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NOTÍCIASMARISTAS

■ Na segunda-feira, o Secretariado de Educação e Evange-
lização se reuniu com os Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, e Ben, 
Conselheiro-Geral, para acompanhar a implementação da Rede 
Global Marista de Escolas.
■ A Equipe de Cmi se encontrou, na segunda-feira, com o 
Conselho Diretor da Rede de CPVs.
■ Conselho Regular, com o Conselho Geral, na terça-feira.
■ Na terça-feira, o Ir. Ernesto, Superior-Geral, participou do 
webinar promovido pela Província de Compostela sobre a 
consciência eco2social.
■ Na terça e quinta-feira, o secretariado de Solidariedade 
participa do encontro da equipe de reflexão da Rede Marista de 
Solidariedade Internacional.
■ Na quarta-feira, se encontra a Comissão Internacional da 
Missão para tratar de temas inerentes à liderança, redes, reali-
dades emergentes, educação e sustentabilidade da missão.
■ Na quinta-feira, a equipe de Cmi se encontra com o team IT 

de Curitiba para seguir o desenvolvimento do aplicativo Nexus.
■ Na quinta-feira, com a participação do Secretariado de 
Solidariedade, acontece o primeiro encontro do Grupo de Coor-
denação da Plataforma de Ação de Laudato Si’, uma iniciativa 
do Dicastério do Vaticano para a Promoção do Desenvolvimento 
Humano Integral.
■ Na sexta-feira, os Irmãos Luis Carlos, Ben, Ken e Goyo se 
reúnem com o Ir. Kevin Wanden, representante da região, para 
tratar da missão na Região Oceania.
■ No mesmo dia, o Ir. Sylvain, Conselheiro-Geral, fará uma 
palestra para a Província East Asia sobre “São José, padroeiro 
do Instituto”.
■ Na sexta-feira, os Irmãos Ernesto e Carlos Huidobro partici-
parão do lançamento do livro “A aventura dos Irmãos Maristas 
na China”, em português e espanhol, que será realizada no 
contexto do Curso do Patrimônio Marista "Hermitage Marista", 
com as três Províncias brasileiras..

administração geral

A terceira mensagem da Comissão Internacional da Missão Marista se 
inspira nas palavras de Marcelino Champagnat para tratar do tema 
instituições educacionais maristas: “Quanto bem poderíamos fazer aqui 

se houvesse uma escola!”. A reflexão, feita em nome da Comissão, é de Frank 
Malloy, da Austrália.
A mensagem sublinha que o “projeto educativo marista consiste na formação 
integral de crianças e jovens, caracterizada pela qualidade acadêmica e pela 
formação nos valores que consideramos essenciais.” Além disso, destaca a 
constatação “que organizar uma rede global dinâmica de escolas pode propor-
cionar um modelo eficaz para inovar e melhorar.”
Alguns tópicos da mensagem são:
■ Apoiar uma cultura de inovação na educação
■ Educar nesse mundo pós-moderno e pós-pandêmico
■ Progredir na educação com novas perspectivas 
■ Agir como uma família educativa global para perseguir os novos sonhos de 
nossa missão
■ Voltar a se comprometer com a visão de São Marcelino

A inovadora missão marista em nossas 
obras educativas – Mensagem da Comissão 
Internacional da Missão Marista

https://champagnat.org/pt/a-regiao-america-sur-publica-o-plano-de-formacao-inicial-marista/
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U comunidade está envolvida em diferentes espaços de 
missão, atendendo as necessidades da cidade e da 
região, seguindo os protocolos de saúde e seguran-

ça, especialmente marcados pela pandemia COVID-19. “No 
momento estamos com vários protocolos que impedem nossa 
ação presencial em diversos lugares. Assim que as medidas 
de saúde permitirem, iniciaremos as ações presenciais como 
comunidade”, explica o Ir. Nilvo Favretto.

A comunidade Lavalla200> de Tabatinga atualmente é formada 
pelos Irmãos Nilvo Luiz Favretto (Brasil) e Luke Fong (Fiji) e pelo 
Leigo Mario del Carmen Araya Olguín (Chile). Ainda esperam 
ansiosos a chegada de Mayra Lleana Gutiérrez Márquez (Mé-
xico).

As atividades desenvolvidas pela comunidade e pelos voluntá-
rios/as busca a atender algumas das necessidades de Taba-
tinga e região: presença significativa entre crianças e jovens; 
formação nas comunidades paroquiais e nos bairros; apoio 
às comunidades indígenas e ribeirinhas; cuidado com a Casa 
Comum.

Já para as lideranças de bairros, comunidades eclesiais e 
professores, é oportunizado momentos formativos com foco 
no desenvolvimento integral. Junto às comunidades indígenas 
e ribeirinhas da região, realiza-se momentos de escuta aos 
moradores e apoio aos mesmos em pautas relevantes para a 
garantia dos direitos deles.

Em termos gerais, a ação da comunidade tem foco no cui-
dado com a Casa Comum. Por meio da formação e de ações 
de conscientização é desenvolvido o tema ecologia integral, 
buscando maneiras práticas de ação.

Três países (Brasil, Peru, Colômbia) compartilham uma fronteira 
comum na área do Alto Solimões.  As cidades gêmeas – Taba-
tinga (Brasil) e Letícia (Colômbia) –estão a 1000 quilômetros de 
distância, em seus respectivos países, por ligação terrestre.  A 
área abriga muitos grupos indígenas ao interno das florestas 
tropicais, moradores nas cidades, povos mestiços que vivem na 
beira dos rios. Além disso, destaca-se a presença de grupos eu 
exploram ilegalmente as riquezas naturais e outros, ao contrá-
rio, são defensores da biodiversidade e dos povos autóctones. 

BRASIL

COMUNIDADE LAVALLA200> DE TABATINGA EM MISSÃO

A Comissão Internacional, formada por Irmãos e Leigos, 
assumiu a tarefa de refletir sobre a centralidade da missão 
marista no mundo de hoje. Em janeiro, foi publicada primeira 
mensagem: “A pandemia e nossa missão marista” e a segun-
da saiu em fevereiro: “A liderança e nossa missão marista”. 

A cada mês um membro da comissão contribuirá com uma 
nova reflexão.

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

https://champagnat.org/pt/comunidade-lavalla200-de-tabatinga-em-missao/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/InnovativeMaristMissionInEducationalInstitutions.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/LaInnovadoraMisionMaristaEnObrasEducativas.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/LaMissionInnovanteMaristeDansOevresEducatives.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/InovadoraMissaoMaristaNasObrasEducativas.pdf
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Há dez anos, em 15 de março de 2011, os eventos come-
çaram na Síria. Muito rapidamente, os protestos degene-
raram em conflito armado.

Os rebeldes disseram que queriam estabelecer um estado de 
direito, um estado democrático que respeitaria os direitos hu-
manos e lutaria contra a corrupção. Muito rapidamente, todos 
sabiam que esses rebeldes moderados eram apenas islâmicos 
extremistas (Daesh, Al Nosra e outros); que queriam derrubar o 
único estado laico da região para torná-lo um estado islâmico; 
que para nos trazer mais democracia e Direitos Humanos (sic), 
foram armados e financiados pelos países mais atrasados   
do mundo que não têm democracia nem direitos humanos; e 
foram apoiados por países ocidentais que queriam derrubar o 
único regime na região que ousou dizer não à sua hegemonia 
(depois de se livrar dos governantes iraquiano e líbio) e eles 
pensaram que seria fácil, “uma questão de alguns semanas e 
ponto”. 

10 anos muito duros e insuportáveis 
Da Primavera Árabe, tão elogiada pela mídia ocidental, os sírios 
viram apenas um longo inverno (10 anos) muito duro e insupor-
tável, que destruiu o país, sua infraestrutura, seu patrimônio 
arqueológico, suas escolas, suas fábricas, seus hospitais, que 
matou mais de 400.000 pessoas, forçou 5 milhões de refu-

giados a fugir para países vizinhos, desalojou 8 milhões de 
pessoas, os deslocados internos que não vivem mais em suas 
casas, e empurrou um milhão para os caminhos da migração 
para a Europa e outros países ocidentais.
Por 10 anos, vivemos a guerra; sim, 10 anos, mais do que as 2 
guerras mundiais do século passado: sofrimento, luto, pobreza, 
miséria tornaram-se o nosso quotidiano, um quotidiano que 
é um pesadelo… A infância de nossos filhos foi roubada, os 
sonhos de nossos adolescentes desapareceram e o futuro de 
nossos jovens foi roubado. E, no entanto, antes de os even-
tos começarem, estávamos vivendo muito bem em um país 
seguro, estável, laico e próspero; nem tudo era perfeito, longe 
disso; mas nenhuma injustiça, nenhuma violação dos Direitos 
Humanos, nenhuma reforma justifica que se destrua nosso país 
e se sacrifique gerações de sírios. 
Embora no ano passado quase não tenha havido nenhum 
conflito na Síria, a vida dos sírios é de privações e sofrimento. 
Vivemos uma crise econômica sem paralelo causada por 10 
anos de guerra, com a crise financeira no Líbano e as sanções 
impostas pelos EUA e países europeus. O dólar está sendo 
negociado atualmente a 4.000 LS, enquanto estava a 50 LS 
há 10 anos e a 1000 LS há um ano; a inflação é galopante, o 
aumento do custo de vida é impressionante; 70% das famílias 
vivem abaixo da linha da pobreza e a maioria necessita de 

SÍRIA

Carta de Alepo nº 41: há 10 anos, exatamente ...

https://champagnat.org/pt/a-regiao-america-sur-publica-o-plano-de-formacao-inicial-marista/
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ajuda alimentar, higiênica e médica de ONGs para sobreviver. 
Quando comparamos os preços, em outubro passado, dos 10 
produtos mais essenciais, com seus preços em 1º de mar-
ço, vemos que aumentaram 70% em 5 meses enquanto as 
receitas não se moveram; as pessoas ficam mais pobres e não 
conseguem fazer nada face às despesas.
Embora meus compatriotas mereçam o título de campeões 
mundiais de resiliência, eles estão perdidos e não desejam 
nada mais do que viver normalmente como todos os povos do 
mundo, e com dignidade. 

A pandemia
A pandemia da Covid19 piorou uma situação que já era ruim. 
Em dezembro-janeiro, sofremos uma 2ª onda da doença. Nós, 
Maristas Azuis, pagamos um alto preço: muitíssimos casos 
entre nossos voluntários ou seus pais, e também mortes. So-
fremos uma perda muito grande com a morte do Irmão marista 
Georges Hakim, um dos pilares dos Maristas Azuis, após 15 
dias de ventilação assistida em terapia intensiva; Margo, nossa 
diretora, passou dez dias no hospital fazendo oxigenoterapia. 
Leyla, minha esposa, em dezembro, e eu, no mês passado, 
também contraímos a doença. Graças a Deus, agora estamos 
totalmente recuperados. 
Os Maristas Azuis: Viver a Compaixão e Agir em Solidariedade 
É neste contexto de crise e miséria que nós, os Maristas Azuis, 
continuamos a viver a compaixão e a agir em solidariedade 
com os mais necessitados e os deslocados. 
De 2012 a 2018, distribuímos por 6 anos cestas básicas 
mensais para mais de 1000 famílias para ajudá-las a sobrevi-
ver durante os anos sombrios da guerra. Paramos esse projeto 
no início de 2019, convencidos de que era hora de as famílias 
deixarem de depender de ajuda de ONGs e viver do fruto do 
seu trabalho. Infelizmente, a situação econômica é atualmente 

tão difícil que as pessoas não conseguem sobreviver e nos 
imploram para ajudá-las novamente com as cestas básicas. 
De acordo com os últimos dados do Programa Mundial de 
Alimentos, “cerca de 60% da população síria não tem acesso 
a alimentos suficientes, seguros e nutritivos. Quatro milhões e 
meio de pessoas caíram nesta categoria em 2020”.
Portanto, retomamos a distribuição de cestas básicas mensais 
para cerca de 1.000 famílias em novembro passado. Cada 
cesta básica no valor de 15 dólares pode ser suficiente para 
alimentar uma família de 4 pessoas por dez dias e equivale a 
80% do salário médio mensal de um trabalhador.
Quando decidimos suspender a distribuição de cestas básicas 
no final de 2018, considerando que era hora de as pessoas 
ganharem a vida com o suor de seu rosto, havíamos já iniciado 
há vários anos um programa “os microprojetos” para ensinar 
a jovens adultos, em nosso centro de formação, o MIT, como 
criar seus próprios negócios e como financiar os projetos mais 
viáveis. É assim que, nos últimos 5 anos, financiamos 188 
microprojetos. Também criamos um projeto de aprendizagem 
profissional no qual colocamos jovens em estágio com profis-
sionais para aprender uma profissão: carpinteiro, mecânico, 
eletricista, encanador, cabeleireiro etc. O objetivo destes 2 
programas, microprojetos e formação profissional, é a criação 
de empregos e, assim, permitir que os jovens vivam do seu 
trabalho e não pensem nem na emigração ou em “mendigar” 
às ONGs. 
Nosso projeto “Pão Compartilhado” continua a fornecer uma 
refeição quente diária a 190 idosos que vivem sozinhos; prato 
cozinhado nas nossas instalações por 10 senhoras e distribuído 
todos os dias entre as 13h e as 14h por cerca de vinte dos 
nossos voluntários. Nossas visitas a essas pessoas revelaram 
que algumas também precisavam de ajuda para a limpeza da 
casa, dar banho, trocar fraldas ou tomar remédios. “Pão Com-

https://champagnat.org/pt/a-regiao-america-sur-publica-o-plano-de-formacao-inicial-marista/
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partilhado” agora tem um filho: o projeto “Cuidar de Idosos” que 
atende a essas diferentes necessidades.
Os voluntários do projeto Colibri continuam cuidando dos des-
locados no campo de Al Shahba, localizado a 40 km de Aleppo. 
Nossas duas visitas semanais ao acampamento nos permitem 
organizar atividades educativas para crianças e adolescentes, 
para tratar os enfermos e distribuir alimentos, produtos de 
higiene e tudo o que for necessário para tornar a vida dessas 
famílias deslocadas um pouco menos incômoda. A alegria das 
crianças quando chegamos ao acampamento é comparável 
apenas pela gratidão de seus pais para conosco. 
Nossos projetos educacionais para crianças de 3 a 6 anos 
“Quero aprender” e “Aprender a Crescer” retomaram suas 
atividades a todo vapor após várias interrupções, devido à 
pandemia; interrupções usadas pelos instrutores para reavaliar 
os programas e para se formar.
O SEEDS, com seus 25 voluntários, segue seu objetivo de apoio 
psicológico a crianças, adolescentes e adultos com seus 3 
diferentes programas... 
A Heartmade continua a criar maravilhas, peças únicas para 
mulheres, reciclando roupas velhas ou de sobras de tecidos. 
Cortar e Costurar, para ensinar costura para meninas e suas 
mães; Esperança, para ensinar inglês; Desenvolvimento da 
Mulher para fornecer um espaço de convívio e formação para 
mulheres, e Gota de leite, para dar sua porção mensal de leite 
para crianças e bebês, seguem seus objetivos. Também conti-
nuamos a abrigar os deslocados e a tratar, às nossas custas, os 
enfermos que não podem pagar por isso. 
Desde o início do conflito, há 10 anos, nós, os Maristas Azuis, 
temos tentado o nosso melhor para aliviar o sofrimento, para 
permitir que as famílias vivam com dignidade, para desenvolver 
pessoas, para encontrar trabalho para as pessoas, para semear 
esperança, para trabalhar pela reconciliação e preparar para a 
paz. No entanto, os sírios estão cansados   de esperar para ver o 
fim do túnel e poder viver normalmente. Dez anos são suficien-
tes, é demais.

Levantamento das sanções 
Pedimos, a curto prazo, o levantamento das sanções impostas 
pelos EUA e pela União Europeia e, a médio prazo, o estabele-
cimento de uma paz que deve ser o resultado de um diálogo 
entre os sírios.
Estrangulada por sanções europeias e americanas injustas e 
ilegais, a economia não arranca. As sanções, dizem, evitam a 
assistência humanitária. Elas impedem o comércio e a importa-
ção de produtos, bloqueiam todas as transações financeiras de 
todos os cidadãos sírios e proíbem todos os projetos de recons-
trução. Cinicamente, as autoridades europeias afirmam que as 
sanções são direcionadas e visam apenas aqueles que estão no 
poder e aproveitadores da guerra, e não se referem a medica-
mentos, equipamentos médicos ou alimentos. Pura hipocrisia; 

se as contas bancárias de todos os sírios estão congeladas e 
um cidadão sírio, qualquer um, não pode realizar transações 
financeiras, como transferências de dinheiro, como comprar os 
produtos isentos? Se você conhece alguma empresa ocidental 
que esteja disposta a nos fornecer produtos gratuitamente, nós 
somos compradores. E como muitos produtos são contraban-
deados da Turquia ou do Líbano, são vendidos, no mercado 
negro, a preços exorbitantes, empobrecendo a população e 
enriquecendo os aproveitadores da guerra, o que é o contrário 
dos motivos-pretextos de quem decretou as sanções. 
Como se não bastasse, os americanos agravaram a situação 
com a lei “César”, que impede qualquer empresa no mundo 
que faça negócios com a Síria. 
Essas sanções constituem uma forma de punição coletiva con-
tra a população civil. Isso é qualificado como um crime contra 
a humanidade pela convenção de Genebra. Elas têm o impacto 
de fazer com que a população civil sofra e não têm nenhum 
efeito no fim da guerra ou no avanço em direção a uma solução 
política para o conflito.
Durante anos, temos trabalhado com várias partes amigas para 
pedir o levantamento das sanções. Recentemente, com nossos 
amigos suíços, franceses e ingleses, escrevemos e assinamos 
uma carta aberta ao presidente Biden por ocasião de sua 
posse em 20 de janeiro, pedindo-lhe que levante as sanções 
contra a população síria. Cartas semelhantes foram enviadas 
ao presidente Macron, à chanceler Merkel, ao primeiro-ministro 
Johnson e ao presidente da Suíça. Essas cartas foram assi-
nadas por 95 personalidades eminentes: três patriarcas, dois 
ex-arcebispos de Canterbury, senadores, membros da Câmara 
dos Lordes, deputados, bispos, prefeitos, ex-embaixadores e 
diretores de ONG. Em seguida, essas cartas foram divulgadas 
na mídia. Acreditamos que eles poderiam ajudar a redefinir a 
estratégia dos diversos atores presentes no conflito sírio e a 
abandonar o instrumento das sanções desumanas e ilegais.
Em apoio às cartas, lançamos também uma petição online e 
pedimos a todos os nossos amigos que a assinem para pedir o 
levantamento das sanções que infligem sofrimento à população 
civil da Síria. A assinatura levará apenas 30 segundos acessan-
do o site: http://chng.it/2mbTFzm2Dp

“Todos Irmãos”
O Papa Francisco acaba de completar uma visita histórica ao 
Iraque que, como a sua vizinha, a Síria, pagou um alto preço 
por uma invasão, ocupação e partição organizada, sob um falso 
pretexto, por essas mesmas pessoas que impõem sanções e 
dão aulas de Direitos Humanos aos outros. O Papa Francisco 
continua repetindo que somos “Todos Irmãos”. Que ele seja 
ouvido por aqueles que tratam a Síria e os sírios como inimigos. 

Dr Nabil Antaki
Pelos Maristas Azuis de Aleppo

http://chng.it/2mbTFzm2Dp
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O Colégio San José, de León, na Espanha, da Província de 
Compostela, conseguiu arrecadar mais de 19 mil euros 
que serão utilizados para financiar 131 bolsas de estudo 

para crianças em Honduras, El Salvador e Zâmbia.
O objetivo inicial era angariar fundos, durante a semana de 
solidariedade, para 60 bolsas, mas o trabalho conjunto das 
pessoas envolvidas dobrou a expectativa. “Começamos este 
desafio com a incerteza de seus resultados. Nunca havíamos 
planejado uma campanha de financiamento desse tipo, as 
atividades sempre haviam sido presenciais e agora virtuais…, 
mas acabou sendo um sucesso e este sucesso pertence a toda 
a comunidade educativa marista do Colégio San José”, lê-se 
na página web da escola.
A Equipe de Solidariedade do colégio agradece a colaboração 
de todos os alunos e suas famílias, do pessoal escolar, das 

empresas colaboradoras, da fundação “Meu grão de areia”, 
dos voluntários que deram seu testemunho nos seminários e 
da ONG SED.

ESPANHA

COLÉGIO MARISTA DE LEÓN FINANCIARÁ 131 BOLSAS
DE ESTUDO EM HONDURAS, EL SALVADOR E ZÂMBIA

AMÉRICA SUL

A REGIÃO PUBLICA O PLANO
DE FORMAÇÃO INICIAL MARISTA

Após mais de quatro anos de intenso trabalho, a Região 
América Sur publicou o Plano de Formação Inicial Ma-
rista em meados de janeiro. O documento pretende ser 

um guia oficial para as comunidades das cinco Províncias que 
compõem a Região:  Brasil Centro-Norte, Brasil Sul-Amazônia, 
Brasil Centro-Sul, Cruz del Sur e Santa María de los Andes.
Aprovado pelo Conselho Regional, o Plano de Formação é o 
resultado de um trabalho exaustivo, construído por uma equi-
pe de Irmãos, nomeada pelo Conselho Regional para esse fim. 
Vale destacar também a contribuição de vários irmãos, leigos 
e noviços que colaboraram com suas opiniões e sugestões.
Esse Plano descreve os três grandes ciclos formativos ou 
caminhos previstos no Código de Direito Canônico e nas 
Constituições Maristas: o Pré-noviciado, o Noviciado e o 
Pós -noviciado. Foi acrescentado, também, a etapa prévia da 
Animação Vocacional.
O documento foi elaborado em diversas etapas: Perspectiva 
Global e Plano do Noviciado (aprovado pelos Irmãos Provinciais 
em outubro de 2016); Plano do Pré-noviciado (aprovado pelos 
Provinciais em fevereiro de 2018); e o Plano do Pós-novicia-
do (aprovado em outubro de 2018). Em agosto de 2020, foi 
finalizada a primeira versão do Plano de Formação.

“Esse documento está di rigido, igualmente, a todos os Irmãos, 
de profissão temporária e perpétua. Não é somente um instru-
mento pedagógico e de trabalho, como também um meio para 
re tomar continuamente nosso próprio caminho, como consa-
grados maristas”, mencionou o Ir. Inacio Nestor Etges, presi-
dente do Conselho Regional da América Sur, na apresentação 
do Plano de Formação.
Baixar o Plano: Español | Português

https://champagnat.org/pt/colegio-marista-de-leon-financiara-131-bolsas-de-estudo-em-honduras-el-salvador-e-zambia/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/Plan-de-Formacion-Inicial_Maristas-AmericaSur_2021.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/PlanoFormacaoInicial_RegiaoAmericaSul-2021.pdf
https://champagnat.org/pt/a-regiao-america-sur-publica-o-plano-de-formacao-inicial-marista/
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ARGENTINA

GRAM EDITORA CELEBROU SEUS 100 ANOS DE VIDA
NA CASA PROVINCIAL DE CRUZ DEL SUR

Em um contexto de cuidado e cumprindo protocolos 
vigentes em razão da Pandemia, a Casa Provincial 
em Buenos Aires, no primeiro dia de março passado 

celebrou o centenário da GRAM Editora.
O diretor da editora, Ir. Agustín Martínez Marcos, agrade-
ceu a todos os presentes e aos funcionários da GRAM por 
seu trabalho e dedicação nesses tempos de desafio. Ele 
também relembrou aquelas pessoas que fizeram parte da 
história da editora durante esses cem anos, destacando sua 
admiração pelo trabalho dos Irmãos 
Maristas, sempre caracterizado pelo 
amor, a bondade, o compromisso e 
vocação ao serviço.

Saudação do Irmão Ernesto 
Sánchez, Superior Geral
Em uma cerimônia íntima e carre-
gada de emoções foi lida a sauda-
ção do Superior Geral do Instituto 
Marista, enviada de Roma. Ele 
também saudou a GRAM Editora 
por seus 100 anos e destacou sua 
importância no projeto do Instituto 
Marista, cujo apelo do Capítulo Ge-
ral nos convida a “caminhar como 
família marista e ser faróis de espe-
rança nesse mundo turbulento”.

Apresentação dos “100 anos de história”
Antes do momento de celebração espiritual, a equipe 
da GRAM apresentou a publicação digital “100 anos de 
história”, uma linha no tempo, que nos convida a percorrer 
o caminho dos 100 anos da editora através de imagens e 
informações dos acontecimentos e empreendimentos mais 
importantes do centenário.

Fórum Internacional
da Vocação marista Laical

No dia da festa de São José, próxima sexta-feira, será inaugurado o processo que pretende aprofundar a 
compreensão da vocação marista, com ênfase particular na vocação marista leiga. Um vídeo, com mensa-
gens do Superior-Geral, Ir. Ernesto Sánchez, e do diretor do Secretariado de Leigos, Raúl Amaya, marcará a 
abertura desse processo, que se concluirá em novembro de 2024.
Todas as informações estarão disponíveis na página do Instituto: 

http://grameditora.com.ar/
https://youtu.be/36kx6bLBYTA
https://youtu.be/36kx6bLBYTA
https://youtu.be/36kx6bLBYTA
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/GRAM_Editora_100anosDeHistoria.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/GRAM_Editora_100anosDeHistoria.pdf
https://champagnat.org/pt/gram-editora-celebrou-seus-100-anos-de-vida-na-casa-provincial-de-cruz-del-sur/
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Compartilhar nossa história
Em outubro do ano passado também fo-
mos a Manziana para desenvolver nosso 
Projeto de Vida Comunitária. Embora pu-
demos fazê-lo, lembro-me que, em dado 
momento, eu disse que havia perdido a 
parte em que deveríamos nos apresentar 
uns aos outros. Na época, meu argumen-
to era que, se fôssemos construir uma 
comunidade, deveríamos pelo menos nos 
conhecer primeiro.

Este raciocínio, reconheço, é produto dos 
meus anos como formador – 5 no pré-
-noviciado e 6 no noviciado. O processo 
de elaboração de um Plano de Vida Comunitária, como o cha-
mamos nas Filipinas, sempre levou vários dias, três ou quatro 
dias, para ser exato, dependendo do número de formandos. A 
primeira parte, que pode e deve levar tempo, é contar e ouvir 
a história de cada um. Embora não possamos nos lembrar de 
tudo, e ainda mais conhecer nossos companheiros de viagem 
completamente em uma sessão, há um grande valor neste 
primeiro passo para compartilhar a vida e construir um lar.

Porém, só podíamos fazê-lo nas casas de formação, pois tínha-
mos o luxo de ter tempo. As comunidades apostólicas, falando 
novamente das Filipinas, encontram-se em uma esfera total-
mente diferente. O mais rápido era ter tudo “copiado” (inclusive 
a data e os nomes dos membros do ano anterior).

Agora, vamos voltar para minha comunidade atual. Estou feliz 
por ter ido a Manziana neste fim de semana. Meu agradeci-
mento ao nosso superior de comunidade, Antonio, e ao conse-
lho comunitário composto por Ángel Medina, Chuchi e Javier. 
Para mim, foi uma redenção; a preocupação que expressei 
anteriormente foi considerada.

Nossa primeira sessão na tarde de sexta-feira foi uma partilha 
de histórias de vida. Escutamos cada um de nós falar da sua 
família e do seu percurso vocacional e relatar como “acabou” 

em Roma. Para alguns irmãos, como eles mesmos disseram, 
foi a primeira vez que tal intercâmbio aconteceu em uma 
comunidade como a nossa. Para mim, foi uma oportunidade 
maravilhosa de conhecer mais e valorizar os homens que hoje 
são minha família.

A primeira parte da manhã de sábado foi a continuação de 
intercâmbio de histórias. A continuação foi uma dinâmica de 
reflexão sobre o nosso Projeto de Vida Comunitária e de busca 
de caminhos para melhorá-lo. A tarde foi reservada a um tem-
po pessoal. Encontramo-nos novamente para a tão esperada 
missa dominical, às 18h45, e depois temos um bom jantar.

No domingo, a maioria de nós saiu em excursão, em diversos 
grupos e a diferentes lugares, dois dos quais foram a Civitavec-
chia e a Necrópole de Cerveteri. O almoço foi para comemorar 
o aniversário de Joaquim, um dos quatro irmãos da comunida-
de de Manziana. À tarde voltamos à Casa Geral.

Muito obrigado, Joe, Antonio, Teófilo e Joaquim, da comunidade 
Manziana, por nos receberem. Meu único pesar é que dois 
membros da nossa comunidade não puderam estar conosco 
devido aos protocolos de saúde da Covid-19. Espero que da 
próxima vez estejamos 100%.

Ir. Lindley Sionosa

COMUNIDADE DA CASA GERAL

UM FIM DE SEMANA DE RETIRO E RELAXAMENTO
Em Roma, os Irmãos Maristas têm duas comunidades que vivem na mesma casa. Uma é a Comunidade do Conselho-Geral, que 
atualmente conta com 11 irmãos. Outra é a Comunidade da Casa Geral, que é formada pelos irmãos que estão a serviço da 
Administração-geral, ou seja, aqueles que trabalham nas secretarias, nos diversos escritórios, projetos / iniciativas ou que desem-
penham funções especiais, e também há estudantes universitários – 2 irmãos e 2 capelães. No total, são 17 irmãos e 2 padres, 
representando 12 países e 13 unidades administrativas.
A seguir, o Ir. Lindley Sionosa, Subdiretor do Secretariado Irmãos Hoje, fala-nos dos dias que passou em Manziana.

https://champagnat.org/pt/comunidade-da-casa-geral-um-fim-de-semana-de-retiro-e-relaxamento/
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CANADÁ: JEUNESSE MARISTE – PJM

NOVA ZELÂNDIA: ST PAUL’S COLLEGE, AUCKLANDVIATNÃ: DISTRITO MARISTA DA ASIA

ESPANHA: MARISTAS SAN JOSÉ DEL PARQUE – 
PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO

ESPANHA: RENOVAÇÃO DOS VOTOS DO IR. RUI 
PIRES, VALLADOLID

mundo marista

GRÉCIA: LEONTEOS SCHOOL DI NEA SMYRNI – 
DOAÇÃO

ESPANHA

A PROVÍNCIA DE COMPOSTELA REALIZA UM WEBINAR 
PARA CRIAR UMA CONSCIÊNCIA ECO-SOCIAL

Com o objetivo de desenvolver a consciência eco-social, 
a Província de Compostela realizou um webinar no 
dia 16 de março, “Para uma ecologia integral”, com a 

participação do Irmão Ernesto Sánchez, Superior Geral do 
Instituto, Leonardo Boff, filósofo e teólogo, e José Eizaguirre.
A apresentação do tema Eco2Social faz parte do 
Plano Estratégico da Província e atende ao apelo 
do XXII Capítulo Geral, que convoca todos os 
maristas a cuidar de nossa casa comum. Assista 
aqui ao vídeo: https://youtu.be/k43kjFEiAmY
A iniciativa de formação ecológica busca criar 
uma consciência eco-social a partir de uma 
perspectiva inclusiva e cristã que promova a 
solidariedade, o consumo responsável e a sus-
tentabilidade para construir juntos, como uma 
família global, um mundo melhor.
Além do Superior Geral, que abriu o webinar, 
esteve presente Leonardo Boff, teólogo, filósofo 

e especialista em ecologia, que participou da constituição 
da “Carta da Terra” e é o autor de “Uma Ecologia Integral”. 
Por uma eco-educação sustentável”. Participou também 
José Eizaguirre, defensor espanhol da ecologia, do consumo 
e de estilos de vida alternativos.

https://maristascompostela.org/
https://youtu.be/k43kjFEiAmY
https://champagnat.org/pt/a-provincia-de-compostela-realiza-um-webinar-para-criar-uma-consciencia-eco-social/
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Neste ano de 2021, os Irmãos da Coreia celebram o 
50º aniversário da presença marista no país. Uma das 
atividades organizadas como parte da comemoração é a 

peregrinação da imagem da Boa Mãe pelas casas de parentes, 
amigos e benfeitores dos Irmãos Maristas. Essa peregrinação 
começou na primeira semana de janeiro.
Os primeiros quatro Irmãos (do México) chegaram à Coreia em 
13 de setembro de 1971. Eram os Irmãos: Enrique Ruiz, líder 
da comunidade, Jesús Rodríguez, Sergio Gutiérrez e Manuel 
Villarreal. Para completar a comunidade marista fundadora, 
chegaram mais quatro Irmãos em 1972. Esse segundo grupo 
foi formado pelo Ir. Héctor Villarreal, Ir. Eduardo Ramírez, Ir. 
Ricardo Piña e Ir. Juan Castro.
Depois do segundo ano no país, os Irmãos receberam os 
primeiros aspirantes que passaram a conviver com os Irmãos. 
A atual casa do Setor Coreano foi comprada em 1974 para 
acomodar o crescente número de aspirantes coreanos que se 
juntaram aos Irmãos neste novo projeto de dar continuidade ao 
sonho de Marcelino na Terra da calma manhã.
Atualmente, os Irmãos Maristas têm 5 comunidades na Coreia, 
dois deles estão em Seul, um em Ansan, uma em Chungju e 
outra em Jechon.
A seguir, o Ir. Alfredo Herrera, do Setor Japão-Coreia, resume 
cada comunidade:

As duas comunidades de Seul
Das duas comunidades que estão em Seul (situadas no mesmo 
terreno), uma funciona como casa central do Setor Coréia-
-Japão, onde, além do Irmão Coordenador do Setor, residem 

Irmãos de diferentes idades realizando diferentes atividades. 
Entre eles também temos um irmão de votos temporários que 
está fazendo vários estudos.
A outra comunidade de Seul tem a tarefa de administrar e 
dirigir o Centro Educacional Marista, onde muitos grupos vêm 
para realizar todo tipo de seminários, oficinas, retiros, en-
contros e uma grande diversidade de programas de todos os 
tipos. Alguns são grupos de catequistas de várias paróquias e 
dioceses; jovens pertencentes a grupos paroquiais; crianças de 
grupos de catequese de várias paróquias; grupos de acólitos; 
estudantes de universidades católicas que vêm fazer algum 
retiro ou outro tipo de programa; estudantes de enfermagem 
ou profissionais de enfermagem; grupos paroquiais (Legião 
de Maria, Terciários Franciscanos, etc.) que realizam um dia 
de retiro ou algum outro programa. Os Irmãos Timothy Song e 
Dámaso Jeon são os responsáveis   pela manutenção da casa.

No “Centro para Crianças da Localidade” (tradução literal do 
nome do Centro) as crianças e adolescente da região ou áreas 
próximas reforçam, à tarde, seus estudos acadêmicos, jogam e 
se relacionam com outros meninos e meninas ou jovens da sua 
idade. Além disso, são oferecidas algumas atividades culturais 
e recreativas (visitas a parques recreativos, fábricas, locais 
turísticos).
Dentro do edifício do Setor (residência de uma das comuni-
dades de Seul) existe um Centro de Orientação Psicológica 
chamado “BOM-GIL” (Caminho de primavera), no qual o Ir. John 
Vianney oferece seu serviço aos adolescentes e jovens que 
solicitam ajuda nesta linha. O irmão obteve o certificado de 

COREIA DO SUL

50 ANOS DA PRESENÇA MARISTA NA COREIA

https://champagnat.org/pt/50-anos-da-presenca-marista-na-coreia/
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especialista em aconselhamento psicológico tanto pela Asso-
ciação Coreana de Orientação-Terapia Psicológica, como pela 
Associação Católica de Orientadores. Durante o ano, ele atende 
cerca de 45 pessoas, perfazendo um total de aproximadamen-
te 150 sessões. No mesmo edifício, o Ir. Alfredo oferece um 
serviço de acompanhamento vocacional aos jovens religiosos e 
religiosas em formação e a outras religiosas e sacerdotes que 
o solicitem.

A comunidade de Ansan
Esta é a casa do aspirantado-postulado do Setor, embora no 
momento não tenhamos nenhum candidato. Os Irmãos que aí 
residem têm várias tarefas a serviço do Setor, ao mesmo tempo 
que desempenham tarefas de promoção vocacional.

A comunidade de Chungju
A comunidade de Chungju tem mais de 30 anos. Naquele local 
foi construído um prédio para residência de crianças e ado-
lescentes em situação de risco por diversos motivos (órfãos, 
abandono, pequenos delitos …). Em 2004 a instituição foi 
transformada em residência para meninos com certas defi-
ciências mentais. No início de 2017, mudou sua nomenclatura 
para Bom Lar (“Ch´am Choun Chib”), tendo como residentes 
jovens com deficiência mental severa. Nesse lugar trabalham 
os Irmãos Laurencio Park, como diretor, e Paul Won, encarrega-
do da manutenção da casa, além de outras 34 pessoas (entre 
cozinheiros, enfermeira, oficinistas, terapeutas, motorista etc.) 
dedicadas ao cuidado pessoal dos residentes que são uns 30 
atualmente.
Além dessa instituição residencial, dentro da propriedade de 
Chungju funciona também a Oficina Marista (Marist Shelte-
red Workshop). Essa oficina, que existe desde o início dessa 
casa em Chungju (para iniciar os rapazes em alguns ofícios), 

e cuja natureza foi mudando à medida que a capacidade de 
trabalho dos residentes foi mudando, tornou-se nos últimos 
15 anos um centro de trabalho-emprego onde os formandos 
da nossa residência possam ganhar a vida em um ambiente 
adequado para eles (daí a qualificação de “protegido” no nome 
do centro) e realizar trabalhos que estão dentro do alcance de 
sua capacidade intelectual. Atualmente, existem cerca de 30 
meninos entre aqueles que estão sendo formados e os que 
são funcionários permanentes da Oficina. Hoje são cerca de 30 
meninos entre os formados provisoriamente e os funcionários 
permanentes da oficina. Além do Ir. Moises, do Sr. Ju Bom Kim 
e do Diretor, há outras 8 pessoas que trabalham neste local.

A comunidade de Jechon
Por enquanto, o Centro Ecológico Marista, que se localiza 
neste local, está em transformação. O local foi e continua a 
ser utilizado para retiros individuais ou em pequenos grupos. A 
tranquilidade do lugar favorece esses momentos de solidão e 
oração na natureza. O Centro Ecológico foi se desenvolvendo 
aos poucos com o árduo trabalho do Ir. John Oh. Foram planta-
das flores silvestres, vários animais domésticos foram obtidos 
(alguns cachorros, muitas galinhas, patos, pássaros, algum 
cordeirinho), vegetais foram plantados, uma pequena horta 
foi feita, e no rio que corre de um lado da casa e que desce 
da montanha adaptou-se uma pequena “piscina” natural que 
faz as delícias de crianças e jovens que vêm durante o verão. 
Todas essas instalações, além das montanhas que circundam 
o local, têm sido utilizadas em programas de conscientização 
e cuidado ecológico nos quais diferentes grupos de crianças, 
jovens e jovens adultos entram em contato com a natureza, 
aprendem a valorizar e cuidar dela ao mesmo tempo que ad-
quirem maior consciência de sua própria pessoa e do ambiente 
em que vivem.

https://champagnat.org/pt/50-anos-da-presenca-marista-na-coreia/
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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

4ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL
PARA A REVISÃO DO GUIA DE FORMAÇÃO

A Comissão Internacional para a 
revisão do Guia de Formação 
continua com o trabalho para o 

qual foi designada. No dia 03 de março 
aconteceu sua 4ª reunião virtual, na qual 
a ordem do dia foi ouvir as propostas dos 
subgrupos que foram encarregados de 
refletir sobre os diferentes temas. Esses 
grupos foram compostos durante a 3ª 
reunião, acontecida em 26 de janeiro. 
O grupo de língua inglesa trabalhou o 
“Conteúdo” do Guia de Formação e o 
grupo de língua hispânica, o “Processo” 
referente aos possíveis passos e etapas 
no trabalho da Comissão.
O grupo “Processo” se reuniu separa-
damente em 14 de fevereiro, enquanto 
o grupo “Conteúdos” se reuniu em 24 

de fevereiro. Cada grupo preparou um 
resumo que foi apresentado na reunião 
do dia 03 de março. Posteriormente, os 
membros foram enviados para as salas 
de reunião para aprofundar o que ha-
viam ouvido durante as apresentações.

A necessidade de uma “visão”
Um dos principais temas que surgiram 
durante esta recente reunião foi a neces-
sidade de uma “visão”. O grupo angló-
fono o chama de desenho conceitual, e 
o grupo hispânico se refere a ele como 
horizonte. Na essência, é a resposta às 
perguntas básicas: Como vemos a vida 
Marista hoje e no futuro? Que tipo de 
formação deveremos oferecer?
Da parte do Secretariado Irmãos Hoje, 

depois de haver avaliado as três primei-
ras reuniões, sugeriu que a Comissão 
deveria pensar em si mesma e em seu 
trabalho, não tanto em vista de produzir 
um Guia de Formação revisado, mas 
em um novo Guia de Formação. Essa 
mudança de pensamento, segundo o 
Secretariado, terá uma grande influência 
na maneira de proceder da Comissão. 
Portanto, no que diz respeito aos mem-
bros, são a Comissão Internacional para 
o novo Guia de Formação.
A próxima reunião da Comissão será em 
14 de abril. Enquanto isso, o Secreta-
riado Irmãos Hoje estará trabalhando 
na síntese de tudo o que foi discutido 
até agora. Em resumo, as coisas estão 
avançando.
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