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CASA GERAL

REUNIÕES REGIONAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DO PROJETO “LEVANTE-SE, FALE & PARTICIPE”

O

Secretariado de Educação e Evangelização reuniu-se virtualmente, de 22 de
fevereiro a 1º de março de 2021, com
os responsáveis de implementar o Projeto
“Levante-se, Fale & Participe” nas Províncias
e Distritos Maristas.
O projeto “Levante-se, Fale & Participe”, lançado em novembro de 2019, nasce do apelo
do XXII Capítulo Geral “para desenvolver
iniciativas de participação e empoderamento de meninas, meninos e
adolescentes” e procura “desenvolver uma plataforma de
apoio a nossos apostolados e
áreas de ação, para a escuta
direta e o empoderamento
de meninas, meninos e adolescentes” (Plano Estratégico
da Administração-Geral).
A primeira etapa do projeto
convida meninas, meninos
e jovens a contribuir para a
elaboração de um documento (Guia sobre o direito à participação infanto-juvenil no Instituto
Marista) que os estimule a serem ouvidos pelo Instituto nos
diversos níveis (local, nacional, regional …).

Em 5 encontros diferentes, promovidos pelo Ir. Carlos Rojas, Ir.
Mark Omede e o Sr. Diugar Madera, 40 Maristas de Champagnat se reuniram em representação de 19 províncias e 1 distrito,
com os seguintes objetivos em pauta:
Oferecer um espaço de diálogo sobre as estratégias que os
participantes puseram em prática para desenvolver o projeto
“Levante-se, Fale & Participe”.
Descobrir, a partir do projeto, desafios futuros e as propostas
de diferentes perspectivas e contextos.
Propor mecanismos de acompanhamento (em diferentes níveis:
local, regional, global) para o sucesso da implementação da
iniciativa.

administração geral
■ No último final de semana, a comunidade da Administração
Geral esteve em Manziana, para três dias de retiro e passeio.
■ Na terça-feira, os Irmãos Libardo e Goyo, do economato
geral, e Ben, Conselheiro-Geral, participaram da reunião do
Comitê de Assuntos Econômicos.
■ Neste mesmo dia, o Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado
de Solidariedade, participou do “Coloquio-Café”, promovido
pela Universidad Pontificia de Salamanca.
■ Na quinta-feira, o Conselho Geral realizará um Conselho Regular.

■ Na sexta-feira, os conselheiros-gerais João Carlos e Ben
organizam, com o Provincial Tomás Briongos, a visita virtual à
Província Compostela.
■ Ainda na sexta, o Ir. Ángel Diego participará da reunião
mensal da Equipe de diretores do CCIG.
■ No sábado, os conselheiros-gerais Ken, Ben e João Carlos
encontrarão representantes das Províncias da América Central
e de Compostela, junto com líderes locais, para tratar do
futuro da vida e missão marista em Honduras.
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O diálogo fecundo e as
discussões durante os
encontros demonstraram a paixão e o zelo
pelo Projeto, assim
como a disposição de
todos em seguir em
frente. As Regiões
compartilharam seu
trabalho em diferentes
níveis e isso demonstrou a unidade em
nossa diversidade. O
Secretariado procura
aproveitar essa diversidade para enriquecer
o documento que pretende ser a primeira redação oficial do
Instituto, sobretudo no que se refere à escuta de meninas,
meninos e jovens para torná-los partícipes das decisões que
afetam suas vidas.
Nas reuniões foram discutidos os próximos passos e definidos
alguns prazos para que o Secretariado trabalhe com todas as

contribuições para obter uma versão final do Guia. O dia 30
de abril foi definido como o prazo para a entrega final de todas
as contribuições das Províncias e Distritos. O Documento Final
será apresentado ao Conselho Geral em setembro de 2021.
De grande proveito, durante os encontros regionais, foi a
montagem de um vídeo sobre o Projeto que veio como uma
contribuição dos jovens e educadores da Província de Santa
María de Los Andes (Bolívia, Chile, Peru). O vídeo abaixo, com
legendas português, foi um dos frutos do trabalho realizado
por esta Província, que contou com cerca de seis mil (6.000)
meninas, meninos e jovens envolvidos no Projeto.

BRASIL

EVANGELIZAÇÃO E PASTORAL ESCOLAR
DA PROVÍNCIA BRASIL CENTRO-SUL

A

Província Brasil Centro-Sul
acaba de lançar o Documento
“Escola em Pastoral – Evangelização e Pastoral Escolar da PMBCS”.
Na sua apresentação, o provincial, Ir.
Benê Oliveira, destacou que “o Documento retrata o desafio e o esforço
dos nossos colégios e escolas sociais,
quais novos areópagos urgentes por
transformação cultural, educacional e
de evangelização que ainda se deparam com o ‘deus desconhecido’ (cf. At
17,23)”.
“Escola em Pastoral” é um suporte
para que os responsáveis pela Evangelização e Pastoral
Escolar orientem os objetivos, as estratégias em vista de um
resultado que se converterá em novos patamares, planejamentos, redimensionamentos.
O documento foi pensado para oferecer um caminho cristão,
católico e marista capazes de levar os jovens ao encontro
com Deus, com uma dinâmica de vida espiritual, e à desco-
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berta de um real sentido para vida.
Conta com seis capítulos, assim
intitulados: Horizontes, Educação
Evangelizadora, Currículo Evangelizador, Interlocutores da Educação
Evangelizadora, Planejamento
Pastoral e Governança.
Este é o documento de base para
a evangelização nas unidades de
educação básica do Grupo Marista,
ente que faz parte da Província
Marista Brasil Centro-Sul. Presente
nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do
Sul, Distrito Federal e na cidade de Goiânia, o Grupo Marista
atua nas áreas da educação (da escola à universidade) e
saúde (por meio de seus hospitais) e trabalha para promover
um mundo melhor, mais humano e mais solidário, promovendo a vivência e a disseminação de valores humanos, cristão e
Maristas.
Baixe aqui o documento “Escola em Pastoral”
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notícias breves

Voltas da história...
Os primeiros maristas chegaram ao
Canadá em 1885; no ano seguinte,
a primeira escola marista foi aberta
em Lewiston, nos Estados Unidos;
em 1911, a província norte-americana foi dividida em duas províncias: Canadá e Estados Unidos. E
em 2022, a Província do Canadá
tornar-se-á um Distrito e será
vinculada à Província dos Estados
Unidos.

ESTADOS UNIDOS

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA
LEIGOS DA PROVÍNCIA DOS ESTADOS
UNIDOS

Austrália
600 pessoas se reuniram on-line
e em presença para o Simpósio
Marista com o Pe. Dominicano
Timothy Radcliffe, que fez uma
palestra sobre o tema escolhido
para 2021: Respire - o espírito de
vida. O Simpósio, organizado pela
Associação Marista de São Marcelino Champagnat, atraiu católicos de
muitas dioceses do país e também
do mundo: Vietnã, Filipinas, Timor-Leste, Nova Zelândia, Sri Lanka e
Casa Geral.

Estados Unidos da América
Os encarregados de pastoral,
professores de religião e diretores
de cada uma das escolas maristas
da Província participarão, de 12 a
14 de março, da edição anual de
“Sharing Our Mission”. O tema deste ano é RITUAIS. Os participantes
explorarão a necessidade de formas
significativas de reconhecer tudo o
que experimentaram e aprenderam
neste último ano e de como enfrentar os próximos desafios de forma
consciente.

O

Conselho Leigo da Província
dos Estados Unidos iniciou seu
programa de formação para leigos,
proporcionando-lhes recursos e os mantendo informados sobre a vida marista,
através de seminários bimestrais, que
tive início de maneira virtual no dia 03 de
fevereiro e terminará em 15 de abril.
“Marista, Marcelino e EU”, foi o título
da primeira sessão apresentada pelo Ir.
Seán Sammon, realizada nos dias 03 e
11 de fevereiro, com a participação de
mais de 40 pessoas. O Ir. Seán convidou
os participantes para refletir sobre as
seguintes perguntas: Quais a características de Marcelino que mais me atraem?
O que quero incorporar em minha vida?
Como posso por amor na ação, tal como
o fez Marcelino?
No segundo seminário, intitulado “Ele
nos deu o Nome de Maria: A tradição
Marista”, realizado nos dias 17 e 25 de
fevereiro, a cargo de Chris Sullivan, da
Escola Secundária Católica Central, em
Lawrence – MA.

Chris falou sobre a relação com Maria:
“Como nos inspiram suas qualidades?
Como podemos viver sua simplicidade,
humildade e coragem?’’
O terceiro seminário, que abordará o
tema “A vida cotidiana do leigo marista: os cinco Pilares”, será realizado nos
dias 3 e 11 de março, e constará de
um painel apresentado por cinco leigos
maristas: Larry Tucker (Chicago),
Madeline Picou (Luisiana), Eyda Alagret
(Miami), Tony Cantu (Brownsville) y Joe
Hallak (Nueva Jersey). Cada um deles
apresentará um Pilar.
O quarto encontro, intitulado “Marista de
Champagnat: Uma Família Carismática
Global” estará a cargo do Ir. Pat McNamara e acontecerá nos dias 16 e 25 de
março.
O quinto e último seminário acontecerá
nos dias 7 e 15 de abril, presentado
por Alice Miesnik, que refletirá sobre
o tema: “Maristas em Missão: Amor e
Ação.”
10 I MARÇO I 2021
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MÉXICO

MARISTAS DO MÉXICO CENTRAL REFLETEM
SOBRE A ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI

M

ais de 90 colaboradores das
diversas Obras Maristas da
Província do México Central
participaram, no dia 12 de fevereiro, do
segundo Colóquio Marista, realizado de
maneira colaborativa entre as três Universidades Maristas da Província do México
Central: a Universidade Marista (UMA),
a Universidade Marista de Querétaro e a
Universidade Marista de San Luis Potosí
(SLP), coordenadora do colóquio.
O colóquio “Diálogos e reflexões Maristas”, desta vez, abordou o tema “Ecos
da Encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos”
do Papa Francisco, e teve como orador Dom Roberto Yenny
García, Bispo da Diocese de Ciudad Valles, SLP, que forneceu
muitas luzes para refletir e aprofundar sobre a encíclica papal.
No final do Colóquio, realizado virtualmente, Arturo Morones
Zavala, Reitor da Universidade Marista de SLP, agradeceu a
participação de todos os presentes e entregou ao Bispo Roberto Yenny García uma “Declaração” em reconhecimento pela

sua brilhante apresentação.
O Colóquio “Diálogos e Reflexões Maristas” tem como objetivo
promover a reflexão entre os colaboradores maristas sobre
diversos temas, documentos e posicionamentos atuais, que
contribuam para a formação acadêmica e espiritual das obras,
em uma mística de família marista.
Vídeo do colóquio, no FaceBook

RUANDA

COMUNIDADE MARISTA DE MURURU EM SOLIDARIEDADE
COM AS PESSOAS VULNERÁVEIS

E

m verdade, eu te digo, tudo o que você fez por
um dos menores dos meus irmãos e irmãs, você
fez por mim.” (Mt 25:40).

Inspirada neste texto do Evangelho, a comunidade
marista de Mururu, em Ruanda, na Província África Centro-Leste (PACE), e seus alunos do Marist
Teacher Training College (TTC), realizam seu trabalho de apostolado entre as pessoas vulneráveis de
seu bairro. No Rusizi Handicap Center, os Irmãos e
alunos desenvolvem atividades que incluem ajudar
na alimentação das crianças com deficiência, doando
alimentos e artigos de higiene para apoiá-las e, de
vez em quando, cantam ou dançam para fazer sorrir
as crianças com deficiência.
A comunidade marista de Mururu, junto com seus alunos e
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professores, também realiza atividades benevolentes em sua
vizinhança, incluindo a construção de instalações sanitárias e o
preparo de lenha para os pobres e idosos.
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mundo marista
ÍNDIA: MARCELLIN TRUST – OPERATION
RAINBOW

SÍRIA: MARISTAS DE ALEPO

MÉXICO: ESCOLA MARISTA CELAYA

FILIPINAS: POSTULANTES DE TIMOR LESTE,
ÍNDIA E VIETNÃ

ÁFRICA DO SUL: IRMÃOS CHRISTOPHER ZIMMERMANN, EL SALVADOR: COMUNIDADE DE PASTORAL
JUVENIL EM MEJICANOS
JUDE PIETERSE, MARIO COLUSSI – SACRED HEART
COLLEGE, OBSERVATORY – JOHANNESBURG

COSTA DO MARFIM

SED PROMOVE O ACESSO À ÁGUA EM BOUAKÉ

U

m dos últimos projetos que a ONG dos Maristas
da Espanha, SED, desenvolveu na Costa do
Marfim teve como objetivo favorecer o acesso
à água potável na cidade de Bouaké, promovendo o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 6.
Graças à intervenção da Paróquia Saint Marie e dos
Irmãos Maristas de Bouaké, a situação de necessidade chegou à SED no ano passado, que também
obteve o apoio da Fundação Mutua Madrileña, sem a
qual não teria sido possível realizá-la.
Agora o poço está trabalhando em plena capacidade.
Estima-se que pode prestar
serviço a um número muito
grande de pessoas que até
agora foram abastecidas
com água sem qualquer garantia ou controle sanitário.
As fases do projeto, supervisionadas pelos irmãos de Bouaké, são mostradas neste vídeo.

SED (Solidariedade, Educação, Desenvolvimento) é uma Organização Não-Governamental (ONG) para o Desenvolvimento,
sem fins lucrativos e de âmbito estadual, dos Maristas da Espanha. Ela trabalha principalmente promovendo o Direito à Educação na África e na América Latina, assim como em alguns
países da Ásia e da Europa. Na Espanha, trabalha no campo da
Educação para o Desenvolvimento e a Promoção Social.
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AUSTRÁLIA

CONFERÊNCIA MARISTA DA AUSTRÁLIA PARA
PROMOVER A PASTORAL JUVENIL NAS ESCOLAS

C

erca de 60 funcionários de escolas
da Pastoral Juvenil Marista (PJM), coordenadores e acessores
de toda a Província da
Austrália participaram
da Conferência de
Formadores da Pastoral
Juvenil Marista Nacional
(PJM), realizada virtualmente nos dias 15 a
16 de fevereiro. O tema
deste ano foi “Respire o
Espírito da Vida”.
Os workshops forneceram espaço para explorar percepções práticas de um grupo
diversificado de apresentadores. O irmão David Hall apresentou duas palestras explorando o conceito de ser parte
do sonho de Deus para os jovens com quem viajamos. O
Irmão James Hodge, Assistente Nacional da Pastoral Juvenil
Marista, também esteve presente, facilitando as reflexões de
oração.
Embora os workshops e palestras enfocassem os tópicos
gerais da pastoral de juventude, várias sessões foram
dedicadas aos participantes indicados como mentores para
“Game Changers” (um programa abrangente de pastoral de
juventude).
Durante a conferência, os participantes tiveram tempo para
orar, compartilhar, criar redes e refletir com o propósito de
construir competências para se tornarem mais eficazes em
seus papéis de liderança na educação marista.

A Conferência Nacional de Formadores da PJM é o principal
meio pelo qual a Pastoral Juvenil Marista apoia os coordenadores em sua jornada. Desde 2018, a grande reunião
anual da Conferência dos Formadores ocorre em Hermitage
– Mittagong, mas devido à Covid, a conferência deste ano
foi realizada virtualmente.
Pastoral Juvenil Marista na Austrália
A PJM na Província é uma área integrada e coordenada de
pastoral que envolve jovens e adultos com idades entre 1525 anos em toda a Austrália. É também o braço da pastoral
juvenil da Associação Marista de São Marcelino Champagnat, vinculada à Província dos Irmãos Maristas da Austrália.
Com uma forte ênfase na comunidade, hospitalidade, oração
e serviço, a Pastoral Juvenil Marista capacita os jovens
a serem agentes de mudança. A PJM se dedica a ‘tornar
Jesus Cristo conhecido e amado’, nas palavras de São Marcelino Champagnat, fundador dos Irmãos Maristas.

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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