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NOTÍCIASMARISTAS

■ Na terça-feira, 27 de julho, os Irmãos Francis e Ángel Die-
go, do Secretariado de Solidariedade, se encontraram online 
com a Província da Austrália para tratar do tema da Ecologia.
■ Nesse mesmo dia, o Secretariado de Solidariedade se 
reuniu virtualmente com os 4 Ramos da Família Marista para 
refletir sobre a Ecologia. Trata-se de uma reunião mensal.
■ No dia 27 de julho, o Secretariado de Educação e Evan-
gelização se encontrou online com o Ir. Ángel Diego García 
Otaola, diretor do Secretariado de Solidariedade, para discutir 
o tema Missão Educativa Marista.
■ Na quarta-feira, 28 de julho, o Secretariado de Leigos, 
o Secretariado Ampliado de Leigos e os Conselheiros de 
ligação, Irmãos Sylvain Ramandimbiarisoa e João Carlos do 

Prado, se encontrarão com o Pe. Javier Aguirregabiria, dos 
Escolápios, para conhecer a experiência da associação dos 
leigos da sua Congregação. O encontro virtual contará com 
membros da Costa Rica, Chile, Brasil, Nigéria, Espanha, Itália, 
Filipinas e Austrália. 
■ Nessa mesma quarta-feira, os irmãos Francis e Ángel 
Diego, do Secretariado de Solidariedade, participarão online 
da Reunião mensal do Comitê de Missão.
■ No dia 30 de julho, o Ir. Ángel Diego García Otaola, diretor 
do Secretariado de Solidariedade, participará da Reunião 
mensal da Plataforma Laudato si’ para as Ordens Religiosas.
■ De 30 de julho a 1º de agosto, o Ir. João Carlos do Prado, 
Conselheiro-geral, participará online do Capítulo do Canadá.

administração geral

CASA GERAL

O QUE É A REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

A Rede Global Marista de Escolas, 
que será inaugurada em outubro 
próximo, é uma resposta ao apelo 

do XXII Capítulo Geral de Caminhar 
juntos como família global. É um projeto 
que está sendo criado de maneira cola-
borativa, contando com toda a Comu-
nidade Educativa Marista. Entretanto, 
como qualquer projeto sério, supõe um 

rigor e um processo que implica seguir 
algumas etapas estabelecidas, que 
formarão a parte da comunicação que se 
está fazendo chegar a todos os interes-
sados.
Fruto do trabalho realizado durante dois 
anos por uma equipe representativa 
das diferentes regiões do Instituto, foi 
redigido um documento base no qual se 

descreve os fundamentos para continuar 
desenvolvendo o projeto e que envolve 
os seguintes aspectos apresentados aqui 
de maneira muito resumida:
Partimos do que deve ser o objetivo da 
rede: contribuir para o desenvolvimento, 
vitalidade e sustentabilidade da Missão 
Marista no âmbito escolar. Seu âmbito 
são as escolas de Ensino Fundamental e 

https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
https://champagnat.org/pt/en-que-consiste-la-red-global-marista-de-escuelas/
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Médio do Instituto ou associadas a ele.

As vantagens proporcionadas pela rede 
serão:
• Identidade e sentido de pertença
• Inovação e qualidade educativa e 

evangelizadora
• Compromisso com o aluno e traba-

lho global
• Uso das tecnologias para parti-

lhar recursos humano e materiais 
educativos

• Espaços para que os coordenadores 
de educação possam aprofundar 
sua relação e apoio, fomentando 
sinergias e colaboração.

Como ponto de partida do lançamento 
do projeto, foram também estabelecidas 
algumas premissas, que estão sendo 
muito úteis na hora de avançar:
• Inspira-se no apelo e princípios do 

XXII Capítulo Geral
• É um projeto global
• É um projeto colaborativo
• Cria oportunidades para partilhar e 

maximizar recursos
• Proporciona uma plataforma para 

partilhar
• É direcionada à toda comunidade 

educativa
• Aspira contribuir para melhoria das 

escolas
• Baseia-se nas redes Maristas já 

existentes.
Partindo desses princípios e orientações 
elaboradas por um grupo de pessoas 
experientes, foi posto em andamento um 
processo cocriativo que está aconte-
cendo desde o mês de maio de 2021 e 
se estenderá até o mês de outubro de 
2021, para o qual você é convidado a 
envolver-se.

A Rede Global Marista de Escolas 
é um projeto do Conselho Geral em 
resposta ao apelo do XXII Capítulo 
geral que pediu que sejamos uma 
família global. Será um lugar de 
promoção para a missão marista 
que se desenvolve em mais de 600 
escolas presentes em 80 países.

Em nome do Conselho Geral, o Se-
cretariado de Educação e Evangeli-
zação, em colaboração com a Rede 
de Editoras Maristas, está organi-
zando o lançamento da rede que 
acontecerá de 25 a 29 de outubro 
de 2021. Outras informações sobre 
a rede se encontram nesse link.

https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
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Muito rápido teve que deixar de contar com o Fundador, porque no início de 1840 ele teve que se afastar e logo ele 
só poderia oferecer seus terríveis sofrimentos.
O Fundador, por sua vez, colocará em ordem os assuntos materiais da Congregação, criando uma Sociedade civil, e 
então deixará que os Irmãos Francisco e Luis Maria façam o seu trabalho.
Em 11 de maio de 1840, o Padre Champagnat recebeu os últimos sacramentos, fez suas recomendações aos Irmãos 
e, na semana seguinte, colocou-se de acordo com o Irmão Francisco e o Irmão Luis Maria para que concluíssem seu 
testamento espiritual. Este testamento foi apresentado em 18 de maio para toda a comunidade, e nele se lê:
… “Desejo que reine sempre entre os Irmãos de Maria uma obediência total e perfeita; que os súditos, vendo nos 
Superiores a pessoa de Jesus Cristo, os obedeçam de coração e espírito, e renunciem sempre, se necessário, à 
própria vontade e juízo ”…
… “que a caridade reine sempre entre vós. Amai uns aos outros como Cristo vos tem amado”…
… “Do mesmo modo que vossa vontade deve coincidir com a dos Padres da Sociedade de Maria na obediência a 
um Superior Geral único, é meu desejo que vossos corações e sentimentos se unam sempre em Jesus e Maria”…
“Peço também ao Senhor e desejo com toda a minha alma que persevereis fielmente no santo exercício da presen-
ça de Deus, alma de oração, meditação e todas as virtudes. Que a humildade e a simplicidade constituam sempre o 
caráter distintivo dos Pequenos Irmãos de Maria. Ela é a primeira Superiora de toda a Sociedade.”
…. “Deixo-vos com confiança nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, até que tenhamos a alegria de nos 
vermos juntos na bem-aventurança eterna”.

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

19. Testamento Espiritual

SANTA MARÍA DOS ANDES

VII CAPÍTULO PROVINCIAL

A Província de Santa Maria dos Andes realizará seu VII 
Capítulo Provincial no período de 11 de julho a 15 a 
3 agosto próximo. Durante a celebração capitular, o 

Ir. Pablo González Franco iniciará seu mandato como novo 
Provincial, e, ao mesmo tempo, um novo Conselho provincial 
será eleito.
Depois de ter sido adiado em razão da pandemia e a impossibi-
lidade ser realizado de maneira presencial, a primeira sessão do 
Capítulo provincial teve início no dia 11 de julho, de maneira virtual.
Em um primeiro momento, o Ir. Isidro 
Azpeleta, da comissão organizadora, deu 
as boas-vindas a todos os presentes. O 
Ir. Ernesto Sanchez, Superior geral, dirigiu 
algumas palavras aos irmãos capitulares, 
reforçando a importância dessa instância 
para a vida da Província e para o Instituto. 
Ele também transmitiu ao Ir. Pablo seus 
melhores votos e orações por sua nova 
missão, ao mesmo tempo que agradeceu 
ao Ir. Saturnino Alonso por sua gestão 
como Provincial por dois períodos.
Durante sua fala, o Ir. Saturnino agra-
deceu o apoio que teve ao longo de sua 
gestão. Em seguida, fez-se a leitura 
da nomeação do Ir. Pablo por parte do 
Conselho Geral.

A jornada continuou com a apresentação do plano de trabalho, 
a agenda dos próximos dias, a apresentação dos participantes 
e uma oração.
Durante o transcurso da primeira semana foram apresentados 
os resultados dos diferentes setores de animação provincial, a 
gestão das obras maristas, os resultados dos trabalhos em gru-
po, assim como a eleição da comissão facilitadora e a releitura 
das normas do Capítulo, entre outros. Em seguida, deu-se a 
eleição dos novos Conselheiros provinciais.

https://www.maristas.cl/inicio
https://champagnat.org/es/vii-capitulo-provincial-de-santa-maria-de-los-andes/
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A Província México Ocidental realizou seu XX 
Capítulo provincial, de 17 a 19 de julho, 
nas instalações do “Spacio La Valla”, em 

Guadalajara. Durante a celebração, o Ir. Luis 
Enrique iniciou seu mandato como provincial. 
Da mesma forma, o novo conselho provincial 
foi eleito para o próximo triênio, formado pelos 
irmãos Luis Roberto González, Sergio Cáceres, 
Raúl Fernando Lara Castro, Fernando Luis Alberto 
López Hernández, Melesio Tiscareño De Alba e 
Javier López Godina.

Estiveram presentes os Irmãos Capitulares, o 
Irmão Ernesto Sánchez (Superior-geral), o Irmão 
João Carlos do Prado (Conselheiro-geral) e os 
Irmãos Luis Felipe González e José Sánchez, 
da Província México Central. As sessões foram 
acompanhadas virtualmente por quatro Irmãos 
Capitulares que estavam no Haiti, vários leigos 
maristas, irmãos mexicanos e irmãos do setor 
haitiano.

Nos dias que antecederam os trabalhos capitulares, os irmãos 
falaram sobre o objetivo de alcançar uma província mais dia-
lógica, capaz de construir estruturas simples e horizontais em 
função da missão, partindo da ideia de ser luz para as pessoas, 
construindo comunidades acolhedoras e conseguir a inclusão e 
a complementariedade entre leigos e irmãos.

No dia 18 de julho, durante o primeiro dia dos trabalhos capi-
tulares, foram vividos dois momentos importantes: o relato do 
Ir. Miguel Ángel Santos, provincial que termina o mandato, e a 
Eucaristia de posse do Ir. Luis Enrique Rodríguez, que compar-
tilhou seus sonhos para com a Província fazendo uso dos sinais 
do fogo, da terra, do ar e da água, simbologia que acompa-
nhou o tema do retiro.

Por sua vez, o Ir. Miguel, provincial por dois triênios, desta-
cou alguns elementos realizados em sua gestão, e também 
mencionou os núcleos do itinerário provincial: “Cuidado e 
desenvolvimento da comunidade”, “Formação carismática”, 
“Educação”, “Serviços Provinciais” e “Transformação social”.

No dia 19 de julho ocorreu a eleição do Conselho Provincial 
que acompanhará o Irmão Luis Enrique e a Província pelo 
próximo triênio. Ao longo do dia, foram feitas sugestões ao 
próximo Conselho Provincial e abordados os seguintes temas: 
“Sentido de Província”, “Irmãos e Comunidades Maristas”, 
“Leigos Maristas”, “Missão e Obras Maristas”, “Setor do Haiti”, 
“Governo Provincial” e “Região Arco Norte e México Marista”.

O irmão Luis Enrique agradeceu ao irmão Miguel e a todos os 
presentes, e convidou os irmãos a cuidar da vocação, a difun-
dir o gosto de ser irmão, a promover o acompanhamento e a 
promoção da vocação laical. Por outro lado, destacou os novos 

MÉXICO

XX CAPÍTULO PROVINCIAL DO MÉXICO OCIDENTAL
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No marco do XX Capítulo Provincial, durante a Eucaristia do 
dia 18 de julho, o Irmão David Castillo Menchaca fez sua 
Renovação dos Votos Temporários. 
Foto: inviata

ibérica
De 1 a 7 de agosto, um grupo de irmãos, leigos e leigas da 
Província viverão alguns dias de descanso, silêncio, oração e 
convivência na residência marista de Miraflores (Burgos). 

cruz del Sur
No dia 24 de julho, aconteceu um encontro de jovens ma-
ristas dos três países que compõem a Província (Argentina, 
Paraguai e Uruguai). O evento aconteceu via Zoom e foi uma 
grande experiência para os jovens.

https://champagnat.org/pt/xx-capitulo-provincial-do-mexico-ocidental/
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MÉXICO: NOVO CONSELHO DE MEXICO CENTRAL

NOVA ZELÂNDIA: IRMÃOS DO DISTRITO DO 
PACÍFICO RECEBEM AS CONSTITUIÇÕES E REGRA 
DE VIDA

PORTO RICO: ANIMADORES DE FRATERNIDADES 
DE PORTO RICO

ÍNDIA: OPERATION RAINBOW EM TAMIL NADUITÁLIA: ASSEMBLEIA PROVINCIAL DOS 
MARISTAS

mundo marista

GUATEMALA:  60 ANIVERSÁRIO DA VIDA MARISTA 
DO IR. JAVIER ESPINOSA

projetos assumidos pela Província. “Somos uma Província, so-
mos irmãos, somos uma comunidade”, assim ele se expressou 
ao concluir sua mensagem.

Antes de encerrar a sessão, o Ir. Ernesto Sánchez agradeceu 
ao Ir. Miguel e a seu Conselho Provincial, e felicitou o novo 
Conselho Provincial. Ele também lembrou que em breve o 
Canadá será um Distrito e se apoiará plenamente nos Estados 
Unidos e no México Marista. “Necessitamos formar equipe, 
necessitamos fazê-lo juntos”. E o meu convite é que, nestes 
novos tempos, sejamos capazes de nos arriscar, de deixar 
nossa zona de conforto, de aceitar a novidade, acolhê-la sem 
medo e dar a resposta”, disse o Superior-geral numa 
mensagem pouco depois do Capítulo Provincial.

De sua parte, o irmão João do Prado identificou o 
desafio de continuar priorizando a pastoral vocacional de 
irmãos e leigos, com ênfase na vocação à vida consa-
grada como uma instigação. Assinalou que um novo de-
safio será aprofundar as “Constituições” e a “Regra de 
Vida”, assim como o processo de renovação do “Plano 
de Formação dos Irmãos”.

Durante sua intervenção, o Ir. José Sánchez, provincial 

cessante do México Central, agradeceu o convite e reconheceu 
o carinho pela vida e missão maristas na Província. Por sua 
vez, o Ir. Luis Felipe González Ruíz, provincial recém-eleito, 
agradeceu o tempo compartilhado nos espaços de trabalhos 
interprovinciais e a oportunidade de trabalhar com o Ir. Luis 
Enrique. Ele convidou a reconhecer que ambas províncias 
maristas do México caminham juntas e são reconhecidas como 
México Marista.

O Capítulo Provincial propôs um Segundo Período de Sessões 
para o Capítulo Provincial, que possivelmente acontecerá em 
dezembro de 2021.

https://youtu.be/zAX9Don1fNE
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Uma das Oficinas do Programa de Preparação para os 
Votos Perpétuos em curso na Região da África é “Nosso 
Carisma e Espiritualidade à luz dos últimos Capítulos 

Gerais”. Os irmãos Ángel Medina e Lindley Sionosa, do Secre-
tariado Irmãos Hoje, apresentaram esse tema durante 4 dias: 
13, 14, 15 e 17 de julho. Não podendo viajar para a Nigéria, 
eles usaram a plataforma online, com 2 sessões de 90 minutos 
por dia.

Os irmãos Ken McDonald e Óscar Martin, conselheiros de liga-
ção para a África, estiveram presentes na sessão no primeiro 
dia para saudar os irmãos e dar sua mensagem de encoraja-
mento e bons votos.

Nosso carisma e nossa espiritualidade à luz dos últimos Capítu-
los Gerais
Os primeiros dois dias do encontro se centraram sobre os 
Capítulos Gerais, que incluíram a natureza e o propósito de um 
CG (Capítulo Geral), um percurso pelos 22 CG dos nossos 200 
anos de história, uma reflexão mais detalhada sobre os CG 19, 
20, 21 e 22 e uma revisão dos apelos do 22º CG.

O terceiro dia foi dedicado à reflexão sobre o Carisma e a Espi-
ritualidade Maristas, enriquecida com contribuições de nossos 
documentos, palavras sábias de autoridades de nosso Instituto 
e considerações de especialistas selecionados.

No 4º e último dia, o Irmão Luís Carlos, Vigário-geral, se 
colocou à disposição para apresentar o Plano Estratégico da 
Administração-geral, que foi recebido com grande interesse e 
entusiasmo pelos jovens irmãos. O fórum aberto subsequente 
foi prova disso. Os jovens irmãos compartilharam suas obser-
vações e fizeram perguntas ao Ir. Luis Carlos. Para encerrar 
seu tempo com eles, o Vigário-geral dirigiu sua mensagem de 
apoio e incentivo.

O irmão Mark Omede, codiretor do Secretariado de Educação 
e Evangelização, teve um momento com os participantes para 
saudá-los e dirigir-lhes algumas palavras de inspiração.

A última sessão foi dedicada a apresentar mais informações 
sobre o Secretariado Irmãos Hoje e o lugar que ele ocupa na 
implementação do Plano Estratégico. Seguiu-se uma conversa 
fraterna com os irmãos Ángel e Lindley para troca de ideias 
com os jovens irmãos, acolher suas preocupações sobre a 
situação atual do Instituto e sua direção futura.

O Programa de Preparação para os Votos Perpétuos na Região 
da África, com dois meses de duração, começou em 1º de ju-
nho. Doze irmãos participam: sete da Nigéria e um de Angola, 
de Camarões, de Costa do Marfim, da Libéria e da Zâmbia. 
Com o Ir. Vitus Osuji como coordenador geral, o programa 
está sendo realizado no Centro de Formação Marista de Orlu, 
Estado de Imo, Nigéria. Ele será concluido em 31 de julho.

NIGÉRIA

OFICINA COM OS JOVENS IRMÃOS DA ÁFRICA
EM PREPARAÇÃO PARA A PROFISSÃO PERPÉTUA

https://champagnat.org/pt/a-rede-global-marista-de-escolas-e-apresentada-no-encontro-de-equipes-de-diretores-da-catalunha/
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CASA GERAL

COMPREENDENDO O DIREITO INERENTE DAS CRIANÇAS
À VIDA, À SOBREVIVÊNCIA E AO DESENVOLVIMENTO

O artigo 6 da Convenção sobre os 
Direitos da Criança (CDC) declara que 
“toda criança tem o direito inerente 

à vida” e que os países membros “devem 
garantir o máximo possível a sobrevivência e 
o desenvolvimento da criança”. Além disso, 
o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP) reforçou isso ao proibir a 
imposição da pena de morte para crimes 
cometidos por pessoas menores de dezoito 
anos de idade. As obrigações decorren-
tes disso exigem que os Estados adotem 
medidas essenciais para a preservação e 
continuação da vida, incluindo redução da 
mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida, elimi-
nação da desnutrição, combate a doenças, fornecimento de 
alimentos nutritivos adequados e água potável. Ainda assim, 
milhões de crianças em todo o mundo continuam a sofrer 
mortes evitáveis   ou têm negado o acesso ao essencial da vida, 
incluindo um padrão de vida que maximizaria suas oportunida-
des de desenvolvimento.
O direito à sobrevivência e ao desenvolvimento enfatiza a 
necessidade de melhorar a saúde das crianças, garantindo 
medidas preventivas de saúde, incluindo imunização, forneci-
mento de nutrição adequada, higiene e saneamento ambiental, 
bem como seu desenvolvimento holístico. A sobrevivência e o 
desenvolvimento das crianças também implicam desenvolver 
seus talentos e habilidades para prepará-las para uma vida res-
ponsável em sociedade. Dado que o artigo 6 da CDC abrange 
todas as áreas da vida de uma criança, o desenvolvimento das 
crianças também deve ser interpretado em seu sentido mais 
amplo para incluir seu desenvolvimento físico, mental, espiri-
tual, moral, psicológico e social.
Como cristãos, acreditamos que a vida humana é sagrada e um 
presente de Deus. O direito das crianças à vida e ao desenvol-
vimento não é dever exclusivo dos países e pais, mas também 
de todas as pessoas e grupos tementes a Deus, incluindo a 
Igreja, organizações da sociedade civil e congregações religio-
sas. Como Irmãos Maristas, os imperativos do Evangelho de 
compaixão pelos vulneráveis   e respeito pela vida nos conven-
cem de que as crianças e os jovens devem ser protegidos do 
perigo e tratados com amor e respeito, sem comprometer sua 
dignidade. Marcelino Champagnat achava repugnante qual-
quer forma de dano a uma criança por ele ter feito todos os 
esforços para evitar que isso acontecesse. A respeito disso, o 

22º Capítulo Geral convocou todos os Maristas de Champagnat 
a caminhar com crianças e jovens que vivem à margem da 
vida. Esta chamada continua a nos encorajar a empoderar as 
crianças e jovens pobres e desfavorecidos que não têm voz e 
estejam significativamente presentes entre eles.
Gênesis 1:28 nos diz que os filhos são parte do plano criativo 
de Deus. Como dádivas de Deus às famílias, eles precisam de 
nutrição e orientação, disciplina, cuidado especial e proteção. 
Jesus pegou as crianças nos braços, colocou as mãos sobre 
elas e as abençoou (Marcos 10:16). Ele fez isso para dizer aos 
seus discípulos que as crianças têm a atenção total de Deus. 
Este é um convite para que tratemos as crianças com amor 
e carinho. Consciente disso, Marcelino Champagnat instruiu 
os Irmãos a serem caridosos com as crianças, dando-lhes 
instrução religiosa e uma educação cristã para transformá-los 
em bons cristãos e cidadãos virtuosos. Ele constantemente 
lembrava aos Irmãos que nunca se esquecessem de que as 
crianças são criaturas fracas que precisam ser tratadas com 
bondade, caridade e misericórdia; e que precisam ser forma-
das e instruídas com perfeita paciência. Nosso compromisso 
e envolvimento na defesa dos direitos da criança por meio do 
Secretariado de Solidariedade em colaboração com outros gru-
pos no nível das Nações Unidas (ONU) em Genebra, bem como 
iniciativas realizadas nas regiões e províncias maristas para 
proteger e salvaguardar as crianças, brotam dos imperativos do 
Evangelho, da atitude de Champagnat para com as crianças, 
do reconhecimento e apoio mundial da CDC e do clarim do 22º 
Capítulo Geral para dar atenção especial às crianças e jovens 
que estão sob nossos cuidados.

Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade

https://www.unicef-irc.org/portfolios/general_comments/GC5_en.doc.html
https://www.unicef-irc.org/portfolios/general_comments/GC5_en.doc.html
https://champagnat.org/pt/compreendendo-o-direito-inerente-das-criancas-a-vida-a-sobrevivencia-e-ao-desenvolvimento/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

CASA GERAL 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 10: 
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES DENTRO
E ENTRE DOS/OS PAÍSES

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Na-
ções Unidas (ODS) nos mostram os passos a seguir, 
como Maristas de Champagnat, em nossa vida e mis-

são. É verdade que esses objetivos não estão diretamente 
ligados ao Evangelho, nem à nossa história marista, mas 
também é claro que isso não significa que não tenha rela-
ção com o que vivemos e transmitimos. Essas metas são 
valores em si mesmas e devem nos ajudar a nos aproximar 
de nosso mundo, em sua realidade do aqui e agora.

Nossa opção pelos pobres, pelos mais vulneráveis, nos leva 
a lutar para reduzir e eliminar as desigualdades existentes. 
O XXII Capítulo Geral nos lembrou, em 5 apelos, a necessi-
dade de estar ao lado de quem sofre. E nos lembrou disso 
de várias maneiras e com convites muito claros: ser faróis 
de esperança, responder com ousadia às necessidades 
emergentes são alguns exemplos. Trabalhar para reduzir as 
desigualdades nos aproxima do desejo do Papa Francisco 
de reavivar um desejo mundial de fraternidade, como ele 
nos disse na Encíclica Fratelli Tutti, no número 8.

Talvez no passado, alguns poderíam pensar, era mais difícil 
ser um agente ativo na redução das desigualdades. Atual-
mente, em nosso mundo cada vez mais globalizado, encon-
tramos várias maneiras de contribuir com nossa parte nesse 
tema. É que somos chamados a ser, sempre, “memória 
profética da dignidade e da igualdade fundamental de todo 
o povo de Deus” (3º apelo do Capítulo).

Falamos de desigualdades que, em muitos casos, foram 
agravadas pela pandemia que vivemos. Desigualdades que 

não podemos ignorar. Desigualdades que se manifestam 
de várias formas: alimentar, de acesso a medicamentos e 
material de proteção, precarização do trabalho, do acompa-
nhamento escolar…

Nesse período de pandemia, descobrimos e vivenciamos 
dezenas de iniciativas, em todo o Instituto, destinadas a 
reduzir as desigualdades. Continuamos o trabalho para que 
os mais necessitados tenham acesso às necessidades bási-
cas, criamos projetos e desenvolvemos ações para atender 
às múltiplas emergências humanitárias, continuamos na 
defesa dos direitos dos mais vulneráveis… Motivos, sem 
dúvida, para dar graças a Deus. E motivos para continuar 
vivendo a vida “abrindo o nosso coração e ouvindo o grito 
das crianças e dos jovens” (4º apelo do Capítulo).

Também o Irmão Ernesto, na sua circular “Lares de Luz”, 
nos convida claramente a continuar nessa mesma linha, e 
a fazê-lo juntamente com os outros numa perspectiva de 
“solidariedade para com os mais necessitados”, a partir de 
uma dimensão relacional, social e comunitária.

Por isso, como Maristas de Champagnat, queremos nos 
unir na sensibilização e nas ações que levem à redução 
das desigualdades entre os seres humanos, nossos irmãos, 
independentemente do lugar do mundo em que vivam. Nas 
palavras do Papa Francisco: “Espero que no final não haja 
mais “os outros” mas, apenas um “nós” (Fratelli Tutti, 35).

Ir. Ángel Diego García Otaola – Diretor do Secretariado de 
Solidaridade
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