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NOTÍCIASMARISTAS

A Comissão Internacional da Missão Marista apresenta ao 
instituto a sua segunda mensagem intitulada “a liderança e 
nossa missão marista”, destacando como a liderança seja 

fundamental para o presente e o futuro da missão do Instituto.
A equipe, formada por Irmãos e Leigos, em suas últimas reu-
niões, assumiu a tarefa de refletir sobre a centralidade da missão 
marista no mundo de hoje. Em dezembro, foi publicada primeira 
mensagem: “A pandemia e nossa missão marista”. A cada mês 
um membro da comissão contribuirá com uma nova reflexão.
O texto da mensagem publicada hoje, escrita pelo Ir. Luis Carlos 
Gutiérrez, Vigário-Geral, em nome da Comissão, faz parte de 
desejo de propor mensagens que ajudem a vida a fluir, a dar 
razões de esperança, a entusiasmar-se com a caminhada, a dar 
sentido e razão ao que se está vivendo, a inovar com paixão e 
compaixão.
Inspirando-se na liderança de São Marcelino Champagnat, o 
Ir. Luis Carlos convida aos Maristas de Champagnat a buscar 
formas de liderança partilhada, Irmãos e Leigos, que possibilitem 
a Família Marista a ser ponte e servir com profecia.

Leia a mensagem completa:
English | Español | Français | Português

■ Na segunda-feira, dia 15, o Conselho Geral concluiu a 
semana de colaboração com os Secretariados e Departa-
mentos da Administração Geral, dedicando o dia à reflexão 
sobre o tema da proteção das crianças. Foi apresentado o 
documento sobre Política Institucional e Orientações para 
as Províncias e Distritos. 
■ Desde terça-feira, o Conselho continuou a sessão 
plenária, dedicando-se a temas relativos às Regiões, aos 
horizontes para o ano de 2021 e às nomeações. Dedica 
igualmente um tempo para o planejamento da Conferência 
Geral, que realizar-se-á em 2022.
■ No sábado passado, Manu Jesús Gómez Cid, diretor ad-
junto do Secretariado dos leigos, participou da Assembleia 
provincial dos leigos da Província de Compostela, apresen-

tando a realidade dos leigos no mundo.
■ Na quarta-feira, em duas sessões, se reúne a Comis-
são Internacional de Missão Marista, com a presença do 
Vigário-Geral, H. Luis Carlos, dos conselheiros Irmãos Ben 
e Ken, além dos diretores do Secretariado da Educação e 
Evangelização, Irmãos Beto e Mark.
■ Os conselheiros links com a Europa, Irmãos João Carlos 
e Ben, se encontram, na sexta-feira, com o conselho 
provincial da West Central Europe para conversar sobre o 
futuro da missão marista na Província.
■ No sábado, os conselheiros-gerais, Irmãos Ben, Ken e 
João Carlos encontram os provinciais da América Central 
e Compostela para tratar sobre a comunidade marista e a 
missão em Honduras.

administração geral

MENSAGEM DA COMISSÃO INTERNACIONAL DA MISSÃO

A LIDERANÇA E A NOSSA MISSÃO MARISTA 

https://champagnat.org/pt/mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-a-pandemia-e-nossa-missao-marista/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/LeadershipAndMaristMission-February2021.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/Liderazgo_Y_Nuestra_Mision_Marista_Febrero2021.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/LeadershipDansNotreMissionMariste_Fevrier2021.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/LiderancaEMissaoMarista_Fevereiro2021.pdf
https://champagnat.org/fr/le-leadership-et-notre-mission-mariste-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission/
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Em fevereiro de 1823, como conta Jean-Baptiste Furet na Biografia, Mar-
celino Champagnat estava perecendo em uma tempestade de neve. Mas, 
ao invés de perder a esperança, rezou a oração “Lembrai-vos”, pedindo a 

intercessão de Nossa Senhora.
O mundo marista recorda esse evento no dia 15 de fevereiro, quando se 
celebra a memória do “Lembrai-vos na neve”. Nesse dia recordamos o itinerário 
feito pelo Padre Champagnat e Ir. Estanislao, regressando a casa, depois de ter 
visitado o Ir. João Batista, que estava doente.
Dando-se conta que era impossível continuar, visto também que tinham se 
perdido na neve, o Pe. Marcelino intercede à Maria, rezando o “Lembrai-vos”.

CASA GERAL

LEMBRAI-VOS NA NEVE

Aqui se encontra o texto de Jean-
-Baptiste Furet, na “Vida de São 
Marcelino José Bento Champagnat”, 
que narra o episódio:

Em fevereiro de 1823, um Irmão de 
Bourg-Argental achava-se grave-
mente enfermo. O Pe. Champagnat 
não quis deixar seu filho morrer sem 
vê-lo mais uma vez e dar-lhe bênção. 
O mau tempo e o chão recoberto de 
neve não impediram o Padre de sair 
a pé quando soube que o Irmão esta-
va em perigo de vida. Depois de ben-

çoá-lo e confortá-lo, tratou de volta 
para Lavalla. Os Irmãos tentaram 
dissuadi-lo, pois caíra muita neve e o 
vento soprava com inusitada violên-
cia. Consultando apenas a coragem, 
o Padre julgou que não devia ceder 
os rogos dos Irmãos e aos conselhos 
dos amigos. Logo se arrependeria, 
acompanhado pelo Ir. Estanislau, pre-
feriu transpor as montanhas de Pilá. 
Tinha andado apenas duas horas. 
quando se perderam. Não achando 
mais nem sinal de estrada, viram-se 
forçados a caminhar sem direção, 

Oração em PDF: English | Español | Français | Português

https://champagnat.org/pt/a-ong-sed-apresenta-reflexoes-propostas-e-oracoes-para-a-quaresma/
https://champagnat.org/pt/a-ong-sed-apresenta-reflexoes-propostas-e-oracoes-para-a-quaresma/
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_PT.pdf
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AMÉRICA CENTRAL

ENCONTRO PROVINCIAL
DE ANIMADORES DE COMUNIDADE

Os Animadores de Comunidade da Província América Central 
se reuniram online, de 05 a 07 de fevereiro, para discutir o 
tema da liderança e da construção da comunidade.

O encontro foi conduzido por uma equipe dos Missionários do 
Espírito Santo e contou com a presença do Ir. Hipólito Pérez 
Gómez, Provincial de América Central.

Seus objetivos foram: avaliar os trabalhos desenvolvidos nas 
diferentes áreas em que cada um deles exerce uma liderança; 
aprender a reposicionar nossas expectativas; favorecer as 

interações e construir a confiança.

A reunião foi enriquecida com a participação de três animado-
res de comunidade da Província México Ocidental: Hugo Rivera, 
Luis Enrique Rodríguez e Melesio Tizcareño e de três irmãos da 
Província Norandina: José Miguel Caballero, Juan Pablo Marín 
e José Manuel Burnes.

Ao concluir o encontro – marcado pelo espírito de família e 
transparência – cada um dos participantes se comprometeu a 
continuar promovendo a construção de comunidades.

CASA GERAL

LEMBRAI-VOS NA NEVE

ou melhor, sob a direção de Deus. Um 
vento violentíssimo lhes jogava a neve 
no rosto, de modo que nem sabiam se 
estavam indo ou voltando. Vaguearam 
hora a fio, e o Irmão sentiu-se exausto. 
O Pe. Champagnat teve de tomá-lo pelo 
braço para conduzi-lo e não deixá-lo 
cair. Mas dali a pouco, até ele, vencido 
pelo rigor do frio e sufocado pela neve, 
sentiu-se desfalecer e teve de parar. 
Falou ao Irmão:

“Meu amigo, estamos perdidos, se Maria 

não nos socorrer. Recorramos a ela e 
supliquemos-lhe que nos salve a vida em 
perigo neste mato e no meio da neve”.

Isto dizendo, sentiu o Irmão escorregar-
-lhe da mão e cair desmaiado. Cheio 
de confiança, ajoelhou-se ao lado do 
Irmão, que parecia inanimado, e rezou o 
Lembrai-vos com sentido fervor.

Finda a prece, procurou erguer o 
companheiro e fazê-lo andar. Não 
tinham andado dez passos, quando 

vislumbraram, na escuridão da noite, 
uma luz bruxuleando a certa distân-
cia. Dirigiram-se para lá e deram com 
uma casa, onde pernoitaram. Ambos 
estavam enregelados pelo frio, sobre-
tudo o Irmão, que demorou a recuperar 
inteiramente os sentidos.

Muitas vezes o Pe. Champagnat afirmou 
que, se o socorro não tivesse chegado 
naquele exato momento, ambos estariam 
perdidos. A Santíssima Virgem os salvara 
de morte certa.

https://champagnat.org/pt/encontro-provincial-de-animadores-de-comunidade-da-provincia-america-central/
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MÉXICO OCIDENTAL

IR. LUIS ENRIQUE SANTANA,
NOVO PROVINCIAL

Br. Luis Enrique Rodríguez 
Santana
Nasceu em 02 de julho de 1965, 
em Guadalajara, México. Filho de 
Salvador e Baudelia. É o décimo 
quarto filho de uma total de 16 
irmãos.

Iniciou sua formação marista 
no Juniorato em Tepatitlán, em 
1978. O segundo e terceiro anos 
do Juniorato foram em Loma Bo-
nita, em Guadajara. Aqui também 
realizou seu primeiro ano de Pos-
tulantado. Os outros dois anos ele 
os viveu em Querétano, enquanto 
estudava na Escola Nornal. Fez o 
Noviciado em Morelia e o Esco-
lasticado em Querétano. Fez sua 
primeira Profissão religiosa em 06 de julho de 1986.

O Ir. Luis enrique tem licenciatura em Psicologia.

Começou seu trabalho como Irmão Marista na comunidade de 
Nuevo Laredo. Posteriormente, foi transferido para a cidade de 
Aguascalientes. “Tive sorte de começar meu apostolado em 
duas comunidades com excelentes irmãos. Foi aqui, em Aguas-
calientes, que fiz minha Consagração definitiva, em 20 de julho 
de 1992”. A terceira comunidade onde viveu, foi Mexicali. Ali 
ele trabalhou em uma escola popular, três anos como profes-
sor, e seis como diretor.

Depois de nove anos em Mexicali, foi convidado para fazer 
parte da Comissão de Pastoral Vocacional, na qual trabalhou 

durante oito anos, sendo três deles vividos na Casa Provincial. 
Durante quatro anos acompanhou jovens irmãos do Escolasti-
cado e passou um ano numa comunidade de inserção, em Vila 
de Guadalupe.

De 2010 até 2019 ele viveu sua missão no Haiti, primeiro em 
Jéremie, e os últimos cinco anos na cidade de Okay, onde 
partilhou sua vida acompanhando jovens postulantes que de-
sejavam seguir os passos de Marcelino, como irmãos Maristas. 
“Aqui a Vida segue e o Deus-Amor faz cantar a vida”.

Por ocasião de seu retorno ao México continuou fazendo parte 
da equipe de formação no Postulantado e Escolasticado, em 
Guadalajara. Atualmente é animador da comunidade do Postu-
lantado, em Morellia.

O Conselho Geral, depois de a ver avaliado os resultados das sondagens realizadas na Província do México Ocidental, nomeou 
o Ir. Luis Enrique Santana como novo Provincial desta Província para um primeiro período de três anos. O Ir. Luis enrique 
substituirá o Ir. Miguel Ángel Santos Villareal, Provincial desde 2015. Ele iniciará seu governo com a celebração do Capítulo 

Provincial, programado para os dias 18 a 20 de julho próximo.
Em carta dirigida aos irmãos da Província, em 08 de fevereiro passado, o Ir. Ernesto Sáchez, Superior geral, agradeceu ao Ir. Miguel 
Ángel, atual Provincial, pelo trabalho desempenhado: “Tua liderança à frente da Província foi vivida em atitude de disponibilidade e 
escuta, aberto para acompanhar as diversas realidades do México e Haiti, sobretudo nesses tempos difíceis”.
Ao mesmo tempo, o Ir. Ernesto agradeceu a generosidade do Ir. Luis Enrique, dizendo: “Te servirá de grande ajuda tua proximidade 
com as pessoas, tua capacidade de escuta e de formar equipes, tua experiência na formação e pastoral vocacional, os anos que 
viveste no Haiti, assim como tua participação como delegado no XXII Capítulo geral”.

https://champagnat.org/pt/ir-luis-enrique-santana-nvo-provincial-do-mexico-ocidental/
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CASA GERAL

ENCONTRO DA COMISSÃO INTERNACIONAL DE 
ESPIRITUALIDADE E PATRIMÔNIO MARISTA

A comissão se reuniu 
virtualmente, no 
dia 26 de janeiro 

de 2021, para avaliar 
o trabalho dos Irmãos 
em relação ao tema 
do patrimônio Marista, 
retomar a programação 
dos Cadernos Maristas e 
outras publicações.

Ela é formada pelo Ir. Antonio Ramalho ( Brasil Centro-Norte – 
Coordinador de la Comisión), Ir. André Lanfrey (L’Hermitage), Ir. 
Michael Green (Australia), Sr. Dyogenes P. Araujo (Brasil Cen-
tro-Sul), Ir. Patricio Pino  (Santa Maria de los Andes), Ir. Allan 
De Castro (East Asia), Ir. Vincent de Paul Kouassi (Distrito Africa 
del Oeste), Ir. Omar Peña (Central America) y Ir. Colin Chalmers 
( West Central Europe) que é também o Arquivista-geral.

Participaram da reunião da Comissão os Conselheiros links 
João Carlos do Prado e Óscar Martín, e os diretores do Secre-
tariado Irmãos Hoje, Angel Medina e Lindley Sionosa.

Para este encontro foi convidado o Ir. Guillermo Villareal, Postu-
lador-geral. Ele lembrou que neste momento estão trabalhando 
em 2 Positios para apresentar ao Vaticano: a do Ir. Licarión e 
a do Ir. Basílio. E a causa do Irmão Moisés Cisneros também 
está começando. O Postulador-geral expressou seu particular 
interesse em resgatar a vida do Irmão Francisco como modelo 
de vida cristã e marista. Solicitou também à Comissão que 
incluísse os Irmãos Basílio e Francisco em seu trabalho de 
investigação para trabalharem juntos nas 2 causas.

Como parte do projeto de publicações, foi mencionado que o 
próximo número dos Cadernos Maristas já se encontra em fase 
final de tradução e sairá, como de costume, no próximo mês 
de maio. Foi abordado o conteúdo da publicação do número do 
próximo ano e a necessidade de continuar explorando as pos-
sibilidades de comunicação e divulgação das pesquisas sobre 
o patrimônio marista, de forma que, cada vez mais, sejam mais 
acessíveis a todo o Instituto.

Em sua intervenção, o Ir. Óscar Martín, Conselheiro-geral que 
acompanha a comissão, apresentou os processos que estão 
sendo experienciados pela Administração Geral, atualizando os 

pontos vistos na última reunião:

• Constituições e Regra de Vida: fazer uma reflexão-releitura 
sobre os “pontos de novidade” apresentados por ambos 
os documentos, que evidenciam a evolução histórica do 
Instituto (laicato e espiritualidade).

• Simpósio e curso internacional de Patrimônio: continuar a 
reflexão de acordo com as condições atuais da pandemia, 
talvez pensando na possibilidade de fazer uma proposta 
mista, online e presencial.

• Lugares maristas: iniciar a colaboração entre os centros 
patrimoniais dos 4 ramos da família marista.

• Guia de formação: foi relembrado a assessoria da Comis-
são ao grupo de trabalho responsável pela elaboração do 
guia, para que a riqueza do Patrimônio esteja presente 
neste processo.

• Publicações: uma equipe mista, como a Comissão, está 
chamada a dar um passo adiante em seu trabalho de 
divulgação.

Durante a reunião, outros pontos pendentes também foram 
tratados, entre eles:

FMS Studia: uma lista de possíveis temas é solicitada para 
ser apresentada na próxima reunião. O Ir. André Lanfrey fará a 
coleta das propostas.
Curso de Patrimônio: recomenda-se apresentar um possível 
plano de trabalho. O Irmão Michael Green ficou responsável por 
essa tarefa.
Comunicação e divulgação: para a próxima reunião, Dyogenes, 
Ir. Omar e Ir. Vincent apresentarão propostas.
A próxima reunião do grupo está programada para o dia 22 de 
junho, virtualmente. Depois, de 20 a 25 de setembro, o grupo 
espera se reunir em Roma.

https://marista.edu.br/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
http://www.maristassociation.org.au/
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
http://www.maristas.cl/provincia
https://eastasiamarist.org/index.php
http://www.maristasac.org/portal/
https://www.maristbrotherswce.org/
https://champagnat.org/pt/encontro-da-comissao-internacional-de-espiritualidade-e-patrimonio-marista/
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Aong SED (Solidariedade, Educa-
ção e Desenvolvimento) lançou 
seu livro Quaresma 2021 

com o título “Tecendo fraternidade, 
construímos o futuro”. O objetivo da 
publicação é acompanhar seus leito-
res por meio de reflexões, propostas e 
orações, desde o início da Quaresma 
(17 de fevereiro) até o dia 3 de abril.

Para complementar os temas recolhi-
dos no livro Quaresma 2021, as pes-
soas também poderão acessar uma 
coleção de sete vídeos, publicados 
nas próxias semanas no canal you-
tube da ONG marista, cujo objetivo é 
ajudar a meditar – pessoalmente ou 
em grupo – a cada semana, incluindo 
a semana de Cinzas.

A SED, uma ONG marista espanhola, 
trabalha principalmente na promoção 
do Direito à Educação na África e 
na América Latina, assim como em 
alguns países da Ásia e da Europa. Na 
Espanha trabalha na área de Educa-
ção para o Desenvolvimento e Defesa 
Social.

ESPANHA

A ONG SED APRESENTA REFLEXÕES, PROPOSTAS
E ORAÇÕES PARA A QUARESMA

Quaresma: tempo para renovar fé, esperança e caridade
Ao percorrer o caminho quaresmal que nos conduz às celebrações 
pascais, recordamos Aquele que «Se rebaixou a Si mesmo, tornando-
-Se obediente até à morte e morte de cruz» (Flp 2, 8). Neste tempo de 
conversão, renovamos a nossa fé, obtemos a «água viva» da esperança e 
recebemos com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma 
em irmãos e irmãs em Cristo. 

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2021: http://www.
vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-fran-
cesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html

https://www.sed-ongd.org/
https://www.sed-ongd.org/cuaresma2021/
https://www.youtube.com/channel/UCqX_4B8ut7jzFLavY7qu1eg
https://www.youtube.com/channel/UCqX_4B8ut7jzFLavY7qu1eg
https://www.youtube.com/channel/UCqX_4B8ut7jzFLavY7qu1eg
https://champagnat.org/pt/a-ong-sed-apresenta-reflexoes-propostas-e-oracoes-para-a-quaresma/
https://youtu.be/ULZfV6r-Es4
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
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CASA GERAL: MONSENHOR JORGE PATRÓN COM 
O CONSELHO GERAL

BRASIL: APRENDIZADO MARISTA PADRE LANCÍSIO – 
SILVÂNIA

ESPAÑA: MARISTAS DE ALICANTE

FILIPINAS: MARISTS OF THE PHILIPPINESTIMOR ORIENTAL: PRE-NOVICIOS MARISTAS EN 
WATABOO – BAUCAU

mundo marista

INDIA
MARCELLIN TRUST – OPERATION RAINBOW

ESPANHA

IBÉRICA OFERECE FORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

A Assessoria de 
Comunicação 
da Província 

Ibérica está reali-
zando seminários 
online sobre redes 
sociais, fotografia 
e marketing com o 
objetivo de for-
mar melhor seus 
docentes na era 
digital e divulgar as 
possibilidades que 
as plataformas de comunicação online oferecem.
Os cursos – realizados durante o segundo e terceiro trimes-
tres letivos – buscam responder aos desafios da educação no 
século XXI, em que professores atuam todos os dias.
O programa é formado por três seminários: o seminário 
das redes sociais trata do universo das Redes Sociais 
e explora as redes mais conhecidas (Facebook, Twitter 

e Instagram) e outros canais digitais como ferramen-
tas informativas e educativas; o seminário de fotografia 
aborda várias técnicas fotográficas básicas e explica como 
impactar a imagem nas redes sociais; o seminário de 
Marketing é direcionado a um público mais especializado, 
responsável pelas estratégias de marketing nos centros 
educacionais.

https://champagnat.org/es/la-provincia-mediterranea-se-une-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
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CASA GERAL

“EDUCAÇÃO PARA TODOS”: UMA QUESTÃO URGENTE

Nem todas as crianças do mundo desfrutam de seu direito à 
educação. Pobreza, desigualdade de gênero, conflito arma-
do, violência e a má qualidade da educação são os fatores 

subjacentes a esta situação preocupante. Devido à pobreza, nem 
todas as famílias em países subdesenvolvidos podem enviar todos 
os seus filhos à escola, principalmente os meninos, enquanto as 
meninas ficam em casa para as tarefas domésticas ou se casam 
cedo para reduzir o fardo econômico dos pais. As oportunidades 
de educação estão se deteriorando em regiões de conflito, onde 
grupos armados atacam e destroem diretamente as instalações 
escolares e matam ou sequestram alunos. Tudo isso, somado aos 
castigos corporais infligidos pelos professores, o bullying de cole-
gas e a má qualidade do ensino proporcionam a muitas crianças 
nos países em desenvolvimento uma experiência ruim de educa-
ção escolar. As situações citadas são a base da quarta meta dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 4) da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

A pandemia da Covid-19 mostrou que uma mudança radical é 
possível. Essa lição deu ao mundo a oportunidade, especialmente 
na educação, de trabalhar para alcançar mais. Dado o poder único 
da educação para catalisar mudanças globais em uma varieda-
de de situações, incluindo pobreza, desigualdade, insegurança 
e injustiça, ela foi adotada durante a cúpula da ONU, de 25 a 
27 de setembro de 2015, como um dos principais Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para “garantir uma educação 
de qualidade, inclusiva e equitativa, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos”. O revés sem 
precedentes que a pandemia da Covid-19 trouxe, causando o 
fechamento de sistemas escolares em todo o mundo, não destruiu 
a esperança de “educação para todos”. Em vez disso, abriu outros 
caminhos, incluindo o aprendizado à distância como uma alternati-
va às escolas convencionais e sua abordagem baseada na sala de 
aula. Convidou igualmente todas as partes interessadas a redobrar 
os seus esforços para a promoção da educação.

O impacto da pandemia da COVID-19 nos sistemas escolares 
mostrou que o aprendizado à distância é mais acessível a todos do 
que o aprendizado na escola e na sala de aula. Portanto, para se 
preparar para uma crise subsequente que pode ser deslocamen-
tos massivos de populações causados por mudanças climáticas, 
conflitos armados, desastres naturais ou outra pandemia global, os 
sistemas de educação precisam dar atenção urgente à reformula-
ção dos livros didáticos e ao desenvolvimento de estudos domici-
liares. Observou-se que o fechamento de escolas teve um impacto 
negativo em locais sem equipamento de TIC (Tecnologia da 
Informação e Comunicação) e livros didáticos, nem acesso à tele-

visão e ao rádio. Nesses locais, o acesso ao aprendizado durante a 
crise pode ser feito por meio de livros didáticos elaborados para o 
autoaprendizado e adaptados para o estudo em casa. Esses livros 
didáticos podem incorporar unidades curtas e lições com ativida-
des simples que se baseiam nas experiências das crianças, bem 
como diretrizes colocadas nas margens para professores, tutores 
e auxiliares. Essa revolução na escrita de livros didáticos requer 
treinamento e orientação para os redatores dos livros, bem como 
educação continuada para os professores, a fim de prepará-los 
para novas funções na educação domiciliar. Essas funções incluem 
mobilizar apoio para crianças que estudam em casa e capacitar 
professores em áreas pobres por meio de materiais didáticos e de 
tecnologias digitais para capacitá-los a transmitir lições e materiais 
de aprendizagem aos alunos.

Hoje, muitas crianças não conseguem concluir seus estudos sem 
aulas particulares em casa. Isso indica que a educação em sala de 
aula está gradualmente dando lugar à educação online, em casa 
e baseada em valores. Embora encorajando a produção e o uso 
de livros didáticos e TICs elaborados para a autoaprendizagem, 
a necessidade de fornecer estruturas de apoio e treinar tutores, 
incluindo membros da família e vizinhos, para ajudar as crianças a 
aprender em casa é mais urgente do que nunca. Isso é ainda mais 
verdadeiro em comunidades onde o assédio e a violência com 
base no gênero são endêmicos. Para muitas crianças, especial-
mente as meninas que são forçadas a aprender em casa devido à 
pandemia ou conflito armado em seu país, esta pode ser a única 
opção de continuar seus estudos, mesmo após a crise. Com base 
nessas considerações, a orientação aos cuidadores de programas 
do governo e da sociedade civil na mobilização, contratação e 
treinamento de facilitadores de aprendizagem domiciliares pode 
aumentar o impacto de longo prazo. A educação para todos até 
2030 pode ser possível se os países fizerem investimentos ime-
diatos em livros didáticos, treinamento de tutores e reorientação de 
professores para apoiar a aprendizagem em casa.

Irmão Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade

https://champagnat.org/pt/educacao-para-todos-uma-questao-urgente/
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Desde el 6 de febrero, El LAICADO 
MARISTA de la provincia trasmite 
el primero sábado de cada mes, un 
programa de formación y reflexión 
“en vivo”, vía Facebook. En el pri-
mer encuentro el H. Leonardo Yepes 
y Marianita Moreno, reflexionaron 
sobre la Circular Hogares de Luz, 
del H. Ernesto Sánchez.

MediterráNea

A través de la Fundación Marcelino 
Champagnat y de la Delegación 
Provincial de Protección de la 
Infancia, la provincia Marista ha 
participado en una consulta pública 
para la Modificación de la Ley 
4/2000 sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España, con el 
objetivo de apoyar a los menores y 
jóvenes que viven en España.

Grécia

O núncio-apostólico da Santa Sé no 
país, Monsenhor Savio Hon Fai-Tai, 
visitou, no dia 9 de fevereiro, o 
Liceo Leonteio de Atenas. Durante a 
visita, a equipe de direção da escola 
e o bispo tiveram a oportunidade de 
dialogar sobre o trabalho pedagó-
gico e pastoral dos Irmãos Maristas 
no país, nas escolas de Atenas. 

Brasil ceNtro-Norte

No Brasil, com o início do ano letivo, 
as aulas voltaram a ser parcialmen-
te em presença. Cerca de 32.000 
alunos frequentam os centros 
educativos da Província. Este ano, 
o Colégio Padre Eustáquio, de Belo 
Horizonte, começou a fazer parte 
da rede de colégios maristas, com 
mais de 1.500 estudantes.

ESPANHA

PROVINCIA MEDITERRÂNEA SE REÚNE 
PARA AVALIAR A CENTRALIDADE DA 
EVANGELIZAÇÃO NAS OBRAS

Cerca de 150 Maristas da Espanha, Itália e Líbano participaram do Encontro 
da Província Mediterrânea, realizado online nos dias 5 e 6 de fevereiro, sob 
o lema “Somos EvangeLÍO”.

O encontro marista, que reuniu membros das equipes diretivas das obras educa-
tivas, foi promovido pela Equipe Provincial de Pastoral, pelo Conselho Provincial e 
apoiado pelos demais órgãos provinciais.

Os objetivos fundamentais deste encontro Provincial foram três:

Apresentar o Projeto Estratégico “Avaliar a centralidade da evangelização nas 
obras, explorar novas ações e criar novos projetos”.
Refletir sobre a educação evangelizadora nestes “tempos de distâncias”.
Conhecer a ferramenta de análise e sua aplicação nos centros.
As palavras do Ir. Juan Carlos Fuertes Marí, Provincial, sintetizam o espírito que 
move os Maristas na Província: “Somos Missão e Somos Evangelho. O nosso de-
sejo como educadores cristãos é o de mudar – para melhor – a realidade, e tanto 
a Evangelização como a Educação são os nossos pilares para isso”.

Nos dois dias de sessões, houve tempo de exposição, participação e oração. Hou-
ve também momentos de trabalho individual e grupal, e todos unidos, contribuí-
ram para continuar a avançar, progredir e melhorar como o amplo grupo humano 
e religioso da Província Marista Mediterrânea.

https://champagnat.org/pt/provincia-mediterranea-se-reune-para-avaliar-a-centralidade-da-evangelizacao-nas-obras/
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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

CASA GERAL

CONTINUAMOS A RESPONDER ÀS EMERGÊNCIAS 
HUMANITÁRIAS COMO FAMÍLIA MARISTA GLOBAL

Começamos fevereiro; o tempo segue seu curso, assim 
como nossa vida. Já se passaram muitos meses desde o 
início do período da pandemia. Um momento especial que 

mudou nossa vida, que continua a nos mudar e que certamente 
nos mudará no futuro. Corremos o risco de nos tornarmos in-
sensíveis a tantas situações de dor que encontramos ao nosso 
redor. Podemos cair na tentação de querer manter nosso estilo 
de vida como primeiro objetivo.

Como pessoas, como cristãos e como maristas de Champag-
nat, também nos encontramos diante de uma grande oportu-
nidade. Temos a possibilidade de gerar vida, como nos convida 
o Irmão Ernesto em sua recente circular. Nossa vocação é 
justamente ajudar a gerar vida, uma vida que se desenvolva 
plenamente.

Em junho passado, demos 
início aos primeiros passos 
do “Fundo da Família Maris-
ta Global para Emergências 
Humanitárias”. Em setembro, 
a iniciativa começou a ser 
divulgada a todo o Instituto. 
Hoje temos que continuar 
atentos às necessidades do 
nosso meio ambiente, às 
emergências que estão ocor-
rendo em nossas próprias 
casas e comunidades, em 
nossos povoados e cidades.

Durante esses meses, foram atendidas muitas necessidades 
que surgiram em nosso entorno. Algumas dessas respostas 
foram em nível local, outras em nível provincial ou de unidade 
administrativa. Além disso, muitas respostas tiveram a colabo-
ração de algumas de nossas ONGs e Fundações. Da mesma 
forma, a Administração-geral tem apoiado o desenvolvimento 
de vários projetos de resposta humanitária.

O presente e o futuro estão em nossas mãos, em nossas ações. 
Que possamos continuar a realizar o sonho de Marcelino em 
nosso mundo, especialmente entre os menos favorecidos de 
nossa sociedade. Ofereçamos a Deus, que é amor misericordio-
so, nossa vida e nossa missão.

Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de Solidariedade
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