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NOTÍCIASMARISTAS

E m 2016, o Secretariado Irmãos Hoje 
preparou um primeiro mapa com os 
centros de formação inicial de jovens 

que se preparam para se tornarem Irmãos 
Maristas; é hora de renová-lo.
No início de 2020, o Secretariado teve 
como uma de suas prioridades o desen-
volvimento de um novo Diretório de Casas 
de Formação Marista, apresentando um 
mapa atualizado. Durante o encontro com 
os responsáveis   das Unidades Adminis-
trativas (UAs), em fevereiro de 2020, o Ir. 
Ernesto Sánchez, Superior-geral, pediu ao 
Secretariado que fizesse uma apresentação sobre a formação 
no Instituto, especificamente em resposta a duas perguntas: de 
onde são e quantos centros há?
Com a ajuda da Comissão Internacional Irmãos Hoje, assim 
como a dos líderes das UAs, pudemos reunir as informações 
necessárias com o intuito de compartilhá-las não apenas com 
os líderes das UAs, mas também com todo o Instituto. No 
entanto, percebemos que os dados relativos à formação são 

muito variáveis, ou seja, os números mudam constantemen-
te. Portanto, vimos a necessidade de fazer atualizações pelo 
menos duas vezes durante o ano.
O trabalho de completar o diretório nos permitiu conectar 
diretamente com a maioria dos formadores. Antes da pan-
demia, o Secretariado havia traçado um plano de visitas às 
diversas casas de formação e poder ter um encontro com os 
Irmãos e os formandos. Quando chegou a pandemia, tivemos 

■ O Conselho Geral iniciou as sessões plenárias do mês de 
fevereiro.  Durante esta primeira semana, os conselheiros 
estão compartilhando sobre o acompanhamento que deram 
às Províncias e Distritos, bem como às Regiões durante os 
últimos quatro meses. Estão também revisando os últimos 
ajustes que foram feitos nos quatro idiomas aos textos das 
Constituições, Estatutos e Regra de Vida, tendo em vista a 
iminente impressão desses documentos.
■ Na segunda-feira, os conselheiros-gerais Irmãos Ben e Ken 
encontraram o Superior do Distrito do Pacífico, Ir. John Hazelman, 
para acompanhar a participação marista na Royal Commission of 
Abuse in Care Inquiry, que se realiza na Nova Zelândia.
■ Na terça-feira, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior-Geral par-
ticipou no Vaticano da missa celebrada pelo Papa Francisco 
para celebrar a Vida Religiosa.

■ Nesse mesmo dia, os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e 
Ben se encontram com o Ir. Carlos Alberto, diretor do Secre-
tariado de Educação e Evangelização para acompanhar as vá-
rias iniciativas em andamento coordenadas pelo Secretariado.
■ Na terça-feira, os Conselheiros-Gerais Irmãos Sylvain e 
Óscar participam da reunião virtual com o Conselho Regional 
da América Sul.
■ Na quinta-feira, o Secretariado de Educação e Evangeliza-
ção se encontra virtualmente com representantes das editoras 
maristas para continuar a organização do evento de inaugura-
ção da Rede de Escolas Maristas.
■ Na sexta-feira, os diretores do Secretariado de Solidarieda-
de, Irmãos Francis e Ángel Diego, participarão de um webinar 
organizado pela comissão JPIC da UISG e USG para motivar a 
promoção da Laudato si entre os religiosos.

administração geral

CASA GERAL

MAPA-MÚNDI DA FORMAÇÃO MARISTA

https://champagnat.org/pt/mapa-mundi-da-formacao-marista/
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que reorganizar nossos planos. Porém, graças à tecnologia que 
conhecemos hoje, o “encontro” foi possível.

Baixe o diretório em PDF

Conectando formandos e formadores
Para conectar todas as casas de formação, criamos um grupo 
no Facebook – FMS 20May – e o lançamos no dia 6 de junho 
de 2020. Além disso, convidamos os formadores e formandos 
a produzirem pequenos vídeos sobre sua vida e sua comu-
nidade e compartilhá-los com os demais do mundo marista. 
Tivemos grande sucesso em ambos.
Em outubro de 2020, pedimos novamente à Comissão Interna-
cional Irmãos Hoje que fizesse um levantamento nas diferentes 
unidades administrativas para atualizar nossos dados sobre as 
casas de formação. Também recebemos informações dire-
tamente dos formadores ou coordenadores da formação. No 

final de novembro, tínhamos praticamente as informações em 
mãos. Paralelamente à coleta de dados, localizamos cada uma 
das casas de formação em um mapa-múndi. Antes do final de 
2020, o mapa-múndi da formação marista estava pronto para 
ser distribuído.

A pandemia
Deve-se notar que a formação não foi poupada dos efeitos da 
pandemia. Como muitas fronteiras foram fechadas, há forman-
dos em várias partes do mundo que não puderam ir para suas 
casas de formação, por isso se encontram em uma situação 
especial seguindo a formação online ou acompanhados por 
irmãos à espera de sua incorporação em suas respectivas 
comunidades quando as viagens o permitirem. Assim, em 
vários lugares, surgiram as hoje conhecidas “casas de forma-
ção paralelas” que foram abertas tanto nas casas de formação 
existentes como nas comunidades apostólicas.

ESTADOS UNIDOS

IR. JOSEPH TESTON, 100 ANOS DE VIDA E SERVIÇO

O Ir. Joseph Teston, há mais de 80 anos Irmão Marista, 
celebrou seu centésimo aniversário em 24 de janeiro de 
2021, nos Estados Unidos. Ele é o primeiro marista nos 

Estados Unidos a alcançar este marco desde que os Irmãos 
estabeleceram sua primeira escola em Lewiston, Maine, em 
1886.
O Ir. Joseph Teston, natural de Savannah, encontrou os Irmãos 
Maristas pela primeira vez aos 5 anos de idade quando entrou 
na Escola Marista. “Tenho sido um marista desde então”, disse 
ele. Em 1938, ele entrou no Noviciado e emitiu seus primeiros 
votos como irmão religioso em 1940. E em 1945, ele fez seus 
votos finais.
O Ir. Joseph é bacharel em Educação pela Universidade de 
Fordham, Bronx, (1946), mestre em Matemática pela Univer-
sidade de Columbia, (1948), doutor honoris causa em Educa-
ção pela Universidade de La Salle, Manila (1972) e graduado 
honoris causa em Educação pela Universidade de Notre Dame 
em Marbel, Filipinas (2008), onde atuou como Reitor de 1966 
a 1972. Em 1977 ele recebeu um Mestrado em Teologia pelo 
Seminário da Imaculada Conceição, Douglaston.
O Ir. Joseph começou sua carreira docente em 1942 na 
Academia St. Ann’s, Manhatten (hoje Archbishop Molloy High 
School, Queens). Em 1948, ele e três outros irmãos se propu-
seram para ir às Filipinas para ajudar no estabelecimento de 
escolas na ilha de Mindanao após a Segunda Guerra Mundial. 
À medida que mais irmãos se apresentaram para a missão, 
e que o número de vocações filipinas para a vida marista 

aumentou, escolas primárias, secundárias, colégios e universi-
dades foram estabelecidas em Cotabato, Marbell, Lago, Jolo, 
Kidapawan e Marikina. Em certo momento, 1960-1963, o Ir. 
Joseph foi nomeado líder do Distrito Marista das Filipinas.
Após 24 anos de trabalho missionário nas Filipinas, o Ir. Joseph 
voltou a Nova York em 1972 e se estabeleceu na comunidade 
dos Irmãos na Archbishop Molloy High School. Lá ele continuou 
a ajudar a missão nas Filipinas angariando fundos para as 
obras. Em 1975, ele se mudou para o estado da Geórgia para 
assumir várias missões de ensino e na diocese em Augusta e 
Savannah. Em 2001, ele se mudou para Miami, Flórida, onde 
ajudou em vários programas pastorais e de formação dentro da 
Arquidiocese de Miami. Em 2011, ele se aposentou do trabalho 
tradicional e se mudou para o Champagnat Hall, no Bronx, 
onde está desfrutando de um merecido descanso, após 81 
anos de serviço aos Irmãos Maristas e à Igreja.

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/MaristFormationHouses_December2020.pdf
https://champagnat.org/pt/ir-joseph-teston-100-anos-de-vida-e-servico/
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Sob a coordenação do Setor de Vida Consagrada e 
Laicato, da Província Marista Brasil Centro-Norte, de 18 
a 23 de janeiro, aconteceu a Escola Vocacional Marista, 

versão Sudeste, via Zoom, com mais de 64 participantes. No 
decorrer da semana, foram vivenciados momentos signifi-
cativos de partilhas, oficinas, rodas de conversa, momentos 
orantes e muito diálogo, sobretudo com a escuta de jovens. 
Esses momentos foram vivenciados a partir dos eixos forma-
tivos, os quais sustentam a intencionalidade da Escola. Neles, 
foram abordados conceitos que ajudaram os participantes a 
aprofundarem os mais diversas temas referentes à Animação 
Vocacional.

A Escola ofereceu assessoria sobre “Análise de Conjuntura 
Social”, “Olhar a Igreja a partir do Papa Francisco – jovens e 
Amazônia”, “Perspectivas socioemocionais no acompanha-
mento vocacional” e “Acompanhamento Vocacional Virtual”. 
Também houve oficinas sobre “Projeto de Vida”, “Afetividade e 
Sexualidade”, “Mídias sociais” e “Corporeidade”.

O espaço-tempo virtual da Escola Vocacional proporcionou 

novos caminhos de atuação para os/as animadores/as vocacio-
nais, ajudando-lhes a perceber as necessidades e especificida-
des de cada vocacionado/a que lhes são confiados/as.

Esta edição, a primeira totalmente virtual, ficará para a história, 
marcando a importância de estar atentos aos sinais dos 
tempos e se qualificar bem para a missão de acompanhar as 
juventudes na construção de seu projeto de vida.

A Escola Vocacional, promovida pela Província Marista Brasil 
Centro-Norte em parceria com a Conferência dos Religiosos do 
Brasil e Universidade Católica de Brasília, é o único projeto-es-
cola sobre Animação Vocacional no Brasil, e recebe, anual-
mente, cerca de 50 congregações diferentes em suas edições.

Nestes 15 anos, desde que começou, a Escola Vocacional já 
recebeu 737 participantes, de todo Brasil e do mundo. O proje-
to inovador é uma forma de atender a demanda dos processos 
de Animação Vocacional, e oferece aos participantes auto-
conhecimento, entendimento e preparação, tanto no âmbito 
pessoal como profissional.

PASTORAL VOCACIONAL

BRASIL CENTRO-NORTE PROMOVE MAIS UMA
EDIÇÃO DA ESCOLA VOCACIONAL MARISTA

https://champagnat.org/pt/brasil-centro-norte-promove-mais-uma-edicao-da-escola-vocacional-marista/
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COLÔMBIA

SETE NOVIÇOS INICIAM SEU PRIMEIRO ANO
DE FORMAÇÃO NO NOVICIADO DE MEDELLÍN

Sete candidatos à vida 
marista de quatro provín-
cias da Região Arco Norte 

entram no Noviciado La Valla, 
em Medellín, Colômbia, no dia 2 
de fevereiro iniciando essa etapa 
de formação com o lema “Maria, 
discípula que age em silêncio, 
guarda-nos em teu coração”.

Os noviços são: Jhonathan Ale-
xander Cruz Hurtado (Colômbia, 
Norandina), Cristóbal Sebastián 
Tovias Fraga (México Ocidental), 
Xavier Sebastián Males Armas 
(Equador, Norandina), Saúl 
Isaías Conza Salazar (Equador, 
Norandina), Victor Hugo Franco 
Méndez (México Central), Gerson 
Alexander Pooc Asig (Guatemala, 
América Central) e Jorge Luis 
Martínez Hernández (Nicarágua, 
América Central).

A equipe de formado-
res é composta pelos 
Irmãos Alejandro Her-
rera, mestre de noviços 
(América Central), Jesús 
Hernández, vice mestre 
(México Ocidental) 
e Geovanni Velasco 
(Norandina).

No dia da festa da 
vida consagrada, 2 de 
fevereiro, os formadores 
receberão os noviços 
em uma celebração durante a qual os candidatos à vida con-
sagrada maristas receberão as Constituições do Instituto, os 
apelos do XXII Capítulo Geral e a Cruz Marista.

A equipe de formação e os noviços convidam todos os maris-
tas de Champagnat a participar da celebração conectando-se 
virtualmente ao canal YouTube ou através da página FaceBook 

às 18h, horário de 
Colômbia.
Junto com os sete 
novos noviços, quatro 
noviços começarão o 
segundo ano de forma-
ção: Mesvin Marroquín 
(Guatemala), Ernesto 
Da Costa (Venezuela), 
Gerardo Rivera (El Sal-
vador) e Pedro Pinzón 
(México Central).

O Noviciado de Medellín
Este noviciado é uma casa de formação internacional, onde 
os jovens das províncias da América Central, México Central, 
México Ocidental e Norandina, iniciam sua caminhada na vida 
consagrada; esta é uma expressão da Família Carismática 
Global, que responde ao apelo do último Capítulo Geral de criar 
uma família global.

https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/
https://www.fmsnor.org/
https://maristas.org.mx/
http://maristas.mx/
http://www.maristasac.org/portal/
https://champagnat.org/pt/sete-novicos-iniciam-seu-primeiro-ano-de-formacao-no-noviciado-de-medellin/
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/videos/729629941026372/
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2 DE FEVEREIRO

XXV JORNADA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA

Hoje, 2 de fevereiro, festa da Apresentação do Senhor 
no Templo, a igreja celebra a XXV Jornada Mundial 
da Vida Consagrada. Atualmente existem 649 mil 

religiosas e 184 mil religiosos em todo o mundo. Entre eles 
cerca de 2.700 Irmãos maristas abraçaram essa vocação 
e se dedicam a tornar realidade o sonho de São Marcelino 
Champagnat, de fazer conhecer e amar a Jesus Cristo, tra-
balhando especialmente com as crianças e jovens que estão 
na periferia do mundo.

Na Exortação Apostólica Vita Consecrata, o Papa João Paulo 
II afirma que “a vida consagrada está colocada mesmo no 
coração da Igreja , como elemento decisivo para a sua mis-
são, visto que exprime a íntima natureza da vocação cristã 
e a tensão da Igreja-Esposa para a união com o único 
Esposo”.

Em relação ao religioso irmão e a vida consagrada, 
o documento do Vaticano “Identidade e Missão do 
Religioso Irmão na Igreja” sublinha que “o religioso 
irmão e as religiosas, com a sua participação no 
mistério salvador de Cristo e da  Igreja,  são  memória  
permanente  para  todo o povo cristão da importância 
do  dom  total  de  si  mesmo  a  Deus e de que a 
missão da Igreja, respeitando as diferentes vocações 
e ministérios no seu interior, é única e compartilhada 
por todos”.

Em relação à missão dos Irmãos Maristas, o XXII Capítulo 
Geral destaca que a sua “vocação implica uma disponibilida-
de global em nossa família mundial, comprometendo-nos na 
transformação do mundo, al lado dos pobres, especialmente 
as crianças e jovens. o Ser irmãos nos chama a ser sinais de 
humanidade plena, o que implica curar as feridas de nossa 
vida, promover a dignidade de cada pessoa e cuidar de 
nossa casa comum”.

Junto com o Papa Franciso, que celebrará a santa missa 
no Vaticano às 17:30, hora italiana, pedimos que o Senhor 
inspire aos religiosos e religiosas a serem voz profética e 
farol de esperança neste mundo turbulento.

https://champagnat.org/pt/xxv-jornada-mundial-da-vida-consagrada/
https://youtu.be/-my0vy6bh5o
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SECRETRARIADO DE SOLIDARIEDADE

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, 2: FOME ZERO

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
marcam uma série de pontos para trabalharmos na 
busca para melhorar nosso mundo. Essas metas 

são ambiciosas, sim, e também podem ser alcançadas. 
Querem ser alcançadas até o ano 2030. Ainda temos 10 
anos! Um grande caminho a percorrer e uma oportunidad 
e de crescer como humanidade, como sociedade, como 
cristãos, como maristas.

O segundo desses obje-
tivos propõe erradicar a 
fome no mundo, sob o 
título “Fome Zero”. Não é 
um novo objetivo. Como 
Maristas de Champagnat, 
trabalhamos há muitos 
anos para reduzir as 
desigualdades, para evitar 
que outros seres humanos 
passem fome.

A situação da pandemia 
agravou significativamente 
muitas situações de desi-
gualdade, especialmente 
entre os mais vulneráveis   
de nossa sociedade. Os 
últimos relatórios de or-
ganizações internacionais 
levantam uma voz de alarme em referência à erradicação 
da fome no mundo.

Como Maristas, em muitos cantos do mundo, projetos 
emergenciais estão sendo implementados. Os projetos 
locais, provinciais, regionais e também da Administração-
-geral procuram responder às necessidades emergentes 
que surgiram nos últimos meses. Situações causadas não 
apenas pela Covid-19, mas também por outras causas. 
Projetos na Síria, Chile, Camarões, Honduras… A necessi-
dade é urgente e nossa resposta também o deve ser e está 
sendo.

O XXII Capítulo Geral nos falou de construção de pon-
tes. Também na luta pela erradicação da fome podemos 
construir pontes, trabalhar juntos, ajudar uns aos outros 

de diferentes partes do mundo. Todos os dias observamos 
a generosidade do mundo marista, ajudando em outras 
partes do mundo, colaborando com outras instituições 
e congregações, abrindo nosso campo de ação além de 
nossas próprias obras. Não é isso também o que o Papa 
Francisco nos pede em Fratelli Tutti?

As crianças merecem atenção especial, principalmente as 

mais novas. Sabemos que uma alimentação inadequada 
pode condicionar o pleno desenvolvimento da pessoa. Nós, 
especialmente vocacionados a trabalhar com crianças e jo-
vens, temos uma clara provocação: “enfrentar os desafios 
atuais”. A fome é um dos desafios atuais. Fome no curto 
prazo, por meio de programas e projetos para amenizar 
esse flagelo que atinge milhões de pessoas. A fome a mé-
dio e longo prazo, através de uma educação de qualidade, 
que permita às crianças e jovens de hoje desenvolverem-
-se plenamente e adquirirem os recursos e competências 
necessários para a sua vida futura e a das suas famílias. 
Muitos de vocês, irmãos e leigos, conhecem, em primeira 
mão, a realidade da fome e sabem a importância de uma 
boa educação neste assunto.

Marcelino aprendeu a enfrentar as situações de doença, 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://champagnat.org/pt/objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel-2-fome-zero/
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CAMBOJA: MARIST SOLIDARITY CAMBODIA – 
LAVALLA PROJECT

FRANÇA: NOTRE DAME DE L’HERMITAGEAUSTRÁLIA: COMUNIDADE DE SOMERTON PARK

EL SALVADOR: ANIVERSÁRIO DO IR. JOSÉ ANTONIO 
OCHOTOREMA

ROMÊNIA: CENTRUL DE ZI MARISTI

mundo marista

ESPANHA: ESCOLA MARISTAS CHAMPAGNAT – 
GUADALAJARA

dor, fraqueza próprias 
e em seu ambiente. A 
nossa espiritualidade 
também está enraiza-
da nestas situações, 
com um coração com-
passivo e sensível aos 
problemas concretos 
das pessoas, em par-
ticular das crianças.

O Irmão Ernesto, 
Superior Geral, nos 
convidou em sua cir-
cular “Lares de Luz” 
a cuidar da vida e a gerar vida nova. Cuidar e gerar, dois 
verbos que temos que entender “para fora”. Esse cuidado 
e essa geração de vida devem ser “em saída”, “para fora”, 
não podem ser um movimento puramente egoísta em rela-
ção a nós mesmos. Podemos imaginar Deus-Trindade que 
não quisesse sair ao encontro do ser humano, cuidar dele 
e “dar vida em abundância”?

Felicitações 
àqueles que 
estão diretamen-
te envolvidos 
em ajudar os 
famintos. Muito 
incentivo para 
continuar com 
sua tarefa. Para 
aqueles de nós 
que não atuam 
diretamente 
nessas situações, 
coragem para fa-
zer a nossa parte. 

Todos somos chamados a dar o melhor de nós, a partir da 
nossa realidade concreta. Idade, nacionalidade ou habilida-
des não importam. Todos somos chamados, hoje e sempre, 
a responder com generosidade ao clamor do nosso mundo 
de hoje.

Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado de Solidariedade

https://champagnat.org/pt/objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel-2-fome-zero/
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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

EAST ASIA

PROCESSO DE REVISÃO INTERMEDIÁRIA
E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A Província East Asia lançou os Processos de Revisão 
Intermediária e Planejamento Estratégico nos dias 19 e 
20 de janeiro de 2021 por videoconferência. Cerca de 

270 pessoas do setor Coreia-Japão, do setor das Filipinas e do 
setor da China participaram do evento.

O encontro virtual contou com sessões online sobre as últimas 
tendências, contextos e orientações da Igreja e da Congrega-
ção Marista. A primeira sessão permitiu discussões e inter-
câmbios sobre os abusos na Igreja e suas manifestações. Na 
segunda sessão, o Irmão Ernesto Sánchez, Superior-geral, 
esteve presente e afirmou que um mundo melhor ainda é 
possível, apesar da realidade da COVID-19 que tem causado 
estragos no mundo e perturbado todos os seus planos. Ele 
desafiou os participantes a construir lares de luz que cuidem 
da vida e gerem vida. Na mesma sessão, o Irmão Jeff Crowe, 
responsável pelo Programa LaValla200>, descreveu e compar-
tilhou as experiências de comunidades mistas onde irmãos e 
leigos vivem em comunhão.

Para a terceira sessão, o Irmão Alberto Parise, MCCJ, o 

Irmão Ángel Diego Garcia Otaolo (diretor do Secretariado da 
Solidariedade) e a Sra. Cheryl Dugan explicaram como cuidar 
de nossa casa comum ao comemorarmos o 5º aniversário 
da Laudato Si. Eles também apresentaram os 7 Objetivos 
esperados para levar a ações concretas e liderar a conversão 
ecológica.

O encontro virtual culminou com a quarta sessão sobre a 
Fratelli Tutti, a recente encíclica do Papa Francisco, quando o 
Padre Albert Alejo, s.j., exortou os participantes a oferecerem 
educação moral e política aos alunos.

No final, o Ir. Dominador Santiago, Provincial da East Asia, 
compartilhou sua reflexão sobre o “amar e servir”. Ele falou 
convidando todos a fazerem sua parte para ter uma participa-
ção justa na construção do Reino de Deus. Além disso, enco-
rajou a participação ativa na preparação do Plano Estratégico 
Provincial e destacou a ideia de que, fazendo a nossa parte, 
fazemos tudo em nome do serviço e do amor.

Christopher James Ferrer

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://www.facebook.com/maristeastasia/
https://champagnat.org/pt/a-provincia-east-asia-lancou-seu-processo-de-revisao-intermediaria-e-planejamento-estrategico/

