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NOTÍCIASMARISTAS

Em tempos normais, as reuniões de novembro sobre os 
processos e preocupações pastorais das Unidades Ad-
ministrativas que compõem o Conselho da Oceania (CO) 

e o Colégio de Líderes da Oceania (CLO) seriam realizadas 
em Brisbane, mas desta vez os contatos foram feitos online, 
em 02 Novembro.
Desde o início do fechamento das 
fronteiras em março, os membros 
não puderam estar fisicamente 
presentes e por isso foi necessário 
desenvolver estratégias criativas 
de comunicação através do Zoom 
e outras plataformas de internet 
semelhantes. Em vez de sentar-se 
ao redor de uma mesa para as 
reuniões do OC ou do CLO, cada 
um dos membros foi capaz de 
participar a partir de sua base: Port 
Moresby, Nova Zelândia e Roma.
Segue um resumo das reuniões do 
CO e do CLO abordando uma série 
de tomadas de decisões significativa:

Criação de uma Unidade Administrativa Única
O processo de reestruturação com a mudança do Distrito 
e da Província para uma única Unidade Administrativa (UA) 

até o final de 2022 está em andamento há algum tempo, e 
os Maristas estão sendo informados sobre esse processo 
através de Boletins e Atualizações.

Novos comitês de província estão sendo estabelecidos:
• Executivo da Nova Província – liderar o processo de 

estabelecimento da nova Província
• Secretaria – para apoiar 
o Executivo
• Grupo de Referência – 
para revisar, integrar e aprofundar o 
pensamento
• Comitê de Desenho 
de Província – para recomendar 
desenho e plano de instalação para 
a nova Província.
• Força-Tarefa de TIC – 
para identificar e implementar 
estratégias e ferramentas de tecno-
logia de informação e comunicação 
para envolver uma colaboração 

significativa em toda a região, compartilhamento de 
informações, diálogo e engajamento

• Comitê de Planejamento Futuro das Unidades Locais – 
para planejamento futuro e processos de engajamento 
em toda a unidade regional, local e/ou nacional

■ Na segunda-feira, os diretores do Secretariado Irmãos 
Hoje, junto com os conselheiros João e Óscar, participaram do 
encontro com a Comissão Internacional de Revisão da Guia de 
Formação.
■ Na segunda-feira, o Cmi realizou um encontro com os 
CPVs da Europa.
■ Na terça-feira, o Ir. Ben, conselheiro-Geral, junto com os 
Irmãos Libardo e Goyo, do Economato Geral, participaram do 
encontro do Comitê de Assuntos Econômicos.

■ Na terça e quinta-feira acontece o Encontro Regular do 
Conselho Geral.
■ Nos mesmos dias, os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, 
e os Conselheiros-Gerais Ken e Ben planejam a reunião 
da Comissão Internacional da Missão, prevista para 9 de 
dezembro.
■ Na quinta-feira, o Ir. Fachi, diretor de Cmi, participa da As-
sembleia Geral do Projeto Intercongregacional “Solidariedade 
com o Sudão do Sul”.

REUNIÃO DO OCEANIA COUNCIL

Vida marista em Oceania

administração geral

https://champagnat.org/pt/resumo-executivo-das-reunioes-do-conselho-da-oceania-e-do-colegio-de-lideres/
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Problemas que afetam os projetos de formação na 
Oceania
Em razão da pandemia com o COVID-19, com o fechamento 
das fronteiras do Estado e do país, restrições de viagens, 
isolamento e bolhas, tudo teve um impacto significativo no 
deslocamento de as-
pirantes, postulantes e 
noviços de e para casas 
de formação. Os pro-
gramas de formação em 
toda a Oceania foram 
comprometidos. Assim, 
os programas do novicia-
do, a possibilidade de um 
noviciado inter-regional, 
a localização e o desloca-
mento dos formadores estão sendo reorganizados.

Problemas de comunicação e TIC
O desafio para fornecer conectividade e confiabilidade para 
nossas redes de comunicação para todas as nossas ativi-
dades maristas na região está sendo tratado com empenho. 
Relatório recente das Escolas Maristas da Austrália ao 
Conselho da Oceania revela a complexidade e a extensão 
do assunto e as formas positivas como os problemas estão 
sendo tratados.

Projeto Lavalla 200>
Este projeto continua com sucesso com a comunidade e a 
Zona de Aprendizagem Marista de Mount Druitt. Os primeiros 
voluntários (Argie e Rodrigo) concluíram o contrato e voltaram 
para o México. Para o novo grupo, Fabrizio Basso, do Brasil, 

já está aqui, e a chegada de Silvia 
e Ruben da Espanha foi adiada em 
razão das restrições impostas pelo 
Corona vírus, e devem permanecer 
em casa até março.

Comitê de Parceria da Oceania
O recente documento Orientações 
Estratégicas do OPC 2020-2021 
incluiu como prioridade a participação 
do OPC e dos Maristas no Programa 

de Espiritualidade que está sendo planejado e preparado pela 
equipe de formação do Instituto. Esperava-se que o programa 
fosse entregue como uma iniciativa conjunta da Ásia-Ocea-
nia nas Filipinas em 2020. Porém, a pandemia do COVID 
interrompeu tanto a preparação quanto a programação do 
curso conduzido pelo Instituto, que agora será realizado nas 
Filipinas, de 27 de novembro a 11 de dezembro de 2021.

A próxima reunião do CO e do COL será no dia 29 de março 
de 2021.

O Ir. Darren Burge, Vice-Provincial da Austrália, acom-
panhou oito irmãos da Província East Asia em uma 
experiência de aprendizado sobre a Arte do Acompa-

nhamento. O programa busca, entre outras coisas, definir 
o acompanhamento espiritual e abordar seus componentes 
centrais, aprender as habilidades necessárias para acompa-
nhar os outros em sua jornada de fé, enriquecer sua com-
preensão de suas próprias experiências de acompanhamento 
de diferentes maneiras, explorar e aprofundar a compreensão 
de sua própria experiência de oração, oferecer oportunidades 
para práticas de oração contemplativa e explorar a aplicação 
prática dos princípios do acompanhamento no próprio contex-
to pastoral.

Os participantes são os irmãos Allen Timola (Kobe, Japão), 
Lloyd Gamboa (Dadiangas, Filipinas), John Emil Alada (Kuching, 
Malásia), Jo-an Legaste (Cotabato City, Filipinas), Elmer Jandic 
(Singapura), Aljon Yonder (Sarawak, Malásia) Jong Acosta 

(Provincial House Community, Filipinas) e Paul Won (Seul, Coreia 
do Sul).

O programa consiste em quatro reuniões. O primeiro módulo 
de uma hora foi entregue on-line através do Zoom em 21 de 
novembro. Houve uma segunda sessão no dia 28 de novembro 
e outras serão feitas em 5 de dezembro e 12 de dezembro.

EAST ASIA

Aprendendo a arte do acompanhamento

https://youtu.be/sEIAas_gaV4
https://champagnat.org/pt/solidariedade-marista-australiana-agradece-a-todos-que-responderam-ao-seu-apelo/
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PACTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO

Superior-Geral fala sobre
a contribuição dos Maristas

Em 17 de novembro, Ir. 
Ernesto participou do 
Webinar organizado pela 

Comissão de Educação da 
UISG e USG sobre o Pacto 
Educacional Global, onde foi 
apresentado o livro lança-
do pela OIEC “Luces para 
el camino: Pacto Educativo 
Global”. O livro contou com a 
colaboração de vários Superio-
res e Superioras-Gerais, entre eles o Ir. Ernesto, Superior do 
Instituto Marista.

Na sua intervenção no seminário, o Irmão Ernesto falou 
sobre a contribuição específica dos Maristas ao Pacto 
Educacional Global. Ele disse que “a primeira 
contribuição específica da Congregação dos 
Irmãos Maristas é tornar-nos mais cons-
cientes da necessidade de caminhar juntos 
na direção da co-criação de uma sociedade 
mais humanizada e mais humanizadora. 
Que tantos educadores (Irmãos e um grande 
número de leigos e leigas, que chamamos de 
“Maristas de Champagnat”), presentes nos 
cinco continentes, se sintam cada vez mais 
parte de um movimento global, juntamente 
com tantas outras Congregações, e Instituições religiosas e 
governamentais”.

“Somos desafiados a ‘ir além das fronteiras’, conectan-
do-nos cada vez melhor em nível intercongregacional e 
também com as agências governamentais, incluindo o siste-
ma educacional… (um desafio em vários países). O Pacto 
Global de Educação visa tudo isso e nos pedirá que façamos 
novos esforços de diálogo, 
conexão e participação. E, 
é claro, a transformação 
do coração. Talvez hoje 
tenhamos mais perguntas 
do que respostas; vamos 
procurar juntos. Somente 
juntos poderemos concre-
tizar este sonho”, disse o 
Superior-Geral, no final de 
sua apresentação. Você 

pode ver aqui os dois momentos da intervenção do Irmão 
Ernesto no Webinar.

Além do Ir. Ernesto Sánchez, outros participantes do semin-
rário foram: Pe. Pedro Aguado Cuesta (Superior-Geral dos 

Padres Escolápios e Coordinador da Co-
missão de Educação da UISG/USG), Irmã M. 
Sacramento Calderón Rodríguez de Guzmán 
(Superiora-Geral do Instituto Calasancio 
Filhas da Divina Pastora), Ir. Yvonne Reun-
goat (Superiora-Geral das Filhas de Maria 
Auxiliadora), o Ir. Juan Antonio Ojeda Ortiz 
(Lasalle, Responsável dos projetos da OIEC e 
Consultor da Congregação para a Educação 
Católica do Vaticano).

O livro “Luces para el camino. Pacto Educativo Global” é 
uma resposta ao chamado do Papa Francisco para recons-
truir um pacto educacional global entre todos. A Secretaria 
Católica de Educação Internacional (OIEC), juntamente com 
outras organizações e entidades, mobilizou-se para reunir 
as opiniões de diferentes pessoas no mundo, dos superio-
res-gerais das instituições religiosas dedicadas à educação 
e de especialistas internacionais, sobre o que fazer para su-

perar as dificuldades e resistên-
cias diante deste pacto; o que 
mudar na educação para cons-
truir um mundo mais humano, 
fraterno, solidário e sustentável; 
como focalizar as pessoas 
e educá-las integralmente a 
partir de dentro; assim como 
outras luzes para o caminho em 
direção a esta aliança (veja a 
versão PDF – em espanhol)

https://youtu.be/UqUx65n863E?t=5548
http://oiecinternational.com/wp-content/uploads/2020/09/LIBRO-PACTO-EDUCATIVO-GLOBAL-OIEC.pdf
http://oiecinternational.com/wp-content/uploads/2020/09/LIBRO-PACTO-EDUCATIVO-GLOBAL-OIEC.pdf
http://oiecinternational.com/wp-content/uploads/2020/09/LIBRO-PACTO-EDUCATIVO-GLOBAL-OIEC.pdf
https://youtu.be/UqUx65n863E?t=5548
https://youtu.be/UqUx65n863E?t=5548
https://youtu.be/UqUx65n863E?t=5548
https://youtu.be/UqUx65n863E?t=5548
http://oiecinternational.com/wp-content/uploads/2020/09/LIBRO-PACTO-EDUCATIVO-GLOBAL-OIEC.pdf
http://oiecinternational.com/wp-content/uploads/2020/09/LIBRO-PACTO-EDUCATIVO-GLOBAL-OIEC.pdf
https://champagnat.org/pt/el-h-ernesto-habla-sobre-el-aporte-de-los-maristas-al-pacto-educativo-global/
https://champagnat.org/pt/el-h-ernesto-habla-sobre-el-aporte-de-los-maristas-al-pacto-educativo-global/
https://youtu.be/UqUx65n863E
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IR. BEN CONSIGLI

Ação de Graças

O dia de “Ação de Graças” é uma festa celebrada em 
diferentes datas pelo mundo afora, mas especial-
mente no dia 26 de novembro nos Estados Unidos. 

Para muitos países e povos, começou como um dia de 
agradecimento e sacrifício pela bênção da colheita e do 
ano anterior. Ao me aproximar desta festa, pensei que 
seria um bom momento para olhar para trás, para os 
últimos meses, com gratidão, mesmo em meio a uma 
pandemia mundial, e refletir sobre tudo o que tem sido e 
olhar para frente, com um coração alegre, considerando 
tudo o que será. 
O salmista tinha razão: é bom para nós dar graças ao 
Senhor por todas as bênçãos que Ele nos concedeu, 
como pessoas e como Instituto.  Em muitos dias, como 
parte de minha oração e reflexão 
matinal, procuro fazer o que chamo 
uma sessão de agradecimento de 5 
minutos: fecho meus olhos e penso 
em alguém e alguma coisa pelo 
que sou grato.

Não faço isso todos os dias, mas 
nos dias em que faço, acho que sou 
mais feliz, menos assustado e mais 
positivo.  Por que isso é assim? Por 
que o simples ato de pensar em al-
guém e alguma coisa pelo que sou 
grato deveria fazer uma diferença 
tão grande em minha vida? 

Aqui vão algumas razões:
• Porque isso me faz lembrar das 

coisas positivas da minha vida;
• Porque me faz lembrar quem e o que é importante na 

minha vida;
• Porque me lembra de agradecer a Deus e de agrade-

cer aos outros;
• Porque me faz lembrar que não estou sozinho.

Por que agradeço, no meu íntimo, em minha pequena 
sessão de ação de graças? Depende, mas, refletindo 
durante esses últimos meses, agradeço a Deus por:

• Meus familiares e amigos
• Minha comunidade
• Minha vocação como Irmão
• Os muitos profissionais de saúde (enfermeiros, 

médicos, voluntários, etc.) que ajudam as pessoas 
atingidas pela COVID-19

• A generosidade de tantos irmãos e companheiros 
maristas

• Nossos educadores e obras maristas…os maravilho-
sos esforços de evangelização que ocorrem, dia após 
dia, nestas instituições

• Aqueles que servem em nossas diversas comissões, 
comitês e conselhos

• Nossos companheiros e companheiras maristas que 
alimentam nosso carisma marista

• As medidas que tomamos para proteger as crianças
• A renovação dos votos de nossos membros mais 

jovens

• Nossos esforços vocacionais e os jovens que estão 
interessados em explorar o chamado de Deus para 
eles.

• A administração de nossas finanças
• Nossos esforços de solidariedade, através da Secre-

taria de Solidariedade e FMSI
• Nossos irmãos mais velhos em cujos ombros esta-

mos
• Aqueles que cuidam dos irmãos maiores em todo o 

Instituto… nossos irmãos, nossos auxiliares, nossos 
médicos, nossos enfermeiros

• As “pequenas virtudes” que diariamente mostramos 
uns aos outros na comunidade/na casa

https://champagnat.org/pt/dai-gracas-ao-senhor-porque-ele-e-bom-eterna-e-a-sua-misericordia/
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BANGLADECHE: MARIST GIASNOGOR – PROGRAMA 
DE ALIMENTAÇÃO

ÁFRICA DO SUL: LAVALLA200> ATLANTISROMÊNIA: CASE ALE SPERANTEI – BUCARESTE

AUSTRÁLIA: REUNIÃO DOS IRMÃOS EM FITZROYMADAGASCAR: JOVENS MARISTAS DO 
MADAGÁSCAR (JMM) – ANTSIRANANA

mundo marista

IRLANDA: MARIST COLLEGE ATHLONE

Henri Nouwen expressou tudo isso muito bem quando 
reconheceu que “tudo é dado livremente por Deus que é 
amor. Tudo é graça. Luz e água, abrigo e comida, trabalho e 
tempo livre, filhos, pais, avós, vida e morte – tudo é dado a 
nós. Por quê? Para que possamos dizer obrigado; graças a 
Deus, graças uns aos outros, graças a tudo e a todos“. 

Então, qual é o nosso apelo durante estes dias antes 
do Avento?  Talvez seja o chamado para dedicar algum 
tempo e refletir sobre tudo aquilo pelo qual podemos ser 
gratos.  Acredito que aprender a sentir gratidão envol-
ve ser grato como uma atitude, não como uma reação 
quando coisas boas acontecem. Ninguém precisa espe-
rar até que as coisas estejam perfeitas para ser grato. 
Na verdade, poderia ser exatamente o oposto. Pode ser 
que o ato de ser grato, em si, nos torne receptivos às 
bênçãos da vida, e essas bênçãos continuam enquanto 
continuamos a ser gratos.

Marcelino sabia que todos, ele e seus “Irmãozinhos de 
Maria”, tinham vindo de Deus e Maria, seu Recurso Ha-
bitual.  Sua gratidão por ser amado por Deus era muito 

real.  Ele dizia frequentemente a seus irmãos que “Deus 
nos amou desde toda a eternidade; ele nos escolheu e 
nos tirou do mundo. A Santíssima Virgem nos plantou em 
seu jardim, e ela cuida para que não nos falte nada“.

Obrigado, por tudo o que vocês fazem por nossa missão 
marista, por nossa comunidade marista e por nossa ma-
neira de seguir Jesus.  Estejam certos de minha gratidão 
enquanto vos deixo com a seguinte oração de ação de 
graças:

Obrigado, Pai, por nos ter criado e nos ter dado uns aos 
outros na família humana. Obrigado por estar conosco 
em todas as nossas alegrias e tristezas, por seu con-
forto em nossa tristeza, seu companheirismo em nossa 
solidão. Obrigado por ontem, hoje, amanhã, e por toda 
a nossa vida. Obrigado pelos amigos, pela saúde e pela 
graça. Que possamos viver isto e todos os dias conscien-
tes de tudo o que nos foi dado (Oração tirada do Catholic 
Prayer Book).

Ir. Ben Consigli, Conselheiro-Geral
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Rosa Schiaffino Fernández-Crehuet é espanhola, da Província Mediterrânea. Desde 2018 faz parte do projeto LaValla200>, das 
“comunidades internacionais para um novo começo”. Esteve na Comunidade de Siracusa por 2 anos, de 25/09/2018 a 11/10/2020. 
Agora ela vai continuar sua experiência na comunidade de Holguín.
Abaixo, Rosa compartilha alguns elementos que mais a marcaram e que foram significativos neste tempo de experiência.

LAVALLA200>

Rosa Schiaffino: colecionando histórias

Quais foram as motivações para deixar tudo para parti-
cipar de uma comunidade internacional e intercultural?
Uma forte vocação marista de viver o Evangelho com os pobres, 
com os necessitados, e para fazê-lo em comunidade.

Conte brevemente o que mais a marcou na vida comuni-
tária.
O que mais me marcou na vida em comunidade foi me des-
cobrir na diversidade. Antes de ingressar na Lavalla200 tive 
experiências em comunidade, mas como voluntária. Por assim 
dizer, havia experimentado quase como uma espectadora. Ser 
corresponsável pela vida, animação e missão em comunidade 
é um desafio. E no nível pessoal, significou me redescobrir, 
desmontar e reajustar minhas peças para que se encaixassem 
em um quebra-cabeça ampliado junto com as peças de meus 
outros companheiros.

Acredito que a vida em comunidade, com todas as suas dificul-
dades, foi a experiência mais enriquecedora que tive até hoje.

… E na missão da comunidade?
Não tenho palavras para expressar tudo o que me marcou ao 
conviver e conhecer tantas vidas de migrantes. Acho que o 
que mais mudou nesses anos foi meu olhar. Olhar e reconhe-
cer meus irmãos e irmãs. Sofrer com sua dor, me irritar com 
sua raiva e impotência. Alegrar-me com cada conquista, por 
pequena que seja.

Qual palavra ou expressão resume sua experiência?
Arrivo! = Estou indo! Eles dizem isso, embora tenham acaba-
do de sair da cama e o encontro tenha sido há 2 horas. É o 
resumo (com muito humor) da cultura siciliana e como cultivar 

https://champagnat.org/pt/rosa-schiaffino-colecionando-historias-do-lavalla200/
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a paciência quando você vive interculturalmente principalmente 
em outro país.

Um belo gesto muçulmano é colocar a mão no peito depois de 
cumprimenta-lo/a, em sinal de respeito. Eu carrego cada pessoa 
no meu peito.

Descreva o acontecimento que você acha que é o mais 
significativo de seu tempo no Lavalla200.
As experiências mais bonitas foram as celebrações das festas 

religiosas (cristãs e / ou muçulmanas) 
todos juntos. A comunidade e os jovens. O 
Natal, a Páscoa, o fim do Ramadã, a festa 
do Sacrifício … Poder CELEBRAR juntos, 
compartilhar experiências e nos enriquecer 
e descobrir tudo o que nos une.

Qual foi o aprendizado mais impor-
tante?
Que cada pessoa e cada acontecimento 
tem seu próprio tempo e que, na maioria 
das vezes, esse tempo não corresponde 
ao meu.

Como a experiência a ajudou a crescer em 
sua vocação marista?
Viver o carisma Marista com suas particularidades em cada um 
dos membros da comunidade me fez reafirmar minha vocação. 
Nas comunidades Lavalla200, apostamos que o carisma é 
VIVIDO intensamente: o espírito de família, o amor ao trabalho, 
com Maria como guia e com Deus entre nós. O Irmão Ernesto 
nos convida a ser Lares de luz. Isso é o que, na minha opinião, 
a comunidade marista de Siracusa tem sido: um Lar aberto a 
quem decide bater à porta para se conectar à internet, tomar 
um chá ou fazer uma visita. Isso é ser Presença.

Quais foram os maiores desafios nesse tempo?
Os maiores desafios os experimentei na vida comunitária. Reu-
nimo-nos de diferentes idades e fases da vida, gênero, culturas 
e bagagens. Além disso, para alguns, esta vida compartilhada 
é nova e para outros… também, embora possa parecer muito 
com uma comunidade “normal” de irmãos ou outra comunida-
de na qual você já esteve. Esse é um grande desafio! Porque 
significa romper com os esquemas mentais que todos carrega-
mos e construir a partir da realidade em que nos encontramos. 
Leva tempo, compreensão, abertura, tolerância, escuta, perdão, 

aceitação e paciência. Resumindo: requer 
muito AMOR.

O que gostaria de dizer aos irmãos e 
leigos maristas que desejam parti-
cipar das Comunidades Lavalla200> 
ou de outro projeto internacional / 
intercultural do Instituto?
Se deseja: ANIME-SE! Do que tem medo? 
O máximo que pode acontecer é você 
descobrir a si mesmo e nessa descoberta 
descobrir os outros. E, se acalme, ouça a 
si mesmo e ouça a Deus, fazendo silêncio. 
Ele só espera que você seja feliz, então 
não há nada a temer.

Se quiser dedicar um significativo tempo de 
sua vida nas Comunidades Lavalla200>, contate 
o seu provincial ou escreva para cmi@fms.it.

https://youtu.be/vhPMqxk1ytA
https://youtu.be/1Gh95DctPm8
https://champagnat.org/pt/missao-marista/comunidades-internacionais/
mailto:cmi%40fms.it?subject=
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ÁFRICA DO SUL

Colégio em Joanesburgo celebra o dia Montagne

Todos os anos, o Colégio St David’s Marist de Inanda, Joa-
nesburgo, África do Sul, celebra o Dia de Montagne, em 
28 de outubro, em memória do encontro de São Marceli-

no Champagnat com Jean-Baptiste Montagne, o jovem que não 
teve nenhuma educação ou formação espiritual. Como parte 
desta comemoração, a Fundação Marista de São David promo-
ve a cada ano a campanha “Montagne Day Pledge” entre seus 
alunos para encorajar a próxima geração de jovens filantropos.

Cada estudante escreve seu próprio compromisso pessoal des-
crevendo como se esforçará para viver os valores maristas. Os 
participantes são convidados a acompanhar a promessa feita 
com uma doação do próprio bolso ou provindo de um ganho 
feito graças a uma ação solidária. As promessas dos estudan-
tes (assim como as feitas pelos funcionários, pais e ex-alunos) 
são colocadas no altar durante 
as missas em memória do jovem 
Montagne, celebradas durante a 
última semana de outubro.

As doações geralmente entram 
no fundo de bolsas de estudo 
da Fundação do colégio, para 
fornecer mais bolsas de estudo 
aos estudantes necessitados que 
fazem solicitação ao Colégio. 

Todavia, este ano, os estudantes foram convidados a considerar 
às crianças/jovens da África do Sul que estão vivendo um ano 
escolar praticamente perdido porque não tiveram o benefício ou 
acesso ao aprendizado online, coisa que os estudantes do St 
David’s tiveram durante o confinamento. Assim, os fundos arre-
cadados este ano serão utilizados para apoiar os estudantes do 
município de Alexandra, através das organizações parceiras do 
Colégio St David’s Marist, para fornecer bolsas de estudo para 
crianças carentes do município para receberem uma educação 
de qualidade.

St David’s Marist Inanda Foundation
A Fundação St David’s Marist Inanda foi fundada em 2006 para 
assegurar a sustentabilidade a longo prazo do Colégio Marista. 
O principal objetivo da Fundação é identificar oportunidades de 

crescimento e desenvolvimento 
para os estudantes da escola 
marista. No curto prazo, a Fun-
dação tem a responsabilidade 
de assegurar que as crianças 
de comunidades economica-
mente desfavorecidas tenham a 
mesma oportunidade educacio-
nal oferecida aos estudantes do 
St David’s Marist Inanda e que 
compartilhem a visão marista.

https://champagnat.org/pt/colegio-em-joanesburgo-celebra-o-dia-montagne/
https://youtu.be/fUqICNAvBR0
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Oontinuamos a nos lembrar deste 
dia, e continuamos a f Movimento 
Champagnat da Família Marista 

(MChFM) foi criado oficialmente em 
1985, por meio da publicação de uma 
circular do Ir. Charles Howard, então 
Superior Geral do Instituto Marista. Hoje, 
o MChFM conta com mais de 4 mil ma-
ristas leigos ao redor do mondo, que se 
reúnem em cerca de 270 Fraternidades. 
Cada Fraternidade é assessorada por um 
Irmão ou um animador Leigo.

No Brasil, no dia 14 de novembro, a 
UMBRASIL promoveu um encontro virtual 
para recordar os 35 anos da fundação 
do Movimento. A comemoração contou 
com a participação dos membros das 
fraternidades das 3 províncias Maristas 
do país.  Durante o encontro, represen-
tantes de cada Província deram teste-
munhos. A celebração contou ainda com 
a apresentação do vídeo comemorativo, 
orações e dois painéis temáticos. O pri-
meiro deles, com título MChFM, luz para 
todos os lares, teve a presença especial 
do Superior-Geral, Ir. Ernesto Sanchez e, 
no segundo momento, esteve presente 
o diretor do Secretariado de Leigos do 
Instituto, Raúl Amaya.  

O Ir. Ernesto 
presentou 
algumas partes 
da circular 
“Lares de Luz 
– Cuidamos da 
vida e geramos 
nova vida”, 
sublinhando o 
“compromisso 
de animar-nos 
uns aos outros 
neste processo 
e neste esforço 
de maneira que 

chegue a ser uma busca comum e não 
somente individual”. E finalizou com uma 
pergunta: “Como o MChFM pode ser luz 
e gerar vida para a Missão Marista, para 
Igreja e para o mundo?”

Raúl Amaya, diretor do Secretariado de 
Leigos do Instituto, abordou o tema da 
internacionalidade do MChFM, apresen-
tando a sua composição nas diferentes 
províncias e Regiões Maristas, com 265 
fraternidades: “No Arco Norte são 79, 
na América do Sul são 121, na Europa 
são 46, na África são 14 (Nigéria), na 
Ásia são 5 (Filipinas). Raul mencionou o 
desafio de “continuar dando passos na 
implementação do novo Projeto de Vida 
“Em Fraternidade”, rumo a um maior 
crescimento laical, em interdependência 
e comunhão com o Instituto Marista”.

Confira o vídeo comemorativo aos 35 
anos do MChFM aq  ui. 

Além do MChFM, no mundo, existem 
várias outras modalidades de viver a 
vocação marista leiga, com milhares de 
pessoas que na própria vida quotidiana 
seguem o ideal de São Marcelino Cham-
pagnat.

MOVIMENTO CHAMPAGNAT

Celebração dos 35 anos do MChFM

n
o
tí

c
ia

s 
b
re

ve
s Cruz del Sur

Um encontro virtual, no dia 21 de 
novembro, marcou a celebração do 
jubileu de vida religiosa marista de 7 
Irmãos da Província: Irmãos José Luis 
Calvo e Eugenio Magdaleno (70 anos); 
Irmãos Ernesto Benavìdez, Hilario 
Schwab e Gabriel Sordini (60 anos); 
Irmãos Agustín Martínez e Miguel 
Ángel Schönfeld (50 anos). Veja aqui 
um vídeo em sua homenagem (https://
youtu.be/dP0UgcUW28o).

AmériCA CentrAl
No dia 2 de dezembro termina a 
campanha “Hermanos Centroamerica-
nos, ¡juntos por un nuevo comienzo!”, 
lançada pela Provincia para ajudar às 
pessoas de Honduras, Guatemala e El 
Salvador que sofreram com a passa-
gem do furacão ETA. A iniciativa foi 
incentivada nas comunidades maris-
tas, fraternidades, obras educativas 
e grupos de pastoral. Outra iniciativa 
da Província foi o Retiro Provincial 
online, realizado de 27 a primeiro de 
dezembro, com o tema “Família Global 
para Servir ao Mundo”. Contou com a 
participação de centenas de pessoas.

norAndinA
Através da página Facebook “Laicos 
Maristas Norandina”, a Província tem 
publicado entrevistas realizadas com 
Irmãos e Leigos de Colômbia, Equador 
e Venezuela. Os vídeos estão disponí-
veis nesse link: https://www.facebook.
com/hashtag/yosoylaicomarista

Proteção dA CriAnçA
A Província Brasil Centro-Norte, no 
dia 20 de novembro lançou a edição 
atualizada da Política Institucional de 
Proteção às Crianças e aos Adolescen-
tes e apresentou também um canal 
para denúncia de abusos. A Equipe de 
Proteção Institucional apresentou os 
dois instrumentos e as várias iniciativas 
previstas para a formação e divulgação 
dessas ferramentas.

mailto:https://www.facebook.com/watch/%3Fv%3D276999813339656?subject=
https://champagnat.org/pt/celebracao-dos-35-anos-de-atuacao-do-movimento-champagnat/
https://youtu.be/dP0UgcUW28o
https://youtu.be/dP0UgcUW28o
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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

Os Irmãos Maristas presentes no Haiti, juntamente com 
a FMSI, promoveram campanhas de prevenção contra 
a COVID-19 em Dame Marie e Latiboliere, onde não há 

acesso à mídia ou a redes sociais. O projeto financiado por 
Misean Cara também distribuiu cestas básicas e kits de higiene 
para as famílias mais necessitadas nas áreas onde os Maristas 
de Champagnat estão presentes, com 4 escolas e um progra-
ma de reintegração na escola de crianças de rua (trabalhadores 
domésticos).

A campanha de comunicação atingiu uma média de 35.000 
pessoas através de visitas às comunidades (com um carro com 
um autofalante) e mensagens de rádio. E 5.940 pessoas foram 
beneficiadas com a distribuição de cestas básicas e kits de 
higiene.

O contexto em que os maristas trabalham
A maioria das pessoas, especialmente aquelas em áreas rurais, 
não são informadas sobre medidas de prevenção contra a pro-

pagação da Covid-19 e do risco coletivo. Infelizmente, algumas 
campanhas de informação no país não chegam a esta parte da 
população porque as famílias não têm telefones celulares ou 
acesso às redes sociais.

Nos últimos meses, devido à pandemia, os níveis de pobreza 
aumentaram. Muitos trabalhadores que tinham empregos infor-
mais ou que viviam o dia a dia não têm condições de sustentar 
suas famílias. Muitos lares de estudantes das escolas maristas 
das áreas de Dame Marie e de Latiboliere estão nesta situação.

A FMSI é uma Fundação criada pelo Instituto Marista para a 
promoção e proteção dos direitos da criança. A fundação realiza 
sua missão através de atividades e projetos de defesa e lobby 
em países onde há presença marista.

Misean Cara é um organismo de financiamento irlandês, sensí-
vel às questões relacionadas com a reabilitação e reintegração 
escolar de crianças em risco de exclusão social.

FMSI EM HAITI

Campanha de solidariedade
em Dame Marie e Latiboliere

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/pt/fmsi-promove-campanha-de-solidariedade-em-dame-marie-e-latiboliere/

