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COLABORAÇÃO PARA A MISSÃO INTERNACIONAL

UMA IDENTIDADE VISUAL PARA							
O VOLUNTARIADO INTERPROVINCIAL MARISTA
O Departamento Colaboração para a Missão Internacional (Cmi) acaba de lançar a
Logomarca do voluntariado interprovincial.

Logo Voluntariado Marista
A logomarca é composta
por um símbolo e um nome.

Com essa ‘nova identidade’ pretende
potencializar o voluntariado Marista no
Instituto Marista, fomentando a Cultura
do Encontro e a abertura de mente e de
coração para a disponibilidade global em
todos os Maristas.

O símbolo é formado pela união de
quatro elementos: o globo, o “M”,
o cata-vento e pessoas. A união
desses elementos forma um conjunto
harmônico.

A logo, criada em colaboração com
o Departamento de Comunicação da
Administração Geral, apresenta a natureza
do Voluntariado Interprovincial Marista:
missão e serviço, internacionalidade e
interculturalidade, carisma marista e
colaboração na construção de um outro
mundo possível.

•

O globo representa o espaço
onde se desenvolve a vida e
a missão maristas, o lugar da
manifestação de Deus e o convite
a reconhecer-nos e a vivermos
como família global.

•

A letra “M”, inicial do nome
“Marista”, evoca o carisma, a

administração geral
■ No último sábado, o Ir. Ernesto, junto com outros conselheiros gerais, Secretariado Irmãos Hoje e formadores, participou
do encontro virtual com os jovens Irmãos da Região Arco Norte.
■ Os Irmãos Ben e Josep Maria, conselheiros gerais, participaram, na segunda-feira, da reunião do Oceania Council, com
Irmãos e Leigos líderes da Australia, Pacífico e Melanésia.
■ Na segunda-feira aconteceu a reunião do Board da FMSI,
do qual fazem parte os Irmãos Ken, Conselheiro-Geral, e
Libardo, Ecônomo-Geral.
■ Na terça-feira, o Ir. Valdícer Fachi, do Departamento Cmi,
faz uma videoconferência com os benfeitores do Projeto
Fratelli.
■ Os Irmãos conselheiros Ben, Ken e Luis Carlos, Vigário-Geral, se encontram na terça-feira, para programar as próximas
atividades da Comissão Internacional de Missão.
■ Na quarta-feira, o Ir. Valdícer (Cmi) encontra-se com

os Coordenadores Provinciais de Voluntariado das regiões
Arco Norte para incrementar o Voluntariado Internacional na
Região.
■ Quarta e quinta-feira se reúnem os provinciais e vice provinciais da Região Europa (REM). Participarão os conselheiros
links João Carlos e Ben. Na quinta-feira, durante um período,
participam também os diretores de secretariado e departamentos da Administração Geral.
■ Na sexta-feira os Irmãos Sylvain e Soteras, conselheirosgerais, têm um encontro com os líderes de comunidades do
Distrito da Ásia.
■ Os diretores do Secretariado da Evangelização e Educação,
Carlos Alberto e Mark, junto com o Ir. Sylvain, na sexta-feira,
encontram o Conselho da Pastoral Juvenil Marista.
■ No sábado, o Ir. Libardo, participará da reunião do Comitê
para Assuntos Econômicos.
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aspiração a viver servindo a Deus nas crianças e jovens,
no estilo de Maria e de Marcelino.

sugere memória histórica, distinção, atualidade, dinamismo e
vitalidade.

•

O cata-vento evoca o dinamismo, a ação e o movimento
dos voluntários em prol da vida, da transformação social e
no empoderamento de crianças e jovens.

•

Pessoas de diferentes cores, abraçadas, formando um
círculo, lembram a internacionalidade e a vida intercultural
dos voluntários, colaborando na construção da Família
Carismática Global.

A diversidade de cores e movimentos presentes na Logo
representa a diversidade de culturas presentes nos 5 continentes e nossa presença em 80 países. Reconhecemo-nos
diferentes e identificados a partir do carisma marista e do
sonho de Champagnat em educar e evangelizar crianças e
jovens.

O nome é “Voluntariado Marista” pelo qual reconhecemos
todos os voluntários maristas no Instituto: Irmãos, Leigos,
colaboradores, estudantes…. O estilo da fonte usada, o script,

A presente logo será usada para o desenvolvimento do Voluntariado Marista Interprovincial. Caso alguma Unidade Administrativa o deseje usar para o voluntariado intraprovincial, está
autorizada a fazê-lo. Essa logo não substitui as logos das UAs
ou de diferentes organizações Maristas.

ESTADOS UNIDOS

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. SAM AMOS

O

s Irmãos Maristas da Província dos Estados Unidos celebraram a Profissão Perpétua do Ir. Sam Amos na sextafeira, 23 de outubro, durante uma liturgia na Marist High
School, em Chicago. O Irmão Sam é filho de David e Lori Amos
e recebeu seus primeiros sacramentos na paróquia da Sagrada
Família, em Grand Blanc, Miami.
Antes de entrar para os Irmãos Maristas, Sam se formou na
Powers Catholic High School em Flint, e na John Carroll University em Cleveland, com um bacharelado em Línguas Clássicas.
Ele também obteve um Mestrado em Educação pela Universidade de Massachusetts.
Em setembro de 2013, Sam tornou-se postulante aos Irmãos
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Maristas e viveu em comunidade no Noviciado dos Irmãos
Maristas em Esopus.
Em 2 de fevereiro de 2014, Sam entrou no noviciado. Após
sua primeira profissão em agosto de 2015, mudou-se para o
Bronx, Nova Iorque, onde viveu em uma comunidade marista
e lecionou na Academia Mount Saint Michael, por um ano. Em
2016, ele se mudou para a comunidade de Leavitt Street, em
Chicago, e começou a trabalhar como professor de religião na
Marist High School, onde atualmente continua sua missão.
Além do trabalho acadêmico, o Ir. Sam também faz voluntariado e liderar um grupo de jovens na Paróquia Saint Benedict em
Blue Island.
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REGIÃO DA OCEANIA

A CAMINHO PARA UMA ÚNICA PROVÍNCIA

E

m julho de 2020, os superiores das
três Unidades Administrativas da
Oceania (a Província da Austrália, o
Distrito do Pacífico e o Distrito da Melanésia) escreveram ao Ir. Ernesto Sánchez
solicitando a permissão para unir numa
única Província Marista esta vasta região
da Oceania. Após o discernimento
durante sua recente reunião plenária de
setembro, o Superior Geral e
seu Conselho aprovaram o pedido e endossaram os planos
para transformar a Oceania
em uma unidade administrativa até o final de 2022.
Vida dos Irmãos Maristas
na Oceania
A mudança estrutural tem sido
um tema constante ao longo
da rica história da Oceania
e foi instituída para responder às mudanças das circunstâncias. Nossa história nos conta que a vida dos Irmãos Maristas
na Oceania começou quando os Irmãos acompanharam os
Padres Maristas ao Pacífico e à Nova Zelândia. Entre 1836 e
1859, um total de trinta e sete “Pequenos Irmãos de Maria”
foi enviado para a região. A primeira comunidade dos Irmãos
Maristas foi mais tarde estabelecida em Sydney em 1872. Em
1874 foi seguida pela primeira comunidade dos Irmãos em
Noumea. A Província da Nova Zelândia foi estabelecida em
1917, e a Província Australiana foi dividida em duas Províncias
– Melbourne e Sydney – em 1948. Desde antes da Segunda
Guerra Mundial, os Maristas da região procuram maneiras
de nutrir a vida e a missão maristas na Melanésia. Em 1984,
o Distrito de PNGSI começou e, em vinte anos, o Distrito da
Melanésia passou a existir. Em 2010, em capítulos simultâneos das Províncias de Melbourne, Nova Zelândia, Sydney e
do Distrito da Melanésia, foi tomada a decisão de reestruturar
essa região em dois Distritos autônomos (os Distritos do Pacífico e Melanésia) e uma Província (Austrália), com a Província
da Nova Zelândia, oferecendo um “tono” usado para facilitar
sua mudança de Província para Distrito e para garantir que a
dignidade de todos os envolvidos nesta mudança fosse abordada com sensibilidade. Mais recentemente, em julho de 2020,
o Distrito da Melanésia foi integrado à Província da Austrália.
Cada mudança estrutural foi uma resposta às realidades “in
loco”, para que a vida e a missão maristas continuassem a ser
vitais nos próximos anos.

Vitalidade da vida marista na Oceania
“Esqueça as coisas anteriores; não se
detenha no passado. Veja, estou fazendo
uma coisa nova! Agora ele surge; você não
percebe isso?” (Isaías 43: 18-19).
Desde 2010 tem havido reuniões regulares dos Superiores da UA na região para compartilhar
ideias e recursos, especialmente em torno da formação, e
para buscar formas de aumentar a vitalidade da vida marista
na Oceania. As realidades de nosso mundo exigiram essas
mudanças e explorações. A pandemia Covid-19 também
nos lembrou que, para seguirmos em frente, devemos ser
inovadores e criativos em nossas respostas ao chamado e à
missão de Deus. Somos continuamente desafiados a “ler os
sinais dos tempos”.
“A nova Província deve ter um modelo de federação”
Com relação à estrutura geral da nova Província, os Irmãos
Peter Carroll, Provincial da Austrália, e John Hazelman, Superior Distrital do Pacífico, declararam que, após uma consulta
inicial com os Irmãos da região, “a nova Província deve ter um
modelo de federação: dadas as vastas distâncias e diversidade cultural envolvidas, deve haver uma administração central
forte, nos moldes de qualquer Província, mas com autoridade
descentralizada para os elementos significativos da vida marista. A natureza exata desses arranjos ainda não foi determinada; essa é a principal tarefa que temos pela frente”.
Em breve, serão criados comitês responsáveis para trabalhar
no desenho das estruturas e processos administrativos da Província, bem como para garantir a participação e o engajamento
dos Irmãos em toda a Região, particularmente na identificação
de necessidades e possibilidades.
4 I NOVEMBRO I 2020
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CASA GERAL

MEMORIA DOS IRMÃOS MÁRTIRES DE BUGOBE

N

o dia 31 de outubro de 1996,
quatro Irmãos Maristas foram
mortos no campo de refugiados
de Bugobe. Eram os Irmãos Servando
Mayor, 44 anos, Miguel Ángel Isla, 53
anos, Fernando de la Fuente, 53 anos e
Júlio Rodriguez, 40 anos. Veja nesse links
informações detalhadas e recursos para
recordar a vida desses Irmãos.
Estes quatro irmãos trabalhavam há mais
de um ano no campo de refugiados no
Congo, perto de Bukavu, na fronteira com Ruanda. Os refugiados haviam se tornado “sua família”, a preocupação dos seus
corações.
No dia 31 de outubro de 1996 todos os refugiados fugiram. Os
irmãos ficaram para acolher as pessoas quando voltassem. Na
noite desse dia todos foram massacrados.
O Quadro Histórico
A presença marista no campo de Nyamirangwe (Bugobe) data
do mês de agosto de 1994, após o terrível genocídio dos
meses precedentes, que fez ao menos 500.000 mortos. Muitas
pessoas da tribo Hutu, fugiram, sobretudo para o Congo (Zaire)
e formaram campos de refugiados. Seis de nossos Irmãos dessa etnia decidiram ajudar a essa gente. Optaram pelo campo
de Nyamirangwe, perto de Bukavu, no Congo.
“À medida que fui conhecendo esse projeto, cresceu minha
admiração e amor pelos Irmãos que o iniciaram e continuaram.
Tiveram a intuição de criar um projeto de educação, muito em
sintonia com nosso XIX Capítulo Geral.” (Ir. Benito Arbués).
Esse acampamento acolhia sobretudo as pessoas da campanha, uns 30.000, sob a administração da Cruz Vermelha.
Os Irmãos trabalhavam no ensino, atendendo 4000 alunos, na
pastoral e nos movimentos de jovens… Esses Irmãos ruande-
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ses viviam em precárias condições de saúde, sob uma ameaça
constante de politização; suas vidas estavam em perigo.
A partir de setembro de 1995, eles foram progressivamente
substituídos pelos Irmãos Servando Mayor e Miguel Ángel
Isla. O Ir. Fernando de la Fuente veio do Chile, em fevereiro de
1996. O Irmão Júlio, que já trabalhava em Goma, veio completar essa comunidade, depois da Páscoa de 1996.
Neste campo, onde domina a miséria e a violência, eles
continuam as iniciativas dos Irmãos ruandeses, mas também
se ocupam dos anciãos, dos doentes, da alimentação de 300
crianças, da remoção de doentes… e tinham posto em funcionamento um moinho para ajudar às famílias a terem farinha.
Nossos quatro Irmãos tinham dito sim a uma missão, que eles
sabiam ser difícil; e no local, eles se tornaram ainda mais conscientes de que suas vidas estavam em perigo.
“Agora estou mais consciente da situação em que me encontro. Por momentos, um medo surdo aflora-me na consciência,
como clarões vivos e fugazes. Mas sei bem em quem pus
minha confiança e vou com alegria ao acampamento dos refugiados… Este mundo ocidental não é para mim; há nele muita
abundância e aqui muita necessidade; mas aqui o homem é
mais humano.” ( Ir. Miguel Ángel)
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notícias breves

Coréia-Japão
O Setor teve seu retiro anual de 20
a 25 de outubro no Marist Education
Center. Treze Irmãos de diferentes
comunidades participaram. O tema
foi “Com a Palavra de Deus”. Durante
o retiro, o Ir. Abraham Kang renovou
seus votos, e também os Irmãos
professos perpétuos renovaram sua
promessa.

BRASIL

NOVO COLÉGIO DA PROVÍNCIA
BRASIL CENTRO-NORTE FORTALECE A
PRESENÇA ENTRE CRIANÇAS E JOVENS

Filipinas
Dezessete professores e pessoal auxiliar da Universidade de Notre Dame
de Cotabato participaram da primeira
sessão do “Programa de Formação
para Novos Funcionários”, em 26 de
outubro.

Camarões
O Ir. Cyprian Gandeebo, Superior do
Distrito, de 21 a 24 de outubro, visitou
os Irmãos que vivem no país. Durante
sua estada, encontrou pessoalmente
com todos os Irmãos, que puderam
compartilhar suas alegrias e desafios.

Gana
Um bloco de seis salas de aula foi
recentemente entregue aos Irmãos
Maristas em Ashalaja pela construtora.
Este projeto foi patrocinado pelo Grupo
Editorial Eldelvives em colaboração
com SED e o Distrito Marista da África
do Oeste.

A

Província Brasil Centro-Norte assume um novo colégio, Marista Padre Eustáquio, na cidade de Belo Horizonte, que será lançado em 2021, com capacidade
para atender 2.000 estudantes na Educação Infantil e Ensinos Fundamental e
Médio. Esta será a 20ª Unidade Socioeducacional da Província, que conta também
com nove escolas sociais.
O colégio foi administrado até o momento pela Congregação dos Irmãos de Nossa
Senhora, Mãe de Misericórdia (CMM), que estão em Belo Horizonte há 58 anos. “A
parceria de duas instituições religiosas significa fortalecimento de ambas. Queremos,
como Maristas, enfatizar esses laços para garantir a perenidade da missão Marista
e aproveitar o potencial de crescimento estratégico na região, tornando realidade o
sonho de Marcelino Champagnat, fazendo chegar a educação evangelizadora de qualidade a mais crianças, adolescentes e jovens”, destaca Ir. Renato Augusto da Silva,
vice-presidente do Marista Centro-Norte.
A nova Unidade, que antes recebia o nome de Colégio Padre Eustáquio, tem estrutura,
composta por 46 salas de aulas, cinco quadras poliesportivas, playground, laboratórios, biblioteca com 31 mil volumes, sala de jogos pedagógicos, telas interativas,
espaço para palestras e apresentações, oficina de artes, cozinha experimental, além
de uma Casa Administrativa e um Núcleo de Estudos.
Após um período de transição, que consiste sobretudo na apresentação à equipe
de educadores da proposta educativa marista, a solenidade de lançamento do novo
colégio é prevista para janeiro de 2020.
4 I NOVEMBRO I 2020
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LAVALLA200>

ANGELIA HERNÁNDEZ MENDONZA:
EXPERIÊNCIA EM MOUNT DRUITT
Argelia Hernández Mendoza, da Província do México Ocidental, participou por três anos do Projeto LaValla200>. Ela esteve na
Comunidade Mount Druitt, Sydney, Austrália, de abril de 2017 a maio de 2020, com o seu esposo, Rodrigo Gris Castro. Nesta
entrevista, ela compartilha algumas das coisas que mais a impactaram nesse período.
Quais foram as motivações
de deixar tudo para participar
de uma comunidade internacional e intercultural?
A motivação para mim foi continuar participando das missões e
dos programas de solidariedade
marista, algo que Rodrigo e eu
fazíamos juntos. E, quando veio
o convite do Ir. Emili Turú, foi
um momento em que ambos
sentimos o chamado do Espírito.
Não estava no nosso plano de vida, mas o reconhecemos como
um apelo do Espírito que surge num determinado momento e
que foi se concretizando com acompanhamento e processo
de discernimento. Apesar de sentir o chamado, creio que é
importante discernir as implicações da vida e da missão, descobrir como se entrelaçam, descobrir como se nutrem, tomar a
decisão e partir para terras desconhecidas.
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Quais palavras-chave resumem sua experiência?
Fraternidade / Sororidade, missão, encontro, solidariedade,
união, convite, espírito, luz, acompanhar, caminhar, escutar.

O que mais lhe marcou na vida de comunidade?
Como Leiga Marista casada, a vida em comunidade significou
uma mudança total no modo de vida. A convivência em comunidade foi o que mais impactou minha vida: ser e estar, com
e para a comunidade em qualquer momento. Significou para
mim abrir uma janela para a vida consagrada do Instituto; é
um grande privilégio e responsabilidade experimentar, a partir
de dentro, o sonho de Marcelino Champagnat de dentro, viver
a fraternidade encarnada dos Irmãos que nos convida a imitar
esse amor ao próximo.

Qual acontecimento foi o mais significativo do seu tempo
no Lavalla200>?
Um momento significativo foi ver os Irmãos trabalhando com os
jovens, ver sua dedicação e empenho para acompanhá-los em
sua caminhada, ver seu compromisso incansável de ser irmão
para os outros. A simplicidade com que se relacionam com os
mais vulneráveis. Nestes dias em que nem todas as obras têm
Irmãos que acompanham as crianças e os jovens, poder ver
este testemunho foi um grande privilégio que se torna também
um forte apelo à imitação deste amor fraterno. São muitos os
momentos significativos, mas acredito que viver a fraternidade
de maneira tão próxima e viva me enche de esperança e energia para continuar caminhando na missão marista.

… E na missão da comunidade?
Compartilhar a missão foi experimentar a união de força e a esperança que compartilhamos como Maristas de Champagnat. É
uma expressão tangível de como Leigos e Irmãos compartilham
o carisma e a missão, de como vamos ombro a ombro encontrar crianças e jovens nas periferias. Unirmo-nos na missão
significou crescer na solidariedade, aliar as nossas experiências profissionais e as nossas aptidões pessoais, colocar tudo
na mesa em favor do bem comum, convidou-nos a por de lado
o egocentrismo e o individualismo.

Qual foi o aprendizado mais importante?
O sentido de comunidade fraterna e a humildade. É comum
estar próximo ou solidário com os outros quando estamos em
missão, mas a vida compartilhada me coloca diante de uma
expressão de comunidade que convida a uma perspectiva mais
profunda, um convite do espírito e que se alimenta na oração e
no contato cotidiano. Nesta experiência de viver em comunidade, outros valores que acompanham a vida também são vividos
como a reconciliação, a tolerância, a empatia, a honestidade,
a alegria e me ajudou a redescobrir o sentido da humildade,
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mundo marista
COSTA DO MARFIM: KORHOGO, COLLÈGE
MARCELLIN CHAMPAGNAT

BRASIL: COLÉGIO MARISTA ARAÇAGY

ESPANHA: COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA DE
CARTAGENA

BANGLADECHE: MARIST GIASNOGOR

de saber que sou vulnerável e com limitações, me ensinou
que não se pode andar ou fazer sozinha, que precisamos um
do outro para seguir em frente. É uma experiência de vida
compartilhada que transforma e nutre.
Como a experiência a ajudou a crescer em sua vocação
marista?
Ajudou-me a aprofundar minha experiência do carisma marista,
a descobrir minha corresponsabilidade na missão e a alimentar
minha experiência de leiga. Foi uma oportunidade de experimentar e ser portadora de uma expressão de simplicidade e
humildade à qual Maria nos convida com o seu exemplo. Viver
a experiência LaValla200> me ajudou a me descobrir como
parte de uma família carismática global, me colocou em uma
perspectiva de responsabilidade com meus irmãos e irmãs
Maristas, me conectou com um mundo Marista sem fronteiras,
sabendo que, apesar de uma língua ou cultura diferente, a
necessidade de ir à periferia para encontrar crianças e jovens
continua sendo o sonho que compartilhamos com o Padre
Champagnat.
Quais foram os maiores desafios nesse tempo?
Colocar-me em uma cultura diferente supôs um confronto com
minha maneira de ser, pensar, agir, falar, etc. Cada momento

NOVA ZELÂNDIA: SACRED HEART COLLEGE,
AUCKLAND – RECONHECIMENTO PELO SERVIÇO
VOLUNTÁRIO

HUNGRIA: SZENT PÁL MARISTA ÁLTALÁNOS
ISKOLA

que choca com a minha visão torna-se um desafio pessoal,
mas ao mesmo tempo, uma oportunidade de crescimento.
Estar imersa em uma cultura diferente me torna mais consciente do outro, das diferenças que enriquecem, me tornei uma
migrante em um novo mundo, me colocou em perspectiva,
me ajudou a desenvolver empatia, simplicidade e, acima de
tudo, humildade. O desafio constante era o convite para sair da
minha zona de conforto, para descobrir novas possibilidades,
para ver as coisas “fora da caixa”, para ter uma mente mais
aberta e disposta.
O que gostaria de dizer aos irmãos e leigos maristas que
desejam participar das Comunidades Lavalla200> ou de
outro projeto internacional / intercultural do Instituto?
Participar de um projeto internacional / intercultural é uma
oportunidade transformadora em todos os sentidos, espiritual,
pessoal e profissional. É uma oportunidade de nos encontrarmos
ao mesmo tempo que saímos ao encontro dos outros, é uma
oportunidade de viver o sonho de Champagnat. Acredito também
que é um caminho de discernimento no qual o Espírito nos guia,
que nos convida a fazer parte de um projeto de amor fraterno
ao qual Jesus nos convida com seu testemunho de vida. É um
convite a ser discípulos e a sair para outras terras. Ouçamos o
Espírito e partamos sem medo para terras distantes.
4 I NOVEMBRO I 2020
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ESPANHA

COMUNIDADE FRATELLI DE MELILLA:						
UM PROJETO CONJUNTO DE MARISTAS						
E LASSALISTAS PARA AJUDAR OS IMIGRANTES
Os Irmãos Maristas da Província Mediterrânea e os Irmãos Lassalistas do Distrito ARLEP conseguiram concretizar o projeto comum
“Comunidade Fratelli Melilla”, cujo objetivo é orientar, educar e ajudar os imigrantes e refugiados presentes em Melilla, cidade espanhola localizada ao norte de África, que nos últimos três anos tem visto um aumento no seu fluxo migratório.
Quatro Irmãos Lassallistas (Jesús Bejarano Busto, Juan Antonio Esteban Milla, Eulalio Sánchez Huertos, Crescencio Terrazas Olalla) e
um Irmão Marista (José Luis Elías Becerra) fazem parte da comunidade.
Os Irmãos José Luis Elías (Marista) e Jesús Bejarano (Lassalista) falam a seguir sobre a Comunidade Fratelli de Melilla.
Quando e como nasceu a
iniciativa de formar a Comunidade Fratelli Melilla?
A iniciativa vem dos conselhos
provinciais dos Irmãos De La
Salle e Maristas, ao longo
de 2019, após a experiência
anterior de comunidade intercongregacional em Bonanza.
Decide-se iniciar a nova comunidade de Melilla aproveitando
a infraestrutura e a comunidade existente de Irmãos de La
Salle, que dirigem uma escola
desde 1912. Uma associação, o projeto Alfa, também funciona
na escola há 12 anos, voltada para a alfabetização de mulheres
muçulmanas, um grupo muito vulnerável na cidade.
Em que consiste o projeto de trabalho da comunidade?
O primeiro ano foi em contato com a realidade, trabalhando na
escola e fazendo contato com a realidade do trabalho com migrantes e refugiados em Melilla. A ideia, apesar do freio causado
pela pandemia, é iniciar atividades específicas deste ano em
torno de três linhas de trabalho:
1. Escola de segunda oportunidade (espaço de inserção sociolaboral): a experiência nos mostra que as possibilidades de
inserção dos imigrantes na sociedade dependem do acompanhamento personalizado e da capacitação profissional.
Por esse motivo, propõe-se a implementação de uma E2O
na Cidade Autônoma de Melilla, que envolve as seguintes
atividades para melhorar a empregabilidade dos/das beneficiários/as: acompanhamento individualizado, orientação
escolar e profissional, desenvolvimento de competências
pessoais, educação de adultos, ações de capacitação profissional e experiências de pré-emprego.
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2. Lar de emancipação (área residencial): os processos migratórios de jovens ex-tutelados, as poucas alternativas oferecidas pela cidade de Melilla e a quantidade de jovens sem
teto justificam a implantação de um Lar de Emancipação.
A proposta inicial seria para seis jovens, em permanência
temporária, e como recurso de ponte para outros congêneres da península, com a finalidade de acompanhar pessoal
e grupalmente em diferentes dimensões: desenvolvimento
pessoal, vida autônoma, convivencial, administrativa, saúde,
formativa, ocupacional e sociocultural, entre outras.
3. Lazer e tempo livre saudáveis (área socioeducativa): a
importância do acompanhamento educativo no lazer e no
tempo livre que ambas as congregações incorporam à sua
missão determinam a proposta de desenvolver um Plano
de Atividades de Lazer e Tempo Livre. Esta contemplaria a
realização de atividades semanais como sessões educativas, oficinas, atividades esportivas ou passeios culturais e
o desenvolvimento de uma Escola de Verão para meninos e
meninas de 11 a 16 anos com prioridade para aqueles que
se encontram em Centros Residenciais para menores ou
Centro de Estadia Temporária para Imigrantes (CETI).

notícias maristas 651
A quem a comunidade
oferece assistência?
Além das atividades escolares, a comunidade está
envolvida na alfabetização
de mulheres muçulmanas
há anos (Projeto Alfa).
Agora iniciamos o trabalho
de apoio e alfabetização
com jovens que atravessaram a fronteira, menores
desacompanhados, e a
nossa intenção é também
trabalhar com estes jovens
no momento fundamental
da sua emancipação, quando atingem a maioridade e saem das
estruturas assistenciais que lhes oferece a Cidade Autônoma.
Qual é a situação legal, social e de saúde dos imigrantes
assistidos pela comunidade?
As mulheres que participam do Projeto Alfa são geralmente
mulheres que carecem de documentação e, portanto, as incapacita para o acesso aos cursos de alfabetização oferecidos pela
Cidade Autônoma.
Os jovens com quem trabalhamos também não têm documentação organizada, e é difícil para os menores sairem do serviço
de proteção com a documentação formalizada. Esses meninos
têm difícil acesso à Península e muitos deles passam ilegalmente
ou permanecem parados em Melilla esperando para regularizar
sua documentação.
No apoio aos jovens que se encontram no Centro Temporário
para Imigrantes (CETI), costumamos encontrar jovens refugiados
que ainda não obtiveram o visto de asilo.
Até agora, quantas pessoas foram ajudadas pela comunidade?
No Projeto Alpha, atendemos cerca de 100 mulheres por curso.
Os jovens com quem temos trabalhado tanto nas colônias de
verão como nos cursos de alfabetização também são atendidos
cerca de cem.
Você pode descrever um pouco o contexto social deste
lugar?
Melilla é um território marcado pela sua geografia, pela sua
história, pelo seu valor geopolítico, pela sua predisposição para
as trocas comerciais e pela sua miscigenação. Possui cerca de
12 quilômetros quadrados de superfície e cerca de 90.000 habitantes. É uma das Praças espanholas no norte da África, onde
o Mediterrâneo forma sua fronteira marítima natural a leste, e
tem cerca de 12 quilômetros de fronteira terrestre com Marrocos a oeste, uma fronteira delimitada pela tristemente famosa

cerca, e habilitada por
quatro postos oficiais de
fronteiras.
Melilla, como outros
pontos da chamada Fronteira Sul da
Europa localizados na
Península, tem visto
um aumento no seu
fluxo migratório irregular
nos últimos três anos,
principalmente motivado pelas dificuldades
extras que surgiram no
Mediterrâneo Central
(Itália) e Oriental (Grécia).
Durante 2018, estima-se que cerca de 6.000 pessoas entraram irregularmente em Melilla, das quais 4.821 por terra
e 918 por mar. Ao contrário do que se pensa, grande parte
das pessoas que utilizou a rota terrestre entrou pelos postos
oficiais de fronteira, utilizando documentação estrangeira ou
falsificada e aproveitando a semelhança de traços étnicos,
uma vez que eram na sua maioria argelinos, tunisinos e sírios, que se confunde facilmente com a população que circula
diariamente pela fronteira com fins comerciais. Enquanto uma
minoria protagoniza o “salto da cerca” ou procura a entrada
escondida em veículos, geralmente de origem subsaariana
(Mali, Guiné-Conacri, Costa do Marfim) ou de outra origem
étnica. As entradas por mar são feitas em barcos de má
qualidade ou mesmo a nado.
Menores estrangeiros não acompanhados (MENA) têm experimentado um aumento nos últimos anos. De acordo com o
Ministério do Interior, durante 2018, 1.090 menores chegaram
a Melilla. As meninas não chegam a 20% e são atendidas nos
Centros Divina Infantita e Gota de Leite; os meninos vão para
o Centro de Menores Fuerte de la Purísima, onde vivem em
condições difíceis porque quase triplicaram a sua capacidade
original (em 2020 havia cerca de 900 internos neste centro).
Durante a pandemia, um grupo de quase 200 destes menores mudou-se para outras instalações (Fuerte de Rostrogordo,
em parte com barracões de madeira) para aliviar um pouco a
situação de sobrelotação.
Nos últimos meses, o número de residentes vem diminuindo
à medida que os que completam 18 anos deixam os centros
assistenciais. Ao mesmo tempo, há menos entrada de menores
nos centros porque a fronteira está fechada desde março. Esses
jovens que deixam o Centro de Menores juvenil geralmente saem
sem documentação e permanecem na Cidade sem documentação e sem possibilidade de passar à Península ou mesmo de
regressar ao seu país de origem, pois, devido à pandemia, as
fronteiras continuam fechadas.
4 I NOVEMBRO I 2020
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EL SALVADOR

25 LEIGOS MARISTAS CONCLUEM O				
“ITINERÁRIO DE ESPIRITUALIDADE” DE 5 ANOS

O

Itinerário de Espiritualidade, iniciado há cinco anos em El
Salvador, teve seu último encontro no dia 4 de outubro.
Os 25 leigos que participaram da formação realizaram
4 encontros por ano, que se centraram no caráter mariano e
apostólico da Espiritualidade Marista.
O encerramento do Itinerário confirmou que o território da
espiritualidade é muito amplo, que existem muitos atalhos e caminhos, mas que a direção não pode mudar: o de transformar a
nossa existência em receptividade e doação.
O mapa deste itinerário foi desenhado pelo Ir. Rodrigo Cuesta
e a animação ficou a cargo de Nohemy Pinto, delegada de
espiritualidade, e da Irmã María Laura Soto, da Equipe Missão
El Salvador.
Nos encontros, os participantes refletiram sobre seu caminho
de fé e sua fisionomia espiritual, em um processo comunitário e
na relação com os outros na vida cotidiana.
Na conclusão do Itinerário, os participantes foram convidados a
responder à seguinte questão: como sentimos que a espiritualidade molda a nossa forma de nos relacionar com as pessoas,
com o mundo, com nós mesmos e com Deus?
Em suas respostas, os participantes destacaram seis sinais do
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caminho com os quais foram confrontados:
A fé dá disposição, dá um perfil de pessoa, um tom vital. A fé
é um motor poderoso para o crescimento e para se posicionar
como pessoa.
• Caminhar com os outros. A comunidade é necessária para
viver a fé. Não se pode seguir Jesus sozinho. O “outro” me
faz existir. Eu descubro os outros como sentido da minha
vida.
• O olhar contemplativo, que sabe ver Deus em todas as
coisas. O olhar que crê na realidade é necessariamente
um olhar global, “inclusivo”: é olhar a realidade-em-Deus e
Deus-na-realidade.
• A simplicidade, atmosfera de família, expressão da
espiritualidade marista. Como Champagnat, nos aproximamos de Deus com transparência, honestidade, abertura e confiança. Um sinal do caminho que nos diz que a
plenitude de viver, a alegria de ser, não está fora do âmbito
do quotidiano.
• Gastar a vida é amar muito. Este sinal expressa que amar
é a melhor tradução de uma existência em Deus. Se não
tenho amor, não sou nada.
• Mudança e conversão. A proximidade com o Senhor muda
e converte. Seguir os passos de Jesus supõe uma espiritualidade para a mudança, que só nasce do Espírito de
Deus.
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CASA GERAL

VENHA FAZER PARTE DAS COMUNIDADES INTERNACIONAIS
PARA UM NOVO COMEÇO: LAVALLA200>

O

Departamento
Colaboração
para a Missão
Internacional – CMI,
junto com a equipe
Lavalla200>, lança
através desse vídeo,
feito em colaboração
com os participantes
do Programa de Formação deste ano, o convite a Irmãos e
Leigos a fazer parte dessa iniciativa promovida pelo Instituto.
Se quiser dedicar um significativo tempo de sua vida nas
Comunidades Lavalla200>, contate o seu provincial ou escreva
para cmi@fms.it.

As comunidades Lavalla200> são compostas por Irmãos e
Leigos de diferentes partes do instituto, caracterizadas pela
vida intercultural e missão compartilhada.

NICARÁGUA

50 ANOS DE PRESENÇA MARISTA

O

s Maristas da Nicarágua comemoraram,
em outubro de 2020,
50 anos de presença no
país. Em 1970, os Irmãos
Maristas Pablo Mata e
Anastasio García fundaram
o Colégio São Francisco
em Estelí, na presença do
então Bispo da Diocese e
do Irmão Provincial daquele
período, Zósimo Pérez.
Durante estas cinco décadas, os Irmãos Maristas
alimentaram e compartilharam com a sociedade do país da América Central seu carisma
e sua missão evangelizadora junto às crianças e jovens através
da educação, do conhecimento e dos valores humanos e
cristãos.
Os Irmãos Maristas atualmente têm duas escolas na Nicarágua:

•

•

Colégio São Francisco – Estelí: atualmente tem 980 alunos que
estão sendo formados com o apoio de 4 irmãos, 26 professores
e 8 pessoas na área de administração e manutenção.
Instituto Marista Padre Andrés Weller Kolbe – Condega:
fundada em 1978, a escola atende 500 alunos este ano.
Há 3 irmãos, 23 professores e 6 pessoas encarregadas da
administração e manutenção.
4 I NOVEMBRO I 2020
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FILIPINAS

Escola Marista Marikina celebra seu 25º
aniversário do curso de Ensino Médio Noturno

A

Escola Marista de Marikina Filipinas, comemora 25 anos de
seu “Programa de Ensino Médio
Noturno”, um projeto educacional marista que desde 1995 ajudou milhares
de jovens e adultos de comunidades
pobres do entorno da Escola Marista
e de outras comunidades de Cupang
e Antipolo. Até o momento, a escola
formou cerca de 5.000 alunos de 1999
a 2020.
Durante anos, o desejo de ajudar os
alunos pobres, os “Montagne” de hoje,
foi uma das perspectivas da escola,
visto que isso faz parte do carisma
marista. No ano letivo de 1993-1994,
quando a escola estava comemorando
seu 30º aniversário, o diretor da escola,
o Ir. Manuel de León, em uma das reuniões do Conselho
diretor, levantou a questão de como a escola marista poderia
responder de forma concreta à sua missão de proporcionar
educação de qualidade aos menos favorecidos.
Em dezembro de 1993, o irmão Manuel teve a oportunidade
de ser convidado pelos Lassalistas para conhecer a Greenhills,
em San Juan, e observar as aulas noturnas de educação de
adultos. A experiência o inspirou a desenvolver a ideia e designou um membro do conselho para coletar mais informações de
outras escolas que oferecem o mesmo programa.
No ano letivo seguinte, 1994-1995, o departamento de educação forneceu à Escola Marista a lista de documentos necessários para todos os requisitos. Reuniões de consulta, revisões
de currículo, visitas oculares aconteceram até que, finalmente,
uma autorização de um ano para um programa experimental
foi concedida em maio de 1995. O departamento de educação
também recomendou oferecer um turno à tarde, em vez de

um programa de aulas noturnas; daí o nome: Programa turno
vespertino da escola marista.
Em 10 de junho de 1995, quarenta e sete meninos e meninas
foram admitidos e começaram seu primeiro dia de aula sob a
orientação de professores voluntários vindos dos departamentos de Ensino médio e fundamental. Alguns irmãos maristas
escolásticos do MAPAC ministraram as aulas de religião. O
Ir. Dominador Santiago, atual provincial da Província da Ásia
Oriental, foi o primeiro professor de religião da turma 99. No
dia 21 de junho de 1995, às 17 horas, foi celebrada a primeira
Santa Missa ao ar livre no dia mais longo do ano. Em 21 de
março de 1999, dezoito rapazes e vinte e quatro moças se
formaram no Ensino médio.
Atualmente, são 10 turmas num total de 427 alunos. Ao longo
dos anos a escola formou vários jovens, que hoje são professores, enfermeiras, contadoras, empresárias, caixas de banco,
orientadores e outros graduados vindos do turno da tarde.

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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