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NOTÍCIASMARISTAS

Durante a sessão plenária, tradicionalmente o 
Conselho Geral reserva uma semana para en-
contrar os diretores dos 4 secretariados e outros 

departamentos da Administração Geral. Durante esse 
mês de fevereiro, esse período de encontro começou no 
dia 9 e se estenderá até dia 15. Alguns membros desse 
grupo não se encontram na Casa Geral e participarão de 
maneira virtual.

Os objetivos gerais da Semana são:
• Criar espírito de equipe, de fortaleza e de inspiração para 

enfrentar os desafios da missão no contexto da pandemia 
e pós-pandemia.

• Revelar a riqueza e as possibilidades das metodologias uti-
lizadas durante a pandemia para continuar a servir melhor 
a vida e a missão maristas. Determinar o que restará.

• Permanecer alinhados com a visão e as iniciativas do 

■ Durante essa semana, o Conselho Geral se reúne com 
os diretores dos 4 secretariados e outros departamentos da 
Administração Geral.
■ Nos dias 8 e 9, os Irmãos João Carlos, Ben, Libardo y Goyo 
participaram da reunião do Conselho Regional da Europa 
Marista.
■ Na quarta-feira, o Ir. Ben encontra membros da Co-
missão Internacional de Missão para discutir sobre o que 
está nascendo de novo na educação marista. Junto com 
a mesma comissão, encontrará representantes da região 

Europa e África.
■ Os Irmãos João e Ben, na quarta-feira, preparam o retiro 
em nível europeu, sobre a Regra de Vida.
■ No mesmo dia, o Ir. Bem encontra os líderes maristas da 
Ásia e Oceania para discutir o programa de formação para o 
noviciado nas duas regiões.
■ Os Irmãos Luis Carlos, Ben e Beto, na quinta-feira, encon-
tram-se com representantes jesuítas para trocar experiências 
sobre a plataforma digital usada por eles para a Rede de 
Escolas (Educate Magis).

administração geral

CASA GERAL

SEMANA COLABORATIVA PARA SECRETARIADOS
E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

https://champagnat.org/pt/semana-colaborativa-para-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
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Plano Estratégico 
e, sobretudo, com 
as respostas aos 
apelos e orienta-
ções do Capítulo 
Geral.

• Compreender 
a evolução das 
atividades dos 
Secretariados e 
Departamentos 
e suas projeções 
para 2021, assim 
como os ecos 
e sugestões do 
Conselho Geral.

• Desenvolver as atividades ordinárias e as atividades admi-
nistrativas.

• Partilha fraterna 
de vida, liderança e fé.

Este memento de 
encontro é importante 
para fazer uma foto-
grafia da animação 
do Instituto a partir da 
Administração Geral, 
sublinhando o que foi 
feito até agora e vis-
lumbrando os próximos 
passos.

A semana é marcada 
pela partilha, pela oração e, dessa vez, também pela formação. 
Um dia será dedicado à formação sobre o tema da ecologia e 
outro ao tema da Proteção de Menores.

ESPANHA

REUNIÃO DE CMI E DO SECRETARIADO DE 
SOLIDARIEDADE COM A DIRETORIA DA ONG SED

R                       ealizou-se na última 
sexta-feira, dia 29 de 
janeiro, a reunião entre 

a Diretoria da ONG SED, na 
Espanha, com a CMI e o Se-
cretariado de Solidariedade. 
Mais um passo para seguir 
fazendo caminho juntos, 
para continuar nos conhe-
cendo entre as diferentes 
realidades, para abrir novas 
possibilidades para o futuro.

O Irmão Valdicer Fachi, da 
CMI, e Ángel Diego, do Secretariado de Solidariedade, com-
partilharam seus projetos atuais e futuros. Também a partir 
da SED foram expostas algumas linhas de atuação, bem 
como qual é a sua realidade como ONG. Ocorreu interessante 
intercâmbio de vida marista dedicada à solidariedade em vários 
âmbitos. Estiveram presentes na SED quase todos os membros 
do seu Conselho de Administração, representantes das Provín-
cias de L’Hermitage, Ibérica, Compostela e Mediterrânia.

A iniciativa surgiu dos membros da Diretoria da SED com o 
objetivo de poder compartilhar os respectivos trabalhos, bem 
como esclarecer algumas dúvidas que permitam um maior 
trabalho em colaboração no âmbito da solidariedade e do 
voluntariado marista.

Uma experiência de caminhar juntos, diferente e complementar 
em diversos lugares do Instituto, mas com o mesmo carisma. 
Em suma, família marista global.

https://www.sed-ongd.org/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://maristasiberica.es/
https://maristascompostela.org/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://champagnat.org/es/encuentro-del-cmi-y-del-secretariado-de-solidaridad-con-la-junta-directiva-de-la-ong-sed/
https://champagnat.org/pt/semana-colaborativa-para-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
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"Como em toda história, 
existe uma pré-história 
porque, na realidade, 

a Escola dos Formadores havia 
começado três ou quatro anos an-
tes, na casa do Noviciado Marista 
de Argüello, Córdoba, com uma 
modalidade diferente, mas tão 
séria e exigente como hoje.

O objetivo dessa Escola é formar 
religiosos, religiosas e sacerdotes 
que trabalham nas respectivas 
casas de formação ou seminá-
rios, proporcionando-lhes uma 
formação nas dimensões espiri-
tual, psicológica e pastoral, para 
que possam realizar o seu trabalho na promoção, formação e 
acompanhamento humano-espiritual de seus candidatos. O 
curso completo tem a duração de 3 anos, sempre durante o 
mês de janeiro.

A comunidade dos Irmãos do Champagnat, naquela época, 
merece uma menção especial de gratidão, pois durante esses 
dez anos colocaram o Colégio à nossa disposição, sem nunca 
querer nos cobrar aluguel nem luz, nem o toner e o serviço da 
fotocopiadora. Além disso, tínhamos diariamente equipe de 
limpeza que deixava impecáveis   as salas de aula, os auditórios 
e a capela.

Desde o início tivemos, sem interrupção, alunos de diversos 
países da América Latina, da Nicarágua para baixo. Até 
agora, 87 congregações religiosas, masculinas e femininas, 
e padres de 12 dioceses da Argentina e países vizinhos 
foram beneficiadas. A título de curiosidade, podemos 
acrescentar que também tivemos alunos da Índia, África, 
Espanha, Portugal e Itália, que realizavam sua missão no 
nosso país. Alguns ex-alunos passaram a ocupar cargos de 

responsabilidade em seus institutos, seja como provinciais, 
conselheiros gerais ou mesmo superiores gerais e pelo 
menos dois bispos.

Com o tempo, novos professores de diferentes disciplinas in-
gressaram na Escola. Da mesma forma, a direção passou pela 
gestão de diferentes equipes. Hoje está novamente nas mãos 
de um marista, o Ir. Horacio Bustos, que a preside juntamente 
com uma equipe formada por um salesiano sacerdote e dois 
religiosos.

E celebrando este 30º aniversário, em janeiro de 2021 se 
formou a primeira turma que recebeu a certificação do Diploma 
em Acompanhamento Humano-Espiritual concedido pela Uni-
versidade Católica de Córdoba (UCA).

O que começou quase artesanalmente, hoje é uma instância 
de formação muito valorizada e com o reconhecimento da UCA. 
Por isso, sem medo, podemos aplicar literalmente à Escola dos 
Formadores o que disse Marcelino Champagnat referindo-se 
ao Instituto: ‘Maria fez tudo entre nós’”.

ARGENTINA

A ESCOLA DE FORMADORES “MARIA, MÃE DOS 
CONSAGRADOS” COMEMORA 30 ANOS
Faz 30 anos que os Irmãos Carlos Huidobro, Hilario Schwab e Rodolfo Bianciotti começaram a administrar, junto com outros 
religiosos, a Escola para Formadores “Maria, Mãe dos consagrados”, nas dependências do Colégio Champagnat, de Buenos Aires 
(Província Cruz del Sur). Há 20 anos, a escola funciona no Colégio Domingo Savio, dos Salesianos, na periferia da cidade de 
Córdoba. “E o que começou quase artesanalmente, hoje é uma instância formativa muito valorizada. Podemos aplicar literalmente 
o que disse Marcelino Champagnat referindo-se ao Instituto: Maria fez tudo entre nós ”, menciona o Ir. Rodolfo Bianciotti que, a 
seguir, nos fala sobre a trajetória desta escola para formadores.

https://www.uccor.edu.ar/
https://www.uccor.edu.ar/
https://champagnat.org/es/la-escuela-para-formadores-maria-madre-de-los-consagrados-celebra-su-30-aniversario/
http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
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Diogo Luis Santana Galline é da Província Brasil Centro-Sul e fez parte do grupo que em 2018 se preparou para o programa 
LaValla200>. Junto com sua esposa, Juliana, esteve 2 anos na comunidade Internacional de Atlantis, na África do Sul. Tendo 
regressado à sua Província, pedimos a ele que compartisse com o mundo marista sua experiência como membro de uma comuni-
dade LaValla200>. Se você também quiser fazer parte desse programa, contate o seu provincial ou escreva para a cmi@fms.it

BRASIL

DIOGO GALLINE: LAVALLA200> É UMA EXPERIENCIA 
QUE DEIXA PROFUNDAS MARCAS

O que lhe motivou 
a responder a esse 
chamado do Instituto 
Marista?
A motivação para parti-
cipar dessa experiencia 
surgiu de maneira 
bastante processual. 
Ela não veio com um 
grande estrondo, 
cinematográfico, por 
meio de uma forte luz 
se abrindo por entre 
as nuvens. Não! Foi – 
parafraseando Antônio 
Machado – um ‘cami-
nho que foi sendo feito 
ao caminhar, passo a 
passo e pouco a pouco’.
Faço parte da vida Marista há 30 anos e pude vivenciá-la de 
diferentes maneiras (aluno, voluntário, colaborador, leigo). Fui 
incorporando os valores Maristas ao meu projeto de vida no 
decorrer dessa trajetória. Em determinado momento, junto 
com minha esposa Juliana (também marista), refletimos sobre 
o desejo de dar um passo além e ‘avançar para águas mais 
profundas’. Em 2015, tivemos o contato com a carta do então 
Superior Geral Ir. Emili Turú – de nome “Dança da Missão”, a 
qual nos provocava a para algo novo. A frase ‘O que você faria 
se não tivesse medo?’ encontrou solo fértil em nós e por ali 
ficou germinando. Até que, em 2017, recebemos uma comu-
nicação de nosso Provincial (e grande entusiasta) Ir. Joaquim 
Sperandio, divulgando o Programa La Valla 200>. Dialogamos 
com alguns bons companheiros de missão que já estavam no 
Programa e, com o coração aquecido, demos o nosso sim.

E assim o caminho foi sendo feito!   

O que mais lhe marcou na vida de comunidade?
Senti uma grande alegria em – literalmente! – ser parte dessa 

grande Família Carismática Global! Foi a materialização daquilo 
que tanto se apresenta em nossos documentos, formações e 
discursos. A referida expressão ganhou cor, cheiro, identidade, 
vida! Mais que uma ideia, a família global é real e está espa-
lhada em diversos lugares pelo mundo!   
Se tivesse que destacar um momento comunitário, certamente 
seria a relação que estabeleci com o Irmão Pietro Bettin – um 
simpático senhor italiano de seus quase setenta anos, de 
coração gigantesco e repleto de sabedoria! Fiz a opção (em 
segredo) de, ao menos uma manhã na semana, contribuir com 
ele em seus afazeres (Pietro era o responsável pela jardinagem 
e espaços externos da casa). Buscava ajudá-lo a partir de suas 
orientações: ora podando as árvores, ora recolhendo os grave-
tos e folhas secas, ora regando as flores. Com o Pietro aprendi 
a me conectar com as sutilezas que a natureza nos apresenta. 
As flores que brotavam, os animais que davam o ar da graça, a 
lua que despontava no céu. Pietro, para mim, é a representa-
ção humana da Laudato Si’. E tenho que ressaltar que o mais 
importante vinha sempre ao fim, como um ritual: cafezinho das 
11h servido por cafeteira italiana e café brasileiro. A celebração 
da vida ao redor da mesa!

https://www.facebook.com/dgalline/
https://marista.org.br/
https://champagnat.org/pt/juliana-fontoura-galline-dois-anos-na-comunidade-de-atlantis/
https://champagnat.org/en/marist-mission/international-communities/
https://champagnat.org/en/marist-mission/international-communities/
mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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E na missão da comunidade?
Atlantis se localiza às margens do 
perímetro da Cidade do Cabo (distantes 
45km), criada durante o regime político 
do apartheid com a ‘justificativa social-
mente aceita’ de ser uma área industrial 
promissora de empregos. Em poucos dias 
de convivência por ali, pode-se perceber 
que, na verdade, a township cumpria no 
passado o papel de ‘distanciar’ brancos 
de negros e couloureds. Embora a bes-
tialidade do apartheid tenha oficialmente 
terminado em 1990, as consequências 
continuam presentes até hoje. Atlantis 
permanece desprovida de tudo: educa-
ção, saúde, transporte, segurança…   

Admiro a corajosa opção feita pela 
comunidade: ser marista na realidade de 
Atlantis sem necessariamente ter um espaço físico Marista. 
Essa condição deu-nos certa mobilidade para o engajamen-
to em/com diferentes instituições. Buscamos ser algo como 
‘centros Maristas móveis’, envolvendo-nos com o máximo de 
pessoas e organizações possíveis. A contribuição deu-se de di-
ferentes maneiras: oficinas educativas no contraturno, reforços 
escolares, atividades de férias, envolvimento com a paróquia, 
formação de lideranças jovens, entre outras iniciativas.

Destaco a possibilidade de contribuir na formação dos estu-
dantes por meio do esporte. Nas duas horas diárias em que 
estávamos juntos, havia um espaço seguro na qual voltavam a 
ser aquilo que eram (e deveriam ser): crianças, simplesmen-
te crianças! A dura realidade de Atlantis é capaz de ‘roubar’ 
esse tão valioso período da vida. Imersos em um contexto de 
grande violência e violação de direitos, muitas dessas crianças 
já estão envolvidas com o tráfico de drogas ou são membros 
de gangues. Portanto, essa atividade esportiva – além de 
trabalha a coletividade – tinha o efeito transformador de ‘deixar 
para fora da quadra’ todos esses perigos para – outra vez – 
se alimentarem de sonhos (11 em cada 10 crianças querem 
ser jogadores de futebol). E se alimentarem de verdade, uma 
vez que recebiam um lanche ao término, refeição que – para 
muitos – era a única do dia.     

Como resumiria a sua experiência?
Usaria 4 palavras: paciência, parceria, presença, perseverança.

PACIÊNCIA: Desde o início da experiencia, quando o nosso 
visto teve um atraso considerável, percebi que paciência seria 
uma das chaves de leitura. Ela foi necessária durante toda a 
experiência. O ritmo frenético de antes já não se aplicava no 

contexto sul-africano. Um dos amigos de Atlantis, percebendo 
minha ‘ligeira ansiedade de ser’, disse: “vocês (brancos) são 
muito apressados, vivem o tempo Chronos; nós, aqui, aprovei-
tamos a vida, vivemos o tempo Kairós”. Paciência, inclusive, 
foi imprescindível para o tempo em que ficamos reclusos no 
Brasil, durante o fechamento de fronteiras da África do Sul por 
conta da pandemia. 

PARCERIA: Uma verdadeira dádiva fazer parte do Programa 
com a Juliana Fontoura, minha esposa. Nossa vocação matri-
monial foi não somente respeitada como também incorporada 
ao modus operandi da comunidade. Foi muito bom sonhar em 
conjunto e, para mim, a experiência não teria o menor sentido 
se fosse de outra maneira. Saímos fortalecidos enquanto casal.

PRESENÇA: Houve a necessidade mental de minha parte para 
uma mudança de verbo: muito mais que fazer, a realidade me 
pediu para estar. Em certos momentos gerou-me frustração e 
angústia, tendo em vista o desejo de ver alguma transformação 
concreta. Nesses momentos aparecia a sabedoria da comuni-
dade em relembrar que nossa presença ali poderia também ser 
transformadora, tanto a nós mesmos quanto a quem conosco 
convive.

PERSEVERANÇA: De acordo com o grande líder sul-africano 
Nelson Mandela, há um longo caminho para a liberdade. E 
essa máxima se aplica a Atlantis. Diante do abismo das desi-
gualdades sociais potencializadas pelo apartheid, há que se ter 
a clareza de que uma efetiva transformação de realidade levará 
seu tempo. Todavia, ‘Se não agora, quando? Se não nós, 
quem?’. Tenho a impressão de que nos unimos a tantos outros 
semeadores que ‘saíram a semear’ naquele solo sagrado.

https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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Que momentos destacaria?
Dentre tantos acontecimentos marcantes, 
quero destacar um negativo e outro positivo:

A tristeza em presenciar bem de perto os 
efeitos devastadores que a fome pode gerar 
nas pessoas, especialmente em crianças. 
Abraham Maslow estava completamente 
certo quando disse que ‘há que atender 
primeiro as necessidades básicas dos seres 
humanos’. Pude – infelizmente – presenciar 
momentos em que as crianças deixavam a 
racionalidade de lado e agiam com instinto 
de sobrevivência para conseguir comida. 
Foi impactante presenciar a agressividade 
gerada a partir da violação de um direito tão 
básico que é o ‘pão de cada dia’.    
A alegria em ‘deixar-se surpreender por 
Deus’. Havia escutado essa frase do Papa 
Francisco em 2013, na Jornada Mundial da Juventude (Rio de 
Janeiro). Fui experimentá-la alguns anos depois, no La Valla 
200>. Ainda no Brasil, enquanto aguardávamos o visto, ima-
ginava que trabalharia com jovens, em alguma ação pastoral, 
talvez formativa. Qual a surpresa ao perceber que, tempos de-
pois, estaria envolvido com crianças em atividades esportivas e 
reforço em matemática. Até mesmo – pasmem! – contribuí na 
banda da paróquia! Quantos anos que não tocava violão… Eis 
as belas surpresas da vida!   
Quais são as aprendizagens mais importantes desse tempo?
Essa é uma experiencia que deixa profundas marcas em quem 
dela faz parte. Talvez o maior aprendizado tenha sido o fato 
que mais aprendi do que ensinei. Tive contato com grandes 
(e humildes) mestres no dia a dia. A vivência internacional 
também permitiu ver um mundo sem fronteiras, na qual somos 
todos – literalmente! – irmãos e irmãs em Cristo. Fazemos 
parte da mesma casa comum.

Como isso lhe ajudou a crescer como marista?
Volto aqui à imagem de família carismática global. Foi deveras 
marcante fazer parte de uma vivência INTER (nacional/gera-
cional/vocacional). Cinco nacionalidades de quatro continentes 
convivendo em um país conhecido, por conta de sua diver-
sidade, como ‘Rainbow Nation’ (a saber: A África do Sul tem 
onze idiomas oficiais, tamanho respeito à multiculturalidade). 
Além de nossa comunidade de Atlantis, tivemos também uma 
‘comunidade estendida’, ao nos unirmos (com certa frequên-
cia) aos grandes Irmãos Maristas da Comunidade da Cidade do 
Cabo (Rondebosch). Foram meses de ampliar a mentalidade 
para diferentes formas de ser, crer e viver. Sinto-me orgulhoso 
em me reconhecer como parte dessa grande família global!

Outro ponto deu-se com uma intensificação na caminhada na 
fé: em situações bastante complexas, em que nada parecia 
melhor a não ser rezar, transportei-me ao tempo de Champag-
nat e me inspirei nele e em sua inquebrantável fé em Maria 
diante de seus dilemas. Imagino que não tenha sido muito 
fácil durante a escassez de vocações (1822), em sua agonia 
de quase morte (1826) ou até mesmo nas inúmeras tentativas 
frustradas de aprovação do Instituto. Quantas provações! To-
davia, manteve-se firme e cá estamos 204 anos depois! Essa 
experiencia apenas reforçou o que já sentia: Maria sempre 
passa na frente! Precisa confiar!

Quais foram os maiores desafios?
O Programa LaValla200> nos convoca a atuar em zonas de 
fronteira. E, se é fronteira, com certeza haverá desafios. Enu-
mero aqui dois que presenciei: o primeiro foi certo sentimento 
de impotência diante da realidade apresentada. Embora tenha 
terminado em 1990, o apartheid continua presente, mesmo 
que de maneira não oficial. Custou-me um tanto para com-
preender que a mudança estrutural daquele contexto é comple-
xa e levará tempo, e que nossa presença ali é, justamente, ser 
presença na vida das pessoas que encontramos pelo caminho. 
Sentimento de uma pequena gota em meio a um vasto oceano. 
Contudo, como Madre Teresa afirmou, ‘sem essa gota, o 
oceano seria menor’.

A vivência comunitária também foi outro desafio, tendo em 
vista as diferenças de cultura, personalidade, idade e vocação 
entre os membros. Foi na vida comunitária onde tive minhas 
maiores alegrias, como também os momentos mais desafiado-
res da experiência. O clima sempre foi fraterno e em busca do 
bem comum, o que não significa que não houvesse divergên-

https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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TAILÂNDIA: MARIST CENTRE FOR MIGRANTS, 
SAMUT SAKHON

AUSTRÁLIA: MARIST YOUTH MINISTRY – SYDNEYCOLÔMBIA: FRATERNIDADE PADRES EN MARCHA 
– MEDELLÍN

BRASIL: CENTRO SOCIAL MARISTA APARECIDA DAS 
ÁGUAS – DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS 

GUATEMALA: XVIII ANIVERSÁRIO: CENTRO 
ESCOLAR HERMANO MOISÉS CISNEROS

mundo marista

NIGÉRIA: SACRED HEART MARIST COLLEGE, 
EJULE

cias, alterações de 
humor ou, por vezes, 
desentendimentos. 
Cada um de nós é 
um ‘universo’, com 
diferentes perspec-
tivas. E está tudo 
bem! Na formação 
inicial foi discutido 
que nem sempre é 
assertivo ‘neutralizar’ 
as diferenças, uma 
vez que elas podem 
agregar na visão do 
todo.

Importante salientar 
que, mesmo sendo a Comunidade Marista uma Casa de Luz, 
toda luz evidencia sombras por onde ilumina. Há que se reco-
nhecer que somos seres limitados, com virtudes e misérias, 
em busca de constante crescimento. Mas há que se estar 
aberto e disposto a esse desenvolvimento! O acompanhamento 
espiritual e institucional muito nos ajudou durante a jornada. 

Recomendamos para todos!

O que gostaria de dizer 
para irmão e leigos que 
pensam em participar do 
programa LaValla200> ou 
de outro projeto interna-
cional do Instituto?
Diz o inspirador Viktor 
Frankl que “quem tem um 
porquê enfrenta qualquer 
como”. E aqui está o cerne 
da experiência: encontrar 
os porquês, ir em busca do 
sentido. Ela nos possibilita 
um movimento duplo: ao 
mesmo tempo em que 

favorece com que nos conectemos a nossa essência, também 
permite que esse “eu mais verdadeiro” se relacione com tantos 
próximos que cruzamos pelo caminho. Via de mão dupla! Por-
tanto, venha com coragem para uma descoberta maior de si, 
e, ao mesmo tempo, de ser farol de esperança nesse mundo 
turbulento.

https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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QUIRIBÁTII

2021, UM PERÍODO DE TRANSIÇÃO

A presença dos Irmãos Maristas em Kiribati 
é muito frágil, mas há uma pequena pos-
sibilidade de garantir uma presença mais 

longa se as decisões forem tomadas agora. A 
presença futura dos Irmãos Maristas é assegu-
rada principalmente pelos três Irmãos I-Kiribati 
que estão atualmente presentes e pelos futuros 
Irmãos locais que seguirão seus passos, bem 
como pelos parceiros leigos de Champagnat. 
Esta “janela de oportunidade” que cobre o 
período até o final de 2021 é identificada como 
um “Ano de Transição” da atual composição 
da comunidade para um dos únicos irmãos 
I-Kiribati. Durante este período, as funções serão 
gradualmente entregues aos irmãos locais de 
forma planejada e sistemática.

Para que esse período de transição seja bem-
-sucedido, os irmãos locais devem herdar uma empresa em 
funcionamento. Algumas áreas precisam ser simplificadas 
e outras estruturas precisam ser colocadas em prática para 
permitir que o pequeno número de irmãos administre uma 
estrutura mais administrável sem pressão desnecessária.

Na foto acima você pode ver os 3 irmãos Ikiribati em Bikenibeu, 
no centro de La Valla: Tabunga, Tainga Moanriba e Amberoti 
Nantei. O tradicional maneaba ao fundo é um grande símbolo 
de fortalecimento, adaptação, abertura e espírito familiar. Um 
símbolo poderoso deste Ano de Transição de nossa Vida e 
Missão em Kiribati.

É com esse espírito que o Conselho Distrital nomeou o Irmão 
Tainga como o novo líder comunitário e coordenador nacional 
para Kiribati, e o Irmão Amberoti como o novo ecônomo comu-
nitário e ecônomo do Kiribati. Apoiamos fortemente a liderança 
local entre nossos irmãos locais.

Agradecimentos especiais aos Irmãos Sefo Une e Barry Burns 
por seus esforços na criação da nova Equipe de Administração. 
Foi um esforço maravilhoso para compartilhar o carisma e a 
liderança entre os nossos Maristas de Champagnat em Kiribati.

Um agradecimentos especial ao Irmão Barry por seu compro-
misso em apoiar esta maravilhosa iniciativa de parceria entre 
os Maristas de Champagnat, os Irmãos e os Leigos. Como 
disse nosso fundador em seu Testemunho Espiritual … “Veja 
como eles se amam”. Obrigado, Barry, por seu papel como 

irmão e mentor de nossos Irmãos locais. O futuro de nossa 
vida e missão em Kiribati será muito fortalecido pelas voca-
ções locais. A Primeira Profissão dos Irmãos Ienraku e Ieremia 
dá-nos sinais de grande esperança para o futuro.

Finalmente, agradecemos especialmente ao Irmão Sefo, que 
foi o coordenador nacional de Kiribati nos últimos quatro anos. 
Ele contribuiu para a criação do Centro de Espiritualidade La 
Valla em Bikenibeu. Este centro ainda tem muito a oferecer 
aos jovens de Kiribati. Tabunga e Barry estão iniciando formas 
de introduzir a ecologia nos programas oferecidos aos jovens. 
O Irmão Sefo continuará a desempenhar um papel importante 
como comissário da St. Louis High School. Ajudou a facilitar 
o financiamento tanto dos Irmãos (veículos e casa) como da 
escola (sanitários e novo bloco administrativo). Alguns desses 
projetos ainda não foram concluídos. O Sefo voltará quando as 
fronteiras forem abertas.

O carisma marista está vivo e ativo em Kiribati. Saudamos 
os esforços dos nossos Maristas Champagnat que ali estão 
presentes.

Agradecemos aos nossos irmãos que contribuíram para esta 
missão no passado. O coco ainda está crescendo … e há 
espaço para mais crescimento. Deixe-nos dar uma mão, uma 
oração e / ou uma carta de apoio.

Ir. John Hazelman – Superior do Distrito do Pacífico

https://champagnat.org/es/2021-un-periodo-de-transicion-en-kiribati/
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No dia 6 de fevereiro, o Ir. Lecio 
Heckler, como formador, acolheu 
aos Irmãos Jacinto e Melquiano em 
Baucau, dando assim início ao Esco-
lasticado no país. Os dois formandos, 
impossibilitados de ir para o MAPAC, 
começaram os estudos no ICFP.

AméricA suL

A Região anunciou que o Ir. Guillermo 
Mautino, da Província Cruz del Sur, 
formará parte da nova equipe de 
formadores do Noviciado regional de 
Cochabamba, na Bolívia, juntamen-
te com os Irmãos Rubens Falqueto 
(Mestre) e Otalivio Sarturi. Por causa 
da pandemia, o ano começará em 
maio.

coLômbiA

Em um comunicado divulgado na 
imprensa local, o Ir. César Rojas, 
Provincial de Norandina, anunciou 
a saída da comunidade marista 
da gestão da Institución Educativa 
Marcelino Champagnat da cidade de 
Armenia, depois de 50 anos forman-
do bons cristãos e virtuosos cidadãos. 
A decisão foi tomada depois que o 
organismo municipal de educação 
tirou a possibilidade dos maristas 
dirigir a instituição.

FiLipinAs

“Formação Marista para Amigos” 
começou, no dia 6 de fevereiro, o 
programa de formação organizada 
para aqueles que desejam conhecer 
a vida de São Marcelino Champagnat, 
viver sua espiritualidade e partilhar a 
missão marista. 

ESPANHA

A PROVÍNCIA MEDITERRÂNEA
ADERE AO MOVIMENTO CATÓLICO 
GLOBAL PELO CLIMA

Atendendo ao apelo da encíclica 
Laudato Si’ do Papa Francisco, 
pedindo uma ação urgente contra 

a crise ecológica, a Província Marista 
Mediterrânea aderiu ao Movimento Ca-
tólico Global pelo Clima. Em 2020, uma 
média de 900 organizações católicas já 
faziam parte dessa rede.
A incorporação da Província ao Movi-
mento Católico Global pelo Clima é lide-
rada pela Equipe Provincial de Pastoral e 
pela Equipe de Ecologia e é também uma 
resposta ao último Capítulo Geral que, 
em seu terceiro apelo, sublinha a neces-
sidade de promover a cultura dos ecos e 
de despertar uma consciência ecológica 

que comprometa a família marista no 
cuidado da casa comum.
Junto com organizações católicas de 
todo o mundo, a Província Mediterrâ-
nea trabalhará em rede para promover 
diferentes iniciativas educacionais, de 
oração ou de denúncia. Trata-se, por-
tanto, de cuidar da dimensão espiritual 
da pessoa, de questionar estilos de 
vida e também de participar de políticas 
públicas. Como instituição de ensino, a 
Província Mediterrânea tem a responsa-
bilidade e a oportunidade de contribuir 
para criar a consciência da conserva-
ção da natureza entre as crianças, os 
jovens, as famílias, etc.

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.maristasmediterranea.com/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://catholicclimatemovement.global/pt/
https://catholicclimatemovement.global/pt/
https://www.maristasmediterranea.com/2021/01/28/maristas-mediterranea-se-suma-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
https://www.maristasmediterranea.com/2021/01/28/maristas-mediterranea-se-suma-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
https://champagnat.org/es/la-provincia-mediterranea-se-une-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
https://champagnat.org/es/la-provincia-mediterranea-se-une-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
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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

MÉXICO

ENCONTRO NACIONAL DAS FRATERNIDADES DO MCHFM

Os membros da Equipe de 
Animação das Fraternidades 
do Movimento Champagnat 

da Família Marista das Províncias 
do México Ocidental e México 
Central se reuniram virtualmente 
no dia 14 de janeiro para rever os 
dados coletados sobre os temas de 
estudo, a programação das reuniões 
e outros assuntos relacionados com 
a coordenação das 22 Fraternidades 
do MChFM presentes no país.

Estiveram também presentes, além 
da equipe de animação que acompa-
nha e coordena as fraternidades, os 
Irmãos José Sánchez Bravo (Provincial 
do México Central) e Ir. Miguel Ángel 
Santos Villarreal (Provincial do México 
Ocidental), além de outros irmãos e 
leigos.

Anteriormente, a equipe de animação 
se reuniu com os animadores de cada 
uma das 22 fraternidades no dia 5 de 
dezembro de 2020. Nesta ocasião, 
o Ir. Ernesto Sánchez, Superior 
Geral, saudou todas as Fraternida-
des do México com uma mensa-
gem em vídeo e convidando-as “a 
serem juntas faróis de esperança 
em meio a este mundo turbulento, 
seguindo o convite do XXII Capítu-
lo Geral. É um convite para atuar 
não individualmente, mas como 
uma família. Marcelino foi uma 
luz no meio das situações escuras 

em que vivia. Assim, nós como ele, 
espalhemos luz para aqueles que nos 
rodeiam. Vamos ser luz neste momento 
particular de fragilidade e vulnerabilidade 
no mundo”

Seguindo o apelo da circular “Lares de 
Luz” do Superior Geral, os membros 
da Equipe Nacional de Animação das 

fraternidades realizarão duas sessões 
de trabalho virtuais sobre o tema da 
circular na próxima reunião, marcada 
para 20 de fevereiro. Nesse encontro, 
será tratado o tema da importância do 
animador da fraternidade, conforme o 
Projeto de Vida do Movimento, e tam-
bém o papel do Secretariado dos Leigos 
(aspecto internacional do MChFM). 

Na conclusão da reunião, foi 
planejada a realização de 
reuniões conjuntas entre as 
diferentes fraternidades, de 
tempos em tempos, on-line, 
além de continuar oferecendo 
aos animadores das fraternida-
des do México a oportunidade 
de conhecer e aprofundar temas 
relacionados com o carisma 
marista.

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://maristas.org.mx/
https://maristas.mx/
https://maristas.mx/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/capitulos-gerais/xxii-capitulo-geral/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/capitulos-gerais/xxii-capitulo-geral/
https://champagnat.org/pt/circulares/lares-de-luz-cuidamos-da-vida-e-geramos-nova-vida/
https://champagnat.org/pt/circulares/lares-de-luz-cuidamos-da-vida-e-geramos-nova-vida/
https://champagnat.org/es/encuentro-nacional-de-todas-las-fraternidades-del-mcfm-de-mexico/
https://youtu.be/Sa4VOoZNngc

