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NOTÍCIASMARISTAS

■ Na terceira semana da tradicional sessão plenária 
de junho, o Conselho Geral apresenta informações e 
reflete sobre as Províncias, Distritos e Regiões, a par-
tir dos contatos que os Conselheiros links tiveram du-
rante os últimos três meses. Na terça-feira houve um 
dia de retiro centrado nos apelos do Capítulo Geral. 
Finalmente, um dia foi dedicado à revisão do plano 
estratégico: situação e progresso atuais.
■ Durante essa semana, a Casa Geral recebe aos 
dois candidatos de 2021 para o programa LaVal-
la200>, que concluem o processo de formação, sob 

a coordenação do Ir. Jeff e de Cmi: Enrique Jesús 
Muñoz Bercerra, Mediterránea; H. José Manuel Acal 
Francés (Ibérica).
■ De 12 a 24 desse mês acontece o Capítulo Provin-
cial de América Central. Os Irmãos Ken e João Carlos, 
conselheiros links com a Província, participam, online, 
de algumas sessões.
■ Na segunda e terça-feira os Irmãos Ángel Diego e 
Francis, diretores do Secretariado de Solidariedade, 
participaram da Assembleia Geral do Child Rights 
Connect, a qual pertence FMSI.

administraçao geral

SECRETARIADO DE EDUCAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS: OFICINA 
INTER-REGIONAL PARA OS COORDENADORES DAS ESCOLAS

Seguindo o apelo do XXII Capítulo Geral do Institu-
to Marista de “Caminhar juntos como família glo-
bal” através da criação de uma rede internacional 

de escolas que fortaleça a missão e o carisma marista, 
aconteceu nos dias 27 e 28 de maio passado, a primeira 
oficina online sobre a Rede Global Marista de Escolas. 
Divididos em grupos inter-regionais, foi a primeira tenta-
tiva de envolver os Coordenadores das escolas maristas 
das diferentes Províncias e Distritos no conhecimento e 
construção de todo o projeto da rede global.

O Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do Secretariado de 
Educação e Evangelização, deu as boas-vindas aos 
participantes e, em seguida, apresentou os anteceden-
tes históricos do caminho percorrido para a construção 
da Rede Global Marista de Escolas. “Desde o primei-
ro momento, queremos criar uma rede que nasça da 
interação e do entendimento mútuo, pois acreditamos 
no desenvolvimento colaborativo que implique todos os 
interessados”, afirmou.

Com o objetivo de fomentar esse espírito de construção 

em equipe, recorreu-se à metodologia da “investigação 
apreciativa”, que fomenta o diálogo e o encontro no de-
senvolvimento de propostas. Miriam Subirana, fundado-
ra do Instituto Diálogos e Investigação, e Pep Buetas, 
experientes formadores dessa metodologia, foram os 
facilitadores dessa oficina, cujo objetivo principal é de 
que todos sejam contagiados e enamorados por esse 
sonho.

A Investigação Apreciativa, como metodologia, 
envolve as disciplinas do apreciar, indagar, dia-

>>

>>

https://champagnat.org/pt/rede-global-marista-de-escolas-oficina-inter-regional-para-os-coordenadores-das-escolas/
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■ Na terça-feira, o Departamento de Colaboração para 
a Missão Internacional (Cmi) se encontrou com a equi-
pe TI da província Brasil Centro-Sul, que desenvolve a 
plataforma Nexus,
■ Na quarta-feira se encontra a Comissão Internacio-
nal da Missão, que abordará o tema dos direitos e da 
proteção das crianças. Da Casa Geral participam os 
Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, Ben e Ken, conse-
lheiros-Gerais; Carlos Alberto e Mark, diretores do Se-
cretariado de Educação e Evangelização.
■ No mesmo dia acontece um encontro dos forma-
dores de noviços, com a participação do Ir. Ernesto, 
Superior-Geral, dos conselheiros Irmãos Óscar e João 
Carlos e dos diretores do Secretariado Irmãos Hoje, Ir-
mãos Ángel e Lindley.
■ Os Irmãos Lindley e Ángel, também na quarta-feira, 
participam do encontro da Rede Interamericana de Es-
piritualidade Marista.

■ Na quinta-feira, Cmi encontrará as províncias 
East Asia e América Central, para consolidar o tra-
balho dos respectivos CPVs. No mesmo dia, com a 
participação do Ir. Valdícer e Matteo, membros do 
Departamento, Cmi promove a reunião virtual do 
Conselho Diretivo da Rede de CPVs.
■ Na quinta-feira, o Ir. Ángel Diego e Francis par-
ticipam da reunião do Comitê Executivo da Rede 
Marista de Solidariedade Internacional.
■ Na sexta-feira, os Irmãos Ángel e Lindley partici-
pam, em Roma, do encontro do grupo “Tutti Fratelli”.
■ No mesmo dia acontece a reunião do Conselho 
do Projeto Fratelli, que tratará tanto da sede do Lí-
bano quanto da futura sede de Maicao, na Colôm-
bia. Por parte dos Irmãos Maristas, participam os 
Irmãos Óscar, Conselheiro-Geral, e Valdícer, diretor 
do Cmi.

logar, criar e planejar. Durante as diferentes etapas para 
o lançamento oficial da rede, a equipe e os participan-
tes compartilharão as aspirações e esperanças para 
convertê-las em propostas afirmativas que conduzam 
a uma visão das pautas de ação no desenvolvimento 
prático da Rede Global Marista.

A oficina, realizada com os representantes da educa-
ção das diversas Províncias Maristas, foi de grande 
ajuda para abrir novos horizontes e visualizar novas 
oportunidades. O ambiente online foi fraternal, uma vez 

que cada participante partilhou com alegria suas expe-
riências e sonhos para a rede.

O início oficial da Rede Global acontecerá no final do mês 
de outubro. Porém, antes disso, no período de julho a se-
tembro, acontecerão algumas oficinas inter-regionais mui-
to semelhantes ao que foi vivido, nas quais também parti-
ciparão, além dos representantes provinciais, os diretores, 
educadores, estudantes e famílias de cada um dos países 
com presença marista, para continuar colaborando na 
construção do projeto da Rede Global Marista de Escolas.

https://champagnat.org/pt/rede-global-marista-de-escolas-oficina-inter-regional-para-os-coordenadores-das-escolas/


17 I JUNHO I 2021

notícias maristas 682

3

N
ot

ic
ia

s 
br

ev
es 20 novos Irmãos 

No dia 12 de junho, 20 noviços 
do noviciado de Kumani, em 
Gana, fizeram a primeira pro-
fissão como Irmãos maristas. O 
Ir. Yao Kouassi é o mestre e os 
novos irmãos são da Província 
da Nigéria e do Distrito West 
Africa.

BrasIl sul-amazônIa
A PUCRS é a melhor universidade 
privada do Sul do Brasil segundo 
ranking publicado pela empresa 
britânica Quacquarelli Symonds. O 
levantamento é um dos sistemas de 
classificação universitária mais po-
pulares do mundo.

EspIrItualIdadE marIsta
A Rede Interamericana de Espi-
ritualidade Marista promove um 
webinar, nesta quarta-feira, com 
o Ir. Manuel Mesonero, que trata o 
tema da “Espiritualidade de Mar-
celino e dos primeiros Irmãos”. 
Assista o encontro através desse 
link: https://youtu.be.

dIstrIto do pacífIco
Quatro jovens renovaram re-
centemente seus votos como ir-
mãos maristas: Anitelea, Tabun-
ga, Ienraku e Ieremia. Os Irmãos 
Lenraku e Ieremia renovaram 
seus votos religiosos em Suva, 
Fiji. Em Tarawa, Kiribati, renovou 
seus votos o Ir. Tabunga.

Estados unIdos
O Ir. Dan O'Riordan, Provincial, 
recebeu um prêmio da Asso-
ciação de Mídia Católica. Ele 
recebeu prêmios por dois livros 
publicados em 2020: “A Plan 
B Camino 2020” e  “Never too 
Young to Change the World”.

NORANDINA 

VII CAPÍTULO PROVINCIAL

O VII Capítulo da Província de 
Norandina foi realizado de 3 
a 6 de junho em Fusagasugá, 

Colômbia. O lema do encontro foi “Com 
as mãos solidárias, mantemos a vida 
unida”. Participaram 32 capitulares e o 
Pe. Manuel Lalangui como capelão. O Ir. 
Diego Antón participou virtualmente, de 
Maracaibo. O Ir. Ernesto Sánchez, Su-
perior Geral, e os irmãos Ken McDonald 
e João Carlos do Prado, Conselheiros 
Gerais links, também estiveram presen-
tes, virtualmente.

Durante o Capítulo, o Irmão Orlando 
Escobar assumiu o cargo de Provincial, 
tomando o lugar do Irmão César Rojas. 
Durante a reunião capitular, também 
foram eleitos os membros do Conse-
lho Provincial: Diego Zawadzky, Julián 
Olmo, Carlos Regalado, Carlos Saúl 
Corzo, José Miguel Caballero e Leonar-
do Yepes.

Na abertura, o Ir. César Rojas, Provincial 
desde 2014, exortou todos a acolher os 
desafios e a fazer escolhas ousadas, 
escutando o Senhor, unidos aos irmãos, 
leigos, crianças e jovens da província, 
após a viagem pré-capitular. O irmão 
César passou o testemunho ao irmão 
Orlando, o novo provincial, dando, com 

um gesto simbólico, uma lanterna 
acesa, convidando-a ser um “farol de 
esperança” com sua liderança frater-
na na animação provincial.

Em sua mensagem, o irmão Orlando 
exortou todos os presentes e toda a 
Província a serem construtores de fra-
ternidade e a transmitir um testemu-
nho alegre que promova a vocação 
marista.

Por sua vez, o Ir. Ernesto, desde 
Roma, convidou a todos a não ter 
medo da novidade, a cuidar dos bro-
tos de vida que estão nascendo, em 
sinergia com outros na Província.

Depois de discernirmos juntos so-
bre a promoção da vida e da fra-
ternidade maristas, três grandes 
desafios foram destacados:
• Ver o contexto dos três países 

de atuação da Província com 
a lente do olhar de Deus, sen-
tir-se parte desse olhar, indo 
além da forma ordinária de 
proceder.

• Reler os apelos do XXII Capí-
tulo Geral na situação atual do 
mundo e da Igreja, proje-
tando-nos além de nossa >>

https://youtu.be/EK2Zyo2vP0w
https://champagnat.org/pt/vii-capitulo-provincial-de-norandina-2/
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SAMOA

ESTUDANTES MARISTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
“APRENDEM A LER, LENDO”

Província e Instituto.
• Levar a sério a caminhada espiritual para tornar trans-

parente a experiência de Deus, para fazer das comuni-
dades casas de luz e para ser mais solidário.

No segundo dia, o Irmão César Rojas e os Conselheiros Pro-
vinciais apresentaram à assembleia seu relatório sobre os 
últimos três anos. Eles destacaram a presença de jovens 
Irmãos na Província e a força da vocação leiga marista, que 
representam novas energias e, ao mesmo tempo, um desa-
fio para continuar acompanhando e estimulando essa rique-
za carismática. Posteriormente, os Irmãos refletiram sobre 
os apelos com base nos relatórios dos Conselhos de Missão 
dos países e das diferentes Comissões Provinciais, entre 
outros documentos anteriores ao Capítulo.

No terceiro dia do Capítulo, véspera da festa de São Mar-
celino, houve um diálogo nas mesas de trabalho sobre as 
linhas de ação para colocar em prática os chamados; após 
um intercâmbio em sessão plenária, foram ratificadas algu-
mas ações que podem ser retomadas pela nova equipe de 
animação provincial. Antes da Eucaristia, houve uma ava-
liação da organização provincial dos três anos anteriores 
e uma reflexão sobre a forma de animação e governo mais 
adequada para a Província. As cartas enviadas pela Con-
ferência dos Religiosos da Colômbia e as comunidades de 

Tucupita e El Cristo, na Venezuela, também foram compar-
tilhadas.

No quarto dia do VII Capítulo Provincial, 6 de junho, foi eleito 
o novo Conselho Provincial. Antes de concluir, o Irmão Lau-
rentino Albalá, Tesoureiro Provincial, apresentou um relató-
rio econômico dos três anos.

Durante o encerramento do Capítulo, em um dia que coin-
cidiu com a celebração da festa de Marcelino Champagnat 
e Corpus Christi, foi celebrada a Eucaristia de envio dos 
novos Conselheiros Provinciais para o triênio 2021-2024.

Trinta e dois alunos da Escola 
Primária dos Irmãos Maristas 
em Samoa concluíram a etapa 

chamada “Leitura Ouro”, em 21 de 
maio. Essa etapa representa o cul-
minar do primeiro nível do programa 
“Aprendendo a Ler pela Leitura”, que 
consiste em 31 sessões de leituras.

Através de estratégias particulares 
de instrução, os alunos foram ensina-
dos a ler, a pronunciar corretamente e 
a compreender os significados 3.026 
palavras e 306 novas palavras con-
tidas nas leituras. Ganhar o prêmio 
“Ouro” significa, para as crianças, 
alcançar habilidades de “compreen-

são” através das quais os estudantes 
são capazes de resumir, encontrar a 
ideia principal, seguir a ordem crono-
lógica da história e ser capazes de de-
duzir e prever, aspectos que reforçam 
e melhoram suas habilidades de com-
preensão.

Os pais expressaram sua sincera grati-
dão pelo fato de a Escola Primária dos 
Irmãos Maristas ter dado a seus filhos 
uma “segunda chance” e uma “vanta-
gem” em seu percurso educacional.

Esta é a terceira edição do Prêmio Ouro 
desde que “Aprendendo a Ler pela 
Leitura” foi introduzido, em 2019, como 

um elemento central do programa de 
alfabetização da escola. O programa 
de alfabetização começou em 2018 
graças ao Ir. Siaosi Ioane, diretor da 
escola, que se baseia em um prin-
cípio muito objetivo: “Todo aluno da 
escola primária dos Irmãos Maristas 
deve ser capaz de ‘ler’ e ‘entender’ 
o que lê”.

https://champagnat.org/pt/vii-capitulo-provincial-de-norandina-2/
https://champagnat.org/pt/estudantes-maristas-do-ensino-fundamental-aprendem-a-ler-lendo/
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ÁFRICA DO SUL: THREE2SIX PROJECT

BRASIL, MCHFM -  ARUANÃFILIPINAS: COMUNIDADE DO MAPAC

SAMOA: IR. ANITELEA CHARLES 
FIDOW RONVA VOTOS EM APIA

GANA: PRIMEIRA PROFISSÃO NO 
NOVICIADO DE KUMASI

mundo marista

NICARAGUA: FESTA DE CHAMPAGNAT

LAVALLA200> COMUNIDADE DA ROMÊNIA

CENTRO MARISTA DE MOINESTI

O dia 1º de junho é feriado na Romênia: o Dia In-
ternacional da Criança é celebrado com gran-
de destaque, uma ideia que remonta a 1925, 

durante a Conferência Mundial sobre o Bem-Estar da 
Criança, realizada em Genebra. Praticamente não há 
localidade na Romênia que não organize um evento pú-
blico neste dia.

Este ano, em Moinesti, a Creche Marista (“CENTRUL DE 
ZI MARISTI“) foi a estrela do dia. Elaboramos um projeto 
para as três escolas primárias de Moinesti. “COPILA-
RIE, VIS SI FANTEZIE” (Infância, sonhos e fantasias) era 
o título; e o projeto teve como objetivo tornar o Centro 
Marista mais conhecido, dialogar com os dirigentes e 
professores das escolas e promover a inclusão de nos-
sas crianças na comunidade mais ampla, todas em ris-
co de abandono escolar e exclusão social.

A proposta era que os alunos participassem de um 
concurso de desenho sobre o tema das crianças: seus 

sonhos e fantasias sobre o futuro… As três escolas par-
ticiparam e recebemos cerca de 170 desenhos, prove-
nientes de 19 turmas diferentes.

A cerimónia de entrega dos prêmios estava agendada 
para 1 de junho, com um evento público no “Bai Park”, 
no Centro Moinesti. Mas em vez disso … uma mudança 
de programa!

>>

https://champagnat.org/pt/o-centro-marista-de-moinesti-e-o-dia-internacional-da-crianca/
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REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

ACRESCENTAMOS TALENTOS AO PROJETO

Seguindo o apelo do XXII Capítulo Geral de “caminhar juntos como família Global”, o Conselho-geral do Ins-
tituto confiou ao Secretariado de Educação e Evangelização o lançamento de uma rede internacional de 
escolas que favoreçam o fortalecimento da missão educativa Marista.

Os Irmãos Carlos Alberto Rojas e Mark Omede lideraram o projeto com o apoio de uma equipe internacional com 
a qual trabalharam, durante dois anos, em uma proposta de lançamento que está sendo cocriada com atores do 
mundo educacional Marista. 
Em breve, será lançado o projeto e, à medida que for se desenvolvendo, exigirá a incorporação de novos talentos 
para garantir sua gestão.

Francisco Javier Llamas

Nesta primeira fase damos as 
boas-vindas a Francisco Javier 
Llamas, que, após um processo 
seletivo, passa a integrar a equipe 
do Secretariado de Educação e 
Evangelização, como Gerente de 
Projetos do projeto da Rede Glo-
bal de Escolas Maristas.

Por sua trajetória, Javier está fa-
miliarizado com o mundo marista, 
pois viveu a experiência de ser 
irmão durante 15 anos na Améri-
ca Latina e sempre esteve intima-
mente ligado à Família Marista.

Do seu perfil formativo, merece 
destaque o seguinte percurso: ini-
ciou os estudos superiores diplo-
mando-se em filosofia. Mais tarde, 
ele se formou em educação e con-
tinuou sua pós-graduação estu-

dando MBA (Master Business 
Administration). Recentemente, 
obteve o doutorado em Ciên-
cias Sociais na área de inova-
ção e empreendedorismo.

Sua trajetória profissional este-
ve intimamente ligada ao meio 
educacional, ao Carisma Ma-
rista e à América Latina. Desde 
muito jovem trabalhou como 
professor e responsável da di-
reção de várias áreas da educação, 
desde a educação básica (profes-
sor, diretor), até a formação univer-
sitária (professor e diretor de vários 
programas de mestrado).

A sua atuação profissional tam-
bém esteve intimamente ligada à 
gestão e ao empreendedorismo, 
com a direção e gestão de algu-

mas empresas e da criação de 
uma startup.

Javier sente sua nova missão 
como uma graça de Deus e a 
oportunidade de continuar atuali-
zando a visão global que já pos-
suía Champagnat: “Todas as dio-
ceses do mundo estão em nossos 
planos”.

Os céus abriram e tivemos um dia todo de chuvas. As-
sim, fomos obrigados a buscar abrigo no teatro Lira, 
administrado pela prefeitura. Infelizmente, isso limitou 
nosso tempo a apenas 30 minutos, antes de um show 
infantil do grupo folclórico local.

Exibimos todos os desenhos nas paredes do teatro e 
premiamos na hora as crianças que produziram os me-
lhores trabalhos, ao mesmo tempo que prometemos ir 
a cada aula entregar prêmios a todos os participantes.

O prefeito fez a saudação inicial, algumas palavras so-
bre o Centro Marista e o projeto e, em seguida, iniciou-
-se a série de prêmios para as escolas e vencedores 
individuais. O show folclórico se seguiu.
No dia seguinte, 2 de junho, visitamos as escolas. Pu-
demos conhecer cada turma que aderiu ao projeto e 
assim pudemos parabenizar cada criança individual-
mente com um diploma de participação, um pacote de 
lápis de cor e fotos de lembrança.
Leia aqui o artigo completo escrito pelo Ir. Mario Meuti.

https://champagnat.org/pt/acrescentamos-talentos-ao-projeto-da-rede-global-marista-de-escolas/
https://champagnat.org/pt/o-centro-marista-de-moinesti-e-o-dia-internacional-da-crianca/
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UMA FESTA DE FAMÍLIA

CELEBRAÇÃO DE SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT

Os Maristas de Champagnat 
no Canadá, irmãos e leigos, 
tiveram a oportunidade de 

celebrar como família a festa do 
Fundador do Instituto, no dia 6 de 
junho. As restrições da pandemia 
nos convidaram a redescobrir os 
mecanismos que a plataforma Zoom 
nos oferece para favorecer o encon-
tro fraterno, a saudação cordial e o 
abraço sincero na distância, a par-
tilha da vida de maneira simples, 
sem pressa; os momentos de refle-
xão, interiorização e oração vividos 
de maneira pessoal, a partilha do 
que foi expresso nos grupos… em 
suma, mil e um gestos e momentos 
que sentimos que só poderiam ser 
vividos plenamente de maneira pre-
sencial.

Este evento, na perspectiva de uma 
família global, é parte de um percur-
so como província que começamos 
no ano passado e que, ao longo 
deste 2021, foi concretizada em 
ações e iniciativas que são conca-
tenadas e dão sentido e conteúdo 
a cada uma das etapas desta cami-
nhada.

Começamos nosso caminho com 
o retiro vivido durante a última Se-
mana Santa. Esta reunião virtual 
foi preparada com grande gene-
rosidade e dedicação por uma 
equipe ad hoc, liderada pela co-
missão de animação provincial. 
Da reflexão pessoal e da partilha 
em grupo surgiu uma série de te-

souros presentes na comunidade e convicções que alimentam nossa vida 
e missão como maristas, o que somos e aquilo que acreditamos deva ser 
o caminho a seguir se quisermos transmitir, fiel e criativamente, o carisma 
que herdamos.

Outra etapa nessa caminhada foi o encontro por ocasião da festa de Mar-
celino Champagnat. O comitê que, desde o mês de abril, planejou esta 
reunião teve a inestimável ajuda da equipe que organizou o último retiro. 
Deste esforço conjunto surgiram os princípios orientadores que deram 
sentido e unidade à de celebração:
• Concentrar olhar e coração em nosso atual contexto canadense bus-

cando responder às realidades que nos desafiam.
• Promover a cultura do encontro, tornando real, com nomes e rostos 

concretos, o que o Capítulo Geral de 2017 nos convidou a fazer em 
cada uma de suas 5 Chamadas.

• ·Preparar nossos corações para continuar a caminhada juntos, leigos 
e irmãos, de forma criativa e voltada para o futuro, com nossos olhos 
fixos em nossa próxima assembleia, no final de julho de 2021.

Quase 50 pessoas participaram da reunião e cada um pode exprimir 
aquilo que viveu. O que os diferentes grupos expressaram guiará a dinâ-
mica da próxima assembleia, a mesma que iniciará nossa nova etapa dos 
maristas do Canadá como Distrito e a Associação Marista de Champag-
nat do Canadá (AMCC), formada por leigos e irmãos, e na qual continua-
remos procurando responder com o mesmo entusiasmo e intuição com 
que Marcelino Champagnat respondeu em seu tempo.

"O espírito de família, um dos pilares centrais do nosso carisma, nos dá a cer-
teza de que o trabalho em rede é algo que podemos facilmente estabelecer e 
fortalecer" (Mensagem da Comissão Internacional da Missão Marista)

https://champagnat.org/pt/celebracao-de-sao-marcelino-champagnat-uma-celebracao-familiar/
https://champagnat.org/pt/v-mensagem-da-comissao-internacional-da-missao-marista/
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LÍBANO

QUINTO ANIVERSÁRIO DO PROJETO FRATELLI

O  Projeto Fratelli comemorou 5 anos de missão no 
Líbano em abril. O projeto, fundado pelos Irmãos 
Maristas e De La Salle, tem como missão “dar apoio 

socioeducativo a crianças e jovens carentes e vulneráveis, 
com foco nos libaneses necessitados e nos refugiados des-
locados de seus países devido à guerra e à violência”. Des-
de 2016, mais de 3.000 crianças e jovens foram beneficia-
dos por diversos programas socioeducativos.

Apoiados no início pelo Conselho Fratelli, os Irmãos Andrés 
Porras Gutiérrez, FSC, e Miquel Cubeles, FMS, formaram a 
primeira comunidade Fratelli. Com o passar do tempo, ou-
tros Irmãos e voluntários constituíram a Comunidade.

Atualmente Fratelli é formada por uma comunidade fixa de três irmãos: Miquel Cubeles, FMS, Esteban Ortega, FMS e 
Gilbert Ouilabegue Oueidigue, FSC. Por ocasião do V aniversário de Fratelli, os três opinam sobre o Projeto Fratelli nestes 
cinco anos.

Ir. Gilbert Ouilabegue Oueidigue

“Desde a chegada dos dois Irmãos 
Miquel Cubeles (Marista) e Andrés 
Porras (Lassalista), o projeto se con-
cretizou em novembro de 2015 em 
Bouchrieh (Beirute). Depois, cons-
truiu uma identidade clara instalan-
do-se em Rmeileh em março de 2016. 
Desde essa data, o Projeto Fratelli 
tornou-se uma referência para con-
cretizar o conceito italiano FRATELLI 
(Fraternidade), acolhendo pessoas 
vindas de todos os continentes.

Durante esses cinco anos no Líbano, 
as duas congregações dos Irmãos 
Maristas e Lassalistas realmente se 
uniram, tanto literal quanto figurativa-
mente. Pelo seu envolvimento direto, 
o projeto Fratelli é reconhecido pelo 
Ministério do Interior libanês, e a di-
reção de educação não formal do 
Ministério da Educação Nacional vê 
em Fratelli um parceiro privilegiado e 
uma referência constante.

Com o Projeto Fratelli, todos os discur-
sos e convites do Papa Francisco (via-
gem a Abu Dhabi, a encíclica Fratelli 
Tutti e a última viagem ao Iraque) en-
contram sua concretização nas ações 
e programas da Fratelli Líbano. Todos 
os dias, graças aos nossos programas, 
uma aproximação, embora muito len-
ta, mas segura, se faz entre cristãos 
e muçulmanos, entre refugiados sírios 
e iraquianos e a população anfitriã do 
Líbano. Com a crise econômica e a 
pandemia da Covid-19 e todas as suas 
consequências, especialmente após a 
explosão do Porto de Beirute, o Projeto 
Fratelli ajudou a mitigar os efeitos ne-
gativos diretos nas famílias de seus be-
neficiários e nas populações locais de 
Rmeileh e Bourj Hammoud onde estão 
localizados os dois centros socioedu-
cativos do Projeto Fratelli.

Pessoalmente, sinto-me profundamen-
te implicado nos cinco anos da Fratelli, 
embora só tenha aderido ao projeto há 
três anos e meio. Pelo que pude viver 

e compartilhar como experiência tan-
to em nível da comunidade quanto 
no que foi vivido pelos beneficiários 
(libaneses, sírios, iraquianos, palesti-
nos etc.), o Projeto Fratelli é uma obra 
mais do que necessária e significati-
va para a região muito complexa do 
Oriente Médio. Guardo desses cinco 
anos de Fratelli a seguinte convic-
ção: é possível, apesar das nossas 
diferenças, viver e amar-nos, consi-
derando-nos a todos como irmãos e 
irmãs na humanidade, quaisquer que 
sejam as nossas origens e procedên-
cias.

Portanto, agora mais do que nunca, 
Fratelli é e continua sendo mais do 
que necessária após esses primeiros 
cinco anos ao Líbano”.

Ir. Miquel Cubeles

“Esses anos foram anos de 
bênção, cheios de motivos 
para dar graças a Deus pelo >>

https://champagnat.org/pt/cinquieme-anniversaire-du-projet-fratelli/


17 I JUNHO I 2021

notícias maristas 682

9

Este período foram tempos difíceis para seu amigo, Pe. Champagnat, e também para a pequena obra em que estava 
implicado o Ir. Francisco, pois tiveram que superar a oposição às novas congregações de Irmãos tanto do governo 
quanto do arcebispado. Além disso, Champagnat teve dificuldades com o Pe. J. C. Courveille, que se considerava o 
fundador e superior de todos os "Maristas", Padres, Irmãs e Irmãos. 
Em janeiro de 1826, Francisco recebeu uma carta do Padre Courveille pedindo orações porque Champagnat estava 
doente: a construção do Hermitage, as dificuldades, as dívidas e o cansaço de uma viagem haviam minado sua saú-
de. Assim escrevia: "Queridos filhos em Jesus e Maria, com tristeza de coração e grande amargura, escrevemos para 
pedir que rezem insistentemente ao Pai de misericórdia e à nossa grande 
Mãe, a divina Maria, por nosso querido e amado filho Padre Champagnat, 
seu querido e venerável padre diretor, que está gravemente doente. Peço a 
vocês, meus filhos muito queridos, que se unam a nós em oração insistente 
para pedir ao divino Jesus e à divina Maria, nossa Mãe, que guardem para 
nós um filho que nos é tão querido, e para vocês um pai que não deve ser 
menos querido por vocês. Peçam aos padres que sejam suficientemente 
bons para rezar por ele e recomendar a intenção aos fiéis. Estejam certos 
da ternura paternal com que tenho a honra de ser vosso dedicado Pai e que 
sou todo vosso em Cristo Jesus e em Maria". Veja aqui os episódios anteriores

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

13) Crise de 1826

chamado a ser irmãos, de servir aos 
mais vulneráveis   com a “toalha na 
cintura” e de falar com eles sem sa-
ber o árabe, da bondade, da paz, da 
reconciliação, da presença de um 
único Deus. Agradecer por poder 
acolher e acompanhar tantas pes-
soas e, com a presença e o carinho, 
poder curar as feridas que as situa-
ções traumáticas causaram e conti-
nuam a causar. Dar graças pelo dom 
de ser irmão… e por escutar isso da 
boca de crianças e jovens que, des-
de a primeira hora da manhã dizem 
centenas de vezes…. “Frèeeeere” (Ir-
mão). (Leia o testemunho completo).

Ir. Esteban Ortega

“Fratelli é um desafio e é um estímu-
lo para construir comunidade, é um 
compromisso permanente de frater-
nidade universal, um espaço de vida 
e crescimento onde as crianças e os 
jovens podem se recriar e crescer. 
Fratelli se concretiza em cada gesto, 
em cada ação, em cada serviço que 
constrói fraternidade”.

* “Uma missão da Igreja para o 
Líbano, uma força além de muitas 
fronteiras para o desenvolvimen-
to de nossa humanidade” (Claire 
Said).

* “Educação, orientação e opor-
tunidades de crescimento para 
crianças e jovens vulneráveis, 
especialmente os refugiados” 
(Edouard Jabre).

* “Amor, amor pelas almas huma-
nas independentemente da cor ou 
raça, é por elas que o sorriso de 
Deus brilha nos olhos das crianças 
de Fratelli” (Hoda El Hajjar).

Outros testemunhos

Para o Ir. Valdicer Fachi, FMS, mem-
bro do Conselho Fratelli, a celebra-
ção dos 5 anos “é um motivo de 
agradecimento a Deus pelo cuida-
do e atenção às crianças e jovens 
migrantes e vulneráveis   no Líbano. 
Muito obrigado aos irmãos, leigos, 
voluntários e educadores de Fratelli. 
É um motivo para avaliar o caminho 
percorrido e planejar o futuro com 
mais experiência e renovando os 
processos”.

Alguns leigos membros da Fratelli 
também expressaram sua opinião 
sobre o significado do Projeto para 
eles:

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/cinquieme-anniversaire-du-projet-fratelli/#Miquel
https://champagnat.org/es/quinto-aniversario-del-proyecto-fratelli/#Miquel
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AUSTRÁLIA

VÍDEOS APRESENTAM AS EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS 
DA ESPIRITUALIDADE MARISTA

O Escritório de Vocações da Província dos Irmãos Maristas da Austrália, coordenado pelo Ir. James Hodge, 
publicou três novos curtas-metragens sobre as expressões contemporâneas da espiritualidade marista 
na Austrália. Cada filme apresenta pessoas que têm uma forte afinidade e compromisso com o carisma 

marista, aprofundando sua própria relação com Jesus na tradição católica. Os filmes são produzidos por Conor 
Ashleigh, um contador de histórias visual, especialista em comunicação e ex-aluno do St Francis Xavier’s College, 
em Hamilton, Newcastle, New South Wales.

Os três filmes, intitulados “Significado e missão”, “Co-
munidade e relacionamentos” e “Fé e espiritualidade”, 
enfocam a compreensão contextual dos elementos-
-chave da vida marista na Austrália. Suas reflexões ofe-
recem ressonância com as maiores histórias da tradi-
ção cristã no contexto australiano. O ritmo e o estilo da 
narrativa convidam à reflexão sobre os temas.

Significado e missão

Apresenta as perspectivas em que o engajamento com 
a missão e o significado pessoal se cruzam. Isso é ar-
ticulado por Anthony Mackett, um marista e psicólogo 
comprometido, que resume esta junção da seguinte 
maneira: “[É para] (…) trazer os valores maristas para a 
maneira como trabalho. Então … [há] autenticidade, fa-
zendo com que os outros se sintam seguros e confortá-
veis, não importa quais sejam as suas preocupações”.

Comunidade e relacionamentos

É uma conversa sobre os espaços naturais onde os 
maristas vivenciam conexões significativas com outras 

pessoas, bem como a natureza profundamente relacio-
nal da espiritualidade marista, inspirada nas primeiras 
comunidades cristãs e nas primeiras comunidades de 
irmãos na França rural do século XIX.

Fé e espiritualidade

Explora as expressões contemporâneas da fé cristã, ali-
cerçadas no carisma marista. Como observou o Ir. Da-
vid Hall, Irmão Marista e Decano da Academia La Salle 
da Universidade Católica Australiana, uma expressão 
da perspectiva da fé marista é: “… viver no caminho 
mariano é fazer nascer esse Deus no mundo”.

Você pode assistir esses e outros vídeos aqui.

https://vimeo.com/maristvocations
https://vimeo.com/557820541
https://vimeo.com/557819242
https://vimeo.com/557817393
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BRASIL

MARISTAS PARTICIPAM NA PRIMEIRA OFICINA DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ESPIRITUAL

Mais de 30 Irmãos e Leigos 
das Províncias Brasil Cen-
tro-Sul, Brasil Sul Amazônia 

e Brasil Centro-Norte participaram 
os dias 12 e 13 de maio na primeira 
a Oficina do Patrimônio Histórico e 
Espiritual Marista (PHEM) 2021. A 
atividade teve como tema “Supe-
riores Gerais do Instituto Marista: 
sucessão de Champagnat – caris-
ma, espiritualidade e gestão”. O 
encontro contou também contou 
com a participação do Irmão Pablo, 
Provincial de Santa María de los 
Andes, e membros do Movimento 
Champagnat da Família Marista.

Na abertura do evento, Dyogenes 
Philippsen Araújo, Diretor do Memo-
rial Marista, apresentou os primei-
ros volumes da Coleção Estudos 
Maristas, dividida em três áreas:
• Fontes Maristas – reúne fontes 

fundamentais inéditas, em ver-
são bilíngue;

• Estudos Maristas – destina-se a 
estudos relevantes sobre diver-
sos temas da história marista;

• Espiritualidade Marista – apre-
senta estudos relacionados à 
evolução histórica da espiritua-
lidade marista.

A primeira jornada foi dedicada ao 
tópico “Como se constrói um suces-
sor?”. Angelo Ricordi e João Luís 
Fedel, ambos da Diretoria de Identi-
dade, Missão e Vocação da Provín-
cia Brasil Centro-Sul, trabalharam 
a temática da sucessão do Padre 
Champagnat em dois momentos. 
Primeiramente, Angelo fez o resga-
te histórico do relato da sucessão 
por meio da análise de duas fontes: 

Vida do Padre Champagnat, escrita 
por Jean-Baptiste Furet, e Annales de 
l’Institut, do Irmão Avit. No segundo 
momento, João Luís propiciou aos 
participantes o trabalho direto com al-
guns textos dos Cadernos 303 e 304 
do Irmão Francisco. Materiais relacio-
nados ao Governo, sobretudo sobre 
seu uso de literatura como forma de 
complementar seu conhecimento so-
bre o melhor modo de se governar.

O segundo dia foi dedicado ao tema 
da espiritualidade. Fabiano Incerti, di-
retor da Diretoria de Identidade Institu-
cional da PUCPR, propôs uma leitura 
do Caderno 301 do Irmão Francisco.

Esses elementos tornam o Irmão 
Francisco não apenas o sucessor de 
Champagnat, mas também herdeiro 
de uma rica tradição espiritual, que 
continua a nos inspirar. 

Para o Ir. Claudiano Tiecher, diretor 
do Colégio Marista Santo Antônio, a 
oficina alcançou uma profunda refle-
xão. Em suma, uma análise técnica e 
apurada sobre a atuação do Ir. Fran-
cisco à frente de nossa Instituição.

“É relevante poder compreender 
este personagem e como os ele-
mentos de sua época, impactaram 
os rumos dados nas décadas após 
a morte do fundador. Os escritos 
do Ir. Francisco, em forma de diá-
rio, são um verdadeiro tesouro a 
ser desvendado, cheios de unção, 
espiritualidade e nuances acer-
ca de como concebia a liderança, 
sendo o Superior Geral. Registros 
impressionantes que transparecem 
uma admiração pelo fundador e a 
necessidade de fazer um grande 
esforço para se aproximar das vir-
tudes de Champagnat. Parabéns 
ao Memorial e à equipe pelas pes-
quisas e grande contribuição para 
o Brasil Marista e o nosso Instituto”, 
destacou.

A Oficina do PHEM, projeto que 
existe desde 2012, é promovida 
pela Diretoria de Identidade, Mis-
são e Vocação, por meio do Memo-
rial Marista da PMBCS. E conta com 
a parceria do Laboratório Irmão 
Francisco, da Diretoria de Identida-
de da PUCPR.

https://champagnat.org/pt/maristas-do-brasil-participam-na-primeira-oficina-do-patrimonio-historico-e-espiritual/
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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

17 DE JUNHO

DIA MUNDIAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E À SECA

Como Maristas de Champag-
nat, queremos continuar 
unidos aos dias de memó-

ria daquelas causas que lutam por 
um mundo melhor, que querem 
melhorar as condições de vida de 
nossos irmãos e irmãs. A seca, o 
aumento da desertificação de al-
gumas áreas, acarreta prejuízos 
a milhares de pessoas que vivem 
nessas regiões. Esta data se jun-
ta a outras iniciativas que vão no 
mesmo sentido: o Dia Internacio-
nal da Conservação do Solo, que é 
comemorado todo 7 de julho, ou o 
Dia Mundial do Solo, comemorado 
em 5 de dezembro.

Sabemos que a seca e a desertifi-
cação são processos que podem 
ser produzidos por variações cli-
máticas, e sabemos que esses 
fenômenos sempre ocorreram. 
Também sabemos que esses fe-
nômenos estão sendo agravados 
e acelerados pela ação humana: 
superexploração, uso inadequado 
da água, uso de produtos quími-
cos, desmatamento … são fato-
res que favorecem e aceleram os 
processos de desertificação. A 
desertificação, segundo alguns 
analistas, atinge mais de 100 paí-
ses, em 5 continentes. Alguns go-
vernos começaram a agir, embora 
as promessas muitas vezes sejam 
reduzidas a meras boas intenções. 

Não estamos falando de um proble-
ma menor.

Estamos diante de fenômenos que 
devem ser enfrentados globalmente, 
em colaboração com outras orga-
nizações, pois assim nossas ações 
serão mais rápidas, efetivas e chega-
rão a mais lugares e mais pessoas. 
Alguns projetos que estamos desen-
volvendo já têm a questão ecológica 
em mente, e somos convidados a 
tornar esse tipo de projeto cada vez 
mais presente em nossas iniciativas 
de ação.

A falta de cuidado com o mundo em 
que vivemos atinge diretamente os 
seres humanos que habitam essa 
“casa comum”. Portanto, proteger a 
Terra ajuda a proteger aqueles que 
a habitam. Além disso, proteger as 
pessoas deve significar preservar o 
ambiente natural em que vivemos. 
Como exemplo, o Secretariado de 
Solidariedade e a FMSI estão promo-
vendo a Revisão Periódica Universal 
de Papua Nova Guiné, e um dos ob-
jetivos desse projeto se concentra 
especificamente no cuidado com o 
meio ambiente.

O primeiro passo é estar atento a 
essa realidade, e que isso também 
diz respeito à vida de milhões de pes-
soas afetadas tanto pela seca como 
pela desertificação. Um segundo 

passo é saber que cada um de nós, 
individualmente e como instituição, 
é capaz de fazer a nossa parte (por 
meio da educação das gerações 
futuras, de iniciativas concretas, 
integrando o trabalho de outras or-
ganizações mediante o trabalho em 
rede…).

A Mensagem do XXII Capítulo Ge-
ral, nos “Princípios e Sugestões”, 
nos aponta a “urgência de mudar 
a forma como vivemos”, convidan-
do-nos a nos basear numa ecolo-
gia integral, seguindo a linha que 
o Papa Francisco nos propôs em 
Laudato Si. Junto com isso, a Men-
sagem do Capítulo sugeriu que 
“desenvolvamos políticas em todos 
os níveis do Instituto que fortaleçam 
nosso compromisso de cuidar de 
nossa casa comum”.

Está em nossas mãos ser criativos, 
contribuir com o nosso grão de 
areia, estar abertos para trabalhar 
em conjunto com os outros, come-
çar pela nossa realidade pessoal 
e concreta. É uma tarefa urgente. 
Nosso mundo e nossos irmãos não 
podem esperar.

__________

Ir. Ángel Diego – Diretor do Secreta-
riado de Solidariedade
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