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REUNIÃO DA COMISSÃO AFRICANA DE MISSÃO

O

s membros da Comissão Africana de Missão (AMC)
realizaram uma reunião por videoconferência em 23 de
outubro. Participaram das discussões os irmãos Ifeayi
Mbaegbu (Nigéria), Francis Jumbe (África do Sul), John Kusi-Mensah (África Oeste) e Michel Longena (PACE). Pelo Secretariado de Educação e Evangelização participaram os irmãos
Carlos Alberto Rojas (diretor) e Mark Omede (vice-diretor).
Este encontro foi especial porque contou com a participação
do Vigário geral do Instituto, o
Ir. Luis Carlos Gutiérrez.
Em sua fala para os membros participantes, o Ir.
Luis Carlos enfatizou que a
“África Marista” deve olhar
para além da situação atual
da pandemia do Covid-19
e considerar isto como uma
situação humanitária, uma
conjuntura que exige maior

solidariedade. Reconheceu que este é um momento bastante
difícil, mas, como Maristas, temos o privilégio de considerá-lo
como uma oportunidade para servir os jovens e a humanidade de uma maneira excepcional.
O Ir. Luis Carlos também destacou que o último Capítulo
Geral nos chama para sermos construtores de pontes e
promotores da cultura do encontro. Este apelo é uma lembrança constante sobre como melhorar nossa capacidade
de trabalhar juntos como
Região do Instituto. Para
o Ir. Luis Carlos, a AMC
deve construir uma missão
comum para viver em comunhão uns com os outros
e promover essa atitude em
diferentes países, defender
os jovens, especialmente os
mais necessitados, além de
unificar as obras maristas
no continente.

administração geral
■ Na segunda-feira, o Ir. Valdícer, diretor do Departamento
Cmi, encontrou, em dois momentos distintos, os CPVs da
Oceania e Asia e da América Sul.
■ Na terça-feira houve o encontro da Comissão Internacional de Missão, com a participação dos Irmãos Luis Carlos,
Vigário-Geral; Ken e Bem, Conselheiro-Gerais; Mark e Carlos
Alberto (Secretariado da Educação e Evangelização).
■ No mesmo dia, os Conselheiros links da Província dos
Estados Unidos, João Carlos e Ken, participaram da reunião
do Conselho Provincial.
■ Ainda na terça-feira, os Irmãos Óscar e Ken (conselheiros-gerais) participaram da reunião da Conferência dos
Superiores do Continente Africano.
■ Na quarta-feira, o Ir. Valdícer se reúne com o Conselho
Diretivo da Rede de CPVs e com a equipe TI de Curitiba.
■ Ir. Libardo, Ecônomo-Geral, e os Irmãos João Carlos e

Ken participaram da reunião com o Conselho Provincial,
Conselho de Missão e Comitê de Assuntos Econômicos da
Província de México Central, na quarta-feira.
■ Na quarta-feira, Raúl Amaya, diretor do Secretariado de
Leigos, participa do encontro com equipes provinciais de
animação dos leigos da Região Arco Norte.
■ Na quinta-feira se reúnem os representantes do Secretariado
de Leigos da América Sul (Raúl, João Fedel e Marcos Broc.
■ Vários Irmãos da Administração Geral participarão no Seminário do Pacto Educativo Global, organizado pela Comissão de Educação da UISG E USG.
■ Na sexta-feira, se reúne o Secretariado dos Leigos com
os facilitadores do Fórum Internacional sobre a Vocação do
Marista Leigo.
■ No sábado, Raúl Amaya participa de celebrações dos 35
anos do MChFM no Brasil e no Chile.
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A educação e a evangelização são so principais âmbitos que
requerem nossa presença como apóstolos da juventude,
acrescentou o Ir. Luis Carlos. E concluiu convidando a todos
para inspirar uns aos outros e encontrar um papel ativo naquilo que somos chamados a fazer, porque na África Marista
estamos chamados a desempenhar um papel fundamental
para a família marista mundial.
COVID-19 e a Comissão Africana de Missão no continente africano
Os membros da AMC deram informações sobre a situação
de seus respectivas Unidades Administrativas e o impacto da
pandemia, de maneira particular nas atividades escolares.
A Pastoral Juvenil Marista e a evangelização dos jovens no continente: o caminho a seguir
A pastoral juvenil segue sendo um aspecto prioritário da
missão marista na África e, por isso, a comissão abordou
o tema da Pastoral Juvenil Marista (PJM) e como continuar
seu desenvolvimento no continente. Os membros decidi-

ram trabalhar com os coordenadores da PJM das Unidades Administrativas enquanto seguem o programa global
de PJM do Secretariado de Educação e Evangelização do
Instituto.
Boletim Regional
Reconhecendo que a comunicação é uma das iniciativas
do plano estratégico continental, a comissão decidiu por
unanimidade dar prioridade à segunda edição do Boletim. As
informações sobre a pandemia e o Projeto Novo Horizonte II
formarão uma parte importante do boletim, e esta edição será
publicada o mais rápido possível.
Atualização de Novos Horizontes II
Aconteceram muitas coisas boas desde que este projeto começou a partir da fase piloto em Malawi. A Comissão Africana
de Missão agradeceu ao valoroso esforço do Secretariado de
Missão e Evangelização e da equipe de FMSI que estão ajudando este nobre projeto, que tem impactado positivamente a
vida de todos aqueles que estão à margem da vida.

MÉXICO

UM NOVO CENÁRIO PARA A PASTORAL JUVENIL MARISTA

A

Comissão Provincial de Pastoral Juvenil Marista (PJM)
do México Central transmitiu, em 22 de outubro,
o primeiro episódio de seu projeto “Expressão da
Juventude Marista: um espaço digital para promover a participação e o protagonismo dos jovens” (FaceBook).
A expressão juvenil marista visa dar voz às crianças, adolescentes e jovens maristas da Província e de outras Províncias
irmãs para encorajar a análise, a reflexão e a visão crítica
das crianças e jovens sobre a vida e a realidade que os
rodeia.
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O programa será transmitido ao vivo às quintas-feiras, a
cada duas semanas, das 19h00 às 20h00 (horário da Cidade do México) através da página do Facebook da Juventude
Marista Central do México. Durante a transmissão, participarão dois jovens que conduzirão o programa, dois adolescentes ou jovens convidados e um adulto que compartilhará
suas experiências e reflexões.
O projeto busca continuar a unir e conectar crianças,
adolescentes e jovens, apesar da pandemia, e continuar a
promover o direito de se expressar e de se fazer ouvir.
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COVID-19 E A MISSÃO MARISTA
NO CONTINENTE AFRICANO
Na África, como em muitas partes do mundo, a vida marista está atravessando um momento especial devido à Covid-19.
Os membros da Comissão da Missão Africana, que se reuniram no último 23 de Outubro, apresentaram um relatório sobre o
impacto da pandemia, particularmente nas atividades escolares.

Nigéria
As escolas estiveram fechadas desde março e a Província
promoveu o aprendizado on-line pela plataforma Zoom. Em alguns casos, os estudantes de famílias pobres, que não podiam
acessar as atividades on-line, seguiram seus professores nas
escolas. Outros meios utilizados foram WhatsApp e e-mails.
Atualmente, todas as escolas estão ativas, mas o calendário
acadêmico muda nos diferentes estados. Os estudantes do
último ano ainda estão na escola e os novos aguardam para
continuar, mas os protestos atuais no país exigem cautela.
Distrito West Africa
Os estudantes ainda estão em suas casa, em Gana. Apenas
os estudantes do último ano foram autorizados a retornar
para os exames finais. O governo tentou implementar o
aprendizado on-line, mas não funcionou porque as escolas não estavam conectadas à Internet nas áreas rurais. A
situação tem sido difícil nas comunidades dos Irmãos e nas
escolas. É provável que em Gana as escolas só possam retomar completamente em janeiro de 2021. Outros países como
Costa do Marfim, Libéria e Chade estão funcionando normalmente. Camarões ainda não reabriu as escolas devido à atual

crise na parte onde estão localizadas as escolas maristas.
Southern Africa
Em todos os países da Província, as escolas foram fechadas
abruptamente em março e isso afetou pais e professores. A
plataforma on-line não foi de fácil acesso e, onde era possível
disponibilizá-la, o custo do serviço era preocupante, limitando
a sua utilização.
Atualmente, escolas estão funcionando na Província. As escolas estão empregando diferentes estratégias para adequar as
atividades curriculares e compensar o tempo perdido.
PACE
Atualmente estão em um novo ano escolar em muitas partes
da Província. A República Democrática do Congo está enfrentando protestos de professores de escolas públicas por falta
de salários. Apenas escolas particulares estão funcionando.
O Quênia acabou de retomar as aulas, mas não totalmente,
e as escolas em Ruanda foram reiniciadas. A Tanzânia nunca
fechou escolas porque o presidente declarou o país livre da
Covid-19 desde o início. Não há informações para a República Centro-Africana.
11 I NOVEMBRO I 2020
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FILIPINAS

FMSI E MISEAN CARA PROMOVEM PROJETO EM FAVOR DE
MENORES EM CONFLITO COM A LEI EM GENERAL SANTOS

A

FMSI, graças ao financiamento da Misean Cara, poderá
custear as atividades de educação e capacitação profissional para menores em conflito com a lei em General
Santos, Filipinas, desenvolvidas pela Marcellin Foundation Center, que desde 1991 atende as crianças mais vulneráveis.
A Misean Cara financiará o projeto da FMSI com € 80.000
destinados a atender às necessidades de educação e formação
de menores, além de promover o acompanhamento e integração social de menores que devem se adaptar a uma família ou
comunidade de acolhimento.
Por meio do projeto da FMSI, a Marcellin Foundation Center poderá desenvolver atividades fundamentais para que os menores
tenham a oportunidade de seguir um caminho de reabilitação
eficaz e evitar a reincidência nos delitos.
A FMSI trabalha em colaboração com a Misean Cara, um
organismo de financiamento irlandês que está sempre sensível
à questão da reabilitação e reintegração escolar de crianças em
risco de exclusão social. Na verdade, o diálogo constante com
líderes comunitários, pais e alunos destacou a necessidade de
uma realidade singular como a do Marcellin Foundation Center,em General Santos (Filipinas).
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Menores em conflito com a lei
O problema dos menores em conflito com a lei se refere às
crianças que muitas vezes correm maior risco de marginalização.
Frequentemente, preconceitos relacionados a raça, etnia ou
condição social e econômica podem levar um menor a entrar em
conflito com a lei, mesmo quando não cometeu nenhum crime
e foi tratado com severidade pela polícia. Essa condição pode
limitar a capacidade da criança de interagir e se reintegrar na
sociedade e na vida comunitária.
O problema das crianças em conflito com a lei na cidade de
General Santos e áreas suburbanas é ainda agravado pela falta
de serviços e programas que previnam o crime: o Marcellin Foundation Center é a única ONG que trata dos problemas dessas
crianças e oferece-lhes assistência de saúde e psicossocial,
serviços de recuperação e reintegração visando a reabilitação e
reintegração escolar.
Neste ano, as crianças / jovens formados no Marcellin Foundation
Center obtiveram uma taxa de sucesso de 65% em termos de
colocação como empregados, autônomos e trabalho no estrangeiro. Graças às atividades do Centro, muitos jovens conseguiram
sair das situações ilegais e da violência e construir para si um
futuro.
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noticias breves

Australia
Na sexta-feira, 13 de novembro, será
realizada uma cerimônia especial no
Red Bend Catholic College Forbes,
para celebrar a presença dos Irmãos
Maristas no colégio de 1926-2020.
Concluindo-se a presença dos Irmãos
Maristas no Colégio, a vida e a missão
maristas continuam a ser animadas
pela força do mesmo espírito marista
que foi transmitido por São Marcelino
Champagnat. A cerimônia será transmitida através desse link: https://youtu.
be/XdSJRJ1LXHA

COSTA DO MARFIM

PROJETO DE FMSI CONTRIBUI PARA A
SOLIDARIEDADE MARISTA EM BOUAKÉ

Brasil Sul-Amazônia
No dia 9 de novembro, a Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) comemorou seu
72º. Aniversário. Na ocasião, com a
presença do Reitor, Ir. Evilazio Teixeira,
e do Arcebispo diocesano, Dom Jaime
Spengler, foi inaugurada a expansão
de uma estrutura de vanguarda na
área da pesquisa e do cuidado clínico
do cérebro (Instituto do Cérebro do Rio
Grande do Sul - InsCer) - https://bit.
ly/3n34Vz4

Bélgica / Nigéria
O Irmão Jude Anani, da Província da
Nigéria, esteve em Kessel-Lo para estudar teologia e história na Universidade Católica de Leuven. Em outubro ele
retornou à sua Província e foi nomeado
como diretor adjunto na escola marista
de Ire-Ekiti.

Irlanda
As três escolas maristas do país
organizaram uma “Semana Marista”
escolhendo um tema que destacou
um importante valor maristas a
presença. Várias atividades preencheram a semana: descoberta de
Marcelino Champagnat com os jovens; café da manhã; momentos de
oração e meditação todos os dias;
arrecadação de fundos; concursos
de fotografia e cartazes; apresentações sobre saúde mental e sobre os
valores maristas.

A

escola “São Marcelino Champagnat” em Bouaké, Costa do Marfim,
conta agora com uma nova
enfermaria, graças ao projeto promovido
pela FMSI e à doação da associação
alemã “Verein Maristen Solidarität International“, cuja contribuição foi utilizada
para a compra de novos equipamentos
de enfermagem e para a renovação da
estrutura existente.
A enfermaria servirá à comunidade
escolar composta por 1315 alunos e 64
professores, distribuídos
em creches, escolas
primária e secundária.

comunidade local.
A implementação deste projeto procura
responder à necessidade de cuidar dos
alunos atualmente doentes e prevenir
doenças na escola, especialmente nesta
época de coronavírus.
A enfermaria trabalha em colaboração com a Associação de médicos e
enfermeiros locais que se revezam na
prestação de serviços médicos na escola.

Através desse centro
de saúde, a escola “São
Marcelino Champagnat”
melhorará as condições de saúde de seus
alunos, podendo também
promover a saúde para a
11 I NOVEMBRO I 2020
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SANTA MARIA DE LOS ANDES

PASTORAL MARISTA DO SETOR BOLÍVIA:
CAMINHO DO CORAÇÃO

A

equipe de animação pastoral da Bolívia, Província de Santa María de los Andes, por causa
da pandemia, vem desenvolvendo diferentes
formas de atuar na pastoral juvenil, buscando novos
espaços. Uma dessas iniciativas foram as transmissões ao vivo no Facebook, inventando um novo
espaço para partilhar o sentimento e a vivência dos
jovens, tratando diferentes temas.
Assim, no dia 4 de julho, foi lançado o espaço pastoral virtual chamado: “caminar desde el corazón”. As reuniões são
realizadas via Facebook, no sábado, às 6h30 da tarde (horário
da Bolívia) e têm o objetivo de poder abordar diferentes temas
pastorais de acordo com o calendário da pastoral religiosa
marista que está sendo vivenciado durante o ano.

6

Os participantes dessas reuniões são todos aqueles que estão
ou estiveram envolvidos nas diferentes propostas pastorais que
o setor marista da Bolívia oferece. Vários amigos, que formaram ou fazem parte da família dos Jovens Maristas, a nível
institucional e congregacional, também participam.

Alguns dos temas já tratados são: a vida de São Marcelino
Champagnat, as experiências no movimento GAMA, o apostolado à luz dos personagens bíblicos e a experiência do mês
missionário.

O espaço promovido pela equipe pastoral do setor também
tem sido alimentado por agentes pastorais de cada trabalho da
Bolívia e isto tem permitido a todos os envolvidos na pastoral
juvenil contribuir para a reflexão sobre cada tema tratado, de
mês em mês.

A equipe também contou com a presença dos representantes
da Província que participaram do Encontro Internacional de
Jovens Maristas “Tecendo Vida”, em 2019, que compartilharam
sua experiência.

O Papa Francisco disse: “Arrisque, quem não arrisca não caminha”. Assim, a equipe pastoral boliviana se aventura no mundo
das redes sociais, com transmissões ao vivo, procurando continuar a própria missão de evangelizar no estilo de Champagnat.

11 I NOVEMBRO I 2020
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mundo marista
ÁFRICA DO SUL: MARIST MERCY CARE SOUTH
AFRICA

ESTADOS UNIDOS: MOUNT ST. MICHAEL
ACADEMY, CHICAGO

GUATEMALA: COMUNIDADE EDUCACIONAL
CONDEGA _ AJUDA AS PESSOAS AFETADAS PELO
FURACÃO ETA

NOVA ZELÂNDIA: IR. JOHN HAZELMAN COM
ESTUDANTES REMAR DO MARCELLIN COLLEGE

URUGUAI: COLEGIO SAN LUIS MARISTAS – PANDO

AUSTRÁLIA: MARIST HOUSE – MELBOURNE

COMPOSTELA

ESCOLAS MARISTAS DE PORTUGAL RECEBEM
O “SELO PROTETOR” DA INFÂNCIA

A

Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) atribuiu
ao Colégio Marista de Carcavelos e ao
Externato Marista de Lisboa o Selo Protetor, reconhecendo que demonstramos
intencionalidade preventiva na proteção e
defesa dos direitos das crianças e jovens,
assim como no desenvolvimento do trabalho em parceria, respondendo de modo
positivo aos requisitos exigidos.
O Selo Protetor é uma medida inovadora e
de reconhecimento ao mérito na promoção de uma maior eficácia e eficiência
do sistema português de proteção da população infanto-juvenil
e premia o trabalho feito a partir da política da Província de

Compostela de proteção das crianças e dos jovens (Projeto
CONTIGO).
11 I NOVEMBRO I 2020
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GREGORIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ (GOYO)

GOYO: A HISTÓRIA DO PINTOR QUE
DEU VIDA AO ROSTO DE CHAMPAGNAT

"A

Entrevista feito pela
arte me dá muita felicidade,
lembra que percebeu que a sua vida
porque percebo que é a minha Província Brasil Sul-Amazônia como pintor profissional iniciava. “Foi um
forma de transmitir para as
período muito interessante e de aprenpessoas o meu amor pela vida, a minha
dizados pelas trocas que tive com meus
tristeza e a minha alegria”. Com essa simplicidade e delicadeza colegas artistas, pelas pessoas e lugares que conheci. Acredito
é que Gregorio Dominguez Gonzalez conta como entende a sua que foi o que impulsionou minha carreira”. Para ele, essa foi
vocação como pintor. “Há muito do meu interior em cada obra
uma grande oportunidade: “foi uma ótima alternativa, pois eu
que pinto”.
sempre gostei de pintar, mas não sabia vender”. Com simplicidade e amor pela arte, Goyo conta que seguiu essa caminhada
Natural da Província de Burgos, na Espanha, Goyo, como é cari- por muitos anos até meados de 2018. Após esse período, e até
nhosamente chamado, tem uma história de vida muito próxima hoje, atua sozinho, em seu ateliê.
à missão marista. Entre tantas narrativas, ele é reconhecido por
ser quem deu vida ao rosto de Champagnat – imagem presente Em todos esses anos, ele fortalece que o que o motiva a seguir
em inúmeros espaços de missão marista por todo o mundo:
exercendo essa vocação são as pessoas e suas histórias. Emoem diversos corredores, murais e salas de aula de espaços
cionado, ele recorda com carinho de um episódio em que uma
maristas.
senhora comprou sua obra, em uma exposição de Londres.
“Lembro que ela comprou um quadro meu, e ela parecia muito
O início da trajetória marista
contente e agradecida. Para mim, era surpreendente que algo
Com uma jornada que iniciou em 1970, Goyo conta que
que nasceu dentro de mim poderia fazer alguém feliz”, explica.
ingressou na Congregação com 10 anos. “As disciplinas eram
“Eu posso pintar, pintar e pintar, mas se as pessoas não se
um pouco difíceis para ele, pois levava uma alma e gostos de
conectam com o que eu faço eu me sinto mal, não comunico,
artista”, conta Ir. Augustin Carazo, formador do pequeno Goyo,
me sinto sozinho e não falo o que está dentro de mim”.
durante seus primeiros anos no Noviciado. Ele recorda que, na
época, ajudou Goyo em algumas matérias escolares e que para Outro projeto que teve sua participação foi uma iniciativa realiisso pediu o seu caderno de anotações. “Fiquei maravilhado
zada com uma associação junto a cinco artistas em uma rua de
quando vi todo o caderno dele cheio de desenhos feitos com
Calábria, na Itália. “A proposta era pintar alguns muros de uma
um lápis. Eram muito expressivos.”, conta Ir. Carazo. “Para
rua específica. Era lindo ver as pessoas que se aproximavam
animá-lo, encarreguei-me de encaminhá-lo para o Diário Mural de nós, as crianças que perguntavam sobre a obra”, lembra.
do Seminário, e foi aí que me dei conta de que ele era um
“O trabalho do pintor é muito solitário, mas esse projeto me
pequeno gênio do desenho”.
proporcionou uma conexão com as pessoas, com a história do
povo e com os outros artistas”, relembra.
Assim como esse episódio, a vivência na congregação dos
Irmãos foi um presente para o futuro pintor que, durante toda a O pintor de Champagnat
sua formação, recebeu vários convites para auxiliar em projetos Champagnat Goyo 1999
artísticos em diferentes espaços maristas. “Nesse processo,
Com uma carreira já reconhecida em diversos lugares da
sempre tive a oportunidade de expressar o que eu gostava, se
Europa, Goyo é conhecido pela forma na expressão humana em
precisava de alguma decoração ou algum projeto que tivesse
suas obras. “O rosto humano é algo que sempre me chamou
alguma relação com a pintura, eu fazia.”, conta Goyo. “Depois
atenção. Quando pinto um rosto me dou conta das infinitas
fiz várias interpretações da figura de Champagnat e murais nos expressões que pode ter uma pessoa: basta que eu mude um
colégios relacionados à vida de Champagnat”, recorda.
pouco uma pincelada, a distância dos olhos, enfim, é um oceano de possibilidades para demonstrar diferentes expressões e
Do amor à profissão
sentimentos”, explica o pintor.
Ao deixar a congregação, com 27 anos, Goyo foi convidado por
um empresário inglês – junto com mais um grupo de artistas,
E sua contribuição na caminhada marista não foi diferente.
a realizar uma exposição em Madri. Naquele momento, ele
Assim como todo jovem vocacionado, conheceu Champagnat
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e sua história logo que entrou no Noviciado, entretanto a sua
proximidade e conexão com a história do fundador da missão
marista se deu por incentivo do Ir. Augustin Caroza, que é
seu amigo até hoje. “Foi ele que me incentivou a pesquisar
mais sobre a vida de Champagnat e pintar seu rosto”, lembra.
“Com a sua motivação, junto a estudos que fiz na França,
consegui me aproximar da representação de Champagnat”,
conta Goyo. “Também acredito que a espiritualidade influenciou de forma muito direta na minha produção. Se eu não
tivesse entrado na congregação, dificilmente conseguiria me
conectar com a história de Marcelino e representá-lo dessa
maneira”.
Mesmo com sua saída do Instituto, Goyo conta que Champagnat é inspiração para sua vocação e trabalho. “Os valores
de trabalho marista, de escutar, estar perto das pessoas, ser
protagonista e fazer tudo com muito amor e simplicidade foi
algo que aprendi com os Irmãos Maristas e que levo para a
minha vida”, conta. Entre diversas figuras produzidas por Goyo,
a mais conhecida foi a que produziu para a sua Canonização,
em 1999. Além dessa, seus quadros com representações de
Champagnat e sua vida estão em diversos corredores, murais e
salas de aula de espaços maristas por todo o mundo.
Relatos de humanidade
“Hoje meu sonho é que encontrem uma vacina para o coro-

navírus para que possamos voltar a estar juntos”, revela com
graça e esperança o pintor marista. Atualmente, passando pela
pandemia, Goyo desabafa que, durante esse período sensível,
passou por momentos difíceis e sem inspiração.
Revelando sua humanidade e sensibilidade, ele fala que,
diferente do que se poderia pensar, durante a quarentena, ele
se afastou um pouco das telas e teve a música como válvula
para meditar e buscar boas sensações. “Sem muito ânimo para
pintar, nesses dias estive aprendendo a tocar violão”, conta.
Educar pela arte
Com uma caminhada cheia de histórias e vivências, o pintor
espanhol sempre retoma o carisma marista como uma filosofia
de vida e compartilha sua admiração pela busca de um mundo
mais fraterno através da educação. “O importante é chegar
no coração das pessoas: seja pela pintura, pela música, pelo
teatro ou qualquer uma outra arte”, afirma. “Utilizar todas
as oportunidades de técnicas que existem para criar e para
manifestar a vida.
No fim das contas, a arte fala da vida”, afirma. “Para a educação, a arte é uma ferramenta maravilhosa”, fortalece Goyo.
“Transmitir conhecimento pela arte é uma forma divertida,
simples e gera mais vontade de viver e de compartilhar a
experiência da vida”.
11 I NOVEMBRO I 2020
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GUATEMALA

FURACÃO NA AMÉRICA CENTRAL

N

a semana passada, o furacão e tempestade tropical ETA,
em seu caminho pela América Central, causou destruição, desolação e morte, principalmente na Guatemala,
Nicarágua e Honduras.

O Irmão Hipólipo Pérez, Provincial da América Central, informa
que “os irmãos e comunidades; as famílias dos irmãos e colaboradores maristas; as obras
e presenças nos três países
praticamente não foram
afetadas, nem há danos a
serem lamentados, graças a
Deus”.

pequena escola das Irmãs Carmelitas com a qual a ONG SED
colabora há anos.
A ONG SED e a Província América Central estão desenvolvendo
campanhas de solidariedade frente a esta situação de emergência. Nos respectivos sites pode encontrar as indicações
para participar dessa campanha.

No site da Província Ibérica
se relata que na zona norte
da Guatemala, muito afetada
pelo furacão, existe uma

ZÂMBIA

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. PETER ZULU

O

Irmão Peter Zulu, da
Provincia África Austral,
celebrou sua profissão
perpétua em 17 de outubro de
2020 na Paróquia de Chassa, na Zâmbia. A missa foi
celebrada pelo bispo George
Cosmas Zumaire Lungu, da
diocese de Chipata. O Superior
Provincial, Ir. Norbert Mwila,
recebeu os votos perpétuos
em nome do Superior Geral, Ir.
Ernesto Sánchez.
Cerca de 20 irmãos participaram da celebração, incluindo
representantes de todas as comunidades da Zâmbia (Lusaka,
Saint Paul’s, Saint Marcellin’s e Chassa); irmãos conselheiros
provinciais Francis Jumbe, Fortune Chakasara e Evans Musakanya; e 3 irmãos do Malauí.
A comunidade da Escola Secundária de Chassa e grupos da
Paróquia de Chassa animaram a celebração.
Durante sua homilia, Dom Lungu encorajou os Irmãos a
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estarem com os jovens a eles confiados nas escolas onde
trabalham. Representantes de várias instituições, tais como
religiosos e religiosas, estudantes da Escola São Pedro e Paulo
Day e da Escola Secundária de Chassa também estiveram presentes. Um presente especial para o irmão Peter foi a presença
de seus pais e cerca de vinte pessoas, incluindo familiares e
amigos.
O Irmão Peter pertence à Comunidade do Colégio Marista São
José, Rondebosch, Cidade do Cabo, África do Sul. Ele trabalha
como professor e Promotor Vocacional.
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HAITÍ

CASAS DE FORMAÇÃO NO HAITI

O

s Irmãos Maristas
do Haiti, que fazem
parte da Província do México
Ocidental, têm três casas de
formação no país.
Postulantado
A casa dos postulantes está
localizada em Les Cayes, no
departamento “Sul” do país.
Esta etapa, onde começa
o caminho da formação
marista, dura dois anos.
Durante o postulantado, o
candidato à vida marista consagrada aprofunda seu conhecimento de si mesmo, de sua personalidade, fazendo um discernimento
de sua vocação.
A equipe de formação do postulantado para o período 20192020 é formada pelos irmãos Wilguins François, Gustavo Cerda
e Oscar Paul-Louis. Este ano
existem 12 postulantes.
Noviciado
No departamento de
Grand’Anse está o noviciado
em Jérémie e uma comunidade educativa em Dame
Marie. O noviciado é dedicado
à Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, Padroeira do Haiti.
Durante o ano de formação de
2019-2020 tivemos 8 noviços

do segundo ano e 5 noviços do primeiro ano. Agora, a partir de
agosto de 2020, há 10 noviços: 5 noviços do segundo ano e 5
noviços do primeiro ano.
A equipe de formação do Noviciado é formada pelos irmãos José
Contreras Landeros, Rafael Álvarez Santana e Antonio Cavazos
Bueno.
Escolasticado
No vídeo que compartilhamos, é
possível seguir o escolasticado
em Port-au-Prince, no Departamento Oeste. Encontrará 8
irmãos escolásticos do primeiro
ano, 5 do segundo ano e 3 do
quarto ano, assim como os 2
irmãos que os acompanham.
A apresentação lhe dará uma
ideia das diferentes atividades da
comunidade.

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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