com as realidades da 
mudança climática.

No dia seguinte, os participantes tiveram apresentações de 
duas mulheres locais que estão, tanto pessoal quanto profissio-
nalmente, engajadas nas realidades da mudança climática de 

Kiribati. Foi um potente apelo para despertar todos os envolvi-
dos para que se envolvam mais ativamente na ação da mudan-
ça climática e na integração desta mensagem nas prioridades 
educacionais maristas.

https://champagnat.org/es/retiro-ecologico-marista/
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O encontro com o 
jovem Montagne foi 
um acontecimento 

que marcou profundamente 
a vida do Pe. Champagnat 
e certamente fez nascer 
o Instituto Marista. 
Tradicionalmente, no dia 
28 de outubro se celebra a 
memória desse encontro, 
uma oportunidade para 
sublinhar a importância 
e a urgência de nossa 
missão, tão atual hoje 
como nos tempos do Pe. 
Champagnat. 
Inspirados por nosso 
Fundador, que se dirigiu de 
La Valla até o lugar aonde 
se encontrava o jovem, 
caminhando durante várias 
horas, também nós nos 
sentimos chamados a 
caminhar em direção aos 
jovens Montagne de hoje, 
ali onde se encontram.

O que ardia no coração de Champagnat no caminho de volta a La 
Valla depois de ter encontrado o jovem Montagne? O que vibrava 
em seu interior e o levou a fundar o Instituto poucos meses depois? 
Perguntemo-nos: Não seria o mesmo caminho que agora estamos 
chamados a refazer, deixando-nos interpelar profundamente pela 
situação dos jovens Montagne de hoje?

H. Emili Turú 

[[

28 de 
outubro: 
memória do 
encontro de 
Champagnat 
com o Jovem 
Montagne

https://champagnat.org/pt/28-de-outubro-memoria-do-encontro-de-champagnat-com-o-jovem-montagne/
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ESTADOS UNIDOS

ESCOLAS MARISTAS: 134 ANOS DE PRESENÇA

Escola Secundária Archbishop 
Molloy – Nova Iorque
Embora seu início remonte a 1892 
na cidade de Nova Iorque, os Irmãos 
Maristas abriram a escola em 1957 
com o nome de Archbishop Molloy 
High School, em homenagem ao Ar-
cebispo Thomas E. Molloy. A escola 
foi reconhecida como uma escola 
exemplar pelo Departamento Federal 
de Educação (1994) e como uma 
excelente escola secundária americana pelo U.S. News & World 
Report (1999). Em 2009, a Molloy recebeu o prêmio Parents 
Choice com base no desempenho acadêmico, envolvimento dos 
pais, espírito escolar e compromisso da escola com sua missão. 
Em 2011, Molloy foi premiada com “Menção especial por uma 
educação paroquial de destaque” pelo The Blackboard Awards. 
Este ano a Escola abriu com 1.527 alunos.

Marist High School – Chicago, Illinois
A escola foi inaugurada em setembro de 1963, a pedido do 
Cardeal Albert Meyer, que pediu aos Irmãos Maristas que fossem 
a Chicago e supervisionassem o planejamento e a construção 
de um colégio no sudoeste da cidade. A “Marist High School” 
promove educação de qualidade e oportunidades para que os 
alunos cresçam espiritualmente como maristas e vivam a missão 
da escola, servindo aos outros, pois este sempre foi o princípio 
orientador da vida marista. Por meio de um programa que atende 
18 organizações locais em projetos de serviço na comunidade 
para viagens missionárias nacionais e internacionais, a Escola 
Marista continua a servir “os menos favorecidos”. Este ano a 
Escola abriu com 1.604 alunos.

Escola Secundária Christopher Columbus – Miami, Flórida
Inaugurada em 1958/59, a Christopher Columbus completou 60 
anos em março de 2019. Sua missão abrange três tradições: 
a busca pela excelência acadêmica, o patrimônio da educação 
católica e o espírito missionário dos Irmãos Maristas e de São 
Marcelino Champagnat. A escola ganhou prestígio por seu nível 
educacional e religioso. Em 2008, pela quarta vez consecutiva, 
foi eleita uma das 50 melhores escolas secundárias católicas 

dos Estados Unidos. Hoje, a Columbus tem uma matrícula de 
aproximadamente 1.759 alunos.

Academia St. Joseph – Brownsville, Texas
Fundada em 1865 pelos Oblatos de Maria Imaculada, a “St. Jo-
seph Academy ” foi inaugurada em 1906 pelos Irmãos Maristas 
do México, que chegaram para assumir o funcionamento da es-
cola. A escola tem um requisito de serviço comunitário para cada 
aluno durante o ano letivo. Todos os anos, cerca de 100 alunos 
e mais de uma dúzia de membros do corpo docente viajam para 
várias comunidades rurais para fazer serviços comunitários e dar 
aulas de religião.
A SJA foi inaugurada no início de agosto usando ensino à distân-
cia para iniciar o ano letivo. As inscrições para ano escolar 20-21 
conta com 353 alunos.

Escola Secundária Central Catholic – Lawrence, Massa-
chusetts
Fundada em 1935 pelo irmão Florentius, a Central Catholic High 
School comemora 85 anos de operação em 2020. É uma escola 
preparatória para a faculdade com um campus acadêmico e um 
campus esportivo.
Este ano, a Escola abriu com 1215 alunos. O registro de alunos da 
Presentation of Mary Academy, em Methuen, é o principal motivo 
para o grande aumento no número de alunos matriculados. .

Academia Mount Saint Michael – Bronx, Nova York
Fundado em 1926 e dirigido pelos Irmãos Maristas, a Academia 
foi inaugurada como “internato e externato no país”. Hoje Mount 
Saint Michael tem 724 alunos.

Os Irmãos Maristas chegaram aos Estados Unidos há 134 anos. Os Maristas nos Estados Unidos procuram incorporar a herança e 
os valores maristas nas muitas atividades que promovem em suas escolas. Como resultado, os alunos aprendem que ser marista 
é um estilo de vida, o que deu origem ao lema anual da Juventude Marista: “A Juventude Marista hoje; Marista sempre.”
Durante a última reunião do Conselho Provincial, em 22 de setembro, foi apresentado o relatório geral das seis escolas maristas 
do país. Aqui, nós compartilhamos algumas informações.

https://www.molloyhs.org/
https://www.molloyhs.org/
https://www.marist.net/
https://www.columbushs.com/
https://www.sja.us/
https://www.sja.us/
https://www.centralcatholic.net/
https://www.centralcatholic.net/
https://www.mtstmichael.org/index.jsp
https://www.mtstmichael.org/index.jsp
https://champagnat.org/es/escuelas-maristas-en-estados-unidos-134-anos-de-presencia/
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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

COLABORAÇÃO PARA A MISSÃO INTERNACIONAL

VOLUNTÁRIOS MARISTAS DO CANADÁ E ÁFRICA DO SUL

Os voluntários maristas não pararam suas 
atividades durante a pandemia. Dois teste-
munhos do Canadá e da África do Sul são 

um exemplo do compromisso Marista com aquele 
que sofre, sobretudo nestes tempos.

Maristas de Iberville, Canadá
Abaixo, você pode ver algumas fotos dos jovens 
voluntários maristas em Iberville, da Província do 
Canadá, que ajudaram uma família de imigrantes 
de Maurício a se mudar de casa. As imagens mostram também 
alguns momentos de fraternidade em que todos jantam juntos 
na Casa Marista em Iberville.

África do Sul e Alemanha
Nyasha Bowora, 26, de Joanesburgo, província da África 
Austral, é voluntária interprovincial em Mindelheim (Ale-
manha, Província Europa Centro-Oeste), em uma creche 

St. Stephan, desde maio de 2019. Ela estava hospedada 
na casa onde os maristas recebem e acolhem voluntários 
jovens do exterior.

Em seu vídeo, abaixo, Nyasha descreve como os programas de 
voluntariado na África do Sul e Mindelheim continuaram durante 
a pandemia e como ela descobriu a importância de uma “Co-
munidade Global”.

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/voluntarios-maristas-de-canada-y-southern-africa/
https://youtu.be/ewmFvMwrwOA
https://youtu.be/ewmFvMwrwOA

