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■ Na segunda-feira, o Ir. Beto, diretor do Secretariado de 
Educação e Evangelização, se encontrou com a equipe que 
está trabalhando na produção audiovisual para o evento 
de lançamento da Rede Global Marista de Escolas, em 
outubro.
■ Na terça-feira, os Irmãos Beto e Mark, diretores do Secre-
tariado de Educação e Evangelização participaram da segunda 
reunião da Equipe internacional que está trabalhando na 
revisão do documento sobre a Educação Marista.
■ Na quarta-feira, o Cmi realizou um encontro com os líderes 
da Província África Austral, encarregados do voluntariado.
■ No mesmo dia, os Irmãos Mark e Beto participaram da 
reunião inter-regional, Asia e Oceania, da Pastoral Juvenil 

Marista e se reuniram também com os dois conselheiros links 
da Região, Irmãos Sylvain e Josep Maria.
■ No dia primeiro de julho o Ir. Antonio Estaún, postulador 
geral até alguns meses atrás, regressou a sua Provincia de 
l’Hermitage onde fará parte da comunidade de Les Avellanes.
■ Na quinta-feira, os Irmãos Ben e Josep Maria, conselheiros 
links com a Região da Oceania, encontram os Irmãos Beto e 
Mark, diretores do Secretariado de Educação e Evangelização, 
para tratar de atividades na Região.
■ Na sexta-feira, o governo geral realiza um encontro regular 
do Conselho Geral.
■ Também na sexta, o Ir. Beto participa do encontro do co-
mitê executivo da Rede de Instituições de Estudos Superiores.

administração geral

CASA GERAL

REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL
DO PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA

Ao dia 19 de abri passado, Ir. 
Ernesto Sáchez e o Conselho geral 
no situação da pandemia vem 

impedindo desde 2020 a Comissão In-
ternacional do Patrimônio Espiritual Ma-
rista de se reunir de forma presencial em 
Roma, como acontecia nos últimos anos, 
em geral no mês de junho durante toda 
uma semana. A Comissão começou a 
se reunir de forma virtual e realizou seu 
primeiro encontro em outubro de 2020. 
Depois de uma segunda reunião em 26 
de janeiro de 2021, o grupo voltou a se 
encontrar, sempre no sistema on-line, 
no dia 22 de junho deste ano.

Todos os membros puderam participar, 
ou seja, os Irmãos Antonio Ramalho 
(coord.), Allan de Castro, André Lanfrey, 
Colin Chalmers, Guillermo Villareal, 

Michael Green, Omar Peña, Patricio 
Pino, Vincent de Paul e o Sr. Dyogenes 
Philippsen, além dos Irs. Angel e Lindley 
do Secretariado Irmãos hoje e o Ir. Óscar 

Martín, um dos conselheiros gerais de 
ligação para esta Comissão. Os Irs. Teó-
filo e Arsacio asseguraram as traduções 
simultâneas.

https://champagnat.org/pt/patrimonio-espiritual-marista-8/
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O Ir. Óscar comunicou que não foi 
possível realizar a visita conjunta dos 4 
conselhos gerais maristas aos lugares 
de origem. Houve no entanto uma 
reunião dos conselhos em maio, na 
casa de Manziana, com a presença dos 
responsáveis pelos lugares maristas 
na França. Eles passam a formar uma 
equipe para assegurar uma articulação 
entre os lugares históricos dos vários 
ramos maristas. Quanto ao Guia de For-
mação, a equipe nomeada pelo conse-
lho geral prossegue o seu trabalho. Vão 
iniciar uma etapa de escuta, quando 
pedirão a contribuição da Comissão de 
Patrimônio.

Cadernos Maristas – Dyogenes apresen-
tou um projeto para tornar o acesso e 

conhecimento dos CM algo mais amplo 
e mais dinâmico. Sugeriu que a publica-
ção possa contar com ISSN (Internacio-
nal Standard Serial Number), de modo 
a estar à disposição de pesquisadores e 
pessoas interessadas no estudo de Patri-
mônio. Foi feito um primeiro apelo para 
as contribuições em vista do número 40 
de CM, que será organizado a partir da 
próxima reunião.

FMS Studia – O Ir. André Lanfrey, depois 
de ter feito anteriormente um levanta-
mento de títulos e autores significativos 
para publicação na coleção, trouxe para 
a reunião a sugestão de duas ou três 
obras como prioritárias para a impressão 
se possível nos próximos dois anos. A 
Comissão refletiu sobre a proposta e 

definiu uma prioridade a ser encaminha-
da ao conselho geral.

Curso de Patrimônio – O Ir. Michael 
Green preparou uma proposta de curso, 
que já recebeu comentários e outros 
aportes. O tema será estudado na próxi-
ma reunião.

Programação da Comissão – Tendo em 
vista o tempo muito reduzido de apenas 
duas horas de encontro, vários assuntos 
ficaram pendentes. Diante da impossi-
bilidade de realizar a desejada reunião 
presencial de setembro, em Roma, 
foram reservadas três datas para os 
próximos encontros, no mesmo sistema 
virtual: 20 e 23 de setembro, e 25 de 
outubro deste ano 2021.

Em l’Hermitage, a partir de 1826, embora tivesse apenas 
dezenove anos de idade, tornou-se responsável das au-
las do noviciado. Ele dava aulas duas vezes por dia: uma 
hora e meia de manhã e uma hora e meia à tarde.
Ao mesmo tempo, o Ir. Francisco se tornou o confidente 
do Padre Champagnat. Ele o substituiu na direção do 
Instituto nascente durante suas visitas às comunidades 
e, em 1836, quando Champagnat vai a Paris para obter 
o reconhecimento legal do Instituto, um reconhecimen-
to que não obteve. 
Outro exemplo da confiança que o Padre Champagnat 
tinha em Francisco se dá quando se tornou necessário 
colocar por escrito as regras e costumes da comuni-
dade; Champagnat pediu ao Ir. Francisco que o fizesse. 
Além disso, quando foi concluída, Francisco a apresen-
tou ao Fundador para sua aprovação. O Fundador, após 
examiná-la cuidadosamente, julgou que seria melhor 
dividi-la em duas partes distintas: uma contendo todos 
os artigos da Regra e a outra indicando a maneira de 
observá-los sobrenaturalmente ou o espírito da Regra. 
Humildemente, o Irmão Francisco começou a trabalhar 
nessa tarefa.
Outros episódios em: https://champagnat.org/pt/biografia-
-do-ir-francisco-em-episodios/ 

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

15. Mestre de noviços e secretário

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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COLÔMBIA 

“UM CORAÇÃO SEM FRONTEIRAS”, EM MAICAO, 
COMEMORA 2 ANOS DE SERVIÇO AOS MIGRANTES

Em 6 de junho, a Provín-
cia Norandina celebrou o 
segundo aniversário da casa 

“Um coração sem fronteiras”, em 
Maicao, Colômbia, que desde 
2019 já beneficiou mais de 250 
crianças, filhos e filhas de famílias 
de migrantes venezuelanos e 
colombianos que vivem em situa-
ções difíceis.
Os beneficiários, principalmente 
crianças entre 5 e 14 anos de 
idade, tiveram acesso à alimenta-
ção e a uma proposta pedagógica 
baseada na contextualização dos 
hábitos de estudo, auto-estima e 
resiliência; além disso, foi possível 
inseri-los no programa oficial de 
educação e de saúde.
“Um coração sem fronteiras” é pos-
sível graças ao trabalho de voluntá-
rios e leigos maristas, membros de 
fraternidades, da pastoral juvenil, infantil e universitária, e também 
graças à colaboração de professores e alunos de várias escolas 
maristas de Bogotá.
Com a chegada da pandemia e os lockdowns que seguiram, 

o centro teve que se reinventar, 
o que levou à implementação de 
novas estratégias para continuar 
protegendo os menores e para 
converter o lar dessas crianças 
e adolescentes em um espaço 
protegido que defendesse seus 
direitos.
Em novembro de 2020, respon-
dendo ao chamado dos líderes 
da área, um grupo de crianças e 
adolescentes recebeu assistência 
médica, alimentação e educação, 
através de uma nova fase do pro-
jeto, realizada em coordenação 
com várias ONGs.
Embora o objetivo principal de 
“Um coração sem fronteiras” seja 
acolher os filhos de migrantes, no 
último ano, surgiram na comuni-
dade grupos de crianças e jovens, 
uma escola para pais e projetos 

como “Meu livro de viagem”, “Marcelino ama a terra” e “Meu 
canto ecológico”.
A iniciativa marista é atualmente coordenada por Kenia Navas, 
responsável do centro “Coração sem Fronteiras”.

O programa de dois meses de preparação para os votos 
perpétuos no Instituto Marista dos jovens irmãos da 
região da África começou em 1º de junho. Doze irmãos 

estão participando: sete da Nigéria e um de Angola, Camarões, 
Costa do Marfim, Libéria e Zâmbia.  Os irmãos são: Francis 
Aboko, Israel Atakwu, Julius Egbo, Magnus Inyang, Andrew 
Nnoham, James Odo, Peter Onah, da Nigéria; Victor Mwamba 
(Zâmbia); Quintas Jose (Angola), Deric Ngong (Camarões); 
Lawrence Doe (Libéria); Aristide Yao (Costa do Marfim).
Sob a coordenação geral do Ir. Vitus Osuji, o programa 
acontece no Centro Marista de Formação de Orlu, na Nigéria. 
Terminará no dia 31 de julho.

NIGÉRIA

IRMÃOS DA REGIÃO ÁFRICA SE PREPARAM
PARA A PROFISSÃO PERPÉTUA

https://www.fmsnor.org/
https://www.fmsnor.org/
https://champagnat.org/pt/o-reflexo-do-rosto-de-deus-das-maos-e-do-coracao-misericordioso/
https://champagnat.org/pt/um-coracao-sem-fronteiras-em-maicao-comemora-2-anos-de-servico-aos-migrantes/
https://champagnat.org/pt/irmaos-da-regiao-africa-se-preparam-para-a-profissao-perpetua/
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A Fundação Marista de Solidariedade (MaSoF), agência 
de solidariedade da Província Marista da Nigéria, 
é fiel aos seis temas fundamentais de sua agenda. 

Isso sempre pressiona a Fundação para chegar aos jovens 
e idosos marginalizados. Em todas as suas atividades, a 
entidade solidária mantém o foco no seguinte:

1. Promoção da educação, justiça solidária e paz.
2. Identificação com os pobres e oprimidos da sociedade.
3. Apoio à capacitação espiritual e cultural dos jovens e 

ação em solidariedade com os oprimidos.
4. Promoção dos direitos humanos e a autodeterminação.
5. Desenvolvimento e coordenação de estratégias de 

arrecadação de fundos que atendam às necessidades 
de solidariedade da Província Marista da Nigéria.

6. Cooperação e colaboração com outros grupos e or-
ganizações solidárias para o desenvolvimento de uma 
cultura solidária que responda às necessidades das 
pessoas marginalizadas.

Os itens um e dois da agenda foram notáveis nas atividades 
do MaSoF durante a era da pandemia. A Covid-19 chegou à 
Nigéria por meio de um cidadão italiano que visitou o Estado 
de Ogun passando pelo Estado de Lagos. Este primeiro caso 
foi relatado em 27 de fevereiro de 2020. A Covid-19 rapi-

damente se espalhou para outras partes do país por meio 
das fronteiras. A expansão levou ao bloqueio total de todos 
os setores do país. O setor de educação não foi poupado. 
A Província Marista da Nigéria, que ganha apenas com as 
mensalidades escolares, foi duramente atingida.

O aumento diário da pandemia assustou toda a nação. O 
governo federal da Nigéria, em sua sabedoria, decidiu que 
seus cidadãos precisavam permanecer seguros. Por isso, 
foi divulgado para todo o país que as escolas deveriam ser 
fechadas. Em 19 de março de 2020, o governo federal 
anunciou o fechamento total do setor de educação. Em 
apoio à decisão do governo federal de fechar as escolas, os 
vários governos estaduais também fecharam escolas esta-
duais, particulares e missionárias. Na região geopolítica do 
sudeste, por exemplo, onde a Província Marista da Nigéria 
obtém a maior parte de sua renda para financiar a MaSoF, o 
fechamento de escolas era iminente. O Estado de Anambra, 
por exemplo, fechou escolas secundárias em 27 de março 
de 2020. O governo do Estado de Enugu também ordenou 
o fechamento de escolas no mesmo dia. Os Estados de 
Ebonyi, Imo e Abia se juntaram a seus homólogos e anun-
ciaram o fechamento de escolas.

Como resultado do pronunciamento, todas as atividades 

NIGÉRIA

A FUNDAÇÃO MARISTA PROMOVE A TRANSFORMAÇÃO
DE VIDAS EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19

https://champagnat.org/pt/a-fundacao-marista-promove-a-transformacao-de-vidas-em-meio-a-pandemia-da-covid-19/
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ESPANHA: FUNDACIÓN MARCELINO 
CHAMPAGNAT

CONSELHO GERAL AGRADECE O SERVIÇO COMO 
CAPELÃO DO PE. JOSEP PILA

ESPANHA: COMUNIDADE DE MÁLAGA COM O IR. 
CARLOS MARIO DO LÍBANO

MALAWI: IRMÃOS E NOVIÇOS MARISTAS EM 
MTENDERE

SRI LANKA: MARIST INTERNATIONAL NOVITIATE

mundo marista

GUATEMALA: ANIVERSÁRIO DE 102 ANOS DO IR. 
ZÓSIMO PÉREZ

acadêmicas no país foram paralisadas. A MaSoF estava 
muito preocupada porque esta decisão significava reduzir 
as receitas da fundação no desempenho das suas ativida-
des solidárias. O fechamento de escolas forçou os alunos 
e seus professores a ficarem completament trancados em 
suas casas. Apesar da falta de renda com as taxas escola-
res, a Província Marista da Nigéria pagava os salários dos 
funcionários e cuidava da alimentação e do 
tratamento médico dos internos do Cen-
tro para Pessoas com Deficiência da Nike. 
Portanto, o fechamento total de escolas não 
impediu a MaSoF de realizar suas atividades 
porque a Província da Nigéria apoiou finan-
ceiramente a Fundação.

Na promoção da educação e da solidarieda-
de, a MaSoF sentiu que havia necessidade 
de ser solidária com os Irmãos, apesar da 
crise econômica como resultado do fecha-
mento de escolas. Isso diz respeito ao velho ditado que diz 
que a caridade começa em casa. A MaSoF concedeu bolsa 
integral a sete candidatos no ano acadêmico 2020/2021. 
Esses candidatos eram apenas familiares dos Irmãos Maris-
tas. A bolsa integral incluiu taxas de matrícula, pagamento 

do internato e recursos educacionais. Isso permitiu que 
os Irmãos beneficiários se concentrassem mais em sua 
vocação e não se preocupassem com as responsabilidades 
familiares.

Ao se identificar com os pobres marginalizados, a MaSoF 
dedicou seus serviços, nos últimos tempos, ao bem-estar 

dos internos do Centro para Pessoas 
com Deficiência da Nike. A MaSoF 
colaborou com a Capelania Marista 
de Umuchigbo Iji-Nike e organizou a 
arrecadação mensal de fundos para 
ajudar na alimentação e atenção médica 
dos internos. O trabalho de cuidar dos 
internos é enorme. Portanto, a MaSoF 
convoca a Rede Marista de Solidarieda-
de Internacional para ajudar

neste empreendimento. Isso ocorre por-
que a Província Marista da Nigéria deseja administrar este 
centro social de uma forma mais profissional e de padrão 
internacional.

Equipe da Fundação Marista de Solidariedade (MaSoF)
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CUBA

COMUNIDADE LAVALLA200> DE HOLGUÍN

A comunidade Marista 
“Montagne” de Hol-
guín está composta 

este ano por Rosa Schiaf-
fino (Mediterránea) e pelos 
irmãos Jorge Gaio (Brasil 
Centro-Sul) e Luis Sanz 
(Santa María de los An-
des). Presentes nesta cida-
de desde 2019 como parte 
da iniciativa LaValla200>, 
os Maristas estão compro-
metidos na pastoral juvenil 
com grupos de meninos 
e meninas, adolescentes 
e estudantes universitá-
rios, jovens catequistas, 
organizando aulas de violão 
nas casas e em uma zona pobre de Holguín. Existe, agora, uma 
nova possibilidade no país de ajudar os jovens a criar pequenas 
empresas. Nos finais de semana a comunidade ajuda também 
a paróquia de Cacocum e os povoados dos arredores. Sua 
intenção é a formação de lideranças e apoiar os líderes leigos. 
A comunidade vive em uma casa da Diocese.

No momento, a comunidade e toda a cidade de Holguín se 
encontram em lockdown, uma vez que o número de casos de 
Covid está aumentado novamente. O ritmo da vacinação tem 
sido lento, porém, o Governo promete acelerar o processo. 
(Cuba desenvolveu sua própria vacina). Os centros educativos 
estão fechados e é proibido o trabalho não essencial. Rosa, 
Jorge e Luis continuam com seu trabalho pastoral com os 
grupos através do Whatsapp.

Faz alguns dias, a comunidade divulgou um texto contando 
sobre como se comprometem e como querem viver a missão 
em Holguín. Reproduzimos abaixo esse texto.

A comunidade Marista “Montagne” de Holguín reconhece na 
terra que a acolhe um lugar sagrado onde devemos entrar 
descalços, mostrando o respeito que as pessoas e a cultura 
merecem.

Entendemos a Missão como um acompanhamento e um apoio 
de uns para os outros em seus próprios processos de cresci-
mento, e oferece os suportes necessários para que possam 
alcançar um desenvolvimento pessoal, íntegro e completo, 
respeitando os ritmos e os tempos de cada um, dentro e fora 

da comunidade, que necessitamos para crescer e dar fruto.

Somos conscientes da necessidade de trabalhar o mundo inte-
rior em profundidade, sendo como mandiocas, em cujas raízes 
se encontra o alimento.

Desejamos cultivar o respeito aos demais e a nós mesmos, as-
sim como os espaços de crescimento pessoais e comunitários 
para conseguirmos dar frutos.

Vemos na diversidade que nos compõe uma verdadeira riqueza 
para a Missão e para a vida comunitária, ao mesmo tempo que 
reconhecemos como um presente as diferenças daqueles com 
quem entramos em contato nesta realidade.

Desejamos responder com audácia às necessidades que se 
apresentam, tendo Maria como modelo que, movida pelo 
Espírito de Pentecostes no Cenáculo, junto com os discípulos, 
vencem o medo e a apatia.

Nos comprometemos a “dançar” com alegria, sabedores de 
que a energia, a alegria e o amor que se transmite através da 
“dança da Missão” são contagiosos.

Queremos continuar bebendo da “Água Viva” que Jesus nos 
oferece como alimento e nutriente para cuidar da Criação que 
habita em nós e no universo, movidos pelo Espírito que anima e 
gera a delicadeza para cultivar os jardins da vida tão cheios de 
diversidade, beleza e fragilidade.

https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://www.maristas.cl/
https://www.maristas.cl/
https://champagnat.org/pt/comunidade-lavalla200-de-holguin-cuba/
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IRMÃOS HAGE

SEGUNDO ENCONTRO DE MESTRES E FORMADORES DE NOVIÇOS

Os mestres de noviços 
e outros formadores 
que os acompanham 

se encontraram novamente, 
no dia 16 de junho, para 
continuar “viajando juntos 
como uma família global”. 
Organizado pelo Secretariado 
Irmãos Hoje, este encontro, 
como o primeiro encontro 
realizado em 28 de abril, 
teve como objetivo principal 
conhecer-se e compartilhar 
experiências no serviço de 
formação no noviciado.
O irmão Ernesto Sánchez também esteve presente para dar 
as boas-vindas aos participantes e para deixar sua mensagem 
de encorajamento. Ele reconheceu o serviço prestado pelos 
formadores, com menção especial para aqueles que agora 
acompanham os noviços em circunstâncias inusitadas causadas 
pela pandemia. Ele também falou das luzes e sombras provoca-
das pelo coronavirus, e do desafio para todos de responder às 
necessidades emergentes que a pandemia trouxe à superfície.
A reunião começou com uma oração, na qual os irmãos Ángel 
e Lindley, diretores do Secretariado, convidaram os formadores 
a compartilhar fotos de seus respectivos noviciados/comunida-
des e noviços, enquanto ofereciam uma Ave Maria por eles.
O Ir. Greg McDonald, que acompanha 9 noviços em Baucau, 
Timor Leste, foi convidado a compartilhar sobre a presença 
marista ali e sobre sua comunidade e seus noviços.

A mensagem principal do irmão Ernesto sublinhou 3 aspectos: 
formação autenticamente mariana (formação em chave maria-
na), cuidado de nós mesmos e dos outros, e formação para a 
missão (em chave missionária):
• “O grande presente de Marcelino para nós é o nome de 

Maria. Somos convidados a transmitir a nossos noviços 
uma espiritualidade profunda, favorecendo um coração 
livre e aberto para acolher a Deus, como Maria fez”, disse 
o irmão Ernesto.

• Ao falar sobre cuidados, o Superior-Geral reiterou algu-
mas palavras de sua circular “Lares de Luz”, enfatizando 
o descanso e dando tempo para si mesmo, assim como 
acompanhando e escutando o outro.

• Quanto ao aspecto missionário, o Ir. Ernesto lembrou aos 
formadores que, além de dar aos noviços uma sólida for-
mação espiritual, devem “ter uma conexão com o contexto 
dos mais necessitados”.

Os Irmãos Óscar Martín e João Carlos do Prado, conselheiros 
links com o Secretariado Irmãos Hoje, também deram sua bre-
ve mensagem de agradecimento e incentivo aos formadores.
O Secretariado apresentou então dois projetos importantes. Em 
primeiro lugar, o processo de revisão da Guia de Formação, no 
qual participarão também os formadores e os formandos. Em 
segundo lugar apresentou a proposta do Ano das Vocações 
Maristas (20 de maio de 2022 – 6 de junho de 2023). Os 
participantes foram convidados a refletir e dialogar entre si e a 
enviar propostas para tornar esta celebração mais significativa.

Participantes
Estiveram presentes os mestres de noviços Fabien Bulaimo 
(Save, Ruanda), Emmanuel Mwanalirenji (Mtendere, Malawi), 
Yao Kouassi Kan Sylvain (Kumasi, Gana), Rubens José Falcheto 
(Cochabamba, Bolívia), Alejandro Herrera (Medellín, Colômbia), 
Sean Sammon (Poughkeepsie, Estados Unidos), Francisco Gar-
cía (Tudella, Sri Lanka) e Pepito Mahong (Tamontaka, Filipinas).
Também participaram os irmãos nomeados para acompanhar 
os noviços que estão nas comunidades e que por enquanto 
não podem estar com seus respectivos mestres de noviços. 
Eles são Reál Sauvegeau e Rod Thompson (Tudella), Anselmo 
Kim (Saigon, Vietnã) e Greg McDonald (Baucau, Timor Leste). 
Participaram também outros membros da equipe do noviciado 
de Kumasi: Ezugwu Eugene Ikenna e Osuagwu Obinna.
A equipe teve em sintonia com outros formadores que por 
diversas circunstâncias não puderam participar: Irmãos Joni 
Seduadua (Fiji), Vigilio Bwalya (Bangladesh), Mark Poro (Ilhas 
Salomão), Antonio Cavazos (Haiti), Claudino Falcheto (Patos de 
Minas), Simeon Banda (Mtendere) y Afaese Afaese (Samoa).
O Ir. Teófilo Minga, de Manziana, ajudou com a tradução 
simultânea.
A reunião terminou com uma nota informativa com a proposta 
de uma nova reunião dentro de aproximadamente dois meses.

https://champagnat.org/pt/puc-do-rio-grande-do-sul-promove-o-voluntariado-online/
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BRASIL

MARISTAS APRESENTAM RELATÓRIO
DO PROJETO LEVANTE-SE, FALE & PARTICIPE

Os maristas do Brasil apresentaram um 
documento que recolhe as conclusões do 
processo de trabalho inerente ao Projeto 

Levante-se, Fale & Participe, proposto pelo 
Secretariado de Educação e Evangelização da 
Administração Geral do Instituto. O documento 
resulta da análise atenta dos educadores das 
unidades educativas e dos Grupos de Trabalho 
das três Províncias e do Grupo de Referência.

Diante da situação pandêmica o processo de 
escuta nas províncias teve seu cronograma 
impactado, e apenas algumas unidades foram 
envolvidas no projeto, respeitando os limites e 
as formas de organização impostas pelas legislações. Des-
ses encontros, participaram 35 educadores dos Colégios e 
Unidades Sociais, além dos integrantes do Grupo de Trabalho 
do projeto nas províncias e do Grupo de Referência a nível de 
Brasil Marista.

Os Objetivos específicos deste processo de participação 
foram:
• Empoderar as crianças, adolescentes e jovens a serem 

defensores do direito de serem escutados/as.
• Incluir e permitir protagonizar crianças, adolescentes e 

jovens em assuntos de relevância institucional e de rele-
vância pública.

• Fomentar nos educadores a reflexão sobre a temática 
da escuta e da participação de crianças, adolescentes e 
jovens.

• Realizar uma escuta qualificada.
• Apresentar relatório ao Secretariado de Educação e Evan-

gelização do Instituto Marista.

Durante a consulta, os educadores sublinharam a necessidade 
do aprofundamento da temática do direito à participação infan-

to juvenil nos espaços de missão marista, sendo indispensável 
a realização de formações, reflexões e diálogos sobre o tema, 
tanto com os adultos, como com as próprias crianças, ado-
lescentes e jovens. Por sua parte, as crianças, adolescentes e 
jovens deram também sugestões para melhorar e valorizar os 
espaços de participação.

Alguns dos princípios apresentados pelo documento 
foram:
• Proporcionar espaços de partilha e convivência.
• Promover e defender os direitos das crianças.
• Fomentar o protagonismo e a participação infantil.
• Reconhecer a criança como lugar teológico.

Das diversas metodologias utilizadas, destacam-se: a contação 
de histórias, rodas de conversas, desenhos, pinturas, ativida-
des de escritas, sensibilização com músicas, vídeos, trechos 
de filmes, leitura de poesias, recursos interativos, por exemplo 
a plataforma Mentimeter, meditação a partir da técnica Mind-
fulness (Atenção Plena), dentre outros.

Baixar o documento
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