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NOTÍCIASMARISTAS

■ Muitos Irmãos e colaboradores que trabalham na 
Administração Geral estão de férias. Alguns irmãos 
conseguiram viajar e passar algum tempo com os fa-
miliares. Nos próximos dias regressarão à Casa Geral, 
passando por um período de quarentena.
■ Mesmo de férias, os Irmãos continuam participando 
de eventos que as províncias, principalmente do He-
misfério Sul, realizam nesse período. O Irmão Ernesto, 
Superior-Geral, por exemplo, participou online, no dia 
15, da conclusão do Capítulo de Santa María de los 
Andes.
■ Os Irmãos Óscar Martín e Ken McDonald, conselhei-
ros-gerais, estiveram presente na Assembleia e no Ca-

pítulo que inauguraram a nova Província de West Africa 
(Camarões, Gana, Costa do Marfim, Libéria e Chad).
■ O Ir. Jeff Crowe, que acompanha as comunidades 
LaValla200>, está visitando a comunidade de Tabatin-
ga, no Brasil, que acaba de receber Mayra Gutierrez 
Marquez, do México.
■ Nessa semana o Secretariado de Educação e Evan-
gelização, através do seu Diretor, Ir. Beto Rojas, realiza 
vários encontros em vista do lançamento da Rede Glo-
bal Marista de Escolas, em outubro próximo: UMBRA-
SIL (terça-feira), Conferência dos líderes das Escolas 
Maristas da Ásia (quarta-feira) e Ir. Tony Leon (Austra-
lia - quinta-feira).

administração geral

ARCO NORTE

CANADÁ É AGORA UM “JOVEM” DISTRITO MARISTA

A vida segue em frente! Este é o título que pode 
ser destacado para apresentar a Assembleia do 
Canadá, realizada de 30 de julho a 1 de agosto.  

De fato, 01   de agosto de 2021 é uma data crucial para 
os maristas do Canadá, leigos e irmãos. A Província 
do Canadá tornou-se o “Distrito do Canadá”, enquan-
to a AMDL (Associação Marista de Leigos) tornou-se 
a GCCA (Associação de Maristas de Champagnat do 
Canadá), uma entidade que reúne irmãos e leigos na 
busca de um ideal comum.

A transição de “Província” para “Distrito” é, em nível 
de Instituto, uma espécie de “novidade”: estamos mais 
acostumados a experimentar o oposto – passagem de 
Distrito para Província – ou agrupar duas ou três pro-
víncias em uma. Além disso, o Conselho Geral havia 
planejado uma estrutura canônica adaptada à América 
do Norte: o Distrito do Canadá está, portanto, ligado 
às duas províncias do México (Central e Ocidental) e 
à Província dos Estados Unidos, que garante o víncu-
lo canônico: estes três Provinciais, com o Superior do 
Distrito, formam o “Conselho de Governança”. É assim 
que os três provinciais – Daniel O’Riordan (EUA), Luis 

Felipe Gonzalez (MC), Louis Enrique Rodriguez Santa-
na (MO) – participaram dos encontros durante todo o 
fim de semana. O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
e o Ir. João Carlos do Prado participaram da sessão da 
manhã de sábado.

Estes não são eventos “banais”: envolvem não apenas 
mudanças de status, mas um convite para um novo co-
meço. Por isso, era necessário vivê-los em um espírito 
de continuidade e abertura para o futuro. Duas pessoas 
– Félix Roldan (irmão) e Pedro Chimeno (leigo) foram os 
responsáveis pela organização do fim de semana. Eles 
se cercaram de uma equipe de irmãos e leigos, 

>>

https://champagnat.org/pt/canada-e-agora-um-jovem-distrito-marista/
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jovens e velhos, para desenvolver um programa onde 
encontraríamos informações, evidentemente, mas tam-
bém reflexões, intercâmbios e pistas de ação. E mes-
mo que as medidas de saúde impostas pelo COVID-19 
estejam relaxadas, foi necessário viver esse encontro 
via Zoom: os organizadores e participantes puderam se 
adaptar lindamente. Como se pode ver, a Assembleia 
teve 4 blocos de 2 horas cada.

Sexta-feira, 30 de julho – 1º. bloco: “Desafios”

A abertura da Assembleia do novo “Distrito do Canadá” foi 
feita em conjunto pelo irmão Gérard Bachand, ex-Provin-
cial, e o Sr. Jacques Boudrias, Presidente da Associação 
dos Leigos.  O Irmão Gérard aproveitou para recordar a 
estrada percorrida desde os primeiros “Fóruns”, nos anos 
90, reunindo irmãos e leigos da antiga província de Ibervil-
le até a encruzilhada onde estamos agora, onde leigos e 
irmãos se encontram “em torno da mesma mesa”.

Houve então uma exibição de uma apresentação de 
slides apresentando os principais estágios da vida do 
irmão Gérard que animou a Província nos últimos 7 
anos, e garantiu a transição de Província para Distrito 
no contexto da pandemia, com tudo o que isso impli-
cava de trabalho, 
consultas, reu-
niões virtuais. A 
homenagem foi 
comovente, e 
acima de tudo 
bem merecida! 
Muito bem! Obri-
gado, Gerard!

Em seguida, uma 
equipe de jovens 
maristas, usando 
um vídeo “Dare”, 
nos perguntou: 
“Por que eu par-
ticipo da Assembleia? Que contribuição quero dar para 
garantir o sucesso do processo que estamos empreen-
dendo.” Depois, em workshops, todos puderam com-
partilhar suas expectativas e a contribuição que preten-
dem dar.

Sábado, 31 de julho – 2º. bloco: “Ouse dar à luz”

A sessão foi aberta com a intervenção do irmão Ernes-
to, Superior Geral. Inspirado no tema do dia, ele nos 
convidou, irmãos e leigos, “para ler a realidade de hoje 

com o olhar de Deus, para ser balizas de esperança e 
sonhar o sonho de Deus para nós, em nosso contexto 
aqui no Canadá”.

Seguindo essa palavra de incentivo do Ir. Ernesto, apre-
sentamos um primeiro vídeo “Quem é o adolescente 
de 2021”.  Seguindo a imagem desenhada por jovens 
adultos, os participantes aproveitaram um momento 
de reflexão pessoal à luz da visão dos jovens e foram 
convidados a resumir em uma palavra, um slogan, uma 
imagem que gostariam de compartilhar com esses jo-
vens e apresentá-la na câmera em um compartilhamen-
to global. Depois, exibimos um segundo vídeo onde os 
jovens nos deram sua visão do futuro. Em pequenos 
grupos, fomos convidados a refletir sobre formas de 
adaptação à nossa realidade; as ideias foram reunidas 
e serão usadas para informar reflexões futuras.

Sábado, 31 de julho (tarde) – 3º. bloco 
GCCA – Assembleia Geral

Como em qualquer Assembleia Geral, era uma parte 
mais técnica. Houve primeiro um momento de reflexão e 
interioridade para viver esta nova etapa de unidade lei-
ga, leigos e irmãos, sob a tenda da Associação de Ma-

ristas de Cham-
pagnat do 
Canadá.

No início, as pa-
lavras do presi-
dente traçaram 
uma breve his-
tória, usando 
uma apresenta-
ção de slides da 
estrada percor-
rida para che-
gar a esta nova 
entidade onde 
juntos seremos 

chamados a testemunhar os valores legados por Mar-
celino. Então passamos para os vários itens da agen-
da: eleição de um presidente e um secretário da as-
sembleia; lembrete das responsabilidades atribuídas 
aos membros do Conselho; apresentação de candida-
tos e eleição. Os 7 membros eleitos são: Sr. Jacques 
Boudrias, Sr. Fernando Castro, Sr. Michel Beaulac, Sra. 
Claudine Cholette, Sra. Jessica Bonneau e os Irmãos 
René Mailloux, Gilles Hogue. Juntos, eles compartilha-
rão as diferentes responsabilidades do Conselho 
em sua primeira reunião, em 12 de agosto. >>

https://champagnat.org/pt/canada-e-agora-um-jovem-distrito-marista/
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Com uma edição especial, a Pro-
víncia comemorou o número 500 
do seu boletim “Pan de Casa”, 
publicado desde 2005. A publi-
cação recolhe as notícias da vida 
marista nos três países de atua-
ção provincial: Equador, Colôm-
bia e Venezuela. Veja nesse link 
a edição comemorativa. 

SaNta María de loS aNdeS
No dia 15 de agosto a Província 
concluiu o seu VII Capítulo, que 
havia começado no dia 11 de ju-
lho, celebrado virtualmente. O Ir. 
Pablo González Franco assumiu 
seu mandato como novo provin-
cial. Foram eleitos como conse-
lheiros os irmãos Isidro Azpeleta, 
Alfonso García, Álvaro Sepúlve-
da, Juan García, Patricio Pino e 
Pedro Herreros.

MaPaC
A comunidade MAPAC 2021-2022 
é composta por dez irmãos for-
mandos de três países. Os irmãos 
formadores são Simon Serero (Pá-
pua Nova Guiné), Bill McCarthy e 
Fr. Ray Arthur (Austrália). Por cau-
sa da a pandemia e regras de res-
trições houve grande mudança ao 
programa da casa de formação. 
Os formandos de Sri Lanka e da 
Região do Pacífico ainda não pu-
deram ir para Filipinas. Além dis-
so, os 3 irmãos vietnamitas que 
acabaram seus estudos não po-
derão voltar para casa.

UMBraSil
No dia 21 de agosto acontecerá 
o II Fórum Marista de Educação 
Infantil. O evento será transmitido 
pelo canal de Youtube da UM-
BRASIL e é destinado aos ges-
tores, professores e pastoralistas 
que atuam na Educação Infantil 
dos Colégios do Brasil Marista.

Domingo, 1 º de agosto – 4º. blo-
co: “Ousem caminhar juntos”

Antes de entrar na celebração desta 
última etapa, o Ir. João Carlos do Pra-
do, Conselheiro do Arco Norte, e o Ir. 
Dan O’Riordan, Provincial dos Esta-
dos Unidos, reiteraram aos irmãos e 
leigos do Distrito seu apoio e envolvi-
mento na nova realidade que somos 
chamados a viver.

O resto da Assembleia Distrital foi 
um longo momento de celebração 
presidido pelo Revdo. Alain Faubert, 
bispo auxiliar da diocese de Mon-
treal e marista desde sempre envolvi-
do. Inspirado no texto do evangelho 
onde Jesus convida seus discípulos 
a “passar para a outra margem”, 
em uma terra pagã (Lc 8, 22ss), ele 
convidou a família marista a “ousar ir 
conhecer nosso mundo hoje, diferen-
te do que certamente conhecemos, 
a fim de atender às necessidades 
emergentes do nosso tempo”.

Então veio a conclusão de toda esta 
Assembleia com a transferência de 
“poderes”. Por um gesto altamente 
simbólico – em conexão com a can-
ção de Robert Lebel cuja letra se 
presta muito bem a tal circunstância: 

“Como Ele, saiba como definir a 
mesa, como Ele, amarrar o avental, 
levantar-se todos os dias e servir 
por amor, como Ele!”, O Ir. Gérard 
Bachand removeu seu avental para 
passá-lo para o pescoço de Ir. Gas-
ton Robert, superior do novo Dis-
trito. Este último, então, se dirigiu 
à assembleia. Inspirado no Salmo 
126 tão querido por Marcelino: “Se 
o Senhor não construir a casa…“, 
ele nos convidou para entrarmos 
juntos com confiança nessa nova 
aventura que se abre para nós. Ele 
aproveitou para divulgar o Conse-
lho que o apoiará em sua missão 
de animação e acompanhamento: 
os Irmãos Bernard Beaudin, Félix 
Roldan, Jacques Bélisle e Gilles 
Lacasse; Roger Guertin será o ecô-
nomo do Distrito. E concluiu: “Ma-
ria, mantenha-nos juntos, irmãos e 
leigos, unidos no mesmo momento, 
para que o carisma marista possa 
viver, de acordo com o espírito de 
fundação.”

E o Bispo Alain Faubert para con-
cluiu esta Assembleia de três dias 
com a bênção final e o envio para 
a missão.
________________ 
Ir. Gilles Hogue

USa
A Província celebrou, de maneira virtual, a consagração religiosa dos 4 
Irmãos que celebram, durante esse ano, 70 e 60 anos de vida marista. Os 
Irmãos que celebram Jubileu de vida religiosa são: Albert Phillipp e Julio 
Vitores (70 anos); Michael Brady e Joseph McAlister, James McKnight (60 
anos). Vídeo Mensagem do Provincial

ir. erNeSto
O Superior-Geral, em julho, participou dos dois Capítulos Provinciais das 
Províncias do México. Antes de regressar para Roma, depois de alguns 
dias com a família, testou positivo para Covid-19, e testou positivo.  Ele 
está bem, sem sintomas ou outro desconforto.  Há quatro dias, fez um 
novo teste e já com resultado negativo.  Assim que os dias de quarentena 
exigidos por lei tiverem terminado, retornará a Roma.  Segue acompa-
nhando o Instituto de maneira virtual, desde Guadalajara, México.  O Ir. Er-
nesto agradece todo o apoio recebido e, de maneira especial, as orações.

https://champagnat.org/mundo-marista/pan-de-casa-500-provincia-norandina/
https://champagnat.org/mundo-marista/pan-de-casa-500-provincia-norandina/
https://youtu.be/657qhniHXjU
https://youtu.be/657qhniHXjU
https://youtu.be/DdPj3mY1g5E
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HAITI

TERREMO DE 7,2 GRAUS

No sábado, 14 de agosto, um terremoto de 7,2 graus atingiu novamente o Haiti, com o epicentro não tão lon-
ge de nossas casas do Noviciado e Postulantado. Todos os Irmãos e os formandos estão bem, assim como 
outras nossas casas e escolas, que apresentam algumas pequenas fissuras. Abaixo está o comunicado da 

Província Marista do México Ocidental, que tem a jurisdição da presença marista nesse país.

Saudações, Irmãos e Leigos Maristas.
Esta manhã, o Haiti acordou (7:29, horário local) com 
um terremoto de 7,2 graus, com epicentro em “Nippes”, 
no sul da ilha, perto de nossas casas do Postulantado 
e Noviciado.
Nossos confrades e formandos estão bem, assim como 
nossas casas e escolas, que apresentam apenas algu-
mas rachaduras menores. As cidades mais danificadas 
são aquelas próximas ao epicentro. Em Latibolière con-
tam que foram destruídas a casa paroquial, a Igreja e a 
escola primária da paróquia. Em Jérémie, há danos na 
avenida principal e na fachada da catedral.
Mais tarde daremos informações sobre as famílias de 
nossos irmãos e irmãs e de nossos professores e alu-

nos. Enquanto isso, colocamos o povo haitiano nas 
mãos de Deus, nosso Pai e Maria, nossa Boa Mãe.
Ir. Sergio Cáceres – Secretário do Conselho

COMEÇA O NOVICIADO EM JÉRÉMIE COM 12 NOVIÇOS

No dia da festa da Assunção de Maria, 15 de agosto, uma celebração eucarística, presidida por D. Joseph 
Gontran Decoste S.J., Bispo de Jérémie, marcou o início do ano do noviciado em Jérémie, no Haiti.

O Noviciado conta com cinco noviços do segundo ano e 7 do primeiro. Os formadores são os Irmãos Antonio Ca-
vazos Bueno, Rafael Álvarez Santana e Junel Pierre. Haiti está ligado à Província de México Occidental.

Apesar da situação dramática provocada pelo terremoto de 7,2 graus do dia 14, a celebração foi um momento de 
esperança que faz vislumbrar um futuro melhor.

Sentados:  Ir. Wilguins Francois – Diretor do Postu-
lantado; Anadas St. Louis – primeiro ano; Ir. Anto-
nio Cavazos Bueno – Mestre de noviços; Jonhson 
Louis – Noviço do segundo ano; Ir. Rafael Alvarez 
Santana – vice-maestro de novicios; Francique 
Judener – Noviço do primeiro ano; Fredlet Nicolas 
Jean- Noviço do primeiro ano; Robenson Mariscot- 
Noviço do primeiro ano; H. Junel Pierre –  Forma-
dor; Winshelle Chery- Noviço do primeiro ano

Em pé: Tangère Chancelet – Formador; Béaly Jean 
Pierre- Noviço do segundo ano; Andris Malary- 
Noviço do primeiro ano; Mons. Joseph Gontran 
Decoste S.J – Bispo de Jérémie; Marven Charlot – 
Noviço do primeiro ano; Francois Widnel – Noviço 
do primeiro ano; Ismick Louis- Noviço do segundo 
ano

https://champagnat.org/pt/terremo-de-72-graus-atinge-o-haiti/
https://champagnat.org/pt/comeca-o-noviciado-em-jeremie-com-12-novicos/
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PORTUGAL
ACAMPAMENTO MY WAY

TAILÂNDIA: IRMÃOS RECEBEM AS 
CONSTITUIÇÕES E REGRA DE VIDA

NOVA ZELÂNDIA
PROGRAMA ANUAL DE FORMAÇÃO

GANA: PRIMEIRO CAPÍTULO 
PROVINCIAL DE WEST AFRICA

MOÇAMBIQUE: POSTO DE SAÚDE EM 
NIVANA – ZAMBÉZIA

mundo marista

COLÔMBIA
NOVICADO LA VALLA, MEDELLÍN

FILIPINAS

REUNIÃO DE “AMIGOS DE MARCELINO”

No dia 29 de julho, cinquen-
ta e cinco pessoas da Pro-
víncia East Asia participa-

ram do encontro de organização 
da segunda parte do Programa 
“Friends of Marcellin” (“Amigos de 
Marcelino”) que começará seu pri-
meiro módulo no dia 7 de agosto. 
O Irmão Ador Santiago, Provincial, 
dirigiu sua mensagem de boas-vin-
das e agradeceu aos participantes 
pelo desejo de iniciar o caminho de 

descoberta da vida marista.
Durante o programa “Amigos de Mar-
celino”, que tem a duração de seis 
meses, os participantes se reúnem 
no primeiro sábado do mês para co-
nhecer os principais temas da vida 
marista: espiritualidade marista, vida 
e missão compartilhadas. O plano de 
estudo oferece a oportunidade de 
aprender mais sobre São Marcelino, 
seu profundo amor por Maria e como 
a espiritualidade marista é vivida 

hoje como uma maneira de seguir 
Jesus. O programa também é uma 
ocasião de compartilhar a fé.

No encontro, um dos participantes 
da primeira parte do programa, Jan 
Maverick Rabbi (Filipinas), compar-
tilhou sua experiência e seu agra-
decimento pela formação marista 
recebida. E encorajou os partici-
pantes a continuar descobrindo a 
riqueza da vida marista.

“Amigos de Marcelino” é um grupo formado por pessoas que querem conhecer mais o carisma de São Marce-
lino Champagnat e querem vivê-lo, são apaixonadas por Maria e têm o zelo apostólico para servir à humanida-
de. Em toda a Província East Asia, essas pessoas responderam ao convite de percorrer caminhos formativos 
para descobrir e aprofundar a riqueza da vida marista laical.
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CAMINHEMOS COMO FAMÍLIA CARISMÁTICA GLOBAL

PERSPECTIVAS PARA A REDE MARISTA INTERNACIONAL 
DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

O início do século XXI carac-
teriza-se por transforma-
ções rápidas e de grande 

profundidade que impactam a vida 
social e trazem novas diretrizes à 
educação superior. Numa socieda-
de que se caracteriza por ser mais 
aberta e competitiva, envolta em 
redes globais de comunicação e 
com uma acelerada expansão do 
conhecimento avançando em di-
reção a novas formas de trabalho, 
questiona-se o modelo tradicional 
e o papel da universidade, inclusi-
ve suas formas de operação vigen-
tes até bem pouco tempo.
Inserida nas questões sociais que 
envolvem o mundo contemporâ-
neo, a Universidade precisa ser o 
lugar onde se ventilam temas fun-
damentais que tocam a pessoa e 
a sociedade. A Universidade não 
pode perder o contato com a rea-
lidade humana. Cabe a cada um 
de nós e à Universidade, enquan-
to instituição, criar e fortalecer co-
munidades com pessoas que se 
comprometam na construção de 
uma solidariedade sempre mais 
efetiva por meio do respeito à vida 
e a tudo que é humano. A formação 
universitária deve contribuir para o 
desenvolvimento total do indivíduo 
– espírito e corpo, inteligência, sen-
sibilidade, senso estético, respon-
sabilidade pessoal, espiritualidade.
O papa João Paulo II, na sua Encí-
clica Ex corde ecclesae, em 1990, 
escreveu:
“A Universidade, como qualquer ou-
tra instituição, está chamada, sempre 
no âmbito de sua competência, a ser 
instrumento cada vez mais eficaz de 
progresso cultural, tanto para as pes-
soas, como para a sociedade. As suas 

atividades de pesquisa, portanto, incluirão 
o estudo dos graves problemas contem-
porâneos, como a dignidade da vida hu-
mana, a promoção da justiça para todos, 
a qualidade de vida pessoal e familiar, a 
proteção da natureza, a procura da paz 
e da estabilidade política, a repartição 
equânime das riquezas do mundo e uma 
nova ordem econômica e política, que sir-
va melhor à comunidade humana nacio-
nal e internacional”.

O locus da Academia, portanto, será 
necessariamente o seu papel junto à 
sociedade, uma vez que no proces-
so de produção do conhecimento 
acadêmico deve inserir-se no meio 
social, já que dele vem o substrato 
para compreensão dos fenômenos 
físicos ou sociais, e por outro lado, 
esse conhecimento deve ser socia-
lizado, retornando à sociedade sob 
a forma de soluções geradas pelo 
próprio processo de produção do 
conhecimento.

Como Instituto Marista, nossa missão 
está difundida e geograficamente 
presente em muitos cenários, realida-
des e países. Assim, uma maior arti-
culação em rede torna-se uma pos-
sibilidade para enfrentarmos juntos, 
e com melhores condições e benefí-
cios, a realidade que hoje vivemos. A 
partir das inspirações do 22º capítulo 
Geral do Instituto marista, em 2017, 
a Rede Marista Internacional de Insti-
tuições de Educação Superior (Rede 
Marista Internacional de IES) busca 
fortalecer suas práticas, processos e 
as interações entre as 27 instituições 
membros da rede.
O comitê executivo, junto com as li-
deranças das universidades está 
atuando para a construção de um 

modelo de organização em rede, 
buscando as melhores estratégias 
e as melhores ferramentas para a 
constituição de uma rede sólida, 
com articulação de projetos que 
sejam benéficos para as institui-
ções e que propiciem uma sinergia, 
trazendo resultados para professo-
res, pesquisadores, lideranças e 
estudantes.
Ao longo dos últimos dois anos, fo-
ram realizadas pesquisas junto as 
lideranças das universidades, bus-
cando compreender a realidade e 
os desafios que envolvem as insti-
tuições, na busca de pontos de si-
nergia que promovam a articulação 
de projetos comuns e específicos, 
de acordo com as características 
das instituições. Os resultados da 
pesquisa apontam a necessidade 
da articulação de algumas áreas 
de nossas Instituições, com partilha 
de boas práticas, reflexões em tor-
no de temas comuns na Educação 
Superior. Neste link está disponível 
o calendário de atividades para os 
próximos meses, incentivando as 
instituições a participarem de for-
ma ativa e protagonista.
_____________
Ir. Manuir Mentges, presidente da 
Rede Marista Internacional de Insti-
tuições de Educação Superior.

https://champagnat.org/pt/perspectivas-para-a-rede-marista-internacional-de-instituicoes-de-educacao-superior/
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IRMÃOS HOJE

O PROGRAMA SENDEROS 2021

EAST ASIA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO LAUDATO SI’

O Programa “Senderos” destinado a Irmãos de 45 
a 60 anos, começou em 6 de agosto. Com 44 
irmãos inscritos, este programa online aconte-

cerá durante os meses de agosto e setembro com uma 
sessão de 90 minutos por semana.

Inspirado no tema “Cuidamos da vida, cuidamos de 
Deus”, com base na circular Lares de Luz do Ir. Ernesto 
Sánchez, o programa convida os participantes a refletir 
sobre o tema do “cuidado” como uma tarefa e expe-
riência espiritual. Será também uma oportunidade para 
compartilhar aprendizados, para oferecer maneiras de 
ajudar a responder a algumas perguntas: “Qual é mi-
nha sede? Qual é minha busca espiritual hoje? Quais 
são os meios concretos que utilizo para saciar minha 
sede de Deus? Também desafiará os irmãos a deixar 
fluir mais intensamente o desejo de cuidar.

No primeiro dia, os participantes tiveram oportunidade 
de conhecer uns aos outros. Os Irmãos Felix Roldan 
e Tony Leon compartilharam sua própria experiência 
de ter participado do programa “Senderos”, há algum 
tempo. Eles deram aos participantes uma visão muito 
importante de como é valioso para os irmãos passar 
por tal experiência de renovação, ao mesmo tempo em 
que os encorajaram a aproveitar ao máximo este tempo 
de formação permanente.

A Equipe de Formação Permanente, composta pelos 
Irmãos Antonio Peralta, Joe Walton, Joachim Speran-
dio e Teófilo Minga, está assessorando este programa 
online, que é um preliminar do programa “Senderos”, 
que se espera poder ser realizado em presença, em 
2022.

Irmãos Maristas, educadores e 
pastoralistas da Província East 
Asia terminaram, em 30 de julho 

passado, o Programa de Formação 
na encíclica Laudato Si’, da Pasto-
ral de Ecologia Marista da Provín-
cia em conexão com a Comissão 
Marista de Educação.
O Ir. Dominador A. Santiago, Pro-
vincial, entregou os certificados 

de participação aos 74 participantes 
maristas que passaram pelo proces-
so do Ver, Julgar e Agir durante os 11 
encontros do programa, que ocorre-
ram de março a julho de 2021.
Os conselheiros provinciais, Ir. Allan 
J. De Castro e Ir. Manuel De Leon, 
testemunharam a apresentação dos 
planos de ação das diferentes es-
colas maristas das Filipinas, a sa-

ber: Escola Marista Marikina, Uni-
versidade Notre Dame de Marbel 
(NDMU), Notre Dame de Cotabato 
(NDC), Notre Dame de Kidapawan 
College (NDKC) e Notre Dame de 
Dadiangas University  (NDDU).
O programa formou um grupo de 
educadores maristas entusiasma-
dos e comprometidos que viverão 
e ensinarão a Laudato Si’.

https://champagnat.org/pt/o-programa-senderos-2021/
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MEDITERRÂNEA

MAIS DE CENTO E CINQUENTA ALUNOS PARTICIPARAM DA I 
CONFERÊNCIA TEOLÓGICA MARISTA

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

12: PRODUÇÃO E CONSUMO RESPONSÁVEIS

Mais de cento e cinquenta 
estudantes do Colégio Ma-
rista Bajadoz, na Espanha, 

participaram ativamente da 1ª Jor-
nadas Teológicas Maristas Bajadoz 
“Inspira”, realizada pelo Seminário 
de Ensino Religiosa Escolar (ERE) 
de Maristas Badajoz, no final do 
Ano letivo 2020/2021, com o apoio 
da Fundação EDELVIVES e do Ins-
tituto CHAMPAGNAT de Estudos 
Pastorais, vinculado à Universidade 
Marista Cardenal Cisneros em Alca-
lá de Henares (Madri).

Durante as 20 palestras virtuais, 
os estudantes da 1ª e 3ª séries fa-
laram e refletiram, junto com seus 
professores de religião e os paine-
listas, sobre temas relacionados 
à Eclesiologia, Teodicéia, Bíblia, 
Cristologia, Ética e Moral, outras 
religiões, o valor do transcendente, 
fé-cultura e ciência. Esses temas 
foram desenvolvidos por meio de 
conteúdos e questões como estas: 
Como e onde Deus se dá a conhe-
cer? Por que existe o mal? Quem 
é Jesus e quem é Deus? A religião 
como meio de salvação, as Bem-
-aventuranças e felicidade, Igreja 

Comunhão, Maristas Azuis, entre ou-
tros.

Os temas centraram-se nos 1º e 3º 
níveis do Ensino Secundário Obri-
gatório (ESO), porque é aí que está 
implementado o projeto INSPIRA 
da editora EDELVIVES. No próximo 
ano, iremos estender a todo Ensi-
no Secundário, já que toda a etapa 
contará com esse material que tanto 
nos “inspirou” sobre a Religião em 
2020/2021.
No total, mais de duzentas pessoas, 
entre estudantes, professores e pai-
nelistas, participaram voluntariamen-
te das palestras que foram realizadas 
de forma voluntária. As videoconfe-

rências foram realizadas por meio 
do aplicativo TEAMS, com canal 
aberto e gratuito, além de um ca-
nal de videoconferência para cada 
curso. Ao final das palestras, o Ins-
tituto Champagnat de Estudos Pas-
torais entregou aos palestrantes 
um certificado de participação.

A experiência foi tão positiva que já 
está sendo planejada a II Jornadas 
Teológicas Maristas de Badajoz 
“INSPIRA”. Para essas palestras 
estuda-se a possibilidade da ade-
são de outros centros educativos e, 
se as circunstâncias o permitirem, 
que sejam realizadas “ao vivo e di-
retamente”

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são 
um conjunto de objetivos adotados pelos países 
membros das Nações Unidas, e que foram adota-

dos para serem alcançados antes de 2030, com o objetivo 
de que todas as pessoas possam viver em paz e prosperi-
dade, eliminando a pobreza e protegendo o planeta.

Neste artigo vamos nos deter no objetivo número 12, 
que nos convida à reflexão e à ação. Reflexão e ação 
que exigem uma atitude. Uma produção e um consu-
mo desmedido está nos levando a exaurir os recursos 
que nosso planeta nos oferece. E estamos vendo como 
suas consequências afetam especialmente aque-

>>

https://champagnat.org/pt/mais-de-cento-e-cinquenta-alunos-participaram-da-i-conferencia-teologica-marista/
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Quando o Irmão Francisco assumiu a direção do Instituto, começou uma época 
de grande crescimento e expansão. 
Assim, em 1840, o Instituto que o Irmão Francisco recebeu tinha: uma Casa 
Mãe, L’Hermitage; um noviciado: L’Hermitage; um primeiro conjunto das Re-
gras, elaboradas em 1837. O Instituto era formado por 280 Irmãos e 48 escolas, 
que atendiam a 7.000 alunos. 
A congregação estava presente na região de Lyon e no norte da França; além 
disso, alguns Irmãos trabalhavam nas missões da Oceania. 
Naquele tempo, Marcelino havia mantido comunicação com os Irmãos de Sain-
t-Paul-Trois-Châteaux, dirigido pelo Padre Mazelier, para apoiarem-se mutual-
mente, pois sua congregação tinha reconhecimento legal, apesar de ter poucos 
Irmãos, e os maristas não tinha reconhecimento legal, mesmo tendo muitos 
Irmãos.
Quando o Irmão Francisco entregou o Instituto ao seu sucessor, o Instituto 
passou de 2080 a mais de 2.000 Irmãos.

Outros episódios nesse link

Ir. Francisco, primeiro Superior-geral do Instituto Marista

21. Situação do Instituto no início da sua direção

les com menos recursos, os mais pobres e vulneráveis. 
Um objetivo que afeta o presente e que pode condicio-
nar o futuro.

São muitos os dados que falam nesse sentido: milhões 
de quilos de alimentos que são jogados ao lixo, produ-
ção de energia mediante a queima de materiais fósseis, 
toneladas de resíduos gerados diariamente… Nossas 
pequenas ações possivelmente não ajudem a eliminar 
o problema, mas podem reduzir seus efeitos.

Como Maristas de Champagnat somos chamados a nos 
unir com todas as nações na busca de uma produção 
e consumo responsáveis. Assim nos recorda e convida 
o XXII Capítulo Geral, quando nos propõe enfrentar os 
desafios atuais”, que nos levem a reduzir “o escândalo 
da indiferença e das desigualdades” (Apelo 3).

Um dos elementos da Pandemia, que estamos vivendo, 
nos tem ensinado que existe uma estreita relação entre 
todos os seres humanos, independentemente do lugar 
em que vivem. Também nos tornou mais conscientes 
da relação que existe entre a vida humana e o meio 
ambiente no qual se desenvolve.

As Nações Unidas e os governos particulares de cada 
país têm muito a dizer e fazer nesse sentido. A nós toca 
conscientizar, denunciar, participar e dar o exemplo… 

Intervimos, como Maristas, em um grande número de 
associações de defesa dos direitos. Assim, podemos 
fazer força para que as políticas nacionais e internacio-
nais possam ir mudando em vista de uma produção e 
um consumo que sejam responsáveis.

O Papa Francisco, em sua Encíclica Fratelli Tutti, nos 
apresenta a parábola do “Bom Samaritano”. Nós, cris-
tãos e Maristas, somos chamados a ser bons samarita-
nos, somos chamados à ação. Evidentemente que não 
nos situamos entre os “salteadores”, porém corremos 
o risco de ser “os que passam ao largo” e não fazem 
nada para ajudar a quem se encontra com necessi-
dade. Nosso mundo se encontra em uma situação de 
necessidade, visto que o planeta não pode suportar a 
exploração dos recursos a que se vê submetido. Além 
disso, essa situação feta milhões de pessoas que veem 
como um sistema de produção desmedido nos leva a 
continuar vivendo na pobreza, a não aceder aos bens 
de primeira necessidade.

Tu e eu, o que estamos dispostos a fazer? Que passos 
concretos podemos dar? Como podemos, realmente, ser 
bons samaritanos para nosso mundo e para nossos irmãos 
que se encontram necessitados? É o momento de agir!
________________
Ir. Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidaridade

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

LAVALLA200> TABATINGA

Tabatinga é uma cidade brasileira que faz fronteira com o Peru e a Colômbia. É aqui que está localizada a 
comunidade LaValla200> da Região ‘América Sur’. Atualmente a comunidade conta com 3 membros: Mario 
Araya (Santa María de los Andes), Irmãos Luke Fong (Pacífico) e Nilvo Favretto (Brasil Sul-Amazônia). Mayra 

Gutierrez Marquez (México), destinada à comunidade, chegará o mais breve possível.
Na região onde vivem os maristas, existem cidades-gêmeas – Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia) – que ficam 
a 1000 km das cidades mais próximas em seus respectivos países, sem estradas. Portanto, é bastante isolado. 
A área é o lar de muitos grupos indígenas da floresta tropical, moradores de cidades, ribeirinhos de raça mista, 
aqueles que tentam explorar os recursos da Amazônia e aqueles que se defendem disso.

No boletim do Distrito do Pacífico, de 30 de julho, o Irmão Luke compartilhou o testemunho que reproduzimos a seguir.

Chegando ao segundo semestre de 2021, gostaria de 
agradecer a Deus pelas várias bênçãos que encontrei 
até agora. Neste ano, dediquei meus sábados às aulas 
de catecismo com os jovens do Xingu junto com a Sra. 
Magdelis, uma leiga Lassalista da Venezuela. O Xingu é 
uma comunidade que começa a se desenvolver como 
família eclesial. Faz apenas três anos que a igreja ca-
tólica foi construída. Quando começamos a frequentar 
esta comunidade, havia apenas cerca de dez pessoas 
que se reuniam aos domingos para a missa; aos pou-
cos o número de fiéis foi aumentando e agora temos 
uma igreja cheia aos domingos. Três missionários lei-
gos (Congregação Obra de Maria) se juntaram a nós 
em maio.

Com a chegada destes Missionários, começamos a vi-
sitar as famílias e a convidá-las para a Missa dos Do-
mingos, apoiamos a evangelização da comunidade, e 
também conhecemos a realidade de cada uma delas 
no que diz respei-
to à sua experiên-
cia sacramental 
e, junto com elas, 
planejamos e pre-
paramos para os 
sacramentos.

Além disso, to-
quei violão duran-
te a missa, e não 
foi fácil porque te-
nho que tocar hi-
nos em espanhol 
e português. O 
melhor é que as 

pessoas gostaram e as ajudou a cantar e a participar 
na missa.

Aqui na comunidade abriremos um novo Centro Marista 
no próximo mês para ajudar os estudantes indígenas 
que estudam em Tabatinga. O centro oferecerá com-
putadores e internet para pesquisas e trabalhos acadê-
micos. Também oferecerá outros cursos de formação, 
bem como retiros e um espaço de oração.

Em Tabatinga está tudo normal, mas recentemente 
anunciaram que temos mais de 20 novos casos da 
Covid 19. Nos arredores de Letícia (Colômbia) e San-
ta Rosa (Peru) há muitos casos. Continuamos usando 
máscaras e álcool gel e observamos distanciamento 
social.

Obrigado por todo o seu apoio, orações e incentivos.

https://champagnat.org/pt/lavalla200-tabatinga-3/
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ÁFRICA DO SUL

THREE2SIX APRESENTADO PELA SEÇÃO DE MIGRANTES 
E REFUGIADOS DO VATICANO

Desde 1914, a Igreja ce-
lebra anualmente o Dia 
Mundial do Migrante e 

Refugiado (WDMR) no último 
domingo de setembro. Este ano, 
o WDMR será celebrado em 26 
de setembro com o tema Para a 
um “nós” cada vez mais amplo. 
O WDMR é uma ocasião para 
“expressar preocupação pelas 
diferentes vulneráveis pessoas   
deslocadas, para rezar por elas 
enquanto enfrentam muitos de-
safios e aumentar a consciência 

sobre as oportunidades oferecidas 
pela migração”.

Nos meses que antecederam a ce-
lebração do WDMR, a Seção de 
Migrantes e Refugiados do Vatica-
no realiza uma campanha durante 
a qual publica vídeos sobre o tema 
do ano para promover o evento. 
Graças ao apoio do Escritório para 
Migrantes e Refugiados da Confe-
rência dos Bispos Católicos da Áfri-
ca Austral (SACBC), o Three2Six foi 
considerado pelo Vaticano como 

parte desta campanha como um 
projeto africano que simboliza 
uma “sociedade em cores”.
Este mês, a Seção de Migrantes 
e Refugiados do Vaticano apre-
senta o projeto Three2Six em dois 
vídeos que mostram as ativida-
des realizadas em seus campi e 
como ele reúne as comunidades 
locais e de refugiados, que tra-
balham lado a lado e cooperam, 
apesar das diferenças entre eles. 
assista aos víideos clicando nas 
imagens aqui embaixo.

Mark Potterton, diretor do Three2Six, está emocio-
nado por poder mostrar o trabalho realizado pelo 
Projeto, desde 2008, uma iniciativa educacional que 
promove justiça social para crianças refugiadas e mi-
grantes, coesão social entre as comunidades locais e 
refugiadas e a realização do direito de crianças refu-

giadas e migran-
tes à educação. 
Isso ocorre em um 
contexto de cres-
cente hostilidade 
contra migrantes 

e refugiados em todo o mundo.

Para ajudar a aumentar a conscientização sobre as ques-
tões relacionadas aos refugiados e a mudar a mentalida-
de e os discursos sobre a migração, o projeto incentiva 
todos a usar o recurso “Falar e pensar sobre os refugia-
dos”. Ele está disponível no site de Three2Six e também 
há uma versão offline que pode ser acessada aqui.

Você pode entrar em contato com Three2Six em 
advocacy@three2six.co.za

https://migrants-refugees.va/world-day-of-migrants-refugees/
https://migrants-refugees.va/world-day-of-migrants-refugees/
https://migrants-refugees.va/world-day-of-migrants-refugees/
https://youtu.be/8n5Hrv-tx-0
https://youtu.be/evFv_MMYFXA
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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

Desde o início da emergência 
sanitária no Peru (Provincia 
Santa María de los Andes), 

devido à pandemia da COVID-19, 
os conselhos diretivos das 10 obras 
educativas Maristas promovem 
campanhas solidárias para apoiar 
e ajudar seus estudantes, suas fa-
mílias, funcionários das escolas e 
outras instituições.

Por meio dos programas de solida-
riedade, os Maristas acompanham 
em situações de luto e doença, pro-
movem a arrecadação de fundos e 
cestas básicas de acordo com as 
necessidades das pessoas, oferecem bolsas de estudo 
aos estudantes de suas escolas e fornecem dispositivos 
aos estudantes para a conexão com as aulas virtuais.

Da mesma forma, os irmãos e leigos Maristas também 
apoiam no país as diversas campanhas promovidas 
pelos arcebispados ou bispados, de acordo com sua 
jurisdição.

As atividades de solidariedade são realizadas nas es-
colas Maristas, no entorno das obras e outras institui-
ções, com os seguintes objetivos:

• Atender às necessidades prementes que têm sur-
gido. 

• Colaborar com as famílias na educação de seus fi-
lhos.

• Manter a fé e a esperança diante das situações da 

pandemia vividas pelos trabalhadores, estudantes 
e famílias das escolas Maristas.

• Apoiar as comunidades e a sociedade onde se en-
contram os colégios.

Por meio de atividades de solidariedade, os Maristas 
atendem ao apelo do XXII Capítulo Geral que pede para 
responder com audácia às necessidades emergentes.

As atividades de solidariedade são desenvolvidas em 
estreita conexão com o Secretariado de Solidariedade 
do Instituto Marista que, de Roma, coordena e reforça 
a solidariedade em todo o mundo Marista. O Secre-
tariado atua principalmente nas áreas de Educação 
Solidária, Direitos da Criança e Ecologia, sem deixar 
de lado outras áreas como Obras Sociais, Desenvol-
vimento de Projetos, Refugiados, Imigrantes, Povos 
Originários…

PERU

PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE 
NAS ESCOLAS MARISTAS

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
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https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
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