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Construamos lares de luz,
guiados pela estrela de Belém

MENSAGEM DE NATAL 2020 DO IR. ERNESTO SÁNCHEZ BARBA, SUPERIOR-GERAL

Prezados Maristas de Champagnat,
Envio-lhes um cordial saudação de Roma, desejando o
melhor para cada um de vocês, suas comunidades e famílias,
em meio à situação não fácil que estamos vivendo, devido à
pandemia.
Dizer Natal significa referir-se à luz de Deus no meio de nós;
luz que brilha no meio da escuridão. Parece que neste ano
2020 fomos mais do que nunca cobertos pela escuridão e,
portanto, é mais difícil descobrir a luz no meio de tudo o que
vivemos. Mas, apesar disso, essa luz não deixou de estar
presente.
Há três meses, enviei uma Circular ao Instituto convidando a
construir “lares de luz”, a cuidar da vida e a gerar nova vida.
Convido-os a estarem atentos para que nossa luz interior
permaneça acesa, para que juntos possamos ser, “como uma
família carismática global, farol de esperança neste mundo
turbulento”, seguindo o convite do XXII Capítulo Geral.
O Natal é um tempo propício para buscar maneiras de reacender essa luz:
• Luz que vem da Boa Nova da presença de Deus no meio
de nós, pois isso é Natal;
• Luz que nos dá esperança, diante da incerteza que nos
circunda;
• Luz que nos ajuda a superar nossos medos e ansiedades (que se intensificaram por causa da situação que

estamos vivendo no mundo);
Luz que percebemos na generosidade e dedicação de
tantas pessoas ao serviço dos outros;
• Luz que nos guia para visualizar um futuro diferente, que
procuramos criar juntos, sob os olhos de Deus, como a
estrela de Belém que levou os Magos do Oriente a irem
além dos próprios horizontes.
Na Circular menciono a ideia de cuidar dessa luz em cada
um de nós, desenvolvendo a interioridade e a espiritualidade;
olhar para dentro e perceber com força a luz esperançosa de
Deus.
Para fazer isso, aprendemos com Maria. Podemos imaginar
seu coração, tão livre e cheio de Deus, e, portanto, transparecendo sua luz. Maria transparecia a luz de Deus, essa
luz que surgia de seu interior. Somos convidados a fazer a
mesma experiência.
Também somos convidados a nos conectar melhor com a luz
daqueles que nos rodeiam: na comunidade, na família, na
Fraternidade, no trabalho.
Somos convidados a nos conectar igualmente com a luz daqueles que são mais vulneráveis ou que carecem inclusive do
necessário. Conectar-nos com eles para compartilhar e nos
entregarmos a eles e para nos deixarmos iluminar por eles.
O convite a ser farol de esperança neste mundo turbulento é
um apelo para que o façamos, não como indivíduos singu•
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lares, mas como uma comunidade, como uma família, como
uma família marista global.
Marcelino foi uma luz no meio das situações escuras pelas
quais teve que passar. Sejamos luz, como ele; espalhemos a
luz entre aqueles que nos rodeiam.
Guiados pela estrela de Belém, vamos construir “lares de luz”
neste particular momento de fragilidade e vulnerabilidade que
vivemos.

Meus melhores votos para cada um de vocês, para suas famílias, suas fraternidades, suas comunidades. Que este Natal
e 2021 sejam cheios de esperança.
Fraternalmente,

GHANA

A FMSI AJUDA A AUMENTAR
A OFERTA DE EDUCAÇÃO MARISTA EM KUMASI

O

s Irmãos Maristas de Kumasi, Gana, do Distrito da África
Ocidental, juntamente com a FMSI, concluíram em novembro a construção de um novo bloco de dois andares
da “Marist Preparatory School” em Sabin Akrofrom.
O projeto, financiado pela Conferência Episcopal Italiana (CEI),
visa acomodar mais de 1000 estudantes, pois devido à falta de
espaço e à grande demanda de matrículas, muitos não podiam
participar das aulas.
A escola marista é um ponto de referência para a comunidade
local e um das melhores do país. Graças a esta extensão, a
escola, cujas taxas são acessíveis até mesmo para famílias de
baixa renda, poderá acomodar mais alunos e garantir o ensino
em salas de aula com 40 estudantes por classe e assim apreder melhor. Anteriormente, nas salas de aula havia uma média
de 60 alunos.
“A disponibilidade de espaços adequados representa uma
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forma de investimento na educação das novas gerações”, disse
o Irmão John Kusi Mesa, diretor da escola, ao expressar sua
satisfação e gratidão à FMSI e à Conferência Episcopal Italiana.
Durante a realização do projeto, famílias e estudantes foram
envolvidos, o que significou uma grande experiência de formação para toda a comunidade escolar.
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

54 pessoas se inscreveram no
programa de formação para leigos
da Província. O primeiro encontro
será no dia 2 de janeiro. Seguirão 5
webinars que abordarão diversos temas maristas. Em maio o grupo fará
um retiro de discernimento e no dia
6 de junho acontecerá a celebração
do compromisso.

IRMÃOS EVILÁZIO TEIXEIRA E MANUIR
JOSÉ MENTGES, REITORES DA PUCRS

notícias breves

Leigos USA

Austrália e Pacífico
Recentemente, os irmãos da
Província da Austrália e do Distrito
do Pacífico se reuniram para uma
sessão de perguntas e respostas,
via Zoom, sobre a futura Província.
O processo durante os próximos
dois anos e o trabalho dos comitês
e grupos de trabalho ajudarão a esclarecer questões e oferecer opções
para a nova Província a ser criada.
Em setembro de 2020, o Superior
Geral e seu Conselho aprovaram o
pedido e os planos para a mudança
a uma única Unidade Administrativa
para a Região da Oceania, até o
final de 2022.

Leigos Filipinas
Nos dias 28 e 29 de dezembro,
membros do Movimento Champagnat da Família Marista farão uma
sessão de formação, que antecede
a renovação do compromisso, que
será realizado no dia 2 de janeiro.
No país existem 5 fraternidades do
MChFM.

Compostela
A última reunião dos Coordenadores de Orientação dos colégios de
Espanha e Portugal da Província
foi dedicada à reflexão sobre uma
perspectiva inclusiva em relação
à diversidade, com o intuito de
garantir uma educação inclusiva,
equitativa e de qualidade, além de
promover oportunidades de aprendizagem para todos.

A

Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS)
realizou, no dia 8 de dezembro,
a cerimônia de inauguração da nova
gestão 2021-2024. O evento realizado
online foi presidido pelo Chanceler da
Universidade, Dom Jaime Spengler,
arcebispo de Porto Alegre, que anunciou a recondução do reitor da PUCRS,
Ir. Evilázio Teixeira, e a posse do novo
vice-reitor, Ir. Manuir José Mentges.
Também esteve presente o Ir. Inácio
Etges, Provincial de Brasil Sul-Amazônia
e presidente da Rede Marista.
Após a leitura e a entrega da portaria de
nomeação, foram anunciados também
os demais nomes que irão compor a
nova gestão 2021-2024. Os novos
integrantes foram apresentados e o Ir.
Evilásio fez um balanço da gestão do
último quadriênio.
Próximos passos frente ao novo ciclo
Em seu discurso de pronunciamento
como reitor, Irmão Evilázio Teixeira, ressaltou que o grande desafio para o futuro

de uma universidade como a PUCRS
“continua sendo aquele de preparar
pessoas para que sejam melhores seres
humanos e bons profissionais; promover
docência e pesquisa que tenham como
premissa o comprometimento da busca
do saber como o melhor serviço que se
pode prestar à humanidade”.
Para o próximo quadriênio, o reitor destacou três pautas estratégicas fundamentais, sugeridas para priorização ao longo
dos próximos anos, considerando seu
contexto e relevância para a Universidade: Matriz Acadêmica, Modelo de Ensino
e Desempenho Institucional.
O Ir. Evilázio finalizou sua fala renovando
os votos com a missão marista, e reafirmando o compromisso com o fomento de
parcerias estratégicas e o empenho em
superar os desafios “de forma coesa e
consistente, com sabedoria e humildade
em prol da missão, tendo o cuidado com
a vida como premissa”.
Veja aqui outros detalhes
23 I DEZEMBRO I 2020
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MARIST EDUCATION WCE

CAPACITANDO OS ALUNOS MARISTAS A LIDERAR OS
VALORES MARISTAS NA EUROPA CENTRO-OESTE

O

Programa de Liderança Marista é uma iniciativa do
Conselho de Missão, da Província Centro-Oeste da
Europa. Seu objetivo é capacitar os alunos maristas para liderar os valores maristas, dados por Marcelino
Champagnat. O projeto foi lançado em parceria com
Kinharvie em 2016. É liderado por duas facilitadoras:
Aisling Demaison (Educação Marista) e Alastair Callaghan
(Kinharvie).

maristas que passaram pelo programa e daqueles que
serão os futuros líderes maristas.
Treinamentos virtuais
Normalmente o ano começa com uma reunião de todas
as escolas em L’Hermitage, na França, e visitas a cada
escola pelos facilitadores para treinamento de liderança,
mas este ano isso não foi possível. Nos últimos meses,

Os líderes estudantis
maristas recebem treinamento de liderança
por ambos os facilitadores profissionais, são
orientados e apoiados
em suas escolas por
coordenadores maristas
designados e apoiados
por uma equipe de professores e gestores que
constituem a Equipe
central marista.
É um programa de
dois anos que consiste
em treinamento de
facilitação no primeiro
ano, e um programa de
mentoria no segundo
ano. Os líderes maristas realizam iniciativas escolhidas com base nos valores
maristas ao longo dos dois anos.
O programa existe atualmente em seis escolas da
província: Moyle Park College, Marian College e Marist
College Athlone (Irlanda); St Johns RC HS Dundee, St
Mungos Academy Glasgow e St Josephs College Dundee
(Escócia).
No final de seus dois anos, os líderes maristas são convidados a se juntarem a um ex-aluno líder marista, onde
podem continuar a fazer parte dos encontros, continuar
seu bom trabalho e participar de eventos regulares com a
família marista. Temos muito orgulho de todos os líderes
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todos os treinamentos e orientações têm sido realizados
virtualmente e com alunos com máscara. Os novos líderes
maristas tiveram introduções online e os líderes maristas
do segundo ano apresentaram suas atividades e planos
para o ano.
Os líderes maristas têm sido incrivelmente positivos e
otimistas sobre toda a situação. Não apenas isso, mas
também aceitaram o desafio e lideraram muitas novas
iniciativas criativas que ajudam a desenvolver os valores
maristas em sua comunidade.
Algumas dessas iniciativa incluem:
• Crachás com os nomes e fotos dos professores, en-
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mundo marista
FRANÇA: COLLÈGE-LYCÉE-NOTRE DAME LES
MARISTES – MARSELLA

NOVA ZELÂNDIA: CHAMPAGNAT MARIST
CENTRE

TIMOR LESTE: JOVENS MARISTAS

ÁFRICA DO SUL: MARIST MERCY CARE SOUTH
AFRICA

quanto eles estão usando máscaras. O objetivo era tornálo menos intimidante para novos alunos que acabaram de
chegar à escola.
• Um vídeo tour da escola para novos alunos que não
têm acesso a muitas áreas devido às restrições do COVID-19.
• Uma semana marista em outubro para a comunidade
escolar com foco nos valores maristas.
• Uma mesa de recordações, em novembro, com borboletas de papel. Cada aluno da escola nomeia alguém que
gostaria de lembrar e pinta uma borboleta. Todas elas
juntas formam uma borboleta gigante e há um serviço de
oração para todos os nomes.
• Apelo da caixa de sapatos – todos os alunos doam
um presente e escrevem um cartão personalizado para
pacientes no hospital.

BRASIL: HOMENAGEM AO IR GENTIL PAGANOTO
PELOS SEUS 70 ANOS DE VIDA RELIGIOSA
MARISTA

• Organizou-se “dias sem-uniformes” para arrecadar
dinheiro para instituições de caridade locais.
Este é apenas um breve resumo das muitas iniciativas
realizadas e muitas mais que estão planejadas. Em cada
mandato os líderes maristas focam um valor marista
acordado e, a seguir, constroem seu projeto em torno
dele.
Os maravilhosos coordenadores maristas que trabalham
arduamente para apoiar os líderes maristas e oferecem
seu tempo para fazê-lo são:
•
•
•
•
•
•

• ‘Algo pelo que esperar’ – os líderes maristas criaram
um chá semanal para os alunos mais velhos, para que
tenham algo pelo que esperar a cada semana.

ESPANHA: MARISTAS CHAMPAGNAT –
GUADALAJARA: COLABORAÇÃO COM A CAMPANHA
DE RECOLHA DE ALIMENTOS

Moyle Park College: Leigh Ellis, Tracy Doyle, Bernie
Doonan.
Marian College: Kym Doyle, Mitch Lindsay
Marist College Athlone: Orla McGrath, Carol Nolan
St Johns RC HS: Laura Robbins, Lynn Cockburn
St Mungos Academy: Paul Michael Graham, Caroline
Keegan
St Josephs College: Kate McCaughney
Aisling Demaison
Educação Marista Europa Centro-Oeste
23 I DEZEMBRO I 2020
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SÍRIA: UMA ESPERA QUE NUNCA ACABA

CARTA DE ALEPO Nº 40

Queridos amigos,
Estamos bem no tempo do Advento; é o tempo que marca
a expectativa litúrgica do nascimento de Cristo. É um
momento de esperança e expectativa.

Tutti Fratelli
Nesta carta, quero compartilhar com vocês minha reflexão
com base na encíclica promulgada pelo Santo Padre em 3
de outubro de 2020. No número 25, ele escreve:

O profeta Isaías 9,1 proclamou: “O povo que anda nas
trevas vê uma grande luz...” Infelizmente, o povo sírio
“As guerras, os atentados, as perseguições por motivos
continua caminhando nas trevas. Para ele, a luz está longe raciais ou religiosos e tantas afrontas contra a dignidade ser vista!
de humana são julgados de maneira diferente, segundo
convenham ou não a certos interesses fundamentalmente
Quatro anos após o fim da guerra em Alepo, seus habitan- econômicos: o que é verdade quando convém a uma
tes, como todos os sírios, continuam sofrendo as consepessoa poderosa, deixa de o ser quando já não a benequências que se manifestam hoje por outras guerras: uma ficia. Estas situações de violência vão-se “multiplicando
guerra econômica, uma guerra de sanções, uma guerra de cruelmente em muitas regiões do mundo, a ponto de
desvalorização da moeda local e tantas outras misérias … assumir os contornos daquela que se poderia chamar uma
E como se tudo isso não bastasse, a pandemia COVID-19 ‘terceira guerra mundial em pedaços’”.
veio aumentar a angústia do meu povo. A Lei “Cesar Act”
tem por consequência punir toda a população síria com a Estamos na Síria passando por esta “terceira guerra munimposição de sanções em todos os níveis.
dial em pedaços”? Por que temos que passar o inverno
com frio, sem combustível para nos aquecer, quando
Quantas vezes já ouvi pessoas dizerem: “Lamentamos o
nosso país é produtor de petróleo, mas os campos de protempo em que as bombas caíram sobre nós … É verdade dução estão sob o controle das tropas norte-americanas?
que tínhamos medo das bombas; no entanto, estávamos
Além disso, o Sr. Trump, quem decide a ordem mundial,
mais confortáveis. Hoje, as bombas não nos ameaçam
acaba de anunciar sua vontade de não sair dessa região
mais, mas tudo o mais nos sufoca... ”.
do nordeste da Síria. Por que nossa moeda tem que sofrer
uma desvalorização galopante e constante? Quem tem
Um amigo médico me disse que, para completar o tratainteresse nisso?
mento de quimioterapia de uma paciente, ele precisava de
um medicamento que o governo sírio costumava fornecer Por que empobrecer um povo que vivia com dignidade e
gratuitamente. Hoje custa mais de 4 milhões de libras
querem nos tornar, a todo custo, um mendigo e endividasírias... Imagine o que isso significa quando um salário
do? Quem decidiu nos privar de eletricidade, combustível,
muito bom mal chega a cem mil libras sírias!
gasolina, pão, remédios e tantas outras necessidades
básicas?
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Em outro parágrafo (26), o Papa nos diz:
“Isto não surpreende, se atendermos à falta de horizontes
capazes de nos fazer convergir para a unidade, pois em
qualquer guerra o que acaba destruído é “o próprio projeto
de fraternidade, inscrito na vocação da família humana”,
pelo que “toda a situação de ameaça alimenta a desconfiança e o retraimento”. Assim, o nosso mundo avança
numa dicotomia sem sentido, pretendendo “garantir a
estabilidade e a paz com base numa falsa segurança sustentada por uma mentalidade de medo e desconfiança”.
As palavras do Santo Padre explicam essa desilusão do
povo sírio.
Como podemos falar de projeto de fraternidade quando
nos é imposta uma falsa segurança sustentada por uma
mentalidade de medo e desconfiança?
Como entender que neste século 21 as grandes potências
decidem o destino e o futuro de um país?
E embora muitas vezes estejamos decepcionados, cansados e preocupados, continuamos, como Maristas Azuis, a
semear esperança com o melhor de nossas possibilidades.

oferecê-la como presente de Natal no seguinte endereço:
https://www.amazon.it/Lettere-Aleppo…/dp/8878923982
O projeto “Pão Compartilhado” continua atendendo os
idosos. De fato, 170 idosos, que vivem sozinhos em
situação precária, sem família e sem sustento, recebem
diariamente uma refeição quente com frutas e pão, preparada por cerca de dez senhoras maristas azuis. Os jovens
voluntários que distribuem estas refeições, em resposta
ao convite do Papa aos jovens por ocasião da 32ª Jornada
Mundial da Juventude, recolhem as palavras de sabedoria guardadas por estes idosos. Eles estão participando
da campanha lançada por Laity Family Life (http://www.
laityfamilylife.va/).
Ouvindo as queixas das pessoas, não poderíamos ficar
sem uma resposta. Tomamos a iniciativa de distribuir uma
cesta de alimentos substancial para 700 das famílias mais
pobres.
Os projetos dos Maristas Azuis
Como o governo sírio não promulgou um 2º confinamento
do país, os demais projetos Maristas Azuis foram retomados normalmente desde setembro de 2020.

Os Maristas Azuis
Queremos compartilhar algumas boas notícias com você.
No sábado, 5 de dezembro de 2020, e por ocasião do Dia
Mundial do Voluntariado, a FOCSIV (Federação das Organizações Cristãs do Serviço de Voluntariado Internacional)
concedeu ao Dr. Nabil Antaki seu 27º prêmio de voluntariado internacional. Este é um novo reconhecimento de um
organismo internacional pelo compromisso do Dr. Nabil e
pelo trabalho dos Maristas Azuis.
Nosso livro “As Cartas de Alepo” foi publicado nas versões
em espanhol e italiano.
A versão espanhola, com o título “CARTAS DE ALEPO”,
é publicada pela editora marista “Edelvives”. Você pode
adquiri-lo e dar como presente de Natal nos seguintes
endereços:
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/cartas-de-alepo
https://www.casadellibro.
com/…/9788415995388/11931342…
https://www.amazon.es/Cartas…/dp/8415995385/
ref=sr_1_1…
Quanto à edição italiana, publicada pela Harmatan Italie
sob o título “LETTERE DA ALEPPO”, você pode adquiri-la e

Os projetos educacionais “Aprender a Crescer” e “Eu
Quero Aprender” viram o número de crianças aumentar
significativamente. Novas instalações foram preparadas
para transformá-las em sala de aula.
A Oficina “Heartmade” teve 3 outras salas para permitir
uma maior produção.
Desde setembro de 2020, todos os membros do Maristas
Azuis passam por uma formação contínua, cujos temas
tocam o espírito marista e o sentido da solidariedade e do
voluntariado.
No momento em que você ler esta 40ª carta, o Natal
estará chegando.
Que este Natal seja um momento de reencontro, apesar
de todas as restrições que lhe são impostas.
Que este Natal seja um momento de oração por todas
as crianças do mundo. Que este Natal seja um tempo de
esperança.
Ir. Georges Sabé – Pelos Maristas Azuis de Aleppo
13 de dezembro de 2020
23 I DEZEMBRO I 2020
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COLÔMBIA

FIM DO PROGRAMA 2020 DO NOVICIADO
INTERPROVINCIAL DE MEDELLÍN

N

o último dia 8, com a primeira profissão do Ir. Kevin
Quezada, concluíram-se as atividades do ano no
Noviciado Interprovincial de Medellín. O Ir. Ricardo
Alfredo Mundo Dueñas, que também terminou o noviciado,
fez a primeira profissão em El Salvador. Além deles outros
dois candidatos à vida religiosa, depois dos dois anos
de noviciado, viverão um período de extensão durante
seis meses e quatro noviços concluíram o primeiro ano
começarão o segundo. Estão previstos oito novos noviços,
que começarão o primeiro ano em fevereiro 2021.

juntos, trabalho doméstico compartilhado, recreação mais
frequente e inovadora, mais tempo para férias juntos e
confraternizações.
Do ponto de vista externo, a relação com nossas famílias,
com a comunidade e com o Noviciado de Cochabamba
por via digital foi uma alegre novidade.

A interioridade parece ter sido uma experiência desafiadora para cada um, pois a pandemia testou nosso espírito.
Tivemos que fazer caminhos pessoais de aceitação e
O Ir. José Miguel Caballero Hierro, da Provincia Norandina, integração da nova situação. Sem dúvida, a experiência do
foi o mestre do noviciado deste 2014. No dia 8 de dezsilêncio, a escuta pessoal, os retiros mensais e os retiros
embro terminou seu serviço. O novo mestre do noviciado
de maio e novembro foram um apoio sólido. Deus acomé o Ir. Alejandro Herrera, da Província da América Central. panhou nossa jornada, nos encorajou e nos desafiou a
Além do mestre, a equipe de formação será formada pelos amar mais.
irmãos Jesús Hernández (vice mestre), da Província México Ocidental, e Geovanni Velasco, da Norandina.
Este ano nos ensina a acolher a austeridade relacional,
a admiração pelo simples e cotidiano, a viver o hoje e a
Abaixo aparece a síntese da experiência vivida no novicia- paciência, a compreender que a missão marista, mais do
do durante este ano particular, como descrita no boletim
que as atividades que são realizadas, é a forma de nos
de novembro.
relacionarmos com poucos ou muitos com os quais podemos nos encontrar próximos ou à distância. Agradecidos a
2020 no Noviciado Marista
Deus por seu amor e bondade, concluímos este ano.
Este 2020, no Noviciado
Marista de Medellín, foi um ano
complexo, marcado pela surpresa, incerteza, sobriedade,
criatividade e inovação, durante o qual fomos movidos
pela pandemia.
As atividades pastorais foram
diminuídas, era hora de nos
reinventarmos através da
participação nas plataformas
virtuais e redes sociais, em
colaborações esporádicas
com os centros educativos
maristas da Região e no
apoio ao nosso bairro através
de mensagens de incentivo
e cuidado. A experiência
fraterna na comunidade foi
acentuada pela convivência
diária e exclusiva: cozinhar
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O Vigário geral destaca que o desafio
da educação é “escutar, entender e propor

“C

omo sociedade, como
Maristas, não deixemos
roubar a escola. A escola
tem um valor em si mesma, que tem
a ver com a raiz ética do que significa educar. Creio firmemente que
temos uma belíssima tarefa, não somente para este século, senão para
os séculos seguintes”, afirmou o Ir.
Luís Carlos Gutiérrez, Vigário geral,
durante sua participação no terceiro Seminário de Aprendizagem e
Serviço (A+S), organizado pelo Setor
Marista do Chile, em parceria com a Província Marista do
México Central e com a Rede Coração Solidária, com o
tema: “Conecta-te a A+S: uma resposta pedagógica em
tempos de crise”.
A+S é uma metodologia que permite vincular conteúdos
curriculares com ações de serviço social. Traduz-se em
projetos que combinam a intencionalidade pedagógica
com os objetivos solidários. No encontro, realizado através
do Zoom, participaram irmãos e leigos educadores, desde
o nível pré-escolar até o nível universitário de diferentes
países da Região Arco Norte, América Central e América
do Sul.
O Seminário teve como objetivo identificar e analisar o
método ativo Aprendizagem-Serviço, valorizar a experiência de A+S e integrar os valores da solidariedade e
responsabilidade social/cidadã nos estudantes.
Entre os expositores, o Ir. Luís Carlos Gutiérrez abordou
o tema “Desafios da educação escolar no século XXI”;
Xus Martín (doutora em educação) tratou o argumento
“Para quê A+S em tempos de crise?”; Veleria Romero
(educadora marista) falou sobre “Trabalho em grupos
reflexivos: Respostas aos problemas sociais a partir do
A+S”; Chantal Jouannet (psicóloga) expôs “A+S uma das
respostas para a construção de novas realidades”. Além
das exposições também houve a apresentação de 18
trabalhos e projetos com intervenções de facilitadores do
México, Chile, Argentina e Bolívia.
Apresentação do Ir. Carlos Gutiérrez
O Vigário geral do Instituto Marista destacou que não podemos falar de escola e de educação no século XXI “sem
deixar de escutar os gritos das crianças e jovens que continuam ressoando nas portas, no interior e fora de nossas

escolas. E a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês
que apostam no serviço, e também a mim, é: escutamos?
Ouvimos esses gritos? Propomos alguma coisa? Eu creio
que isso é fundamental. E a metodologia que discutimos
agora é “escutar, entender e propor”, e isso provoca uma
mudança importante em nossa atitude na hora de responder às necessidades de nossas comunidades e as necessidades das crianças.”
Ao falar sobre o futuro das escolas, o Ir. Luís Carlos
destacou que “a educação a distância, online ou remota,
chegou para ficar, e isso não é somente um efeito da pandemia. Em alguns lugares os professores de um centro
começaram a partilhar suas aulas com companheiros de
outros centos. E os alunos tiveram a oportunidade de ouvir
outros professores. Temos que ser sábios em fazer isso e
ser mais segmentados.” Antes de concluir sua apresentação, o Ir. Luís Carlos disse: “Certamente, a história nos
moldou, mas podemos mudar também a história, e isso é
o que queremos fazer.
Veja, através deste link, a intervenção completa sobre
“Desafios da educação escolar no século XXI.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=24963018
97337064&id=108178355899945&_rdr
Espaço digital
O encontro foi também uma oportunidade para apresentar
a página web A+S
(www.aprendizaje.maristas.cl), um espaço digital que
permitirá partilhar testemunhos, recursos, planejamentos
e projetos de aprendizagem serviço, permitindo conectar
os educadores da América com o desafio de continuar
tecendo redes através da formação em solidariedade e
direitos humanos.
23 I DEZEMBRO I 2020
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CASA GERAL

REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL DE
ESPIRITUALIDADE E PATRIMÔNIO MARISTA

A

Comissão do Patrimônio Espiritual é composta pelos
seguintes membros: Ir. Antonio Ramalho (Brasil
Centro-Norte – Coordenador da Comissão), Ir. André
Lanfrey (L’Hermitage), Ir. Michael Green (Austrália), Sr.
Dyogenes P. Araujo (Brasil Centro-Sul), Ir. Patricio Pino
(Santa María de los Andes), Ir. Allan de Castro (Ásia Oriental), Ir. Vincent de Paul Kouassi (Distrito da África Ocidental), Ir. Omar Peña (América Central ) e Ir. Colin Chalmers
(Europa Centro-Oeste), também Arquivista Geral, nomeado
em janeiro de 2019. A comissão é acompanhada pelo Secretariado Irmãos Hoje, e os Irmãos Óscar Martín e João
Carlos do Prado são os Conselheiros-gerais de ligação
com a Comissão.
A Comissão se reuniu virtualmente no dia 8 de outubro de
2020 para avaliar o trabalho dos Irmãos em matéria de
patrimônio, gestão da espiritualidade, projetos, pesquisa e
elaboração de artigos para o Cadernos Maristas.
Após as palavras de boas-vindas aos membros da Comissão pelos Irmãos Ángel Medina e Antonio Ramalho, todos
os participantes tiveram a oportunidade de compartilhar o
trabalho que estão realizando.

o futuro: Simpósio, Curso de Patrimônio.
Realização, em junho de 2021, de uma reunião dos Conselhos-gerais dos quatro ramos da Sociedade de Maria
nos lugares maristas de origem, com o objetivo de unificar
e dinamizar o caminho de estudo e aprofundamento do
Patrimônio Marista comum. Será feita uma primeira visita
conjunta a esses locais.
Comissão para o Guia de Formação. Foi recentemente nomeado o grupo de Irmãos para esta tarefa. Vários especialistas serão consultados para renovar este documento, e a
Comissão de Patrimônio certamente estará incluída neste
delicado trabalho.
O Irmão Antonio Ramalho apresentou o tema da 39ª
edição do Cadernos Maristas, prevista para abril de 2021.
O Ir. André Lanfrey continuará coordenando a publicação.
A próxima reunião do grupo está marcada para janeiro
e uma reunião presencial está planejada para junho ou
setembro do próximo ano.

Segunda reunião virtual: janeiro de 2021 para retomar a
programação do CM39, outras publicações, como o FMS
Studia, o curso de Patrimônio. Possivelmente, em 26 ou
27 de janeiro, às 14h, horário de Roma. Reunião presenO Irmão Óscar Martín, conselheiro de ligação, apresentou cial: em janeiro será retomado o tema da sessão presenos seguintes temas à Comissão:
cial prevista para junho (21-25) ou setembro (20-24) de
Elaboração dos textos da Regra de Vida e Constituições.
2021, para maior segurança. Serão abordados os temas
Organização do cronograma de trabalho da Comissão para do Simpósio e o curso de Patrimônio.
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CASA GERAL

REUNIÃO POR REGIÕES DE DELEGADOS DE SOLIDARIEDADE

N

os dias 9 e 10 de dezembro, 31 representantes da
Solidariedade, de 24 Unidades Administrativas, participaram da primeira reunião por região organizado pelo
Secretariado de Solidariedade. Foram realizadas cinco reuniões
(África, América Sul, Arco Norte, Ásia-Oceania e Europa) via
videoconferência. Junto com os representantes provinciais
de solidariedade, tivemos também representantes da SED,
“Corazón Solidario” e UMBRASIL. As reuniões foram animadas
pelos irmãos Francis e Ángel Diego, diretores do Secretariado
de Solidariedade.
O principal objetivo destas reuniões foi o
de ter a oportunidade de conhecer uns aos
outros e de compartilhar o que somos e
o que fazemos. Indiretamente, com esta
reunião, pudemos fortalecer alguns dos
apelos do XXII Capítulo Geral. Descobrimos
mais uma vez o sentido de pertencer a uma
“família carismática global”, compartilhando a vida marista em
toda sua diversidade e crescendo no desejo de agir como um
corpo global.
Construindo pontes
Neste tempo, ainda marcado pela pandemia, tentamos responder com criatividade, aproveitando as novas tecnologias
para entrar em comunicação, para fortalecer os laços, para ser
construtores de pontes em meio à nossa sociedade.
Na partilha simples e fraterna, vivida em todas as reuniões, são
reforçados nossos compromissos de continuar atentos às necessidades de nosso mundo, de caminhar “com as crianças e
jovens marginalizados pela vida” e de construir um mundo mais
justo e mais humano. Podemos realmente dizer que experimentamos um sentimento de pertencer à mesma família, além da
diversidade cultural e linguística: pessoas de mais de 20 países
compartilhando, trabalhando e sonhando com o mesmo ideal.

A preocupação com os Direitos da Criança, o crescimento em
conscientização e ação ecológicas, a educação solidária em
nossas obras educativas, a atenção às necessidades emergentes, a busca criativa de modelos alternativos, o aumento de
nossa presença às margens do mundo, o trabalho em rede e
em colaboração são questões que apareceram com frequência no compartilhamento. Todos elas representam um desafio
para o mundo marista. Todos elas são, da mesma forma, uma
realidade já presente nos cinco continentes.
Rede de solidariedade
Durante as diversas reuniões pudemos compartilhar nossas principais preocupações no
campo da solidariedade, bem como algumas
ações que estão sendo desenvolvidas em
cada Unidade Administrativa. São ações e
preocupações que abrangem os mais variados campos da solidariedade.
A partir do Secretariado de Solidariedade queremos agradecer
aos participantes, assim como às suas equipes de trabalho.
Agradecemos a sua disponibilidade, seu ser marista, seu trabalho em favor dos mais necessitados, tentando responder às
necessidades emergentes de nosso tempo. Foi uma oportunidade para descobrir toda a riqueza do Instituto Marista nos
cinco continentes.
Gostaríamos também de agradecer ao Irmão Teófilo por seu
serviço de tradução: uma grande ajuda, e um grande serviço,
colocando seus dons a serviço dos outros. Obrigado, Ir. Teófilo!
Marcelino foi tocado pelas necessidades de seu tempo e soube
responder a elas. Pedimos a Deus, através da intercessão da
Virgem Maria, que abra nossos corações para descobrir as necessidades de nosso ambiente e nos dê forças para responder
com ousadia a cada uma delas.
Secretariado de Solidariedade
23 I DEZEMBRO I 2020
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Feliz Natal e até 7 de janeiro

O Departamento de Comunicações da Administração Geral do Instituto
deseja a todos um feliz e santo Natal.

Obrigado por nos ter acompanhado semanalmente
durante este 2020. Um agradecimento especial
aos tradutores, que gratuitamente trabalham para
que possamos disponibilizar essas informações
que querem ser um instrumento de união da Família Marista Global. Os nossos tradutores são Heloisa Afonso de Almeida Sousa (Brasil Centro-Norte) e

os Irmãos Gilles Hogue (Canada), Jean-Pierre Cotnoir (Canada), Manoel Soares (Brasil Centro-Norte),
Douglas Welsh (West Central Europe), Jeff Crowe
(Administração Geral) e Michael Sexton (Austrália).
O próximo número do boletim será publicado no
dia 7 de janeiro.

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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