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NOTÍCIASMARISTAS

■ Vários Irmãos da Administração Geral viajaram durante 
o período de julho e agosto para estar presentes em alguns 
Capítulos Provinciais ou para visitar a família, durante o tempo 
de férias no Hemisfério Norte.  Agora estão retornando à Casa 
Geral. Entre eles está o Ir. Irmão Ernesto, Superior-Geral, 
que chegou em Roma no sábado 28 de agosto.  Aqueles que 
retornam de continentes fora da Europa seguem a norma 
italiana de uma quarentena de 10 dias.
■ A sessão plenária do Conselho Geral, tradicionalmente 
realizada em setembro, acontecerá, este ano, de 8 a 20 de 
novembro. A semana de colaboração, que promove a reunião 

do Conselho com os diretores dos Secretariados e Departa-
mentos da Administração Geral, ao invés, será realizada na 
próxima semana.
■ O Ir. Fachi, diretor de CMI, até dia 4 de setembro, visita o 
Projeto Fratelli, no Líbano, em nome do Conselho do projeto. 
A visita coincide com a conclusão das atividades 2020-21 e a 
realização do orçamento para o próximo ano.
■ Na sexta-feira, o Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de 
Solidariedade, participa da reunião do Board do International 
Catholic Center de Genebra, que ajuda as ONGs na defesa 
dos direitos humanos.

administração geral

AMÉRICA SUL

ENCERRAMENTO DO VII CAPÍTULO PROVINCIAL
DE SANTA MARIA DE LOS ANDES

"Qual é o papel que os maristas de Champagnat de 
Santa María de los Andes têm que viver hoje, para 
ser precisamente a presença de Deus em meio a 

tudo isso que a Bolívia, o Peru e o Chile estão vivendo? Acre-
dito que a chave nos dá Maria”, disse o Ir. Ernesto Sánchez, 
Superior-Geral, referindo-se ao décimo nono aniversário da 
Província de Santa María de los Andes, celebrado em 15 de 
agosto, durante o encerramento do VII Capítulo Provincial, 
que começou no dia 11 de julho.
Durante sua apresentação virtual, o Irmão Ernesto agrade-
ceu, mais uma vez, ao Irmão Saturnino por sua dedicação 
nestes 7 anos como líder a serviço da província. Agradeceu 
também ao Ir. Pablo Gonzales por aceitar servir ao Instituto 
como líder provincial. E, da mesma forma, expressou seu 
agradecimento ao novo conselho provincial, integrado pelos 
Irmãos Isidro Azpeleta, Alfonso García, Álvaro Sepúlveda, 
Juan M. García, Patricio Pino e Pedro Herreros. O Superior 
também parabenizou os Irmãos Conselheiros de ligação, 
Óscar Martín Vicario e Sylvain Ramandimbiarisoa, pela parti-
cipação e acompanhamento.
Dirigindo-se aos 37 irmãos e 34 leigos presentes de forma 
virtual, o Irmão Ernesto, conectado do México, agradeceu a 
todos por terem possibilitado o VII Capítulo provincial online. 
“Acho que é uma coisa inédita, é a primeira vez no Instituto 

e, claro, com a autorização do Vaticano, que se faz assim, 
100% em modo virtual”, disse o Irmão Ernesto, ao falar sobre 
a realização do Capítulo. “Felicitou-os pelas linhas mes-
tras que oferecem ao Conselho Provincial. Vejo que vocês 
escolheram áreas cruciais: área da vida, irmãos e leigos, 
sustentabilidade carismática, animação vocacional, formação 

https://champagnat.org/es/vii-capitulo-provincial-de-santa-maria-de-los-andes/
https://www.facebook.com/1092849540733014/videos/295952052287338
https://champagnat.org/pt/encerramento-do-vii-capitulo-provincial-de-santa-maria-de-los-andes/
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permanente. Porque em tudo isso estamos caminhando”, dis-
se o Irmão Ernesto. E acrescentou: “Agradeço a cada um de 
vocês pela dedicação e por tornar vivo o sonho de Marcelino 
Champagnat na Bolívia, Chile e Peru”.
Por sua vez, o Irmão Pablo, Provincial, também agradeceu a 
participação de todos: “Que a luz carismática que Marcelino 
acendeu resplandeça hoje em nossa comunidade provincial. 
E tomando emprestadas as palavras de Marcelino,  deixo-
-os no coração de Jesus e de Maria até nos encontrarmos 
novamente”.
O encerramento do VII Capítulo Provincial de Santa Maria de 
los Andes, realizado no dia 15 de agosto, coincidiu com o 
aniversário do nascimento da Província, com a celebração da 
Assunção de Maria ao Céu e a celebração da Festa Patronal 
Marista. Vídeo em FaceBook

"Durante o XXII 
Capítulo geral – o 
novo La Valla, o novo 

começo – fomos chamados 
a ser faróis de esperança, a 
ser uma luz nas trevas, a ser 
mãos de misericórdia, a ser 
construtores de pontes e de 
paz e a caminhar juntos como 
uma família global”, assim o Ir. Carlos Aberto Rojas, Diretor do 
Secretariado de Educação e Evangelização, compartilhou o proje-
to de estabelecer a Rede Global Marista de Escolas. “Construir a 
rede da missão é uma boa maneira de realizar a vida e a missão 
maristas”, destacou.
Em resposta ao chamado para se tornar uma família global, 
trinta e cinco líderes – incluindo diretores, reitores de escolas 
maristas, irmãos e leigos maristas, reuniram-se por ocasião da 
Conferência virtual dos Líderes das Escolas Maristas da Ásia, no 
dia 18 de agosto passado. Os participantes eram de Bangladesh, 
Paquistão, Índia, Sri Lanka, Hong Kong, Cingapura, Malásia, 
Filipinas e Camboja.
Com o tema “Reunidos em torno da mesma mesa: Em marcha 
rumo à Rede Global de Escolas”, os líderes se enriqueceram com 
a apresentação sobre Liderança Marista, pelo Ir. Max Meier, e 
um panorama da Rede Global de Escolas Maristas pelo Irmão 
Carlos Alberto.
“Champagnat sempre respondeu, e não apenas reagiu, aos 
problemas que se apresentavam a ele”, sublinhou o Ir. Max. 
Ele desafiou os líderes das escolas maristas a permanecerem 
relevantes na resposta à missão em rede. “A tradição marista de 

boa liderança está ancorada na construção da comunidade. Isso 
é serviço, liderança que vai além do ego ”, acrescentou.
Os líderes maristas foram convidados a aproveitar a oportuni-
dade de trabalhar juntos pela missão marista, colocando em 
contato pessoas e instituições educacionais. “Como família glo-
bal, precisamos criar novos modelos de missão e vida marista. A 
forma de o fazer é através da rede. A ideia de uma rede consiste 
não apenas em conectar todos os maristas de Champagnat de 
todo o mundo entre si, mas em viver juntos a mesma vontade de 
criar comunidades evangélicas em nossas escolas”, continuou o 
Irmão Carlos Alberto.
O Ir. Dominador Santiago, Provincial da East Asia, abriu a Confe-
rência dos Líderes das Escolas Maristas da Ásia para preparar o 
lançamento da Rede Global de Escolas Maristas em outubro de 
2021.
A Conferência foi encerrada com um convite simples, mas signi-
ficativo, dirigido a todos os responsáveis   pelas escolas maristas: 
“Caminhemos como uma única família global”, disse o Ir. Allan 
de Castro.

Leann Jester Daus Rosali

ÁSIA

CONFERÊNCIA DOS LÍDERES DAS ESCOLAS MARISTAS

Ir. Pablo, novo Provincial

https://www.facebook.com/1092849540733014/videos/295952052287338
https://champagnat.org/pt/encerramento-do-vii-capitulo-provincial-de-santa-maria-de-los-andes/
https://champagnat.org/pt/conferencia-dos-lideres-das-escolas-maristas-na-asia/
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O Tempo da Criação é a celebração 
cristã anual de oração e ação 
pela nossa casa comum. A família 

ecumênica ao redor do mundo se une 
para rezar e proteger a criação de Deus. 
Este tempo inicia em 1 de setembro, 
Dia Mundial de Oração pelo Cuidado 
da Criação, e encerra em 4 de outubro, 
festa de São Francisco de Assis, santo 
padroeiro da ecologia e querido à muitas 
denominações cristãs.

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

Uma casa para todos? Renovando o 
oikos de Deus
Neste ano vamos nos unir em torno do 
tema “UMA CASA PARA TODOS? RENO-
VANDO O OIKOS DE DEUS.” Oikos é a 
palavra grega para “casa” ou “família”. 
Ao enraizar o nosso tema no conceito 
de oikos, celebramos a rede integral de 
relações que sustentam o bem-estar da 
Terra.

O símbolo deste ano, a tenda de 
Abraão, simboliza nosso compromisso 
em salvaguardar um lugar para todos 
que com- partilham nossa casa co-
mum, assim como Abraão fez no Livro 
de Gênesis.

Como Maristas de Champagnat somos 
convidados para participar através da 
oração, de projetos de sustentabilidade, 
ou de mobilização.

• Oração: Organize um momento de 
oração ecumênico que una todos os 
cristãos para cuidar da nossa casa 
comum.

• Sustentabilidade: Conduza um pro-
jeto de sustentabilidade que ajude 
toda a criação a prosperar.

• Mobilização: Levante a voz pela 
justiça climática participando ou 
conduzindo uma campanha contí-
nua, como o movimento de desin-
vestimento em combustíveis fósseis.

Convidamos você a marcar na agenda a 
sua participação neste tempo. O primeiro 
passo é acessar TempoDaCriacao.
org. Lá você encontrará o Guia Oficial 
de Cele- bração do Tempo da Criação, 
vários recursos, e um formulário para 
cadastrar os seus eventos.

Está em nossas mãos ser criativos, con-

tribuir com o nosso grão de areia, estar 
abertos para trabalhar em conjunto com 
os outros, começar pela nossa realidade 
pessoal e concreta. É uma tarefa urgen-
te. Nosso mundo e nossos irmãos não 
podem esperar.
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As Províncias do Brasil realizaram, 
no dia 31 de agosto, o primeiro de 
4 encontros do 3º Fórum Marista de 
Tecnologias da Informação e de Tec-
nologias Educacionais. É um espaço 
para desafiar gestores, professores, 
equipes de tecnologia educacional, 
de informática e toda a comunidade 
educativa a falar sobre Educação 
Híbrida, consolidando melhores prá-
ticas de ensinar e de aprender mais 
diversificadas e inclusivas.

CAnAdA
Os membros da Associação Maristas 
de Champagnat do Canadá (AMCC) 
elegeram a nova Diretoria, que é 
composta pelos seguintes mem-
bros: Jacques Boudrias, Presidente; 
Jessica Bonneau, Vice-Presidente; 
Michel Beaulac, Secretário-Tesourei-
ro; Ir. René Mailloux, Missão; Ir. Gilles 
Hogue, rede de obras; Claudine Cho-
lette, vida marista; Fernando Castro, 
solidariedade-espiritualidade.

KIRIBAtI
Na festa da Assunção, um grupo 
grande de maristas se reuniu em 
La Valla. A família marista está 
preparando um livro de oração para 
seus encontros, em língua local. O 
Ir. Tabunga preparou o grupo que 
animou a liturgia, especialmente com 
jovens, que em breve participarão 
de um encontro de 4 dias para um 
programa de orientação juvenil.

VATICANO

TEMPO DA CRIAÇÃO 2021

https://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
https://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
https://champagnat.org/pt/tempo-da-criacao-2021/
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Um problema que existiu desde o tempo de Marcelino Champagnat foi a autorização legal e eclesial do Instituto. 
Quando Marcelino faleceu, o Instituto estava reconhecido pelos bispos das dioceses onde ele estava presente e pelos 
municípios. Porém não estava pelo governo francês nem pela cúria Romana.       
A falta de reconhecimento legal trazia vários problemas:  a dificuldade para crescer, ao estar limitado a uma região; 
a impossibilidade de dispensar seus membros do serviço militar; a necessidade de apresentar um exame público 
para exercer o magistério e um maior custo dos impostos e direitos a pagar quando um Irmão falecia e havia feito o 
testamento em favor do Instituto. 
A falta de reconhecimento eclesial representava uma falta de identidade, a nascente congregação era uma terceira 
ordem ligada à Sociedade de Maria (Padres Maristas) ou é uma congregação religiosa independente e autônoma.
De todos esses problemas, o principal e mais urgente era resolver o problema do serviço militar dos jovens irmãos. É 
preciso lembrar que em um país em constantes guerras, o serviço militar durava pelo menos 6 anos e representava 
uma ausência prolongada do Instituto para qualquer vocação medianamente confirmada. 
Em uma congregação reconhecida, seus membros eram dispensados   do serviço militar com uma certificação de 
seu superior. Ele indicava que o interessado estava nomeado para uma escola e isso era suficiente. Como os irmãos 
maristas não estavam reconhecidos, se algum dos irmãos era chamado, tinha que se apresentar ou apresentar um 
substituto, o que na época da morte de Marcelino representava pagar a alguém uns 6.000 francos, ou seja, 15 vezes o 
salário anual de um Irmão.       
Desde o tempo do fundador, notou-se que a solução de pagar um substituto era aniquilante, e ele contatou o Pe. 
Mazelier, superior de uma congregação de irmãos professores reconhecidos, mas sem membros, para aceitar tempo-
rariamente alguns dos irmãos chamados a se apresentar para o serviço militar. Também se sabia que o governo não 
queria reconhecer nenhuma das novas congregações. 
Outros episódios em: Biografia do Ir. Francisco, em episódios – Champagnat

Ir. Francisco, primeiro Superior-geral do Instituto Marista

23. O problema da autorização legal

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PROVíNCIA INICIA PROCESSO QUE CULMINARÁ
NO CAPÍTULO PROVINCIAL

O lançamento da 1ª Assembleia Provin-
cial da Província Brasil Sul-Amazônia 
e o lançamento do 3º Capítulo Pro-

vincial levou-se a cabo online, no dia 13 de 
agosto, desde a capela da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
A temática que acompanhará a província no 
próximo triênio está representada pela frase 
“Ousemos a vida com esperança” e busca, a 
partir de reflexões e novos projetos, trabalhar 
em prol de iniciativas que sustentem o propó-
sito da missão marista, alinhada aos desafios 
e urgências da atualidade.

1ª Assembleia Provincial de Missão 
Marista
A Assembleia irá reunir Irmãos, Leigos/as, colaboradores/as 
e jovens convidados para partilhar aspectos importantes da 
missão, refletir sobre pontos de atenção e subsidiar os Irmãos 
Capitulares com proposições que devem ser levadas ao 3º 
Capítulo Provincial, para a tomada de decisões. 

Esse evento será realizado de forma online, 
de 26 a 29 de outubro, e contará com 
momentos formativos e de discussões 
sobre a atuação institucional projetada 
para o futuro. Durante esse mês de agosto, 
todos os espaços de missão marista estão 
realizando a Pré-Assembleia de Missão, 
que consistem em momentos de escuta 
com seus interlocutores para subsidiar as 
reflexões que serão feitas pelos participan-
tes da Assembleia.

3º Capítulo Provincial
O encontro reunirá os Irmãos Capitulares, 
em Veranópolis, durante os dias 23 a 

26 de novembro, para reflexão e tomada de decisões insti-
tucionais, como prioridades e os pontos de atenção para o 
próximo Triênio, e a eleição do Conselho Provincial. Durante 
a programação, também ocorrerá a cerimônia de posse do Ir. 
Deivis Fischer, nomeado como novo Provincial para o próximo 
triênio.

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/pt/ir-%E2%80%AF-deivis-alexandre-fischer-novo-provincial-de-brasil-sul-amazonia/
https://champagnat.org/pt/ir-%E2%80%AF-deivis-alexandre-fischer-novo-provincial-de-brasil-sul-amazonia/
https://champagnat.org/pt/brasil-sul-amazonia-inicia-processo-que-culminara-no-capitulo-provincial/
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BRASIL: COMUNIDADE INTERNACIONAL 
LAVALLA200> DE TABATINGA

SAMOA: IRMÃOS MARISTASCOLÔMBIA: NOVICIADO MARISTA «LA VALLA», 
MEDELLÍN

AUSTRALIA: RED BEND CATHOLIC COLLEGE 
FORBES

ESPANHA: "ENCONTROS HORIZONTES" EM 
ROXOS

mundo marista

LÍBANO: PROJETO FRATELLI

OCEANIA

ÚLTIMA REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL

“Falamos com vocês hoje para estabelecer um marco: 
a última reunião do Conselho da Oceania. Os marcos 
podem ser úteis porque nos incentivam a refletir sobre 

o passado e a olhar para o futuro. A liderança em tempos di-
nâmicos sempre requer habilidades diferentes das exigidas no 
passado”, disse o Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, 
durante a última reunião do Conselho Regional da Oceania, 
realizada no dia 17 de agosto (leia a mensagem completa, em 
inglês).
No último encontro, foi prestada uma homenagem a todos os 
maristas cujo empenho e trabalho permitiram que o conse-
lho funcionasse com tanta eficácia nos últimos 11 anos. Os 
ex-líderes da Unidade Administrativa desde 2010, os Irmãos 
Carl Tapp, Jeff Crowe, Julian Casey, David McDonald, Peter 
Carroll, Jean Marie Batick, John Hazelman. Os papéis de 
coordenação de Anthony Robison e, mais tarde, Kevin Wanden. 
Os muitos membros de comissões, grupos de trabalho, bem 
como membros anteriores e atuais do Conselho da Oceania. 
Este processo definiu o primeiro trabalho de formação da nova 
província que agora empreendemos.

“Como Marcelino, os líderes anteriores e atuais da região da 
Oceania acolheram a colaboração e a cooperação. Mesmo 
antes da criação do Conselho da Oceania, havia uma grande 
cooperação entre as Províncias de Melbourne, Sydney, Nova 
Zelândia e o Distrito da Melanésia, particularmente na forma-
ção e no laicato marista. O objetivo desses esforços de colabo-
ração era bastante simples: buscar contribuições de múltiplas 
perspectivas e valorizar diversos pontos de vista”, lembrou Ir. 
Josep Maria, referindo-se à formação do Conselho.

Ler a história do Conselho Regional da Oceania

https://champagnat.org/pt/ultima-reuniao-do-conselho-regional-da-oceania/
https://champagnat.org/pt/ultima-reuniao-do-conselho-regional-da-oceania/
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Quero ajudar! Mas por onde 
começo? Esse é o título do mais 
novo e-book lançado pelo portal 

Solidariedade que Aquece da Pro-
víncia Brasil Centro-Sul, em parceria 
com o programa Envolve da PUCPR, a 
fim de comemorar o Dia Nacional do 
Voluntariado, 28 de agosto.
Trata-se de uma cartilha digital com 
informações teóricas e práticas sobre 
como participar ou até mesmo desen-
volver ações solidárias próprias. 
O guia reúne dicas de especialistas 
e mostram como cada um pode se 
engajar, de acordo com sua disponibi-
lidade e gostos pessoais, em iniciativas 
sociais. Disponibiliza, também, estratégias que auxiliam no 
desenvolvimento de um plano de ação, sobretudo para tirar uma 
ideia de projeto do papel.
Além disso, a publicação traz um breve histórico do voluntariado 
no Brasil. Bem como os direitos e deveres do voluntário, como 
não cair em golpes, entre outras informações. 

>>> Acesse o guia digital aqui

VAMOS “VOLUNTARIAR”
O diretor executivo da Província Marista Brasil Centro-Sul (PM-
BCS), June Cruz, destaca que “voluntariar” é um ato de amor 
concreto para um mundo melhor. Dessa maneira, faz bem a 
quem recebe e, principalmente, a quem se dedica a fazer.
“Nosso objetivo é incentivar que as pessoas se comprometam 
com o tempo possível, muitas vezes utilizando a habilidade e a 
área do conhecimento que já possuem familiaridade. Queremos 
inspirar cidadãos e empresas a manterem essa corrente de 
solidariedade, onde quer que seja”, explica. 

EDUCAÇÃO PARA A SOLIDARIEDADE
Conforme ressalta Simone Tavares Zucchi, do Observatório de 
Educação para a Solidariedade da PUCPR e uma das autoras do 
guia, ajudar uns aos outros sempre foi uma necessidade. 
“Esse é um lembrete de que fazemos parte de uma comunida-
de global e, unidos como irmãos, somos corresponsáveis pelo 
bem-estar de todos. Mas como e por onde começar? Há várias 
formas de colocar em prática esse cuidado, uma delas é o 
voluntariado. Nesse material é possível encontrar algumas dicas, 
pontos de atenção, práticas de sucesso e várias outras informa-

ções sobre como ser voluntário”, destaca.
Juliana de Oliveira Souza, do Núcleo de Projetos Comunitários da 
PUCPR, orienta que, para atuação voluntária, além da vontade de 
gerar impacto positivo, é importante instrumentalizar-se. “É pre-
ciso saber os cuidados que devem ser tomados ao ser voluntário, 
formas de tirar seu projeto do papel, conhecer ações já realiza-
das. Esses e outros conteúdos você vai encontrar nesse guia”.

VOLUNTARIADO: CAMINHO PARA UM MUNDO MELHOR
“Vivemos em uma realidade muito desafiadora devido às ques-
tões problemáticas e complexas encontradas no cotidiano. Em 
contrapartida, há uma extensa gama de pessoas e instituições 
que se organizam para transformar a sociedade em um lugar 
mais justo e digno para todos”, observa Juliana. 
E, sem dúvida, uma das formas de atuação com esse objetivo é 
o voluntariado. 

HISTÓRICO DE SOLIDARIEDADE
Desde 2005, a PMBCS já realizou missões voluntárias em 48 
localidades. A saber, essas iniciativas contaram com a partici-
pação de mais de 2 mil jovens. Somente no Hospital Marcelino 
Champagnat e no Hospital Universitário Cajuru, por exemplo,400 
pessoas atuam como voluntários. 
Entre as campanhas sociais que a Instituição tem apoiado está 
o SOS Vila Torres. Mais de 6 toneladas de alimentos e mais de 
1.730 itens de higiene pessoal e produtos de limpeza foram ar-
recadados em um Drive Solidário realizado no dia 14 de agosto, 
em comemoração ao Dia do Marista. Um exemplo da união de 
diversos voluntários que se mobilizaram em uma corrente de 
ajuda ao próximo.

BRASIL CENTRO-SUL

CARTILHA DA PROVÍNCIA REÚNE DICAS
DE COMO SE ENGAJAR EM AÇÕES SOLIDÁRIAS

https://solidariedadequeaquece.marista.org.br/
https://conteudo.marista.org.br/guia_voluntariado
https://conteudo.marista.org.br/vila-torres
https://marista.org.br/noticia/dia-do-marista-drive-solidario-arrecada-mais-de-6-toneladas-de-alimentos-para-o-sos-vila-torres/
https://champagnat.org/pt/cartilha-da-provincia-brasil-centro-sul-reune-dicas-de-como-se-engajar-em-acoes-solidarias/
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OCEANIA

COMUNIDADES DE DIÁLOGO PARA
A NOVA PROVÍNCIA ESTRELA DO MAR

Na festa da Assunção, 
festa patronal do 
Instituto, os Irmãos 

Maristas da Oceania 
lançam as “Comunidades 
de Diálogo” em prepara-
ção para a nova Província 
Estrela do Mar, que será 
inaugurada em dezembro 
de 2022. Mais de 100 
irmãos de 15 países de 3 
continentes participaram do 
encontro online.

“Agora cabe a nós fazer 
dessas comunidades verda-
deiros fóruns de construção 
de familiaridade, família 
e fraternidade”, disse Ir. 
Peter Carroll, Provincial da Austrália.

A criação e o lançamento das “Comu-
nidades de Diálogo” ficaram a cargo do 
Comitê de Planejamento do Futuro das 
Unidades Locais, formado por Afaese 
Afaese, John Hazelman, Mark Kenatsi, 
Tony Leon, David McDonald e Graham 
Neist. “Comunidades de Diálogo” é um 
processo para iniciar a conversa com 
todos os Irmãos concernentes da Região 
da Oceania com o 
objetivo de se encon-
trarem em pequenos 
grupos (online) para 
se conhecerem e 
compartilharem 
sonhos e preocupa-
ções.

“A alegria, a boa 
vontade e a energia 
positiva dos parti-
cipantes são bons 
indícios de que o 
caminho a seguir 
será um sinal de 

esperança de ser marista nesta parte do 
mundo”, acredita Ir. Tony Leon.

Os Irmãos da Oceania, divididos em “co-
munidades”, reunir-se-ão mensalmente, 
até novembro de 2022.

A nova Província
A nova Província será inaugurada em 8 
de dezembro de 2022, durante o primei-
ro Capítulo, que se realizará em Mitta-

gong, Austrália, de 8 a 15 de dezembro 
de 2022.

Em 10 de maio de 2021, Ir. Ernesto, 
Superior-Geral, comunicou aos Irmãos 
da Província da Austrália e do Distrito do 
Pacífico que, a partir de 8 de dezembro 
de 2022, as duas Unidades Administrati-
vas serão os Irmãos Maristas da Provín-
cia Estrela do Mar. A nova Província será 
formada por dez países, com presença 
marista total no continente da Oceania.

A Província da Austrália e o Distrito do 
Pacífico estão agora passando para o 
próxima etapa de preparação para o 
estabelecimento da Província Estrela 
do Mar. Isso envolve uma série de 11 
grupos de trabalho que investigam 
questões que precisam ser abordadas 
ao formarem a nova Província. Os gru-
pos de trabalho fornecerão um relatório 
provisório no final de agosto de 2021. 
Os relatórios provisórios darão uma indi-
cação do Escopo do Trabalho para cada 
grupo e o cronograma indicativo para a 
sua conclusão.

https://champagnat.org/pt/comunidades-de-dialogo-para-a-nova-provincia-estrela-do-mar/
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SECRETARIADO DE LEIGOS

SEGUNDA ETAPA DO FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

Em julho começou a ETAPA II do Forúm inspirada no texto 
do Evangelho de Lucas: “E CAMINHAVA COM ELES (Lc 
24,15). Esta etapa dará ênfase aos ENCONTROS DE RE-

FLEXÃO EM NÍVEL LOCAL E NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Terá duração de um ano e finalizará em junho de 2022.
Esta fase compreende o estudo e aprofundamento em nível 
pessoal e comunitário dos temas propostos, que nascem dos 
quatro objetivos do Fórum Sobre a Vocação Marista Laical. 
A dinâmica se desenvolverá em pequenos grupos formados 
de irmãos, comunidades mistas, leigas e leigos vocacionados, 
fraternidades do MChFM ou outros movimentos, de maneira 
presencial, onde seja possível, ou virtual.
É importante destacar que cada unidade administrativa agenda-
rá esta etapa segundo suas possibilidades de programação 
interna, o que quer dizer que não é necessário abranger todos 
os meses atribuídos ao ano proposto.

• Dar a conhecer a proposta: julho de 2021
• Promover diálogos em pequenos grupos: julho de 2021 a 

maio de 2022
• Selecionar os 3 representantes: julho de 2021 a maio de 

2022
• Realizar o Fórum provincial/distrital: julho de 2021 a maio 

de 2022
• Enviar as conclusões da Unidade administrativa: até 30 de 

junho de 2022

De julho de 2021 a maio de 2022, cada Unidade administrativa:

• Dará a conhecer a proposta do Fórum Internacional.
• Criará diálogos entre todos os participantes, em pequenos 

grupos (comunidades), presencial ou virtual, segundo as 
orientações enviadas pelo Secretariado de Leigos.

• Selecionará, de maneira participativa, os representantes 
(Leigos e um irmão) para participar do Fórum Internacional. 
A participação deles será em novembro de 2022 (Roma – 

presencial) e em novembro de 2024 (virtual).
• Realizará um Fórum provincial/distrital, ou um evento simi-

lar presencial ou virtual, do qual participarão os represen-
tantes da fase local. Cada UA organizará essa experiência 
de acordo com sua realidade. Nela serão escolhidos os 
representantes da UA para o Fórum.

Até 30 de junho de 2022, as Equipes provinciais de animação 
laical enviarão ao Secretariado de Leigos os documentos con-
clusivos onde estejam registrados os resultados do processo 
local e provincial/distrital e os nomes dos representantes.

Fichas de reflexão para as reuniões comunitárias
Para apoiar o diálogo das comunidades, o Secretariado de 
Leigos Ampliado elaborou uma série de instrumentos, tanto 
para orientar a animação das Equipes provinciais ou distritais, 
como para ajudar na reflexão de cada fraternidade ou comu-
nidade de leigos e irmãos. Consiste em uma série de fichas 
para animar as reuniões e que tocam cada um dos objetivos do 
Fórum, com a intenção de fomentar a reflexão e o diálogo entre 
todos os leigos e irmãos envolvidos nesse processo, e de colher 
formalmente suas opiniões e contribuições para o Fórum.
As Equipes provinciais ou distritais responsáveis pelo Fórum em 
sua respectiva Unidade Administrativa animarão essa etapa e 
distribuirão esse material segundo o calendário que cada uma 
organizou.

Você poderá encontrar as fichas nesse link
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