
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Ano XIV - Número 680 | 04 de JUNHO de 2021

NOTÍCIASMARISTAS

■ No sábado, 29 de maio, Andrea Rossi, diretor da FMSI 
e Mark Omede, diretor-adjunto do Secretariado de Edu-
cação e Evangelização, participam de uma reunião para 
preparar o relatório do primeiro ano do projeto Novos Ho-
rizontes.
■ Na segunda-feira, 31 de maio, teve início a primeira 
semana de sessões plenárias do Conselho Geral. Duran-
te esses dias, o Governo do Instituto está refletindo so-
bre alguns temas emergentes e sobre a preparação da 
Conferência Geral. Também estuda o tema das Estrutu-
ras Jurídicas e realiza uma sessão do Conselho Regular. 
Na terça-feira organizou um espaço de celebração para 
agradecer ao Irmão Carlos Huidobro por seu serviço e 
presença na Casa geral.
■ Nesta semana e nas próximas duas semanas, o Ir. Jeff 
Crowe, responsável do programa de formação LaVal-
la200>, conduzirá um programa de formação abrevia-
do para o Ir. José Manuel Acal (Ibéria) e Enrique Muñoz 
(Mediterrânea), candidatos 2021 para as comunidades 
internacionais. Algumas sessões serão online e outras na 
Casa Geral.
■ Na segunda-feira, o Irmão Ernesto Sánchez, Superior 
Geral, participou virtualmente da reunião do Conselho 
Executivo da Conferência dos Superiores Gerais.

■ Também na segunda-feira, o Ir. João Carlos participou 
virtualmente do Comitê de Coordenação do processo de 
discernimento da Presença Marista em Honduras.
- Na terça-feira, o Irmão Ángel Diego, do Secretariado de 
Solidariedade, reuniu-se on-line com o Grupo Coordena-
dor da Plataforma de Ação Laudato Si’ para as ordens reli-
giosas. No mesmo dia, o Ir. Ángel Diego participou virtual-
mente da reunião preparatória da Assembleia do BICE.
■ Na quinta-feira, o Irmão Ernesto Sánchez, Superior Ge-
ral, participou on-line do Capítulo Provincial da Norandina.
- No mesmo dia, os Irmãos Ken e João Carlos, Conse-
lheiros Gerais, participaram, via zoom, da preparação do 
Capítulo da América Central. 
■ Na sexta-feira, os Irmãos Ben e João Carlos, Conselhei-
ros Gerais, participarão virtualmente do encontro com as 
comunidades da Província de L'Hermitage - Setor França. 
No dia seguinte, participarão do encontro com as comuni-
dades do setor Catalunha.
■ No sábado, 5 de junho, as comunidades da Casa geral 
e Manziana celebrarão a festa do Padre Champagnat. 
■ No domingo 6 de junho, o Ir. Josep Maria, Conselheiro 
geral, e Agnes S. Reyes, do Secretariado dos Leigos, par-
ticiparão virtualmente do Encontro nas Filipinas do Movi-
mento Champagnat da Família Marista.

administração geral

MENSAGEM DO SUPERIOR GERAL PARA A FESTA DE CHAMPAGNAT

“Com Marcelino, olhar além…”

Para a festa de São Marcelino Champagnat, o Su-
perior-Geral do Instituto convida aos Maristas de 
Champagnat para “olhar além”. O Ir. Ernesto Sán-

chez analisa a situação atual, sublinhando as limitações 
impostas pela pandemia e convida a nos espelhar no 
exemplo do fundador do Instituto, que “teve um olhar ca-
paz de visualizar um horizonte muito além dos seus pró-
prios confins e limitações”. Na conclusão da mensagem, 
exorta: “Com Marcelino, animemo-nos a olhar além, e bus-
quemos responder com a mesma expectativa e intuição 
que ele respondeu em seus dias. Contamos com a mesma 
iluminação e força que ele teve. Maria, a Boa Mãe, conti-
nua inspirando-nos e acompanhando-nos neste caminhar." (Leia aqui a mensagem na íntegra).

https://champagnat.org/pt/mensagem-do-superior-geral-para-a-festa-de-champagnat-6-de-junho-com-marcelino-olhar-alem/
https://champagnat.org/pt/mensagem-do-superior-geral-para-a-festa-de-champagnat-6-de-junho-com-marcelino-olhar-alem/
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COMISSÃO INTERNACIONAL DO PARTIMÔNIO

CADERNOS MARISTAS 39

Acaba de ser publicado pela Comissão Internacional do Patrimônio Marista o número 39 dos Cadernos 
Maristas. A continuação reproduzimos o Editorial, assinado pelos Irmãos Antonio Ramalho, Presidente da 
Comissão, e André Lanfrey, Coordenador da publicação.

“Este número 39 dos Cadernos Maristas é excepcional por 
mais de uma razão. Primeiro, porque celebra, com um pe-
queno atraso, o trigésimo aniversário da fundação dos Ca-

dernos Maristas, dos quais o número 1 data de junho de 1990. 
Mas o ano de 2020 também viu a morte de seu fundador e 
primeiro redator: Ir. Paul Sester. Mesmo se esse fato nos en-
tristece, 2020 é um ano significativo para todos os Irmãos que 
se interessam pela nossa tradição e trabalham para mantê-la 
viva, tornando-a sempre mais conhecida. Na verdade, a obra 
iniciada não corre o risco de desaparecer com o seu funda-
dor, como o demonstra este número. A esta comemoração do 
Ir. Paul acrescentaremos a de Bernard Bourtot, Padre Marista, 
falecido também no ano de 2020, e que escreveu muito sobre 
as relações entre Padres e Irmãos Maristas.

Obviamente, a pandemia, que nos afeta a todos, per-
turbou nosso modo de proceder: o habitual encontro da 
equipe do patrimônio em Roma, no mês de junho, foi 
substituído por uma videoconferência no dia 8 de outu-
bro de 2020, organizada pelos Irmãos Angel Medina e 
Antonio Ramalho, e presidida por este último. Fruto des-
se encontro virtual, decidimos continuar publicando os 
Cadernos Maristas na forma de revista, em quatro idio-
mas. Daí a edição deste n ° 39.

Ele traz a marca dos tempos de crise que vivemos, já 
que dois artigos (dos Irmãos Patricio Pino e A. Lanfrey) 
abordam os problemas de saúde e os perigos epidêmi-
cos que o Instituto enfrentou ao longo de sua história. 
Mas esse dossiê de saúde, que mereceria desenvolvi-
mentos importantes, é apenas o primeiro eixo dessa edi-
ção. Em segundo lugar, queremos comemorar, de forma 
diversa e criativa, os trinta anos da revista. Inicialmente, 
um artigo de fundo, do senhor Francisco J. Flores Sán-
chez (Chile), critica o conceito de Patrimônio Espiritual 
Marista e propõe outro; em seguida, uma nota sobre o 
Ir. Paul Sester (A. Lanfrey) relembra sua longa trajetória 
a serviço do Instituto e, mais particularmente, seu papel 
como fundador da erudição marista. Finalmente, uma 
série de índices dos C.M. n° 1-38 oferece aos pesquisa-
dores uma visão de conjunto da produção desta revista 
de 1990 a 2020.

O terceiro eixo deste número inclui duas intervenções 
complementares sobre nossa história institucional: em 
primeiro lugar, a segunda parte da história da elabora-
ção das Constituições dos Irmãos Maristas até 1903, 
do Ir. Antonio Martínez Estaún; depois, a apresentação, 
pelo Ir. André Lanfrey, de um artigo sobre os Irmãos Ma-
ristas, publicado em 1858 pelo jornal católico L’Univers, 
no momento em que o Ir. Francisco, em Roma, tentava 
obter o reconhecimento canônico do Instituto. Este é, 
sem dúvida, o primeiro documento que dá a conhecer 
o Instituto a um grande público e que está na origem 
de nosso nome canônico (Irmãos Maristas das Escolas) 
mas que vai perturbar os esforços do Irmão Francisco e 
provocar indiretamente sua demissão em 1860.

Finalmente, dois textos escapam aos nossos três eixos 
principais. O artigo do Sr. Ângelo Ricordi se situa no 
campo da espiritualidade. Ao evocar o Irmão Nestor, ele 
tem o mérito de trazer à luz um Superior esquecido e 
uma característica importante da espiritualidade maris-
ta: a devoção ao Sagrado Coração. Já a intervenção do 
Irmão Emilien Twagirayesu, de estilo mais acadêmico, 
aborda um novo tema em nossa Revista: a Educação 
Superior Marista.

Em suma, não é uma literatura de um tempo de crise 
que oferecemos aos nossos leitores, mas uma pesquisa 
marista em processo de diversificação quanto a seus 
autores e seus temas.

Baixar PDF

https://champagnat.org/pt/publicado-um-novo-numero-de-cadernos-maristas/
https://champagnat.org/pt/publicado-um-novo-numero-de-cadernos-maristas/
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IR. SYLVANUS-ANIEBIET

MISSIONÁRIO MARISTA NO SUDÃO DO SUL

Desde 2003 que os irmãos Maristas colaboram de maneira ativa com o projeto Solidariedade Sudão do Sul 
(SSS), que atualmente conta com 19 membros de 14 congregações católicas. Os irmãos Maristas estão 
presentes na comunidade de Riimenze, a 30 quilômetros de Yambio, uma das quatro comunidades inter-

congregacionais do projeto. Em 2013, o Ir. Christian Mbam foi um dos primeiros Maristas presentes no país e, em 
2014, juntaram-se a ele os irmãos Longinius Dimgba e Mathew-Mary Ogudu.Posteriormente, o Ir. Mathew-Mary 
teve que deixar o Sudão para trabalhar no MIC. Os irmãos Christian e Longinius permaneceram no país para conti-
nuar a Missão Marista. Em fins de 2020, o Ir. Christian Mbam terminou seu tempo no Sudão do Sul, depois de sete 
anos trabalhando na educação, na pastoral e na agricultura. Depois de sua partida, a Província da Nigéria enviou 
o Ir. Sylvanus-Aniebet Victor Okon para se juntar ao Ir. Longinius Dimgba e poderem, assim, continuar trabalhando 
no projeto da União de Superiores e Superioras Gerais (UISG e USG), apoiada por 260 congregações, doadores 
e agências internacionais, que trabalham para melhorar a qualidade de vida das populações do Sudão do Sul.
A seguir, o Ir. Sylvanus-Anibiet nos apresenta um resumo do projeto SSS e sua missão como Marista naquele país.

chers Training College (STTC), após um longo pro-
cesso de discernimento e triagem pela comissão 
encarregada da missão da Casa Geral, habilmente 
liderada pelo Ir. Valdicer Fachi e o diretor da Solida-
riedade com o Sudão do Sul, o Pe. Jim Green MAfr, 
quando fui nomeado Tutor pelo diretor executivo do 
Solidariedade no Sudão do Sul, enquanto o diretor do 
Colégio me nomeou como Reitor de Assuntos Estu-
dantis do TTC.

Além disso, estarei ensinando estudos profissionais 
e estudos religiosos na Faculdade. 
O colégio é composto por profes-
sores profissionais para o ensino 
fundamental. Até agora, tudo bem, 
a equipe e os alunos que conheci 
são receptivos e estou otimista em 
poder trabalhar amigavelmente 
com eles. Vou garantir que as me-
tas e objetivos do Solidariedade 
com o Sudão do Sul sejam alcan-
çados.

Outro lado bonito da ‘moeda’ é 
a Internacionalidade da Comu-
nidade Religiosa no Colégio de 
Formação de Professores do Soli-
dariedade (STTC). A composição 
da Comunidade é muito singular. 
É uma comunidade mista de ho-
mens e mulheres de Deus. Com 
toda a franqueza, sou o que tem 
menos tempo de vida religiosa, ex-

“Os membros do Solidariedade com o Sudão do 
Sul trabalham em quatro áreas principais que 
visam treinar, acompanhar e capacitar os suda-

neses do sul para serem autossuficientes e susten-
táveis. Essas quatro áreas críticas de necessidades 
envolvem treinamento de parteiras e enfermeiras, 
agricultura sustentável, trabalho pastoral e formação 
de professores.

Objetivando dar vida e continuidade à essa missão 
no Sudão do Sul, fui destacado para o Solidarity Tea-

https://champagnat.org/pt/um-missionario-marista-em-solidariedade-com-o-sudao-do-sul/
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periência e, principalmente, idade. Sou o “Benjamin” 
da casa, mas também um presente especial para a 
comunidade, como testemunham quase todos eles. 
A característica principal da comunidade é a plurali-
dade de nacionalidades de seus membros: Ir. Jacinta 
é irlandesa, Ir. Margaret Shin é americana, Ir. Guile, 
do Peru, Ir. Metódio, de Gana e Ir. Chris, da Índia.

Eles são tão maravilhosos quanto maravilhoso foi 
Champagnat. Aqui nos revezamos em cozinhar, la-
var a louça, limpar a casa e fazer compras para a 
comunidade e movimentar a comunidade de vez em 
quando. É uma comunidade muito sensível e ativa, 
onde ninguém busca poder e superioridade; é uma 
comunidade realista e trabalhadora. Na minha opi-
nião, pode-se dizer dessa comunidade aquela bela 
frase: ‘veja como eles se amam’!

Entre outras atividades do Solidariedade damos aten-
ção especial para garantir que meninas e mulheres 
do Sudão do Sul tenham igual acesso à educação 
e treinamento e se esforcem para se prevenir contra 
a violência de gênero. Entretanto, o grande desafio 
continua sendo que as meninas e as mulheres relu-
tam em se inserir nesta grande agenda para elas; 

as meninas casam-se muito jovens ou são inseridas 
cedo numa família, pois a poligamia é uma prática 
muito comum nesse país.

Espero poder usar parte do meu tempo de férias para 
acompanhar o trabalho vocacional para a vida religio-
sa no Sudão do Sul, se for ajudado e tiver os meios. 
Sou grato pela oportunidade que me foi dada de ser 
um missionário em meu continente. Sou grato por me 
identificar com o povo deste jovem país e por con-
tribuir com meus conhecimentos para a elevação e 
melhoria da alfabetização dessa gente. Mais ainda, 
espero aprender com os membros experientes da mi-
nha comunidade para o meu crescimento.

https://champagnat.org/es/mision-marista/solidaridad-con-sur-sudan/
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ALEMANHA: VISÍVEL, AUDÍVEL E ATIVO CONTRA O RACISMO

JOVENS MARISTAS COLOCAM AS ESTRUTURAS 
NEO-COLONIALISTAS SOB O MICROSCÓPIO

Retomado pelo movimen-
to Black Lives Matter nos 
Estados Unidos, em 2020, 

a questão do racismo tornou-se 
cada vez mais presente também 
na Alemanha. Portanto, os “Jovens 
Maristas”, um grupo de jovens 
adultos, em sua maioria ex-vo-
luntários do Departamento para a 
Colaboração Missionária Interna-
cional (Cmi), mas também outros 
ex e atuais alunos do Colégio Ma-
rista de Mindelheim, juntamente 
com a equipe do escritório da Cmi 
na Alemanhã, decidiram organizar 
dias temáticos este ano em torno 
do tema anti-racismo e neocolo-
nialismo e suas consequências. O 
objetivo foi o de chegar aos alunos 
das escolas maristas na Alemanha, 
assim como aos leigos maristas, 
ex-voluntários, futuros voluntários e 
outras pessoas interessadas, para 
educá-los sobre esquemas racis-
tas, consequências do colonialis-
mo e ideias racistas. Este quis ser 
o primeiro passo na direção certa 
para aprender a reconhecer e agir 
contra o comportamento intole-
rante, como pessoa, mas também 
como “desaprender” a ser racista. 
Tudo isso aconteceu no âmbito do 
projeto patrocinado pelo Secreta-

riado de Educação e Evangelização 
“Levante-se, fale & participe“.

Na ocasião, não só era importante 
encontrar palestrantes com expe-
riência em sua área que pudessem 
refletir sobre os tópicos e dar um re-
lato bem fundamentado sobre eles, 
mas também explicar termos que 
as pessoas certamente ouviram no 
decorrer do debate, mas não neces-
sariamente entenderam, bem como 
recomendar bons livros ou mesmo 
bons documentários, e incentivar as 
pessoas a se envolverem mais com 
o tema, mesmo fora do contexto da 
educação.

A fim de alcançar o maior número 
possível de pessoas, especialmente 
nos tempos da pandemia, os dias te-
máticos foram anunciados pelos “Jo-
vens Maristas” não apenas no site, 
mas também no Instagram, onde es-
pecialmente os alunos das escolas 
maristas passam mais tempo.

Em 2 de maio, um streaming, prepa-
rado pelos próprios “Jovens Maris-
tas” e transmitido no YouTube, mar-
cou o início das jornadas temáticas 

contra o racismo. Além de pales-
tras em alemão, foi também muito 
importante para o grupo oferecer 
palestras internacionais. Portan-
to, foi realizado um painel de dis-
cussão, no qual maristas de todo 
o mundo foram convidados como 
palestrantes sobre o tema “Heran-
ça Colonial”, que incluiu interven-
ções de Samoa, Colômbia, Congo 
e Kiribati. Irmãos e jovens adultos 
de 16 países estiveram entre os 52 
participantes da discussão.

Também foi realizada uma resenha 
de poesia em nível internacional. 
Sob o lema visível e audível contra 
o racismo, os jovens puderam dar 
voz a seus sentimentos e experiên-
cias, com contribuições da Alema-
nha, da África do Sul e do Líbano.

Especialmente para alunos que 
querem se envolver em futuros pro-
jetos maristas, mas também para 
irmãos e leigos maristas, é impor-
tante lidar com os temas como este 
como o primeiro passo para um 
mundo mais tolerante, onde o tra-
balho voluntário tem o impacto e o 
contexto adequados.

https://champagnat.org/pt/jovens-maristas-colocam-as-estruturas-neo-colonialistas-sob-o-microscopio/
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PROVÍNCIA IBÉRICA E EDELVIVES

REFLEXIÓN SOBRE LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA Y 
NUEVA ESPIRITUALIDAD

FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE A VOCAÇÃO LEIGA MARISTA

LÍDERES DA ÁSIA ORGANIZAM SUA PARTICIPAÇÃO

Em 20 de maio de 2021, ani-
versário de São Marcelino, 17 
irmãos e líderes leigos das 

Unidades Administrativas do Distri-
to da Ásia e das Províncias South 
Asia e East Asia se reuniram para 
organizar o processo de participa-
ção dos Maristas do continente no 
Fórum Internacional sobre a Voca-
ção Laical Marista, lançado em 19 
de março pela Administração Ge-
ral através do Secretariado Amplia-
do dos Leigos. O tema principal do 
encontro foi fornecer informações 
mais detalhadas sobre o Fórum In-
ternacional com seu tema “Acolher, 
cuidar, viver e compartilhar nossa 
vocação” e o subtítulo “Teus filhos e 
filhas profetizarão” (Joel 3, 1).

A reunião foi convocada por Elma Rafil, presidente da Comissão dos Leigos 
da Ásia, com contribuições de Carole Wark e Agnes Reyes, da Secretariado 
dos Leigos.

Durante a reunião, irmãos e leigos receberam informações completas sobre 
o Fórum, orientação sobre as diretrizes para a reflexão, os prazos previstos 
para a implementação do processo e a perspectiva das próximas etapas do 
processo a serem realizadas nas Unidades Administrativas.

A Escola de Espiritualidade 
da Província Ibérica, junta-
mente com o projeto In and 

Out da Fundação Edelvives, apre-
sentam os Cadernos Effeta. É um 
projeto que quer estimular a refle-
xão sobre a presença religiosa das 
pessoas com preocupações cris-
tãs. Numa sociedade plural, aberta 
ao debate e ao contraste, acredita-
mos ser necessário contribuir, com 
toda a simplicidade, com a nossa 
palavra cristã e marista para as 
questões que consideramos que 
nos dizem respeito como comuni-
dade.

Os Cadernos nascem de uma re-
flexão compartilhada, iniciada e 

coordenada pela Escola de Espiritua-
lidade, mas que inclui muitas outras 
pessoas ao nosso redor. Acreditamos 
na escuta conjunta para ouvir com 
mais clareza o Espírito. Por isso, os 
Cadernos não são e não querem ser 
documentos oficiais ou grandes trata-
dos teológicos, mas sim recolher as 
intuições e pistas que, juntos, sen-
timos poder nos ajudar a caminhar, 
pessoal e comunitariamente. Assim 
sendo, serão sempre documentos de 
trabalho, abertos, redigidos com rigor 
e, ao mesmo tempo, numa linguagem 
acessível a todos os seus interes-
sados. O texto possui um corpo de 
notas bibliográficas que não devem 
dificultar a leitura, mas antes oferecer 
possibilidades para que aqueles que 

tenham interesse em propostas 
para continuar com a reflexão.

Os Cadernos são um projeto que 
se sustenta ao longo do tempo e 
anualmente, porque querem aju-
dar a incorporar a escuta dos si-
nais dos tempos e a reflexão espi-
ritual sobre a realidade em nosso 
cotidiano cristão. Ser cristão hoje 
é ser, como nos convida o Papa 
Francisco, uma Igreja em saída, 
dialógica, que escuta, uma Igreja a 
caminho do Reino de Deus-Amor.

O caderno que abre a série se in-
titula Espiritualidade cristã e nova 
espiritualidade. Um diálogo. Esse 
caderno surge da questão perce-

https://champagnat.org/pt/lideres-da-asia-organizam-participacao-no-forum-internacional-sobre-a-vocacao-leiga-marista/
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bida em nossas comunidades e em 
nosso meio, sobre como enfrentar, 
a partir de nossa identidade cristã, 
a proposta das novas espiritualida-
des, às vezes ditas oceânicas, que 
estão presentes em nosso meio 
cultural. Nossa proposta está si-
tuada em nossa tradição eclesial e 
marista: propomos algumas pistas 
de diálogo com essas espirituali-
dades, conscientes da riqueza de 
nossa identidade cristã e da certe-
za de que a diversidade é um dom 
e uma oportunidade.

A Escola de Espiritualidade conti-
nua trabalhando para promover es-
paços de encontro e reflexão com-
partilhada e elabora os próximos 
cadernos sobre temas como a in-
diferença religiosa ou uma imagem 

de pessoa que integre as linguagens filosóficas, psicológicas, educacionais 
e teológicas atuais. 
Os cadernos estão disponíveis online.

PROVÍNCIA DE COMPOSTELA

WEBINAR SOBRE EXPERIÊNCIAS DE LIDERANÇA

Para adaptar a liderança a esta nova realidade, “te-
mos que tomar o caminho de tirar de cada um de 
nós aquele potencial que às vezes estava escon-

dido, e que num contexto de crise e dificuldade como 
a pandemia surgiu, e surgiu nas pessoas, nas equipes, 
surgiu nas escolas”, disse o Irmão Óscar Martín, Con-
selheiro Geral, durante sua intervenção no webinar “Ex-
periências de Liderança que inspiram”, organizado pela 
Escola de Liderança Educativa Marista (ELEM) da Pro-
víncia de Compostela, que aconteceu no dia 26 de maio.
Entre os palestrantes estavam também Pedro Huerta 
(Secretário Geral das Escolas Católicas) e Montserrat del 
Pozo (Superiora Geral das Filhas Missionárias da Sagra-
da Família de Nazaré).
Através deste segundo webinar, ELEM procura desen-
volver as habilidades de liderança das pessoas que 
fazem parte da Província de Compostela, bem como 
gerar um encontro motivador e inspirador baseado na 
experiência pessoal e profissional dos líderes no mundo 
educacional.
O Ir. Óscar falou sobre o papel dos líderes e como a li-
derança teve que se adaptar a esta nova realidade. “A 
pandemia nos ensinou algumas coisas, mas felizmente 
também nos levou a desaprender algumas coisas. Não 
consideramos, portanto, apenas o que tivemos que 

aprender; desaprendemos algumas garantias, algumas 
formas prepotentes de agir, a confiança exagerada em 
nossos planos estratégicos e muito pouco no poder do 
educador comum. Como é bom desaprender para que 
agora possamos enfrentar o futuro, e entre estes, a lide-
rança (…). Há experiências muito poderosas. Acredito 
que este é o caminho a seguir.”
O que fazer com aqueles que são resistentes às mudan-
ças? “Bem, por um lado, amá-los muito, mas por outro, 
confrontá-los com a verdade”, disse o irmão Óscar, ter-
minando a sua participação. Você pode acessar os we-
binars através do canal do YouTube de Compostela.

https://champagnat.org/pt/a-provincia-iberica-e-a-edelvives-promovem-a-reflexao-sobre-a-espiritualidade-crista-e-a-nova-espiritualidade/
https://www.edelvivesinout.com/recursos/en-comunidad/cuadernos-in-and-out/
https://champagnat.org/pt/provincia-de-compostela-promove-webinar-sobre-experiencias-de-liderenca/
https://www.youtube.com/channel/UCKMpeZc1N_3BfggrsVbY-8A
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COMISSÃO INTERNACIONAL

6ª REUNIÃO PARA A REVISÃO DA GUIA DE FORMAÇÃO

O Irmão Francisco (Gabriel Rivat) começou a dar aulas em La Valla quando tinha 12 anos de idade. Como era muito 
pequeno para ver todos os seus alunos, costumava subir sobre uma pedra, de onde ensinava. Ao mesmo tempo, 
ele cozinhava para a comunidade e para os alunos em regime de pensionato. De tarde, ensinava leitura, catecismo e 
orações para aqueles que precisavam de recuperação.
Em 1821, o Irmão Francisco deixou La Valla para ir, como cozinheiro, à escola de Marlhes (Loire) e, ao mesmo tem-
po, para continuar lecionando para uma classe da tarde. As salas de aula em Marlhes eram pequenas, úmidas e mal 
ventiladas, razão pela qual a escola foi fechada dois anos mais tarde. 
Foi aqui que, um dia, Francisco conheceu o Padre Préher, pároco de Tarentaise (Loire), 
ex-formador de Jean-Antoine Rivat (irmão de Gabriel Rivat), que estava procurando can-
didatos para o seminário.  Dirigindo-se ao Irmão Francisco, ele o convidou a retomar seus 
estudos de latim e a deixar sua cozinha para abraçar a vida clerical. No final da conver-
sa, tendo Francisco rejeitado o convide, P. Préher quis saber a razão. Francisco, então, 
respondeu-lhe: “Não faço minha própria vontade, mas a de Deus, que me é revelada por 
meio do meu superior".
Da cozinha, em Marlhes, o Irmão Francisco foi para Vanosc (Ardèche), para se encarregar 
de classes da primária. A escola tinha acabado de ser inaugurada, em 1823, com o apoio 
do Conde de Vogüé. 

Veja aqui os episódios precedentes

Irmão Francisco, primeiro Superior-geral do Instituto Marista

11. Professor na escola

Em 18 de maio, a Comis-
são Internacional de Revi-
são do Guia de Formação 

realizou sua 6ª reunião para dar 
continuidade à missão que lhe 
foi confiada.

Em conexão com a reunião an-
terior, houve, antes de tudo, um 
diálogo sobre a apresentação 
do Guia de Formação De La 
Salle feita pelo Irmão Robert 
Schaeffer, Superior Geral dos Ir-
mãos De La Salle, no dia 14 de 
abril. Percebe-se que há muitos 
elementos em comum e muitas 

lições que se aprendem com sua expe-
riência; a linha que nós, como maristas, 
queremos seguir também coincide com o 
que eles fizeram em De La Salle.

A Comissão está iniciando agora uma 
nova fase, a de escuta. Isto significa es-
cutar e dialogar com muitas pessoas na 
esfera marista, algumas diretamente en-
volvidas e outras fora da formação, com 
a intenção de intuir linhas e critérios para 
o futuro da vida marista hoje. Isto tam-
bém destaca o valor da participação, 
para que o maior número possível de 
membros de nossa família global esteja 
envolvido.

Por conseguinte, a Comissão se 
apoiará em formadores (passados e 
presentes), formandos, leigos, jovens 
irmãos e outras pessoas ou grupos 
interessados, provavelmente incluin-
do outras congregações, para reunir 
mais ideias para ajudar a ampliar a 
perspectiva. Para tanto, serão esta-
belecidas conexões com as regiões 
e unidades administrativas, a fim de 
realizar reuniões virtuais, pois este é o 
meio mais viável neste momento.
O Secretariado Irmãos Hoje está tra-
balhando no projeto para este proces-
so. A comissão se reunirá novamente 
no dia 23 de junho.

A Comissão é composta pelos Irmãos: Ángel Medina, Director do Secretariado “Irmãos Hoje”; César A. Rojas, Província 
Norandina; Fabien Bulaimu, Província África Centro-Este; Francisco García Ruíz, Distrito Marista da Ásia; Graham Neist, 
Província da Austrália; João Carlos do Prado, Conselheiro-Geral; Lindley Sionosa, Diretor-Adjunto do Secretariado “Herma-
nos Hoy”; Óscar Martín Vicario, Conselheiro-Geral; Pere Ferre, Província de l’Hermitage; Rubens Falqueto, Província Brasil 
Centro-Norte.

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/ 
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04 DE JUNHO

D DIA INTERNACIONAL DAS CRIANÇAS VÍTIMAS DE AGRESSÃO

A Organização das Nações Uni-
das (ONU) estabeleceu o Dia 
Internacional das Crianças 

Vítimas de Agressão Inocente para 
aumentar a consciência da situação 
das crianças que sofrem de todas as 
formas de violência. O dia é obser-
vado todos os anos, em 4 de junho, 
para deixar claro o compromisso da 
ONU com a defesa das crianças, as-
sim como para instar os governos, 
organizações da sociedade civil e 
instituições educacionais a desen-
volverem programas educacionais 
sobre os direitos das pessoas.

Informações bem documentadas revelam que as crian-
ças têm sido e continuam sendo as vítimas em confli-
tos armados e em ambiente familiar. De acordo com 
as Nações Unidas, muitas crianças são usadas como 
crianças soldados, abusadas sexualmente, sequestra-
das, mortas e privadas de assistência humanitária, de 

escolas e hospitais.

Da mesma forma, em muitas partes do mundo, as crian-
ças são vítimas de todos os tipos de abusos, tais como 
casamento infantil, trabalho infantil, mutilação genital 
feminina e tráfico de seres humanos menores de ida-

Violência e abuso de crianças
Feridas profundas que não curam com o tempo

Feliz celebração! 
 

"Com Marcelino, animemo-nos a olhar além, e busquemos responder com a mesma expec-
tativa e intuição que ele respondeu em seus dias. Contamos com a mesma iluminação e 
força que ele teve. Maria, a Boa Mãe, continua inspirando-nos e acompanhando-nos neste 

caminhar. 

Neste domingo, 6 de junho, celebramos a Solenidade do Corpo e 
Sangue de Cristo em muitas partes do mundo (em outras se celebra 
na quinta-feira, dia 3). Somos herdeiros do grande amor e devo-
ção que Marcelino viveu pela Eucaristia. Inspirado por Maria, foi 
evidente a centralidade de Jesus em sua vida.  No contexto desta 
Solenidade, agradeçamos o dom de nosso Pai Fundador. Feliz ce-
lebração do dia Champagnat!

Fraternalmente,
Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior-Geral

https://champagnat.org/pt/4-de-junho-dia-internacional-das-criancas-vitimas-de-agressao/
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de. Muitos delas também sofrem abusos físicos, emo-
cionais e sexuais e são negligenciadas em casa e na 
escola. Estes abusos criam nelas feridas que o tempo 
não pode curar.

Neurologistas e neuropsiquiatras veem todos os tipos 
de anormalidades cerebrais e distúrbios psiquiátricos 
em pessoas que foram abusadas, quando crianças. Al-
guns deles são distúrbios psicossomáticos, tais como 
agorafobia, transtorno de estresse pós-traumático, 
agressão, impulsividade, delinquência, hiperatividade 
e abuso geral.

Embora os genes forneçam a base e a estrutura do cé-
rebro, suas muitas conexões são moldadas e estabele-
cidas pela experiência. As pesquisas apontam para um 
padrão fixo de anormalidades cerebrais associadas ao 
abuso de crianças.

Os métodos usados para detectar sintomas de epilep-
sia, tontura, dor de cabeça, tumores cerebrais, proble-
mas de sono e morte cerebral, corroboram que o abuso 
de crianças está, sem dúvida, associado a anormalida-
des neurobiológicas. Crianças que foram abusadas ou 
negligenciadas desenvolvem complicações nas fibras 
nervosas que conectam os hemisférios esquerdo e di-
reito do cérebro.

O abuso infantil desencadeia um surto de mudanças 
hormonais que condicionam o cérebro da criança para 
lidar com um mundo malévolo. Predispõe a criança a 
ter uma base biológica de medo, mesmo que ela aja e 
finja o contrário. O abuso precoce molda o cérebro para 
ser mais irascível, impulsivo, desconfiado e propenso a 
“lutar ou fugir” de reações que a mente racional pode ser 
incapaz de controlar. O cérebro é programado para um 
estado de adaptação defensiva, que aumenta a sobrevi-
vência em um mundo de perigo constante. 

Considerando quanto dito acima, fica claro que os 
maus-tratos infantis são uma das causas fundamentais 
da violência e do comportamento criminoso. Os maus-
-tratos infantis não são algo que se supera mais tarde; 
têm feridas duradouras. É um mal que devemos reco-
nhecer e enfrentar se quisermos fazer algo a respeito do 
ciclo incontrolado de violência em nossas sociedades.

Diante disso, é possível reduzir a violência, concentran-
do-se no cuidado das crianças e não no crime? Se a 
sociedade colhe o que semeia, então esta questão é um 
convite a todos para melhorar os cuidados diários e as 
atividades extracurriculares.

Portanto, os pais precisam de educação sobre como 
educar seus filhos de forma mais eficaz e como fomentar 
melhores relações dentro do ambiente familiar. Eles pre-
cisam criar ambientes centrados na criança, que facili-
tem a aprendizagem e o desenvolvimento de seus filhos 
nos primeiros anos de suas vidas.

_______

Ir. Francis Lukong
Secretariado de Soli-
dariedade
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