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NOTÍCIASMARISTAS

■ No sábado passado, o Ir. Jeff, encarregado da formação e 
acompanhamento dos membros de Lavalla200>, participou 
de um encontro com os “Friends of Marcellin”, da Província 
East Asia, falando sobre “comunhão e corresponsabilidade”.
■ Na segunda-feira, o Ir. Carlos Huidobro regressou à Pro-
víncia Cruz del Sur. Foi Secretário-Geral a partir de 2013. Na 
Província, terá a Casa Provincial como sua nova comunidade.
■ O Departamento de Colaboração para a Missão Interna-
cional (Cmi) se reuniu, na segunda-feira, com os líderes do 
voluntariado marista na Província de Compostela.
■ No mesmo dia, reuniu-se o comitê das estruturas legais, 
do qual participam os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, Ben, 
Conselheiro-Geral, e Libardo, Ecônomo.
■ Na segunda-feira começou o curso online para formadores 
e acompanhadores, promovido pelo Secretariado Irmãos Hoje 

e pela Comunidade de Manziana. Conta com 45 participantes.
■ A mesma equipe anima os encontros de formação previs-
tos para esse ano, que teve a primeira sessão na terça-feira. 
Os 9 encontros, realizados online, abordam o tema da espiri-
tualidade e interioridade. Conta com 40 participantes.
■ Na terça-feira, realizou-se um encontro regular do Conse-
lho Geral.
■ Na quarta-feira, aconteceu a reunião do Secretariado 
Ampliado de Leigos, que teve como tema a coordenação das 
atividades do Fórum Internacional sobre a Vocação Laical 
Marista. Além dos diretores do Secretariado (Raúl, Agnes e 
Manu), participaram os Irmãos João Carlos e Sylvain.
■ Na quinta e sexta-feira se realiza o Capítulo da Província 
Brasil Centro-Sul, que contará com a participação dos Irmãos 
Óscar y Sylvain, Conselheiros-Gerais.

administração geral

NIGÉRIA E WEST AFRICA

VINTE NOVIÇOS FAZEM A PRIMEIRA
PROFISSÃO EM KUMASI, GANA

Vinte noviços maristas do Noviciado 
Marista Internacional, em Kumasi 
– Gana (também conhecido como 

Centro de Formação Marista – Sabin-
-Akrofrom), realizam sua primeira profis-
são no último dia 12 de junho, na Igreja 
Católica do Sagrado Coração de Trede, a 
cerca de 2 quilômetros da Comunidade 
do Noviciado.

Os Irmãos que fizeram a Primeira Profis-
são foram: Alladoum Aime (Chadiano), 
Dingamadji Franklin (Chade), Br. Gregory 
Oppong (Gana), Kouassi Konan Jules 
(Costa do Marfim), Nsom Clovis Njini e 
Wirsiy Clinton Berla (Camarões). Todos 
da Província Marista West Africa. Os 
outros foram: Akalite Emmanuel Paul, 

Ebokpo Mark Ben, Eze Christian Emeka, 
Ezenwamba Godwin Somtoo, Iorbee 
Mathias Tarwanger, Ndife Chigozie In-
nocent, Ngamefule Claret Chizoba, Nem 
Bundebuun Felix, Nweze Michael Chi-

nedu, Ogiri God’swill Vincent, Omengui 
Savior Ehinor, Onozie Cyprial Chibuike, 
Orugbala Nnabuike Callistus e Ozour 
Jeremiah Chika. Todos são nigerianos, 
da Província da Nigéria.

https://champagnat.org/pt/vinte-novicos-maristas-das-provincias-west-africa-e-nigeria-professaram-os-primeiros-votos/
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A cerimônia de profissão aconteceu 
durante a celebração da Santa Missa 
presidida pelo Chanceler da Diocese de 
Obuasi, Rev. Pe. Godfred Appiah Marfo, 
que foi o delegado especial do Rev. John 
Yaw Afoakwah, Bispo da Diocese de 
Obuasi. O Chanceler estava acompanha-
do pelo Rev. Pe. Peter Nkansah. Muitos 
padres, religiosos e religiosas, noviços 
de diferentes congregações religiosas, 
convidados e paroquianos da Igreja do 
Sagrado Coração de Trede. Os pais e 
parentes de um dos Irmãos, que fez a 
primeira profissão, o Ir. Gregory Oppong 
(Gana), também estiveram presentes.

Os formadores que ajudam os jovens 
a crescer em todas as dimensões e 
a tornarem-se úteis a si próprios, ao 
Instituto e à Igreja foram: Ir. Yao Kouassi 
Kan Sylvain, Mestre dos Noviços (Ivoi-
rian, Província Marista West Africa); Ir. 

Clement Nwadike (Nigeriano, Província 
da Nigéria); Ir. Kevin Ngoran (Camarões, 
Província Marista West Africa); Ir. Euge-
ne Ikenna Ezugwu (Nigeriano, Província 
da Nigéria); Ir. Daniel Taylor (liberiano, 
Província Marista West Africa) e Ir. 
Obinna Osuagwu (nigeriano, Província 
da Nigéria). É importante destacar que 
a Equipe de Formação decidiu levar 
adiante o Programa de Formação desses 
jovens e recém-professos Irmãos, apesar 
do revés global da Pandemia provocada 
pelo COVID-19. Contando apenas com a 
Providência Divina, os formadores con-
tinuaram com as atividades formativas, 
fazendo os ajustes necessários aqui e ali 
para garantir a formação ininterrupta dos 
noviços.

As atividades sociais, que normal-
mente ocorrem após a celebração da 
Primeira Profissão, não puderam ser 

todas realizadas devido ao protocolo 
COVID-19, como o distanciamento 
social e outras restrições. Portanto, 
após a missa, não houve uma ceri-
mônia de recepção adequada para 
todos. No entanto, os paroquianos 
receberam lanches leves para viagem 
nas instalações da paróquia, enquanto 
os sacerdotes e os religiosos e outros 
convidados tomaram seus lanches na 
comunidade do noviciado.

O que foi notável e significativo sobre 
a Profissão Religiosa deste ano (a 33ª 
Primeira Profissão Religiosa) na vida 
do Noviciado Internacional Marista de 
Kumasi, foi o grande número de Noviços 
que firmaram seu primeiro compromisso 
religioso. Na verdade, foi a primeira vez 
na história do Noviciado de Kumasi com 
vinte Noviços pronunciando seus votos 
religiosos de uma vez.

O Superior-Geral, Ir. Ernesto Sánchez, e seu conselho nomearam ao Ir. Raúl Schönfeld para um segundo mandato como 
superior provincial de Cruz del Sur. Em carta enviada à Província no dia 29 de junho, o Ir. Ernesto comunicou a nomeação 
e agradeceu aos maristas da Província, Irmãos e Leigos, pela dedicação em favor da vida e missão maristas na Argentina, 

Paraguai e Uruguai. O Ir. Raúl, que assumiu o primeiro mandato em setembro de 2018, iniciará o segundo durante o próximo 
Capítulo Provincial, que realizar-se-á de 7 a 10 de outubro deste ano.

Ir. Raúl José Schönfeld Hergenreder
O Ir. Raúl nasceu no dia 7 de janeiro de 1972, 
em San Rafael, província de Entre Ríos, na 
Argentina. Vive nesse local, com a famí-
lia, em uma zona rural, até completar 
12 anos.
Em 1985 entra em contato com a vida 
marista, ingressando no aspirantado 
de Luján, realizando nesse local os 
estudos secundários.
Realiza a formação inicial no mesmo lo-
cal e faz a profissão no Instituto em 1993.
Faz sua formação acadêmica no Instituo Su-
perior Marista, conseguindo o título de Professor 
para o Ensino Primário e Professor de Ciências Religio-

sas. Fez um pós-grado em formação em Conferre, 
no Chile, durante o ano de 2002.

Foi professor de nível primário, de 
nível secundário e também cate-
quista. Foi também coordenador de 
pastoral.
Foi membro da equipe de animação 
vocacional da Província.
Foi também mestre no noviciado inter-

provincial da cidade de Cochabamba, 
na Bolívia.

Em 2015 foi eleito conselheiro provincial e 
vice provincial. Em 2018 foi nomeado Supe-

rior Provincial de Cruz del Sur para um mandato 
de três anos. 

CRUZ DEL SUR

IR. RAÚL SCHÖNFELD SERÁ PROVINCIAL
POR UM SEGUNDO MANDATO

https://champagnat.org/pt/ir-raul-schonfeld-sera-provincial-por-um-segundo-mandato-de-cruz-del-sur/
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O Irmão Francisco aproveitou o tempo para a sua autoformação. Ele aperfeiçoou a caligrafia, gramática, aritmé-
tica e até mesmo a farmacologia. Ele nos deixará muitos cadernos com suas anotações sobre cada um desses 
temas e sobre religião e espiritualidade.
Em 1831, ele seguiu com os melhores resultados o curso de matemática e geometria que o Irmão Louis-Marie, 
seu futuro sucessor à frente do Instituto, acabara de abrir.
O Irmão Francisco tinha verdadeira aptidão para o cuidado dos enfermos e para a fabricação de medicamentos à 
base de plantas que ele mesmo cultivava e colhia. Ele dedicava tempo para conversar com cada doente, aconse-
lhava-o, rezava com cada um e preparava um bom remédio para eles, muitas vezes obtendo curas inesperadas. 
Alguns dos remédios darão origem a um famoso licor chamado Arquibuse. 
Entre as anotações e resumos encontram-se fragmentos de vidas de santos que levam seu nome: São Francisco 
de Assis, São Francisco de Sales, São Francisco Xavier e São Francisco Régis, a quem ele admirava, o primeiro 
por sua humildade, o segundo por sua alegria, o terceiro pelo zelo pela salvação das almas e o quarto pelo amor 
a Deus. Outros episódios nesse link

Ir. Francisco, primeiro Superior-geral do Instituto Marista

16. Estudos e cuidados com os Enfermos

UMBRASIL

PROVÍNCIAS PROMOVEM CURSO EM
ESPIRITUALIDADE E PATRIMÔNIO MARISTA

Entre os dias 15 e 18 de junho, 
a UMBRASIL em conjunto 
com as 3 Províncias maristas 

do Brasil promoveu o segundo 
módulo do Curso de extensão em 
Espiritualidade e Patrimônio Marista 
(L’Hermitage).
O Curso, que teve o primeiro módu-
lo realizado em março, é uma opor-
tunidade para o aprofundamento 
na vida de Marcelino Champagnat 
e dos primeiros Irmãos Maristas. 
Conhecendo sua história e a sua 
missão os participantes são chama-
dos a uma vivência mais autêntica 
da espiritualidade e do carisma que 
moveram Marcelino Champagnat e os primeiros Irmãos.
Esta seção do curso contou com a participação de cerca de 100 
pessoas. O conteúdo se concentrou no aprofundamento na vida 
do fundador, na criação do Instituto e sua Legislação, nos Ma-
ristas no Brasil, na pedagogia Marista e na Família Carismática 
Global. Todo esse conhecimento foi partilhado pelos irmãos Ivo 
Strobino, Danilo Silva, Claudiano Tiecher, Rafael Ferreira Júnior e 
Heloisa Afonso.
O curso é composto por três módulos, realizados durante o ano, 
com um total de 110 horas. Os participantes são Irmãos, leigos, 

leigas, colaboradores e colaboradoras de todas as instituições 
maristas no Brasil.
Para o Ir. Ivonir Imperatori, Coordenador da Vida Consagrada e 
Laicato da UMBRASIL, “o Curso, nesse segundo módulo, encan-
tou os participantes. Foi possível descobrir, com profundidade, 
nuances da vida de Champagnat e a essência do seu legado a 
partir do seu olhar, da sua realidade e das suas atitudes”.
O curso é uma proposta da Comissão de Vida Marista da 
UMBRASIL, que posteriormente proporá outras iniciativas de 
formação.

 https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/provincias-do-brasil-promovem-curso-em-espiritualidade-e-patrimonio-marista/
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Inspirados pelo Dia de Champagnat, a 
UMBRASIL anunciou a criação e início 
de trabalho de um Conselho de Admi-

nistração que conduzirá os processos 
para a Rede Integrada de Educação 
Básica do Brasil Marista.

À luz dos Apelos do Capítulo Geral do 
Instituto Marista e amparados pelos 
valores institucionais, o anúncio foi fei-
to em uma Live de Celebração alusiva 
ao Dia de Champagnat e em ação de 
graças pela missão Marista no Brasil.

O evento foi conduzido pelo Ir. Inacio 
Etges (Provincial Brasil Sul-Amazô-
nia), Ir. Benê Oliveira (Provincial Brasil 
Centro-Sul) e Ir. Ataíde José de Lima (Provincial Brasil 
Centro-Norte) e contou com a participação de vários irmãos 
do país.

A Rede Integrada de Educação Básica do Brasil Marista 
parte de um desejo de caminhada interprovincial, que teve 
seu início na década de 1960, aproximando o jeito Marista 
de fazer, a partir de inúmeros projetos em diferentes frentes 
de atuação.

No caso específico da Educação Básica, desde 2017 
foram desenvolvidos conteúdos de Rede, como por exem-
plo a Matriz Curricular, o Sistema Marista de Educação, o 
Ensino Religioso e a Avaliação em Larga Escala. Um outro 
marco nessa caminhada foi o Planejamento Estratégico 
2015/2021, que tinha como um dos objetivos desenvolver 
e implantar modelo de Educação em Rede para a Educação 
Básica marista no Brasil. Nas últimas Assembleias Ordiná-
rias da UMBRASIL a decisão da Rede foi ganhando contor-
nos concretos de avanço com a criação de um Conselho de 
Administração.

O Conselho tem, em sua composição, representantes das 
três Províncias brasileiras. O Irmão Natalino Guilherme 
de Souza assume a função de Presidente, que terá como 
membros o Ir. Délcio Afonso Balestrin (Presidente do Grupo 
Marista, Brasil Centro-Sul), Ir. Lúcio Gomes Dantas (Coorde-
nador do Comitê de Educação Evangelizadora de Brasil Cen-
tro-Norte), Ir. Manuir José Mentges (Vice-Reitor da PUCRS 

da Rede Marista, Brasil Sul-Amazônia), Ir. Odilmar José Civa 
Fachi (Vice-Presidente da Rede Marista, Brasil Sul-Ama-
zônia), Ir. Vanderlei Siqueira dos Santos (Diretor Executivo 
da Educação Básica do Grupo Marista, Brasil Centro-Sul), 
Antonio Luiz Rios (Superintendente do Grupo Marista, Brasil 
Centro-Sul), Elísio Alcântara Neto (Superintendente de Brasil 
Centro-Norte) e Rogério Francisco Caldas Anele (Superin-
tendente dos Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista, 
Brasil Sul-Amazônia).

O Superior-Geral, Ir. Ernesto Sánchez, também participou 
do evento. Ele almejou que a iniciativa brasileira “vá além 
das fronteiras, que seja vivida em uma atitude de compar-
tilhamento e aprendizagem com as outras partes maristas 
no mundo. Isso facilitará nossa caminhada como família 
global”.

Assista no vídeo abaixo alguns momentos da celebração

UMBRASIL

MARISTAS CRIAM CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PARA REDE INTEGRADA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

https://champagnat.org/pt/maristas-do-brasil-criam-conselho-de-administracao-para-rede-integrada-de-educacao-basica/
https://youtu.be/kvmyPW38Rp0
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MOÇAMBIQUE: ESCOLA MARISTA DE MANHIÇA

ÁFRICA DO SUL: COMUNIDADE LAVALLA200> DE 
ATLANTIS

CASA GERAL: DESPEDIDA DO IR. CARLOS 
HUIDOBRO

NIGÉRIA: MARIST COMPREHENSIVE ACADEMY 
UTURU

NOVA ZELÂNDIA: VISITA À MESQUITA

mundo marista

ESPANHA: FORMAÇÃO DIRETORES DA PROVÍNCIA 
MEDITERRÁNEA

GRÉCIA 

Marcelino Champagnat em Atenas!

Há poucos dias foi concluída uma bela pintura simbóli-
ca que adorna uma grande parede do pátio da escola 
primária do Liceu Léonin de Atenas. Ela representa São 

Marcelino Champagnat, 
fundador de nossas escolas, 
ensinando crianças em 
Atenas!!! Embora o próprio 
São Marcelino, durante sua 
vida, nunca tenha viajado 
para Atenas ou para a 
Grécia, seus pensamen-
tos, ideias, valores e sua 
visão de educação estão 
amplamente difundidos na 
sociedade grega, graças aos 
Irmãos Maristas que estão 
na Grécia desde 1907. Milhares de crianças e jovens frequen-
taram o Liceu Léonin de Atenas, durante os seus anos de 
funcionamento, bem como o Liceu Léonin de Nea Smyrni. Os 
dois Estabelecimentos maristas na Grécia oferecem às crianças 

e aos jovens uma educação completa baseada nos imutáveis 
valores cristãos e maristas. É por isso que seu trabalho é parti-
cularmente conhecido na sociedade grega, porque a educação 

que eles oferecem é 
considerada, pelo reco-
nhecimento público, de 
qualidade, substancial e 
atemporal. 
É bom que esta pintura 
não esteja nas salas 
de aula, mas na área 
de diversão, recreação 
e esportes estudantis, 
lembrando a todos, 
estudantes e profes-
sores, que a visão de 

Marcelino continua viva entre nós até hoje. 
A obra do pintor M. Kitanidis foi recebida com entusiasmo 
pelos jovens estudantes da Escola Primária Léonin de Atenas, 
bem como por todo o pessoal escolar. 

https://champagnat.org/pt/marcelino-champagnat-em-atenas/
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AMÉRICA CENTRAL

XVI CAPÍTULO PROVINCIAL

Sob o lema “Renove a Esperança”, a 
Província da América Central celebrou o 
seu XVI Capítulo Provincial, de 12 a 24 

de junho. Durante o Capítulo, o Irmão Provincial 
Hipólito Pérez Gómez iniciou seu segundo triênio. 
Da mesma forma, na reunião capitular, foram 
eleitos os Irmãos membros do novo conselho 
provincial: José Antonio Alonso, Juan Carlos 
Bolaños, Nicéforo Garrán, Daniel Martín, Manuel 
Matilla e Gerardo Munguía.

Estiveram presentes ao evento, realizado 
virtualmente, 36 Irmãos e mais de 100 Lei-
gos Maristas da América Central e do Caribe (Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Porto Rico e Cuba). 
De Roma, acompanharam a celebração os Irmãos João Carlos 
do Prado e Ken McDonald, Conselheiros-Gerais de ligação com 
a Província. Participaram também os Irmãos Ernesto Sánchez, 
Superior-Geral, e Luis Carlos Gutiérrez, Vigário-Geral.

Por meio de uma videochamada, na jornada de abertura, o Ir. 
Ernesto cumprimentou todos os Irmãos e Leigos da Província e 
agradeceu ao Ir. Hipólito pela disponibilidade para continuar na 
missão.

Durante a celebração do Capítulo, inicialmente previsto para 
dezembro de 2020, o Provincial destacou as 3 prioridades da 
província:

• Gerar vida como maristas de Champagnat, em comunida-
des carismáticas, estando atentos à espiritualidade e ao 
desenvolvimento vocacional.

• Promover uma gestão profissional carismática e inovadora, 
que seja harmônica e que responda aos desafios atuais.

• Temos consciência e queremos estar atentos às realida-
des emergentes das crianças e dos jovens, aos clamores 
sociais e à atenção e cuidado das crianças, adolescentes 
e jovens mais vulneráveis.

Durante os 10 dias de trabalho, os Irmãos abordaram temas 
relacionados com as conquistas e desafios da Província; o 
impacto da pandemia nas áreas de educação, solidariedade, 
catequese, pastoral juvenil e vocações. Também destacaram 
as medidas tomadas para acompanhar as associações e 
ajudar as famílias afetadas pela situação da pandemia; falaram 
sobre o desenvolvimento e revisão de estruturas jurídicas mais 
alinhadas com a realidade atual dos países. Os Irmãos também 

refletiram sobre como promover a vitalidade e a fecundidade 
da vida e missão maristas na América Central, Cuba e Porto 
Rico. Da mesma forma, abordaram as expectativas e sonhos 
da Província em face das prioridades, tendo em mente os 
temas: Maristas de Champagnat, Gestão e Liderança e Reali-
dades Emergentes.

Como parte da agenda, também se discutiu a vida e a missão 
maristas em Honduras e se pediu ao Capítulo sugestões e 
orientações para continuar o processo já iniciado. A este res-
peito, o Ir. João Carlos, Conselheiro-geral, convidou a Província 
a assumir como sua a missão em Honduras. Da mesma forma, 
foi abordada a situação econômica da Associação Marista da 
Guatemala, país onde estão localizadas as casas de formação, 
a casa dos Irmãos Idosos e os escritórios de animação da 
Província.

Durante a cerimônia de encerramento, o provincial agradeceu 
a todos pelo trabalho em equipe e, ao lembrar a aproxima-
ção dos 100 anos de presença marista na América Central, 
destacou que “o caminhar da Província tem como horizonte a 
celebração do centenário da presença marista em nossas ter-
ras, com a chegada dos Irmãos missionários colombianos, em 
janeiro de 1923, a San Salvador ”. E acrescentou: “Maristas de 
Champagnat, repito mais uma vez, esta é a nossa hora, é todo 
o tempo que temos nas mãos para fazer um futuro… sempre 
com a confiança de que Deus caminha ao nosso lado”.

Por sua vez, o Superior-Geral se juntou virtualmente a todos os 
presentes e, após agradecer aos Irmãos membros do anterior 
Conselho Provincial, disse: “Obrigado, Hipólito, mais uma vez. 
E estamos com você nesta caminhada. E é claro que você não 
está sozinho, porque eles também elegeram o seu Conselho. 
Obrigado e também parabéns ao novo Conselho provincial por 

https://champagnat.org/pt/xvi-capitulo-provincial-da-america-central/
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aceitar este serviço à província e ao Instituto. Muito obrigado. 
Acredito que vocês darão um grande apoio ao Hipólito, junto 
com todas as outras equipes de animação, irmãos e leigos da 
Província ”.

Da mesma forma, o Ir. Luis Carlos expressou: “Irmãos e 
amigos, todos os maristas de Champagnat, que possamos 
encher nossas malas de esperança e alegria, que sejamos 
samaritanos ativos nestes itinerários de vida, com nossos po-
vos centro-americanos e caribenhos. Que possamos aspirar e 
servir, mais e melhor, educar, mais e melhor, evangelizar, mais 
e melhor, a todos, especialmente os mais débeis e fragilizados 
de nossas sociedades. Que nossas buscas tenham sempre a 
paixão de Deus em nossos corações ”.

Também o Irmão João cumprimentou e agradeceu os presen-
tes e lembrou que durante o caminho “Deus colocou desafios 
e oportunidades. A pandemia tem sido um grande desafio para 
todos nós, as tecnologias têm sido grandes oportunidades 

que nos permitiram realizar este capítulo e chegar até onde 
chegamos, acho que com uma boa reflexão, aprofundamen-
to e realizações. Antes de concluir, o Ir. João falou sobre os 
desafios de toda a Província e disse que os irmãos e os leigos 
devem assumir “na mente e no coração” o horizonte que Deus 
põe diante de todos.

Por sua vez, o Irmão Ken também saudou os irmãos e leigos da 
Província: “muito obrigado por todo o trabalho realizado duran-
te esta assembleia e o Capítulo provincial. Muitas felicidades 
ao Hipólito e ao novo Conselho”.

No final da celebração, o Irmão Hipólito agradeceu ao conselho 
que encerrou suas funções, formado pelos irmãos Carlos Vélez, 
Juan Antonio, Gregorio e Jorge Sánchez. E deu as boas-vindas 
aos novos membros do conselho provincial. “Juntos tenta-
remos dar o melhor de nós mesmos neste serviço que nos é 
confiado. Contamos com todo o apoio fraterno e as orações da 
Província”, concluiu.

CASA GERAL

REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL IRMÃOS HOJE

A Comissão Internacional Irmãos 
Hoje (CIIH) se reuniu online no 
dia 28 de junho, onde a agenda 

principal apresentada pelo Secretaria-
do foi o processo de revisão do Guia 
de Formação e do Ano das Vocações 
Maristas.

O processo de revisão do Guia de for-
mação está agora em fase de escuta. 
Este foi, aliás, o tema principal da re-
cente reunião da Comissão Internacio-
nal para a Revisão do Guia da Forma-
ção no dia 23 de junho. Nessa etapa, 
os membros ouvirão os irmãos, leigos 
e outros grupos para refletir com eles 
sobre como a formação marista deve 
ser. Para isso, a Comissão Irmãos hoje 
estará colaborando para a revisão em 
conexão com todo o mundo marista.

O Secretariado também apresentou à 
Comissão Internacional a proposta para 
o Ano das Vocações Maristas e o itine-
rário que levará ao seu lançamento em 
20 de maio de 2022. Nesse período, a 

CIIH trabalhará em estreita colabora-
ção com o Secretariado na concepção 
do logotipo e do tema, escrevendo a 
oração e composição da música-te-
ma, entre outros. No plano, o Ano das 
Vocações Maristas culminará no dia 6 
de junho de 2023.

Participaram da reunião, além do Se-
cretariado: Anselmo Kim (Coréia, mas 
agora está no Vietnã – Distrito da Ásia), 
Aureliano Garcia Manzanal (Espanha, 
da Província Mediterrânea), Ebel Mute-

veri (Zimbábue, da Província da África 
Austral), Juan Carlos Bolaños Viscarra 
(Guatemala – Província da América 
Central), Márcio Henrique (Brasil – Pro-
víncia do Brasil Centro Norte), Sefo Une 
(Samoa – Distrito do Pacífico), Tiamaro 
Alphonse ( Madagascar, mas agora faz 
parte da equipe do Centro Internacional 
Marista do Quênia), Simon Serero (Pa-
pua-Nova Guiné, atual reitor do Centro 
Marista da Ásia-Pacífico nas Filipinas)

O Ir. Teófilo Minga ajudou na tradução.

https://champagnat.org/pt/reuniao-da-comissao-internacional-dos-irmaos-hoje/
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Estudantes maristas e profis-
sionais da educação e saúde 
do Brasil, Chile, Argentina, 

Colômbia e México participaram 
do seminário “Diálogos intercul-
turais pelo direito à educação e 
saúde da infância no contexto 
da pandemia”, realizado de 21 
a 22 de junho, pelo Programa 
de Mestrado e Doutorado em 
Educação da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná 
(PUCPR – Brasil), em colaboração 
com o Programa de Mestrado em 
Ação Humanitária, Cooperação e 
Desenvolvimento da Universidade 
Fernando Pessoa (UFP – Portugal) 
e o Programa de Mestrado em 
Ensino na Ciências da Saúde pe-
las Faculdades Pequeno Príncipe 
(FPP – Brasil). Também participou 
do seminário o Ir. Luis Carlos, Vigário-geral e coordenador da 
Comissão Internacional da Missão Marista.

Durante as sessões, foram analisados   os dados do diagnóstico 
das necessidades, demandas e estratégias para garantir os 
direitos da infância durante a pandemia da COVID-19, à luz 
da pesquisa “A infância em situação humanitária em áreas 
latino-americanas e europeias: perspectivas para garantir o 
direito à educação e o direito à saúde”, publicada em 2021, 
na qual colaboraram estudantes e profissionais da educação e 
saúde maristas.
Baixar aqui o documento

A pesquisa foi coordenada pela Dra. Ana María Eyng, da Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). O trabalho de 
pesquisa de campo foi realizado em colaboração com a União 
Marista do Brasil (UMBRASIL) e a Comissão da Rede Coração 
Solidário. Também apoiaram o Centro Marista de Defesa da 
Criança (CEDIN) e o ‘Observatório da Juventude’ da Universi-
dade Marista de Curitiba, PUCPR.

O seminário proporcionou elementos de reflexão sobre os 
temas que estão sendo tratados pela Comissão Internacional 
de Missão Marista, entre eles “Novas fronteiras e novas mar-
gens”, “Rede de escolas” e “Direitos das crianças”.

BRASIL, CHILE, ARGENTINA, COLÔMBIA E MÉXICO

MARISTAS PARTICIPAM DE SEMINÁRIO SOBRE A 
SITUAÇÃO DA INFÂNCIA NO CONTEXTO DA COVID-19

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.pucpr.br/
https://www.pucpr.br/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/InfanciaSituacaoHumanitaria_na-pandemia_volume1.pdf
https://www.pucpr.br/
https://www.pucpr.br/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/maristas-participam-de-seminario-sobre-a-situacao-da-infancia-no-contexto-da-covid-19/

