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NOTÍCIASMARISTAS

■ Na segunda-feira, o Irmão Ángel Diego, do Secretariado de 
Solidariedade, participam da reunião do subgrupo de trabalho 
da Laudato Si Action Platform para congregações religiosas, 
formado por representantes dos jesuítas, irmãs salesianas e 
maristas.
■ Na terça-feira, os diretores do Secretariado de Educação e 
Evangelização, Irmãos Beto e Mark, participaram do encontro 
da equipe de evangelização da região Arco Norte. No mesmo 
dia, se reuniram com os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e 
Ben, Conselheiro-Geral para tratar alguns temas do secreta-
riado.

■ Na terça-feira, reuniu-se o Secretariado Alargado dos 
leigos, com a presença dos conselheiros links, Irmãos João 
Carlos e Sylvain.
■ Na quinta-feira, realiza-se o encontro regular do Conselho 
Geral.
■ Também na quinta, os Irmãos João Carlos e Ben, con-
selheiros links com a região Europa, encontrar-se-ão com 
os líderes das comunidades da França, Grécia e Argélia, 
da Província de l’Hermitage. No mesmo dia participam de 
um webinar organizado pela Região sobre experiências de 
liderança.

administração geral

PROVÍNCIA ÁFRICA OESTE

O IR. CYPRIAN BANKAKUU GANDEEBO
NOMEADO COMO NOVO PROVINCIAL

No dia 19 de abri passado, Ir. 
Ernesto Sáchez e o Conselho geral 
nomearam o Ir. Cyprian Bankakuu 

Gandeebo como o primeiro Provincial da 
Província África Oeste, por um período de 
três anos, a partir de 09 de agosto, data 
que coincide com o início do Capítulo 
provincial. Esta data marca a passagem 
de Distrito para Província, conforme 
decisão anunciada em 21 de novembro 
de 2020.

Antes da nomeação do Ir. Cyprian foi 
realizada uma sondagem entre os irmãos 
do Distrito e o Conselho Provincial da 
Província Mediterrânea, que participou do 
processo de constituição da nova Província.

Na carta enviada aos irmãos, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior 
geral, agradeceu ao Ir. Cypriano por seu serviço como superior 
do Distrito durante esses últimos três anos e, ao mesmo tempo 
lhe agradeceu por haver aceito ser Provincial da nova Provín-

cia: “Enche-nos de encanto e esperança poder contar com sua 
energia, disponibilidade e entrega”, disse o Ir. Ernesto.

Na mesma carta, o Superior geral agradeceu também à Pro-
víncia Mediterrânea e seus Provinciais e irmãos que acompa-
nharam o Distrito que fazia parte da Província: “Agradecemos 

https://champagnat.org/pt/o-ir-cyprian-bankakuu-gandeebo-nomeado-como-novo-provincial-da-provincia-africa-oeste/
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Ir. Cyprian Bankakuu Gandeebo
O Ir. Cyprian nasceu em Jirapa, Gana, e é o primogênito de 
oito filhos. Ingressou no postulantado em Orlu (Nigéria). Logo 
depois fez o noviciado em Kumasi (Gana). Depois de emitir seus 
primeiros votos, em 1997, aos 36 anos, foi para Nairobi, par 
sua formação no escolasticado.
No ano 200 ele regressou para Gana e foi nomeado ecônomo da Marista Preparatory School. Em 2001, começou a trabalhar 
no Saint Marcellin Champagnat School. Nesse mesmo ano foi encarregado da promoção vocacional. Em 2007, trabalhou como 
formador no noviciado internacional marista de Kumasi. Um ano depois, em 2008, foi destinado ao Marista Internacional Centre, 
em Nairobe, Quênia.
Em 2018, o Ir. Cyprian foi nomeado o novo Superior do Distrito da África Oeste, por um período de três anos, cargo que exercerá 
até meados de 2021, quando assumirá o novo mandato como Provincial.

a esta Província por seu apoio, atenção e acompanhamento 
no desenvolvimento e crescimento do Distrito até chegar à 
estatura de Província”, destacou o Superior geral.

A Província da África Oeste está composto pelos seguintes paí-
ses: Camarões, Chad, Costa do Marfim, Gana, Guiné Equatorial 
e Libéria. A casa provincial fica em Accra, Gana.

Educadores, técnicos e voluntários dos 
centros e projetos sociais maristas da 
Província de Compostela

participaram, no dia 10 de abril, da IX As-
sembleia das Obras Sociais.
Mais de trinta pessoas que fazem parte 
da Fundação Champagnat, da Fundação 
Montagne e do Lar Marista de Ermesinde, 
se reuniram para se formar, compartilhas 
boas práticas e sentir-se unidas na mesma 
missão.
Os Irmãos Tomás Briongos, superior 
provincial, e Salvador Hidalgo, coordenador do Conselho 
de Missão, transmitiram mensagens de agradecimento e 
encorajamento a todos os participantes.
Em colaboração com membros da Equipe de Educação e 
Evangelização – Eva Mª Matarranz, Carmen González e Ela-
dio Díez – foram divulgadas as chaves do Modelo Educativo 
Marista na província.
Educadoras do Centro socioeducativo Xuntos e da Ecoludo-
teca de Cabeço de Mouro deram a conhecer os primeiros 
passos dessas duas recentes obras sociais na província.

Durante a assembleia, os participantes renovaram o seu 
compromisso educativo, criativo e audacioso com as crian-
ças e jovens em situação de maior vulnerabilidade.
Por meio das obras sociais maristas, também se identifica 
na província as melhores formas de ajudar as pessoas, para 
que possam ser felizes, competentes e comprometidas com 
o seu entorno.
Mais informações no documento interativo “Obras Sociais 
Maristas Compostela 2021”.

PROVÍNCIA DE COMPOSTELA

IX ASSEMBLEIA DAS OBRAS SOCIAIS

https://champagnat.org/pt/o-ir-cyprian-bankakuu-gandeebo-nomeado-como-novo-provincial-da-provincia-africa-oeste/
https://champagnat.org/pt/ix-assembleia-das-obras-sociais-da-provincia-de-compostela/
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No dia primeiro de maio aconteceu 
a 4 sessão de formação para o 
grupo “Friends of Marcellin”. O Ir. 
Jonnel Sisneros, da comunidade 
Lavalla200> de Mount Druitt, Aus-
tralia, assessorou o encontro, do qual 
participaram 20 pessoas. O tema foi 
“partilhar a missão de Champagnat 
hoje”.

Provincia dE comPostEla

Vinte e cinco participantes das di-
versas obras educativas da Província 
participaram de um encontro sobre 
o tema: “Despertar para outra forma 
de vida: a ecologia, da posse ao 
dom”. O evento foi realizado dia 24 
de abril e contou com a presença do 
Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro-
-Geral, que falou sobre a criação em 
Gênesis. 

alEmanha

Jovens maristas de Mindelheim estão 
organizando uma semana contra o 
racismo: Sob o lema “Levante-se, fale 
e participe - Um olhar atento sobre 
as estruturas neo-coloniais”, vários 
maristas do mundo participaram, 
na segunda-feira, com suas contri-
buições: Ir. Fabien Bulaimu (Kongo/
Ruanda), Ir. Tabunga (Kiribati), Ir. 
Anitelea Fidow (Fiji/Samoa) e Angela 
Castro (Colômbia). Outras informa-
ções nessa página 

Brasil cEntro-sul

Nos dias 12 e 13 próximos, a 
Oficina do Patrimônio Histórico e 
Espiritual Marista abordará o curso 
de formação “Superiores Gerais 
do Instituto Marista: sucessão de 
Champagnat – carisma, espiritua-
lidade e gestão”. A inscrição pode 
ser feita nesse link.

COLÔMBIA 

ASSEMBLEIA DA MISSÃO MARISTA
DA PROVÍNCIA NORANDINA

Nos dias 15 e 16 de abril, foi 
realizada virtualmente a primeira 
Assembleia Provincial da Mis-

são Marista de Norandina (Venezuela, 
Colômbia e Equador). Esta Assembleia foi 
proposta como um espaço de reflexão e 
escuta no processo de preparação do VII 
Capítulo Provincial, que se realizará de 3 
a 6 de junho de 2021.

Irmãos, leigos, coordenadores dos diver-
sos campos da animação, equipes de 
gestão de todas as nossas obras educati-
vas e jovens líderes da Pastoral Juvenil 
Marista se reuniram para refletir sobre o 
contexto social dos lugares onde a mis-
são marista é compartilhada e vivida para 
identificar desafios, dificuldades, apelos 
e, finalmente, propor pistas de atuação.

No dia 15, os participantes foram acom-
panhados pelo Dr. Jaime Rendón, que 
apresentou elementos práticos para fazer 
uma leitura crítica da realidade da Améri-
ca Latina e, especialmente, dos 3 países 
que compõem nossa província: Venezue-
la, Colômbia e Equador. Terminada a sua 
apresentação, deu início a um trabalho 

de reflexão em grupos, compostos por 
10 pessoas, quando tiveram a oportuni-
dade de aprofundar o tema apresentado 
a partir de um guia de trabalho com duas 
questões norteadoras.

No dia 16 de abril, os participantes com-
partilharam com 2 Irmãos da província 
que atualmente prestam serviços ao 
Instituto e fazem parte da comunidade da 
Casa-geral de Roma, os irmãos Libardo 
Garzón, Ecônomo geral, e Carlos Alberto 
Rojas (Beto), diretor do Secretariado de 
Educação e Evangelização. Eles compar-
tilharam com os participantes sua visão 
da missão marista a partir da perspectiva 
global e do conhecimento que possuem 
do Instituto. Terminada a iluminação, ini-
ciou-se o trabalho nos grupos de reflexão 
constituídos desde o primeiro dia.

A Assembleia foi encerrada com uma 
emocionante mensagem de agradeci-
mento a todos os Maristas de Cham-
pagnat Norandinos, feita pelo Ir. César 
Augusto Rojas Carvajal, que culmina seu 
serviço na animação provincial, liderança 
que assumiu em 2014.

https://bit.ly/3nNbEi4
https://farol1817.com.br/courses/oficina-do-phem-2021
https://champagnat.org/pt/assembleia-da-missao-marista-da-provincia-norandina/
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CASA GERAL

LOGOTIPO DO FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

A proposta do logotipo para o 
processo do Fórum Interna-
cional da Vocação Marista 

Laical foi desenvolvida pela Asses-
soria de Comunicação e Repre-
sentação Institucional da Rede 
Marista da Província Marista Brasil 
Sul-Amazônia. O Secretariado Am-
pliado para Leigos está muito grato 
por seu apoio, criatividade e tempo 
dedicado a esse desafio; bem 
como o aporte de outras iniciativas 
que também contribuíram com suas valiosas ideias.
Esta proposta visual é composta por três elementos principais, 
que podem ser utilizados em conjunto, separadamente ou 
combinando alguns deles. Esses elementos são uma imagem, 
o título do processo que vamos realizar e o lema que inclui a 
citação bíblica do profeta Joel.

Na imagem, descobrimos diferentes significados que remetem 
à experiência que queremos viver nesses próximos anos:
• A forma espiralada evoca o vento do Espírito que anima 

nossa vida e nos impele a aprofundar a nossa vocação, 
num movimento que vai do centro para fora, e de fora para 
dentro, em uma dinâmica que nos leva ao infinito.

• Nesse centro, existe fogo, paixão e amor criativo. Eles são 
simbolizados nas cores quentes escolhidas. É outra manei-
ra de expressar a experiência do Espírito que desejamos 
que impregne todo o processo do Fórum.

• Tanto a espiral como a fonte escolhida para a expressão 
“vocação marista laical” nos sugerem a ideia de algo feito 
à mão, com tempo, com cuidado. Assim, a imagem se 
humaniza, descobrindo as imperfeições do ser humano.

• Descobrimos também um M que está no centro dessa 
espiral. Esse M em movimento nos identifica com o dom 
do Espírito, que é o carisma marista. Ele nos conecta com 
nossa história como maristas de Champagnat, pois se 
inspira no M do logotipo criado por ocasião da canonização 
de São Marcelino em 1999.

• Nesse momento histórico em que vivemos, visualizamos, 
de maneira cada vez mais significativa, novas expressões 
do carisma marista, que nos fala da imagem feminina de 
nosso Deus. Não é de surpreender que o termo hebraico 
a que a Bíblia se refere para indicar a presença do Espírito 
seja uma palavra feminina: “a ruah”.

• O movimento que se visualiza na imagem inteira é como 
um abraço que se rejuvenesce por dentro, saindo nova-
mente, em espiral, para continuar cuidando e convidando. 
Nesse abraço infinito, percebemos a silhueta de uma 
diversidade de pessoas conectadas, como se estivessem 
reunidas em torno da mesa da fraternidade. Essa diver-
sidade de pessoas é formada por leigas, leigos e irmãos 
em comunhão, dos nossos diferentes estados de vida, que 
procuram desenvolver criativamente o carisma de Cham-
pagnat.

• As mãos que se entrelaçam são como pontos de conexão 
que também nos falam da realidade que estamos vivendo 
neste momento concreto de pandemia global: a distância 
física tem gerado novos modos de comunicação e proximi-
dade afetiva por meio das conexões virtuais.

• A imagem também nos faz lembrar uma dança, a dança 
da missão, que nos instiga a ser profetas no mundo de 
hoje, na dinâmica de ser “Igreja em saída”, em “estado 
permanente de missão”.

• Todos esses elementos e dimensões são unificados em 
nosso chamado como leigas e leigos maristas, o que 
implica um processo permanente de “acolher, cuidar, viver 
e compartilhar nossa vocação”.

O Fórum Internacional será uma bela caminhada de quatro 
anos (2021-2024) de reflexão e discernimento compartilhado 
entre leigos, leigas e irmãos. Os temas do Fórum serão em tor-
no da vocação marista com ênfase na vocação laical marista, 
nos itinerários formativos, no acompanhamento dos processos 
vocacionais, na vinculação ao carisma e nas possíveis estru-
turas jurídicas para o laicato marista. Estas são relevantes 
questões atuais e futuras relacionadas à vitalidade do carisma 
e ao nosso caminho de comunhão como uma Família Carismá-
tica Global.

http://o processo do Fórum Internacional da Vocação Marista Laica
http://o processo do Fórum Internacional da Vocação Marista Laica
http://o processo do Fórum Internacional da Vocação Marista Laica
http://o processo do Fórum Internacional da Vocação Marista Laica
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/logotipo-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
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BRASIL: FRATERNIDADE DO MCHFM DE BALSAS, 
MARANHÃO

EQUADOR: MARISTAS DEPORTIVOS – LOJAAUSTRÁLIA: MARIST YOUTH MINISTRY – SYDNEY

GRÉCIA: LEONTIOS SCHOOL OF ATHENSCOLÔMBIA: NOVICIADO MARISTA LA VALLA

mundo marista

COLÔMBIA: ANIVERSÁRIO DO IRMÃO CÉSAR ROJAS

ÁSIA E OCEANIA

14 CANDIDATOS À VIDA RELIGIOSA MARISTA
ENTRAM NO NOVICIADO DE TAMONTAKA
Catorze noviços, que fazem parte do 
primeiro grupo do noviciado inter-
-regional em Tamontaka (Filipinas), 
iniciaram formalmente seu noviciado 
no dia 19 de abril. Nove são do Timor 
Leste (Província da Austrália), três 
são do Vietnã e dois são da Índia 
(Distrito da Ásia).
Os postulantes chegaram de Davao 
ao noviciado de Tamontaka em 13 de abril e foram recebidos 
pelo Ir. Pepito Mahong, que foi nomeado mestre de noviços em 
meados de fevereiro de 2021.
“Sei que todos nós desejamos a estes jovens toda bênção ao 
iniciarem esse percurso sério de discernimento rigoroso que 
é central para esta fase de sua formação”, disse o Ir. Peter 
Carrol, Provincial da Austrália, em sua mensagem enviada aos 
irmãos da província (Austrália, Camboja, Timor Leste, Vanuatu, 
Papua Guiné, Ilhas Salomão). O Ir. Dominador, Provincial de 

East Asia, esteve pre-
sente na celebração e 
recebeu os noviços em 
nome dos outros supe-
riores que não puderam 
estar presentes. Irmãos 
das comunidades de 
Lagao, Dadiangas, 
Malutok, Kidapawan, 

Cotabato e Fourvière também estiveram presentes.
Em maio de 2020, diante da previsão de incremento dos 
candidatos e a incapacidade do atual noviciado em Tudella, 
Sri Lanka, de acomodar muitos noviços, os líderes das regiões 
maristas da Ásia e Oceania decidiram criar outro noviciado 
inter-regional em Tamontaka. A ideia é que Tudella e Tamon-
taka recebam os noviços do primeiro ano de maneira alterna-
da. Mais informações sobre os noviciados maristas em todo o 
mundo podem ser encontradas aqui.

http://www.maristassociation.org.au/
https://www.facebook.com/maristdistrictofasia
https://champagnat.org/pt/os-noviciados-maristas-no-mundo-marista-hoje/
https://champagnat.org/pt/14-candidatos-a-vida-religiosa-marista-entram-no-noviciado-de-tamontaka/
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Há 27 anos, a pequena Irmã Paul-Hélène e 
nosso Irmão Henri Vergès foram mortos em 
seu local de trabalho, na biblioteca da rua 

Ben Cheneb, em Argel, no bairro de Casbah. Era 
domingo, 8 de maio, no início da tarde. A Igreja os 
beatificou no grupo dos 19 mártires da Argélia no 
dia 8 de dezembro de 2018, em Oran. A festa deles 
foi marcada para 8 de maio. Nesse ano, a casa de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, onde Henri iniciou sua 
formação marista, acolhe o Bispo de Valence, Dom 
Pierre-Yves MICHEL, para presidir a Eucaristia. 
Em dezembro de 2018, o Papa Francisco, dirigin-
do-se às autoridades e ao povo argelino, escreveu: 
“Com a beatificação de nossos dezenove irmãos 
e irmãs, a Igreja quer testemunhar seu desejo de 
continuar trabalhando pelo diálogo, pela concórdia 
e pela amizade. Acreditamos que esse aconte-
cimento inédito no vosso país representará um 
grande sinal de fraternidade no céu argelino para o 
mundo inteiro”. 
Acontece que a praça perto do Santuário de 
Notre-Dame de Santa-Cruz, lugar da beatificação, 
foi denominada: “Esplanada de viver juntos em 
paz”. Não é como um anúncio da encíclica “Fratelli 
tutti”, publicada no dia 3 de outubro, sobre o tema 
da fraternidade e da amizade social? No final de 
sua carta, o Papa Francisco relembra seu encontro 
fraterno com o Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, em 
4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi. Ele escreve: 
“Nesse contexto de reflexão sobre a fraternidade 
universal, senti-me particularmente estimulado 
por São Francisco de Assis, e também por outros irmãos 
que não são católicos: Martin Luther King, Desmond Tutu, 
Mahatma Mohandas Gandhi e muitos mais”. E o Papa Fran-
cisco termina lembrando, em particular, o Beato Carlos de 
Foucauld que quis ser “o irmão universal”. 
Sabemos que Charles de Foucauld foi um modelo para 
nosso irmão Henri, como evidenciado por um de seus ami-
gos muçulmanos com quem havia conversado muito sobre 
temas espirituais, principalmente durante seus anos de soli-
dão em Sour-El-Ghozlane, de 1978 a 1983. Assim também 
testemunhou um funcionário da escola Saint-Bonaventure, 
onde conheceu Henri até 1975. Esta testemunha escreveu 
após a missa fúnebre em Notre-Dame d’Afrique, na qual 
esteve presente: “O Irmão Henri precedeu o seu tempo, ele 
é o homem do século 21, é um homem de comunicação... 
Ele é um unificador de pessoas... A morte do irmão Henri 

fez mover o planeta”.
Nosso Irmão já havia dito tudo em sua última carta ao 
amigo e pai espiritual, Christian de Chergé, o prior de 
Notre-Dame de l’Atlas, em Tibhirine. No dia 4 de fevereiro 
de 1994, poucas semanas antes de sua morte, ele lhe 
escreveu: “Em nossas relações cotidianas, coloquemo-nos 
abertamente ao lado do amor, do perdão, da comunhão 
contra o ódio, a vingança, a violência”. 
Bem-aventurados mártires da Argélia, ajuda-nos a seguir o 
teu caminho para nos tornar “irmãos universais” no mundo 
de hoje! 

Irmão Alain Delorme,
Saint-Paul-Trois Châteaux, 8 de maio de 2021.

Leia mais sobre o Ir. Henri Vergés nesse link

8 de maio: memória da morte do Ir. Henri Vergès

https://bit.ly/2SIgPBQ
https://champagnat.org/pt/ix-assembleia-das-obras-sociais-da-provincia-de-compostela/
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OCEANIA

REUNIÃO DO CONSELHO E COLÉGIO DE LÍDERES

Aconteceu no dia 29 de março passado, via videoconfe-
rência, a reunião do Conselho Provincial e Colégio de 
Líderes da Oceania. Aqui, você poderá encontrar um 

resumo.  Na reunião foram discutidas as questões relativas à 
criação de Comitês para preparar o início da nova Província, 
em 2023. Vários desses grupos começaram a trabalhar e os 
detalhes das estruturas e atividades dos membros são agora 
informados regularmente através de mensagens aos Irmãos.

Relacionado a este assunto, foi recebido um novo relatório 
delineando a transição das atuais Estruturas da Oceania para 
as da nova Província. Conscientes da complexidade deste 
processo, foi enviado às comunidades um resumo geral dos 
avanços até à data presente.

No que se refere ao Conselho da Oceania, duas fases foram 
identificadas.

1) Fase de design: fevereiro de 2021 a agosto de 2021 – o 
Executivo e os Comitês da Nova Província foram convocados.
O novo Desenho da Província e o processo de planejamento 
e engajamento em nível local serão finalizados em agosto e 
disponibilizados para feedback.

2) Fase de implementação: terá início em novembro de 
2021, e os processos que culminarão com a instalação da 
nova Província e o Primeiro Capítulo, que acontecerão em 8 
de dezembro de 2022.
A maneira pela qual as redes existentes da Oceania irão se 
metamorfosear nas novas estruturas da Província está sendo 
considerada ativamente. Essas redes incluem:

• Rede Educativa Marista da Oceania
• Rede de Administradores Financeiros
• Comissão de Parceria da Oceania
• Vocações e formação inicial (Austrália, Pacífico e Ásia)
• Saúde e Cuidados ao Idoso
• Padrões Profissionais e de Proteção
• Irmãos hoje
• Solidariedade
• Grupo de Trabalho de Comunicações

Futuramente o atual Conselho da Oceania será substituído 
pelos órgãos de implementação da Nova Província.

Enquanto isso, outras atividades da Oceania continuam.

Comissão de Parceria da Oceania (OPC)
O OPC fez um planejamento preliminar para continuar com a 
organização de uma experiência de formação presencial para 
irmãos e leigos maristas na Região da Oceania em 2021.

Rede de Educação
A questão do desenvolvimento de uma rede de educação 
eficiente, eficaz e econômica através das fronteiras atuais e 
futuras da Província continua a ser uma prioridade.

Publicações
A produção do Calendário da Oceania está prevista para 2022.

LA VOCATION

M A R I S T E 

L A Ï Q U E

A  V O C A Ç Ã O

M A R I S T A 

L A I C A L

Compartiendo

Partage

Partilhando

LA VOCACIÓN

M A R I S T A 

L A I C A L

T H E  L A Y

M A R I S T

V O C A T I O NSharing

PARTILHANDO. 
NOVO BOLETIM

Com o objetivo de crescer como família global dentro do 
específico da vocação marista laical, o Secretariado de 
Leigos lançou no dia 30 de abril o boletim “Partilhando”. É 
um boletim enviado aos mesmos destinatários de Notícias 
Maristas, com frequência mensal.
Abaixo segue a apresentação do boletim por parte de 
Raúl Amaya, diretor do Secretariado. O texto apareceu no 
primeiro número, que você pode ver nesse link.

https://champagnat.org/pt/resumo-executivo-das-reunioes-do-conselho-da-oceania-e-do-colegio-de-lideres/
https://champagnat.org/pt/resumo-executivo-das-reunioes-do-conselho-da-oceania-e-do-colegio-de-lideres/
https://champagnat.org/pt/reuniao-do-conselho-e-colegio-de-lideres-da-oceania/
https://champagnat.org/pt/partilhando-a-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/partilhando/
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PUC DO RIO GRANDE DO SUL PROMOVE
O VOLUNTARIADO ONLINE

Contribuindo com a cultura da solidariedade em tempos 
de distanciamento
O Voluntariado Marista é uma das principais iniciativas do 
Centro de Pastoral e Solidariedade da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), universidade 
vinculada a Província Marista Brasil Sul Amazônia. O Centro 
de Pastoral e Solidariedade atua em diversos projetos com o 
objetivo de promover a evangelização, zelando pela identidade 
e pelos valores Maristas na PUCRS.

Desde 2010, o programa de Voluntariado da PUCRS oferece 
oportunidades para que voluntários atuem em mais de 50 
instituições, em áreas como a educação, a cultura, a saúde e a 
assistência social. Os públicos atendidos são majoritariamente 
crianças, pessoas com deficiência, idosos e famílias em situa-
ção de vulnerabilidade socioeconômica. Independentemente 
de seu grau de instrução ou de suas habilidades pessoais, 
o programa está aberto para todos os alunos, professores e 
colaboradores que tenham disposição em ajudar, caminhar e 
aprender com o próximo.

O desafio diante da covid-19
A pandemia, no entanto, trouxe grandes desafios para o 
projeto, uma vez que todas as atividades se davam no modelo 
presencial, com o deslocamento dos voluntários até as institui-
ções. Foi necessário ressignificar o Voluntariado para que não 
cessasse sua importante contribuição para a comunidade. A 
saída encontrada foi propor que as atividades acontecessem 
virtualmente, com a atuação online dos voluntários. Como a 

maior parte das instituições não teve estrutura para receber os 
voluntários nessa condição, buscou-se maneiras de auxiliar por 
meio de outras iniciativas.

Em 2020, de forma experimental, 24 voluntários atuaram em 
duas instituições parceiras – Pão dos Pobres e Cesmar –, reali-
zando mais de 500 atendimentos, como reforço escolar, serviços 
administrativos, feira literária e apoio motivacional. Em 2021, o 
objetivo é ampliar as vagas para 50 voluntários e firmar parce-
rias com dez instituições, nas mais variadas frentes de atuação, 
continuando a construção da cultura da solidariedade.

Tanto as experiências presenciais, quanto as virtuais, podem 
ser consideradas com um marco e um diferencial para nossos 
estudantes e colaboradores que aceitam participar desse 
desafio de contribuir para a cultura da solidariedade, através do 
Voluntariado educativo.

A grande novidade para 2021 é que, a partir dessas expe-
riências de trabalho e das orientações do Departamento de 
Colaboração para a Missão Internacional (CMI) do Instituto 
Marista e, da Província Marista Brasil Sul-Amazônia, iniciamos 
as tratativas para elaborar um projeto de voluntariado interpro-
vincial para a universidade.

Quer saber sobre o Voluntariado da PUCRS? Acesse https://
www.pucrs.br/pastoral/ ou entre em contato conosco pelo 
e-mail voluntariado@pucrs.br e/ou WhatsApp (51) 98335-
0187.

https://www.pucrs.br/
https://www.pucrs.br/
https://redemarista.org.br/
https://www.pucrs.br/pastoral/ 
https://www.pucrs.br/pastoral/ 
mailto:voluntariado%40pucrs.br?subject=
https://champagnat.org/pt/puc-do-rio-grande-do-sul-promove-o-voluntariado-online/
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TAILÂNDIA

REUNIÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIOS DO DISTRITO DA ÁSIA
Os Líderes das comunidades do Distri-
to Marista da Ásia (MDA) se reuniram 
virtualmente, em 17 de março, com o Ir. 
Maximiliano Meier para abordar o tema 
da liderança e aprender mais sobre o 
assunto através do livro do irmão Max: 
“Liderança Marista”, escrito em 2018.
Estas são algumas das reflexões que 
foram sublinhadas durante o encontro:
De alguma forma, somos e sempre sere-
mos líderes.
Liderança tem a ver com a prática mais do que com o falar: 
escutar e concretizar, com a ajuda de outros.
É um trabalho pastoral, um serviço.
A má liderança pode destruir e a boa pode construir, como 
Champagnat construindo L’Hermitage.
Precisamos conhecer nossa história e conhecer a mensagem 
de Champagnat.
Temos nossa maneira própria de ser líderes maristas, como 
irmãos e leigos.
Cada um de nós tem qualidades e talentos diferentes, que 
podem ser desenvolvidos para a liderança serviçal.
O Carisma não terminou quando nosso fundador e líder Cham-

pagnat morreu; ele foi fortalecido pelo Espírito Santo e continua 
crescendo.
“Obrigado, Ir. Max, por compartilhar a riqueza de nossa história 
e tradição, elementos maristas que nos inspiram a beber de 
nossas fontes e nos animam em nossa missão”, disse o Ir. 
Canísio José Willrich, Superior do Distrito, durante sua partici-
pação.

O convite do Ir. Max permanece aberto para aqueles que gos-
tariam de acompanhar este seminário (não há dia de início ou 
de término). As pessoas interessadas, irmãos e leigos maristas, 
podem contatar o Ir. Max por e-mail: stiedlmax5@gmail.com

O jovem vigário Champagnat alugou uma casa onde reuniu vários jovens 
para se tornarem “irmãos”. A sociedade de La Valla se perguntava o que 
seriam “irmãos”, já que naquela época podiam ser sacristãos, cantores, 
ajudantes da igreja ou catequistas. Embora o vigário também falasse 
de catequistas-educadores. A partir de 2 de janeiro de 1817, Jean-Marie 
Granjon e Jean-Baptiste Audras viviam na casa alugada.
Por volta de março de 1818, Gabriel começou a frequentar a casa dos 
“irmãos” para receber algumas aulas de latim do Padre Champagnat.
Em maio de 1818, mudou-se para morar com os irmãos como pensio-
nista. Mais tarde, ele escreveu no início de seu diário: “Dado por minha 
mãe a Maria, aos pés do altar da Capela do Rosário, na igreja de La Valla, 
deixei o mundo na quarta-feira, 6 de maio de 1818”. A partir de então, 
Gabriel era menos filho de Françoise, e mais da Virgem Maria.
Três meses depois, em 3 de agosto de 1818, Gabriel Rivat recebeu o sacramento da confirmação em Saint-Cha-
mond, na igreja de São Pedro, das mãos de Monsenhor Étienne-Martin Morel de Mons, bispo de Mende (Lozère) e 
administrador de Viviers (Ardèche). Além de seus estudos, Francisco ajudará como monitor nas aulas da escola 
La Valla. Outros episódios em: https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/ 

Irmão Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

7. Entrada na Comunidade de La Valla, aulas de latim

Gramática de língua latina, provavelmente 
usada por Champagnat

mailto:stiedlmax5%40gmail.com?subject=
https://champagnat.org/pt/puc-do-rio-grande-do-sul-promove-o-voluntariado-online/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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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 

REUNIÃO DOS MESTRES E ACOMPANHADORES DE NOVIÇOS

No dia 28 de abril, o Secreta-
riado Irmãos Hoje reuniu os 
mestres e os acompanhado-

res dos noviços, virtualmente, com 
o objetivo de que todos se conhe-
cessem melhor e compartilhassem 
suas experiências no trabalho de 
formação.

Estiveram presentes na reunião 
os mestres de noviços Fabien Bu-
laimo (Save, Ruanda), Emmanuel 
Mwanalirenji (Matola, Moçam-
bique), Yao Kouassi Kan Sylvain 
(Kumasi, Gana), Rubens José 
Falcheto (Cochabamba, Bolívia), 
Alejandro Herrera (Medellín, 
Colômbia), Seán Sammon (Pou-
ghkeepsie, EUA), Francisco García 
(Tudella, Sri Lanka) e Pepito Mahong (Tamontaka, Filipinas).

Também estiveram presentes os irmãos designados para 
acompanhar os noviços que estão nas comunidades ou que 
não podem ser acompanhados no momento por seus respecti-
vos mestres de noviços. São eles os irmãos Reál Sauvegeau e 
Rod Thompson (Tudella), Vigilio Bwalya (Bangladesh), Anselmo 
Kim (Saigón, Vietnã) e Claudino Falchetto (Patos de Minas, 
Brasil).

Da mesma forma, participaram os outros membros da equipe 
do noviciado de Kumasi: Taylor Daniel Blanyon, Ezugwu Eugene 
Ikenna e Osuagwu Obinna.

Os irmãos João Carlos do Prado e Óscar Martín, conselheiros 
link do Secretariado Irmãos Hoje, também estiveram presentes 
para acompanhar os formadores, acolhê-los, agradecer-lhes e 
encorajá-los. O irmão Teófilo Minga atuou como tradutor.

Foi um momento histórico para o Instituto, pois foi a primeira 
vez – na história recente – que os mestres dos noviços e os 
acompanhadores se reuniram para viver uma bela experiên-
cia de fraternidade. E, embora a reunião tenha ocorrido em 
circunstâncias extraordinárias, ela atingiu seus objetivos.

Agradecemos ao Senhor por nos permitir aprofundar nosso 
sentimento de ser uma só família sob a proteção de nossa Boa 
Mãe e a orientação de São Marcelino.

O Secretariado Irmãos Hoje pretende organizar mais encontros 
deste tipo no futuro, com a esperança de que também estejam 
presentes os irmãos que não puderam participar por vários 
motivos. Encontre mais informações sobre os noviciados no 
boletim Notícias Maristas, publicado em 14 de abril de 2021, 
página 6. Encontre aqui outras informações sobre os novicia-
dos maristas no mundo

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/pt/os-noviciados-maristas-no-mundo-marista-hoje/
https://champagnat.org/pt/os-noviciados-maristas-no-mundo-marista-hoje/
https://champagnat.org/pt/reuniao-dos-mestres-e-acompanhadores-de-novicos/

