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ARGENTINA

100 ANOS DE VIDA DA GRAM EDITORA

N

o dia 1º de março de
2021, a GRAM EDITORA CELEBRA 100
ANOS de intensa e comprometida presença marista na
educação, na evangelização
e na promoção e defesa dos
direitos das meninas, meninos, adolescentes e jovens
na Argentina.
Os seus livros, os seus
recursos para a sala de aula
e todos os seus materiais, criados para servir e
acompanhar os educadores
no seu trabalho, procuraram atender às
mudanças sociais, culturais, laborais e
eclesiais que a atravessaram, sempre
atenta às suas necessidades.

A celebração deste centenário, que será
vivido ao longo do ano, recordará com
alegria aqueles que, com o seu trabalho e dedicação, legaram propostas e

valores cheios de desafios
e esperanças. Todos eles,
com grande convicção,
mantiveram a essência da
missão marista que continua a animar o carisma:
TORNAR JESUS CRISTO
CONHECIDO E AMADO.
Voltando aos primórdios
da editora, seu primeiro
promotor e diretor foi o Ir.
VICTORINO MAGIN SERVITJE GUITART, que o dirigiu
de 1921 a 1947. No ano
de sua fundação, lançou o
primeiro texto escolar (Atlas do primeiro
grau), do Ir. Felipe Lorenzo, e os primeiros Livros de Leitura (de 10 a 60).
Hoje em dia, a GRAM possui material de

administração geral
■ O Conselho do Projeto Fratelli se encontrou em videoconferência na segunda-feira para avançar na implementação
do projeto em Maicao, fronteira entre Colômbia e Venezuela.
Além dos membros do Conselho (Ir. Óscar e Ir Valdícer Fachi
- Maristas; Ir. Jorge Gallardo e Ir. Rafa Matas - Lassalistas),
participaram os Irmãos César Rojas y Orlando Escobar, atual
e próximo provincial de Norandina e o visitador lassalista em
Colômbia.
■ No mesmo dia, se reuniram os Irmãos Luis Carlos, Ken e
Ben para preparar o próximo encontro da Comissão Internacional da Missão Marista.
■ O Ir. Sylvain, Conselheiro-Geral, se reuniu, na terça-feira,
com o Conselho Provincial de South Asia.
■Na terça-feira, o Departamento Cmi se encontrou com a
equipe IT de Curitiba que desenvolve a plataforma NEXUS,
para o voluntariado interprovincial.
■ Os conselheiros-gerais Ken, Óscar e Ben participaram do

Marist Online Symposium, na terça-feira, organizado pelos
maristas da Austrália, com o Pe. Timothy Radcliffe.
■ Raúl Amaya e Manu Gómez, do Secretariado de Leigos,
junto com o Conselheiro-Geral Sylvain participam de uma
reunião de acompanhamento da animação da vida leiga na
Província de Madagascar
■ Na quinta-feira se reúne o Consejo de Lavalla200> para
tratar temas pertinentes às comunidades internacionais.
■ O Secretariado de Solidariedade participará do encontro do
BICE para a América Latina, sobre “proteger e acompanhar
crianças e adolescentes vítimas de violência, em particular
violência sexual”, na quinta-feira.
■ No sábado, o Ir. Sylvain se encontra virtualmente com os
Irmãos do Paquistão.
■ No próximo domingo, Manú Gómez, do Secretariado de
Leigos, participará da segunda fase do “Fórum de leigos
vinculados” da Província Ibérica.
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vanguarda em ensino religioso escolar, pastoral
educacional, textos escolares, espiritualidade,
mariologia, comunicação e direitos e proteção da
criança.
Mensagem do Ir. Ernesto Sánchez, Superior-Geral,
para a celebração do centenário:
Nesta data, a GRAM Editora lança “Cem Anos
de História”, uma publicação digital que convida
a explorar a vida de uma instituição que acompanhou gerações na sua formação e aprendizagem.
Esta viagem no tempo mostra-nos os marcos e
produções mais relevantes, desde as primeiras
publicações escolares e religiosas até às suas
coleções mais vendidas, mostrando a sua constante evolução e
crescimento.
Para maio de 2021 está previsto o lançamento de uma publi-

cação em formato de livro com a história da GRAM desde o início até a atualidade. Uma grande oportunidade para continuar
com os desafios da editora e viver enquanto somos chamados
para restaurar a esperança.

BRASIL CENTRO-SUL

ENCONTRO DE ACOLHIDA E
FORTALECIMENTO DA ESPIRITUALIDADE

N

o dia 22 de fevereiro, a Província
Brasil Centro-Sul realizou um
encontro virtual que marcou o
início do ano de trabalho dos Irmãos e
colaboradores da obra marista e teve
como objetivo promover uma recepção
motivadora e inspiradora. Por isso, o
momento recebeu o nome de Celebração da Vida.
O encontro contou com a participação
de Irmãos, colaboradores
da Província e do Grupo
Marista, leigos, jovens e integrantes da Praça da Vida
Marista. Mas também foi
aberto a toda comunidade
Marista e ao público, para
que todos possam se unir
em suas intenções.
Com duração de cerca de
30 minutos, a Celebração
da Vida fundamentou-se em
dois conceitos: esperançar e semear. Dessa forma, proporcionou palavras de acolhida, preces e músicas para alegrar
os ânimos.
A programação foi composta pela colaboração de diversos
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setores e Frentes de Missão da Província. Aspectos da Circular Lares de
Luz, do Ir. Ernesto Sánchez, Superior
Geral do Instituto Marista, também
foram abordados.
Foi um de cuidar da luz de casa para
que os maristas possam manter a
chama da missão acesa e ardente durante esta nova etapa que se começa
a viver, depois do período de férias de
verão, no Brasil.
Você pode viver e ainda participar da celebração através do
vídeo aqui abaixo, que está disponível no canal YouTube da
Província.
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3 DE MARÇO

Comemoração do Dia Mundial da Vida Selvagem Florestas: ecossistemas indispensáveis

O

tema da
celebração do
Dia Mundial
da Vida Selvagem
deste ano, 03 de
março, é “Florestas e
meios de subsistência: sustentando as
pessoas e o planeta”.
Ele destaca a importância das florestas
como fontes de nosso
sustento e sobrevivência no planeta e nos convida a refletir
sobre nossa atitude em relação às florestas, sabendo que elas
cobrem apenas 31% da superfície terrestre e ainda metade da
população mundial depende delas para seu sustento e sobrevivência. Dependemos muito das florestas para obter o ar que
respiramos, a água que bebemos, os alimentos que comemos,
a lenha que usamos e os serviços vitais que obtemos delas,
incluindo armazenamento de carbono, absorção de gases
nocivos do efeito estufa, regulação do clima, filtragem de água
através das raízes das árvores, capturando partículas de poeira
e poluentes do ar, fornecendo madeira e a casca da árvore e
ervas para a medicina, além de ser o habitat para mais da metade das espécies terrestres do mundo. Os produtos florestais
continuam a ser uma parte vital do nosso dia-a-dia de várias
formas: sentar-se numa cadeira, ler um livro ou jornal, usar
papel higiénico, toalhas de papel, rolhas, cadernos, móveis,
medicamentos, cosméticos, detergentes; desenvolvimentos
nas áreas da saúde e farmacêutica também. Apesar disso, o
desmatamento continua em ritmo alarmante.
A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo no Brasil, perde
1,35 milhão de hectares de floresta a cada ano; República
Democrática do Congo 0,481; Colômbia 0,340; Bolívia 0,177 e
Indonésia 0,155. A destruição do habitat natural e a perda de
espécies animais e vegetais, o aquecimento global, a destruição do ciclo da água, a erosão do solo e a desertificação são
consequências do desmatamento. De acordo com as estatísticas, uma média de 28 milhões de hectares de florestas estão
sendo cortados todos os anos desde 2016. Estima-se que metade da floresta tropical do mundo foi destruída em apenas um
século. Na taxa atual de desmatamento, as florestas tropicais
do mundo desaparecerão em 100 anos. Nem é preciso fazer a
pergunta: o que acontecerá então quando a floresta acabar? A
imagem da Terra tirada a 3,7 bilhões de milhas de uma espa-

World Wildlife Day/Gabe Wong
çonave é um minúsculo ponto de luz flutuando em um raio de
sol. A terra é a única casa que temos no cosmos. Não sabemos
onde mais a vida humana será possível.
Em “Laudato Si”, o Papa Francisco chama nossa atenção
para o fato de que o aquecimento global é consequência da
exploração humana irresponsável dos recursos da Terra. Ele
acredita que “podemos tirar da generosidade da terra tudo o
que precisamos para a subsistência”, mas adverte que “devemos exercer responsabilidade e cuidar de seus recursos”. Da
mesma forma, o Papa Bento XVI em “Caritas in Veritate” afirma
que “o meio ambiente é uma dádiva de Deus para todos, e
em nosso uso dele temos a responsabilidade de abominar sua
“exploração irresponsável” do ar, água ou terra ou perturbação
desnecessária do mundo natural”. O Papa Francisco insiste
que “não podemos mais ser indiferentes à exploração da nossa
casa comum” e propõe uma mudança com base numa ecologia
integral; a consciência de que “tudo está conectado” e também
uma “conversão espiritual” capaz de levar a uma nova consciência da nossa relação com nós mesmos, com os outros,
com a sociedade, com a criação e com Deus.
Pôr fim ao desmatamento pode ajudar muito a estabilizar o
clima, salvar espécies selvagens e proteger nosso bem-estar.
Em termos práticos, isso significa plantar árvores, usar menos
papel, usar produtos reciclados, comprar apenas produtos de
madeira sustentáveis, não queimar lenha excessivamente, reduzir a poluição do ar, mudar para energias renováveis, praticar
a eco-silvicultura, conscientizar sobre a proteção da floresta,
respeitar os direitos de povos indígenas, apoiando métodos
agroecológicos que aumentam a produtividade enquanto reduzem os impactos ambientais, apoiando organizações que lutam
contra o desmatamento, bem como não apoiando políticos,
governos e sistemas corruptos.
Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade
3 I MARÇO I 2021
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GRÉCIA

ARCEBISPO DE CORFU E THESSALONIKI FALA
DE SUA FORMAÇÃO MARISTA EM ATENAS

"G

raças aos Irmãos Maristas, uma luz começou a
brilhar em mim. Foi a luz do chamado, como a luz
de uma dedicação mais específica e exclusiva a
Deus”, disse o Arcebispo Metropolitano de Corfu, Zakynthos
e Cefalônia, na Grécia, Dom Georges Altouvas, durante sua
ordenação episcopal em 7 de fevereiro de 2021, na Catedral
de São Dionísio, o Areopagita, em Atenas.
“Quero falar sobre minha escola, o Liceu Léonin – Colégio
Marista de Atenas – que me enriqueceu com muitas experiências espirituais. Certamente, uma escola não é apenas
o edifício, mas, sobretudo, as pessoas que a compõem e a
educação que ela oferece. Essas pessoas eram meus professores, mas sobretudo os Irmãos Maristas, que semearam
em mim as virtudes espirituais da simplicidade, humildade
e modéstia”, disse o arcebispo grego católico, antigo aluno
e professor marista nas escolas maristas de Atenas (Liceu
Léonin de Néa Smynri e Liceu Léonin de Patissia).
Em sua visita às comunidades, ele recordou as animações
vocacionais, seus dias de espiritualidae e suas peregrinações
aos Lugares Maristas, em especial ao Hermitage. Referindo-se à sua formação marista, o bispo Georges Altouvas
salientou, de maneira especial, que em sua mitra episcopal

colocou “as três violetas maristas”, símbolo de simplicidade, humildade e modéstia. Três virtudes marianas que nos
chegam de Marcelino Champagnat.
O atual Arcebispo Metropolitano de Corfu, Zante e Cefalônia e
Administrador Apostólico do Vicariato Apostólico de Tessalônica, foi aluno da escola primária e secundária do Colégio
“Leontios” de Patissa, a partir dos seis anos de idade (1979
– 1991). Em 1992, após 12 anos de formação marista, Dom
Georges mudou-se para Roma para seguir sua vocação ao
sacerdócio.

CASA GERAL

EQUIPE DE REFLEXÃO “REDE MARISTA
DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL”

N

o dia 25 de fevereiro, reuniu-se a equipe de reflexão
que trabalha na promoção da Rede Marista de Solidariedade Internacional. Essa equipe trabalha desde
outubro, dividida em grupos de língua inglesa e espanhola.
Essa foi a primeira vez todos os membros se encontraram
e tiveram a ajuda do Irmão Teófilo, que fez o serviço de
tradução.
O objetivo desse encontro foi ter a oportunidade de se conhecer, compartilhar o trabalho como Maristas de Champagnat
e agradecer a cada um dos membros pelo seu ser marista e
pela reflexão desenvolvida durante esses meses.
Participaram da última reunião: Rebecca Bromhead (Austrália),
Victoria Racancoj (Guatemala), José Luis González (Espanha), Ir.
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Cho Nchang (Costa do Marfim), Ir. Teófilo Minga (tradutor), e os
diretores do Secretariado de Solidariedade, os Irmãos Francis
Lukong e Ángel Diego García Otaola.
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notícias breves

México Central
O Centro Universitário México está
conduzindo uma série de conferências destinadas aos estudantes,
assim como aos pais, virtualmente.
Alguns dos encontros já realizados
e que foram compartilhadas se
intitulam “Como construir o sucesso”, “Vamos falar sobre prevenção
de vícios”, “Como lidar com as
emoções de meus filhos”. Para
acessar estas palestras entre nesse canal YouTube: www.youtube.
com/c/MaristasCUM/

ESPANHA

INSTITUTO DE ESTUDOS MARISTAS
PROMOVE DEBATE SOBRE
SOLIDARIEDADE EM TEMPO
DE PANDEMIA

Chile
O colégio marista de La Pintana
Marcelino Champagnat, em Santiago do Chile (Província de Santa
Maria dos Andes) está funcionando
como um dos centros de vacinação
contra o Coronavírus, no município
de La Pintana.

Brasil Sul-Amazônia
Na última quarta-feira, dia 24 de
fevereiro, foram entregues 160
cestas básicas e kits de material
de limpeza para as famílias do
Centro Social Marista Aparecida
das Águas e da Escola Marista
Tia Jussara, em parceria com a
Prefeitura local.

West Africa
O distrito lançou no dia 2 de março,
mediante uma live realizada em
FaceBook, a sua nova página web:
https://maristwestafrica.org/ Em
agosto, com a celebração do primeiro capítulo, o distrito se tornará uma
Província. Presente em Camarões,
Chade, Gana, Costa do Marfim e
Libéria, o Distrito conta com 82
Irmãos, distribuídos em 11 comunidades e atuando em 10 escolas.

"S

olidariedade Marista em tempo de Pandemia” é o tema do
XII Edição do Café Colóquios
do IEM (Instituto de Estudos Maristas)
da Universidade Pontifícia de Salamanca (UPSA), que acontecerá virtualmente
nos días 9 e 10 de março próximo.
Durante a primeira sessão, o Ir. Ángel
Diego García Otaola, diretor do Secretariado de Solidariedade da Administração geral, apresentará o papel e as
iniciativas do Secretariado em tempo de
Pandemia. O colóquio está programado
para o dia 09 de março, às 18:00h.
O segundo momento estará a cargo do
Ir. Javier Salazar Celis, diretor da SED
(Solidariedade, Educação e Desenvolvimento), a ONG Marista da Espanha,
que tratará do tema: SED responde. Sua
apresentação acontecerá no dia 10 de
março, às 18:00h.
O Instituto de Estudos Maristas convida todos a participar desse encontro, cujo acesso
é livre e gratuito nos seguintes links:
Terça-feira, 09 de março de 2021

(18:00h)
https://eu.bbcollab.com/guest/34a38ffc3f2047c282e547213776bc8e
Quarta-feira, 10 de março de 2021
(18:00h)
https://eu.bbcollab.com/guest/afa154d3fa104dfd8e74a543c5d501fb
Instituto de Estudos Maristas (IEM)
O IEM é um Instituto Superior integrado
à Universidade Pontifícia de Salamanca, atra’ves da Faculdade de Educação,
no edifício Luis Vives. Surgiu da proposta
dos Conselhos provinciais das Províncias
Maristas de Compostela e Mediterrânea
e com apoio da Junta de Governo da Universidade Pontifícia de Salamanca. Suas
sessões de Café Colóquio pretendem ser
um encontro anual sobre tema afins aos
objetivos do Instituto, onde convidados e
participantes refletem, debatem opinam
e se enriquecem com a presença das
pessoas, com o conhecimento e desenvolvem laços comuns.
3 I MARÇO I 2021
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TIMOR LESTE

A FMSI RECOLHE FUNDOS PARA
A RECONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM BAUCAU

A

FMSI conseguiu recolher fundos para a reconstrução
de uma escola primaria em Quelicai – Baucau (Timor
Leste), graças ao apoio da Conferência Episcopal Italiana
(CEI) e ao trabalho conjunto com a Australian Marist Solidarity
(AMS), que ajuda os Irmãos presentes no Timor Leste, promotores deste projeto.
O projeto é reconstruir toda a escola primária Santa Terezinha, pertencente à Diocese de Baucau, cuja infraestrutura se
encontra em uma situação de emergência, sendo um perigo
iminente para as 450 crianças que a frequentam. Este centro educativo funciona oficialmente desde 1999, e os Irmãos
maristas acompanham as atividades educativas.
O Bispo de Baucau, Dom Basílio do Nascimento, decidiu
reconstruir a escola de maneira integral no terreno da Diocese,
e confiou a realização da obra aos Maristas, “porque ao longo
dos anos eles têm demonstrado eficiência no campo educativo”, disse o Bispo.
O Irmão Peter Sheehan, coordenador da AMS para projetos
para o Timor Leste, é a pessoa de referência e o responsável
da organização e gestão deste projeto. A MAS contará também com a colaboração efetiva de outros Irmãos presentes na
comunidade.
Além da Conferência Episcopal Italiana e a Australian Ma-
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rist Solidarity (MAS), o projeto também será financiado pela
Kindermissionswerk. A conclusão final da obra está prevista
para 8 meses.
A presença Marista no pais cresce a cada dia, graças ao
trabalho conjunto dos Irmãos da Austrália e do Brasil. Existem
muitos vocacionados maristas no Instituto Católico para a formação de professores, dirigido pelos Maristas, que é um marco
educational naquele país. A Província Australiana já aprovou a
construção de uma nova escola marista no Timor Leste.

FMSI é uma Fundação criada pelo Instituto Marista
para a promoção de proteção dos direitos da criança. FMSI realiza sua missão mediante atividades de
advocacia e apoio a projetos nos países onde existe
a presença marista.
AMS é a Agência Internacional de ajuda e desenvolvimento da Província Marista da Austrália, para a
Ásia e as Ilhas do Pacífico. Apoia as comunidades
em 17 países com projetos educativos a curto e
longo prazo.
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mundo marista
FRANÇA: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE – IR.
BENITO E IR. ELADI COMEMORANDO SEU ANIVERSÁRIO

ÁFRICA DO SUL: THREE2SIX PROJECT

AUSTRÁLIA: MARIST GAME CHANGER

CHILE: INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA – COLEGIO
MARISTA

ESPANHA: ESCOLA SAN JOSÉ DEL PARQUE

ESCRUTÍNIO DAS VOTAÇÕES PARA OS
PARTICIPANTES DO CAPÍTULO DE AMÉRICA
CENTRAL

CASA GERAL

CONGRESSO DE HISTORIADORES ESTUDARÁ
A POSITIO DA CAUSA DO IR. LYCARION

A

Comissão de Historiadores da
Congregação para as Causas
dos Santos estudará a Positio
da Causa do Irmão Lycarion, em 23
de março de 2021. Ela deve decidir
sobre o valor científico da documentação recolhida e entregue, e sobre a
suficiência das evidências apresentadas.
A Positio de Ir. Lycarion só pôde ser
entregue à gráfica no início de junho
de 2020, após superar as dificuldades provocadas pela pandemia em Roma, nos primeiros meses do ano passado. Imediatamente, os exemplares de que os especialistas em História
precisavam para fazer seu estudo foram enviados à Congregação para as Causas dos Santos. Foram oito meses de paciente
espera até conhecer a data anunciada de 23 de março.
Esta é uma boa notícia porque, uma vez passada essa etapa,

a documentação será entregue à
Comissão dos censores teológicos e,
finalmente, à dos Cardeais. Concluída essa jornada jurídica, poderemos
esperar o decreto de reconhecimento do
Irmão Lycarion como bem-aventurado
e mártir.
Recordamos que o Ir. Lycarion é um
marista suíço que morreu em Barcelona, por ocasião dos tristes acontecimentos da Trágica Semana de Barcelona de 1909, sendo o primeiro marista a derramar seu sangue
em solo hispânico.
Elevamos a nossa oração ao Senhor, por meio da Boa Mãe, agradecendo o testemunho de vida e morte deste Servo de Deus, ao
mesmo tempo que pedimos que através destes gestos jurídicos se
manifestem também sua glória e sua vontade entre nós.
Ir. Antonio Martínez Estaún
3 I MARÇO I 2021

7

notícias maristas 667

Encontro do Conselho Regional do Arco Norte

I

nspirados e animados pela mensagem da
Quaresma do Papa Francisco (22 de fevereiro
passado), o Conselho Regional do Arco Norte
realizou uma videoconferência para continuar
caminhando com esperança, em “um novo
presente, um futuro melhor”, na construção do
Arco Norte Marista.
Este encontro da “Família ampliada” contou
com participação de numerosas pessoas. Os
Irmãos provinciais da Região: Gérard Bachand
(Canadá), Patrick McNamara (Estados Unidos),
José Sánchez (México Central), César Augusto
Rojas (Norandina), Miguel Ángel Santos (México
Ocidental), Tomás Briongos (Compostela – Honduras) e Hipólito Pérez (América Central).
Tivemos também a alegria da participação dos novos quatro
Irmãos provinciais, nomeados recentemente para a Região. Ir.
Orlando Escobar (Norandina), Luis Enrique Rodríguez (México Ocidental), Luis Felipe González (México Central) e Dan
O’Riordan (Estados Unidos). Foi uma excelente oportunidade
para dar-lhes as mais fraternas e cordiais saudações de boas-vindas, ao mesmo tempo favorecer um sereno processo de
transição na liderança regional.
Como é costume acontecer, nos acompanharam os Irmãos
Conselheiros gerais: João Carlos do Prado e Ken MacDonald.
O Ir. Rodrigo Espinosa, em sua missão de Secretário Executivo,
convocou, propôs a agenda e conduziu com êxito, fecundidade
e responsabilidade todo encontro virtual.
Os temas mais importantes tratados, foram:
• Momento para partilhar o caminhar provincial com as
seguintes orientações: Como me sinto hoje? Algum sinal de
esperança e alguma situação especial em minha Província?
• Aprovação dos documentos: regulamentos da CAP, FODA
atualizado, plano da Equipe Irmãos Hoje e Organismos e
funções da Região.

•

•

•
•
•

Apresentação, reflexão e aprovação da nova logomarca
regional, com a participação de Jessica Urquiza, como
coordenadora da equipe de comunicações. Felicitamos e
agradecemos a todos os membros desta equipe por seu
trabalho e criatividade nessa iniciativa.
Continuidade e informações dos processos em que a Região está envolvida: Província do Canadá, Comunidade La
Valla 200 Montagne (Holguín-Cuba), Noviciado Interprovincial La Valla (Medellín, Colômbia) e Vida e Missão Maristas
em Honduras.
Informações da Comissão Internacional de Missão.
Organização da reunião da Conferência Americana de
Provinciais 2021.
“Que, neste tempo de Quaresma, vivamos com esperança,
sendo artesãos e testemunhas de um tempo novo para a
vida e missão maristas na Região; que Deus faça novas
todas as coisas.” (cf. Mensagem da quaresma 2021 –
Papa Francisco)
Ir. Hipólito Pérez – Provincial da América Central

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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