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NOTÍCIASMARISTAS
CASA GERAL

O CONSELHO GERAL SE REÚNE COM OS SECRETARIADOS
E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Em junho e setembro, du-
rante as sessões plenárias, 
o Conselho Geral tradicio-

nalmente reserva uma semana 
para o diálogo direto com as 
secretarias e departamentos que 
auxiliam na animação do Insti-
tuto. A reunião desse mês, que 
começou na segunda-feira e ter-
minará no dia 11 de setembro, 
tem como tema “reconectando e 
fortalecendo nossa paixão”. 27 
irmãos e leigos estarão reunidos, 
alguns pessoalmente e outros 
virtualmente.
O espírito do encontro é descrito 
pelo Ir. Luis Carlos, Vigário Geral: 
“A Semana Colaborativa é um tempo que dedicamos 
para nos apoiar mutuamente na animação global do 
Instituto, para promover o Plano Estratégico de Ani-
mação e Governo, para facilitar diálogos generativos, 
para caminhar em coordenação, para criar sinergias 
e para compartilhar nossa fé, nossa vocação e nossa 
vida”.
O objetivo geral da reunião é conhecer, compartilhar 
e dialogar sobre a situação atual do Instituto e os 

https://champagnat.org/pt/o-conselho-geral-se-reune-com-os-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
https://champagnat.org/pt/o-conselho-geral-se-reune-com-os-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
https://champagnat.org/pt/o-conselho-geral-se-reune-com-os-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
https://champagnat.org/pt/o-conselho-geral-se-reune-com-os-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
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projetos de animação da Administração Geral.
Entre os objetivos específicos estão:
• Reconectar-se com a realidade e as intuições do Instituto 

durante esta situação “assimétrica” de pós-pandemia.
• Visualizar o desenvolvimento do Plano Estratégico e definir o 

itinerário para o período 2021-2025.
• Avançar em sinergia através da integração das áreas.
• Identificar, como comunidade, o momento eclesial e social 

que percebemos no mundo e que chama à missão e à vida 
religiosa e aos leigos.

• Favorecer os espaços necessários de diálogo e interação para as Áreas, 
Secretariados e Conselheiros Links em seus projetos comuns.

• Reunir, em primeira leitura, as visões sobre as propostas regionais a 
partir da Administração Geral.

• Refletir sobre liderança: lições aprendidas, desafios 
e sucessos.

• Continuar a formação sobre a cultura de proteção 
de menores.

• Celebrar nossa fé como comunidade animadora do 
Instituto.

• Celebrar Maria como discípula em movimento, 
inspirando respostas e serviços.

• Aprofundar as relações interpessoais e oferecer 
espaços para a vida comunitária.

Tempo da Criação - 1 de setembro/4 de outubro
"O Tempo da Criação é a celebração cristã anual de oração e ação pela nossa casa comum motivada pelo Papa 
Francisco. A família ecumênica ao redor do mundo se une para rezar e proteger a criação de Deus. 
"Para cuidar de nossa casa comum, todos temos que passar por uma alfabetização ecológica e revisar nossos 
hábitos de consumo. É preciso desenvolver uma ética do cuidado.
Imaginemos como esse tema da ecologia do cuidado de nossa casa comum poderia ser contemplado em 
decisões importantes 
com respeito a estruturas, 
construções, utilização de 
recursos… e sobretudo 
a influência positiva 
que poderíamos ter em 
tantas pessoas, famílias, 
crianças e jovens que, em 
suas decisões cotidianas, 
vão transformando 
o mundo. Para tanto 
trata-se de fazer efetivo 
este tema da formação 
na ecologia, utilizando 
nossas estruturas 
educativas e pastorais"

(Ir. Ernesto Sánchez,
Lares de Luz) Conselho Geral dos 4 ramos da Família Marista - Manziana, maio de 2021

https://champagnat.org/pt/o-conselho-geral-se-reune-com-os-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
https://champagnat.org/es/comunidades-de-dialogo-para-la-nueva-provincia-estrella-del-mar/
https://champagnat.org/pt/o-conselho-geral-se-reune-com-os-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
https://champagnat.org/pt/o-conselho-geral-se-reune-com-os-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
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Na semana passada, os diretores 
das escolas maristas da Catalunha 
se reuniram em encontro promovido 
pela Equipe de Vida Marista, do qual 
participou também o Ir. Pere Ferre, 
Provincial. Entre os objetivos do en-
contro estavam: projetar juntos, cuida 
da vida marista, construir comunida-
de e a rede marista.

moçambique
O Sr. Benjamin Floria (advogado) e 
os Irmãos Geraldo Medida e Jaime 
Barbosa, da Província de Composte-
la, viajaram de Maputo para a Escola 
Marista de Nivava para promover, 
defender e dar a conhecer os 
Direitos e Salvaguarda da Criança. 
Participaram da oficina 266 alunos, 
11 professores e 14 membros do 
Conselho Escolar. Os participantes 
estavam ansiosos para aprender 
com os palestrantes.

5 de setembro: dia da amazônia
“Estar na Amazônia nesse momento 
em que todos os olhares se voltam 
para ela é uma grande oportuni-
dade, mas também, um grande 
desafio. Colaborar com o despertar 
de uma nova consciência e ajudar 
na formação das pessoas, sobretudo 
dos jovens, é importante para que 
eles percebam a importância da 
Amazônia para a sua vida e para 
a vida das novas gerações” (Ir. Ronil-
ton Santos, Comunidade Marista de 
Lábrea).

américa centraL
Em 5 de setembro, faleceu o Irmão 
mais idoso do Instituto, Ir. Zósimo 
Pérez Mañueco, na Cidade da Gua-
temala, aos 102 anos de idade. Ele 
prestou o seu serviço como Provincial 
de Cuba-América Central, de 1961 a 
1969, e como Tesoureiro Provincial, 
de 1969 a 1990.

Os diretores das 15 escolas 
maristas da Colômbia, Provín-
cia de Norandina, reuniram-se 

pessoalmente de 18 a 20 de agosto nas 
instalações da administração provincial, 
com o objetivo de refletir sobre a reali-
dade das instituições educacionais neste 
momento em que a atividade em sala de 
aula foi reativada.

Na abertura da reunião, o Irmão Orlando 
Escobar, Animador Provincial, convidou-
os a continuar sendo faróis de luz em 
meio às suas comunidades, após as 
mudanças provocadas pela crise pandê-
mica, e assim continuar o legado de São 
Marcelino Champagnat.

O dia começou com uma troca de 
experiências sobre o desenvolvimento de 
projetos educacionais em tópicos espe-
cíficos como educação religiosa escolar, 
matemática, inglês e outros.

Embora mantendo as medidas de bios-
segurança, os diretores compartilharam 
diferentes espaços onde, em grupos 
de trabalho, contaram sua experiência 
pessoal dos últimos meses, assim como 
a mudança que a execução de ativida-
des acadêmicas por meio da virtualidade 
implicou.

Os professores expressaram sua 
satisfação por esta oportunidade de 
reencontrar-se depois de dois anos, 
tudo em um clima de fraternidade e 
unidade marista: “É uma oportunidade 
de celebrar a vida, é uma experiência 
que sempre foi muito significativa para 
nós porque enriquece nosso trabalho 
nas instituições educacionais dia após 
dia”, expressou Diana Lozano, diretora 
da Escola Soledad Torres Acosta em 
Bogotá.

No terceiro dia da reunião, o Irmão 
Leonardo Yepes, Coordenador Nacional 
de Educação, apresentou as “Diretrizes 
Inspiradoras para a Missão Educativa 
na Província Norandina”, um documento 
que busca fornecer diretrizes pedagógi-
cas e servir de referência para os ajustes 
necessários nos diferentes projetos 
educacionais.

Finalmente, com estas diretrizes inspi-
radoras, o irmão Leonardo convidou os 
educadores participantes deste encontro 
para responder às necessidades das 
crianças e dos jovens, sincronizando três 
conceitos-chave: Evangelização, Solida-
riedade e Educação.

Vídeo no FaceBook

COLÔMBIA

ENCUENTRO DE RECTORES MARISTAS

https://fb.watch/7T9veu6P-D/
https://champagnat.org/pt/encontro-dos-diretores-de-escolas-maristas/
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O projeto da Rede Global 
Marista de Escolas foi uma 
das respostas ao apelo do 

XXII Capítulo Geral, que está sendo 
conduzido pelo Conselho Geral, por 
meio do Secretariado de Educação e 
Evangelização.

Desde o início, era o desejo de se desen-
volver a iniciativa de forma colaborativa e, 
por isso, segue um processo muito par-
ticipativo, em que a rede se tece a partir 
da contribuição de todos os envolvidos 
na comunidade educativa marista. Nesse 
momento, os elementos essenciais para a 
rede global que se pode destacar, a partir 
dos sonhos projetados por aqueles que 
participaram da primeira fase cocriativa, são:

Tece-se sendo fiel a sua natureza: fraterna, evangelizadora, 
colocando no centro a pessoa, especialmente os mais vulne-
ráveis.
Valoriza a diversidade na unidade, modelando a unidade em 
meio à diversidade, sem deixar ninguém para trás, enfrentan-
do as crises de forma diferente, regional, global, não apenas 
provincial.
É construída a partir da participação, do diálogo, da partilha, da 
solidariedade, envolvendo todos os atores da educação (Profes-
sores, crianças, famílias…)
Vigorosa, inspiradora, inovadora.
Permite estarmos conectados, compartilhar, crescer e aprender. 
É uma rede próxima, conectada, global, tecnológica, inovadora, 
com impacto e que chega até a quem não tem internet.
Baseia-se nas relações e as constrói, estabelecendo alianças 
com entidades importantes em relação à educação, compar-
tilhando recursos, promovendo o intercâmbio de professores e 
estudantes entre as nossas instituições.
Tem impacto na sociedade e em suas comunidades, superando 
fronteiras, contagiando vida, espírito marista e solidariedade. 
Constrói a excelência educativa oferecida em todas as escolas, 
independentemente de seu nível.
A Rede se está criando entre as várias esferas do Instituto. As 
próximas fases continuarão ajudando a concretizar a forma que 
terão os anéis que estão sendo projetados.

Atualmente, com a contribuição de todos, já apareceram várias 
áreas onde se vislumbram oportunidades:

Qualidade educativa – conexão – intercâmbio – inovação – 
tecnologia – evangelização – transformação social.

Estas áreas nos ajudarão a reunir uma grande quantidade de 
propostas de ação que nascem do trabalho colaborativo e que 
serão, em seguida, realizadas.

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 Secretariado de Educação e 
Evangelização, em colaboração com a Rede de Editoras Ma-
ristas, está organizando o lançamento da rede que acontecerá 
de 25 a 29 de outubro de 2021. Se estiver interessando nos 
encontros que serão promovidos durantes esses dias, visite o 
evento no FaceBook e clique no botão “participarei”: https://
fb.me/e/ZUqAxJ1I

Outras informações sobre a Rede estão disponíveis nesse 
link.

CASA GERAL

REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS:
UMA REDE QUE VAI SENDO TECIDA

https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
https://fb.me/e/ZUqAxJ1I
https://fb.me/e/ZUqAxJ1I
https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
https://champagnat.org/pt/rede-global-marista-de-escolas-uma-rede-que-vai-sendo-tecida/


8 I SETEMBRO I 2021

notícias maristas 693

5

MOÇAMBIQUE: MARISTA NO NIVAVA

MALAWI:  NOVICIADO DE MTENDEREFILIPINAS: COLÉGIO NOTRE DAME DE KIDAPAWAN

EL SALVADOR: COMUNIDADE DE TALNIQUEBANGLADECHE: ST. MARCELLIN SCHOOL EM 
GIASNAGOR

mundo marista

LA VALLA, FRANÇA

O contato entre os Irmãos Maristas e os Irmãos da Instrução Cristã de Valence, conhecidos como os Irmãos 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dirigidos pelo Padre Mazelier, foi se estreitando. Lembremo-nos de que essa 
pequena Congregação havia recebido, em tempos mais favoráveis, o reconhecimento legal do governo 
francês. Essa situação a colocava ao abrigo do serviço militar, que então durava seis, sete ou oito anos. Os 
Irmãos Maristas puderam se beneficiar desse privilégio, indo dar aulas nas escolas do Padre Mazelier, quan-
do chegava o momento de seu serviço militar. Agora, apresentava-se a ocasião de realizar uma união total 
entre os dois grupos.
Os Irmãos de Saint-Paul eram uns quarenta. Haviam fundado os seguintes 
estabelecimentos:    Châteuneuf-d’lsère, Le Puy-Saint-Martin, Saint-André-de-
Roquepertuis, Saint-Paul-les-Romans, Montelier, Rochegude, Barjac, Rivière, 
Séhon-Saint-Henri, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Eyragues, Courthézon, Tulette y 
Chaumont.
O acordo de união foi assinado em 1842, e incluía a união com um mesmo supe-
rior geral, o Padre Colin, e com o diretor geral, o Irmãos Francisco; a criação de 
províncias autogovernadas; conservar o noviciado em Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
e que a nova sociedade levaria o nome de Irmão de Maria da Instrução Cristã.
Em 1844, os Irmãos Maristas realizaram a união com os Irmãos da Instrução 
Cristã de Viviers em termos semelhantes aos celebrados com os Irmãos de 
Saint-Paul. A partir desse momento, pode-se dizer que os membros da nova 
congregação teriam uma área de apostolado ampliada pelos departamentos de 
Drôme, Isère, Hautes-Alpes, Ardèche, Haute-Loire e la Loire e poderiam evitar, 
mais ou pelo menos legalmente, os 6-8 anos de serviço militar.
Otros episodios

Ir. Francisco, primeiro Superior-geral do Instituto Marista

24. União dos Irmãos de Saint-Paulo e de Viviers

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/


8 I SETEMBRO I 2021

notícias maristas 693

6

Tendo completado sua preparação e discernimento 
“online” para aderir à iniciativa Lavalla200>, Maria Liezel 
Igoy, uma leiga marista das Filipinas (Província East Asia) 

acaba de chegar na África do Sul para fazer parte da comu-
nidade Atlantis, onde a esperavam o Ir. Tony Clark (Austrália), 
Mariana Moroñes, Denise Hernández (México) e o irmãoPaul 
Bhatti (Paquistão). Liz Igoy era professora secundária da Escola 
Marista de Marikina.
“Como voluntária, você fará a diferença na vida das pes-
soas com quem viverá e também crescerá como pessoa na 
Província da África Austral”, disse o Ir. Dominador Santiago, 
Provincial da East Asia, durante a celebração de envio. Ele 
também expressou seu agradecimento ao Ir. Edgar Ceriales, 
Coordenador do Voluntariado Marista da Província East Asia, e 
ao Ir. Jeff Crowe, da CMI, responsável pelo acompanhamento 
das Comunidades LaValla200>, por preparar a Sra. Maria 
Liezel Igoy para sua missão, apesar dos desafios nesta época 
de pandemia.
O Ir. Allan De Castro, presidente da Comissão de Missão da 
Província East Asia, destacou a comunhão de Maria Liezel com 
os Irmãos Maristas e os Leigos Missionários Maristas como co-
rresponsável   com eles na missão Marista da Cidade do Cabo, 
especialmente com os jovens e juventudes marginalizados.
Por sua vez, John Benjamin Balatbat, diretor da Escola Marista 
Marikina, disse que “ela é uma educadora e líder marista que 

tem tranquilidade, centralidade interna e objetivos definidos. 
Maria possui uma força silenciosa que lhe permite manter a 
calma diante dos desafios e não se deixa perturbar facilmente 
por contratempos ou fracassos. Tenho certeza de que ela se 
sairá bem em sua missão na África do Sul”.
Os irmãos que participaram da celebração de forma virtual 
reafirmaram seu apoio por meio da oração pela missão de 
Maria junto aos jovens e aos necessitados, nos lugares onde a 
missão nem sempre é fácil.
Grata pelas orações, bons votos e carinhosas mensagens, a 
Sra. Liz Igoy respondeu: “Meu coração está repleto de todos 
esses preparativos, mensagens e apresentações. Agradeço 
todo o amor, apoio, fé, alegria e espírito de família que recebi”.

BRASIL CENTRO-NORTE 

PROVÍNCIA PROMOVE O INGRESSO NA UNIVERSIDADE 
PARA JOVENS CARENTES

No dia 21 de agosto foi lançando um projeto solidário cha-
mado “Aprova Marista Solidário”, que acompanhará, até 
o final do ano, a 30 jovens carentes do Rio de Janeiro na 

trajetória rumo ao ingresso na universidade. O Projeto provincial 
conta com o apoio do Colégio Marista São José e da paróquia 
São Camilo de Lellis.
Os 30 jovens terão aulas de segunda a quinta-feira, a partir das 
18,30, abrangendo todas as disciplinas. Os professores serão do 
Colégio Marista, que prestam o serviço de maneira voluntária.
O projeto visa fortalecer a formação dos jovens para possibilitar 
o ingresso, no próximo ano, na universidade pública.

ÁFRICA DO SUL

DE FILIPINAS PARA A COMUNIDADE INTERNACIONAL 
LAVALLA200> DE ATLANTIS

https://champagnat.org/pt/comunidade-itnernacional-lavalla200-de-atlantis/
https://champagnat.org/pt/provincia-brasil-centro-norte-promove-o-ingresso-na-universidade-para-jovens-carentes/
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Cerca de 75 líderes do sistema 
escolar marista, diretores de 
escolas, professores, pais, 

antigos alunos e alunos atuais se 
reuniram on-line, no dia 26 de 
agosto de 2021, durante o Pré-
Conferência sobre a Rede Global 
Marista de Escolas.

Participaram deste evento, que é inter-regional, as regiões da 
Ásia e da Oceania sonhando e criando os processos conducen-
tes à atualização da rede de escolas. Esta foi a primeira entre 
as três oficinas planejadas para ocorrer entre os meses de 
agosto e outubro. Esta também é a segunda etapa da reflexão 
de cocriação para o lançamento oficial da rede. Os participan-
tes (dirigentes de redes, diretores de escolas, professores, pais, 
ex-alunos e alunos atuais) compartilharam suas aspirações e 
esperanças para transformá-las em propostas concretas que 
conduzam a uma linha de ação no desenvolvimento prático da 
Rede.

O espírito de família marista foi visível ao longo das sessões e 
para continuar a fomentar o espírito de codesign que foi inicia-
do com os coordenadores de educação nas primeiras oficinas, 
continuamos a desenvolver a metodologia de investigação 
apreciativa que incentiva o diálogo e o encontro na concepção 
das propostas. Miriam Subirana, fundadora do Instituto de 
Diálogos e Investigação Apreciativa e Pep Buetas, profissionais 
da metodologia, deram continuidade à facilitação dos trabalhos, 

cujo objetivo principal foi o de 
apresentar e difundir o sonho e a 
cocriação da Rede Global Marista 
de Escolas.

Partindo das discussões e re-
flexões, em síntese, os elementos 
que foram considerados prioritá-
rios para desenvolver a rede são:

Que a Rede forneça acesso à Internet e à tecnologia.
Que a estrutura e liderança da Rede forneçam meios de cone-
xão nacional e internacional.
Que seja implantada uma plataforma digital que facilite a inte-
ração e a interconectividade das escolas maristas.
Que se torne um fórum de conexão de pessoas e troca de 
recursos e ideias.
Que deve promover a partilha entre todos, favorecer a inclusão 
e a igualdade das mulheres.
Que comunicação e publicidade adequadas sejam postas em 
prática para promover o projeto.
Que o treinamento seja organizado para educadores e líderes 
do sistema, de tempos em tempos.
O lançamento oficial da Rede Global acontecerá na 
última semana de outubro, com uma série de ativida-
des que envolverão todos os maristas de Champag-
nat. Esteja preparado para se juntar à equipe e fazer 
parte do evento marcante na vida da Missão Educativa 
Marista.

CHAMPAGNAT GLOBAL

REDE MARISTA GLOBAL DE ESCOLAS:
OFICINA PARA ÁSIA E OCEANIA

https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/escolas-maristas/
https://champagnat.org/pt/rede-marista-global-de-escolas-oficina-para-asia-e-oceania/
https://champagnat.org/pt/rede-marista-global-de-escolas-oficina-para-asia-e-oceania/
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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

SRI LANKA

FORMAÇÃO ONLINE PARA JOVENS IRMÃOS PROMOVIDA 
PELO NOVICIADO DE TUDELA

Não poder frequentar 
centros educacionais 
em todo o mundo tem 

causado muita solidão e 
frustração, e alguns estão à 
beira do desespero. Mas o 
Zoom e outras plataformas 
ofereceram um caminho 
alternativo para alguns. Em 
nosso mundo marista, nos-
sos jovens irmãos de votos 
temporários se situam nesse 
último caso.

Aqui em Tudela, Sri Lanka, 
percebemos que nossos 11 
jovens irmãos, após a primeira profis-
são, não poderiam ir a lugar nenhum 
no curto prazo, então, além de ensi-
nar nossos noviços online, decidimos 
estabelecer uma estrutura semelhante 
de cursos online para esses irmãos. 
Também convidamos outros jovens 
irmãos de todo o mundo para participar 
de qualquer sessão de sua escolha.

Complementado pelos programas de 
teologia oferecidos pelas universidades 
online e pelo IFRS em Manila (onde os 
irmãos deveriam fazer sua formação 
de pós-noviciado), parece que esta-
mos obtendo um benefício muito bom 
dessas circunstâncias difíceis.

Até agora temos nos beneficiado dos 
minicursos oferecidos pelas seguintes 
pessoas.

Cursos de curta duração em Tudela (os 
números se referem às sessões de 90 
minutos):

• Ir. Chinthana Nonis, sobre “Com-
promisso com os jovens e proteção 
da infância” [2]

• Arcabispo Mark Coleridge, retiro 
online de três dias, [4]

• Ir. Jeff Crowe, “Vida e missão 
intercultural” [5]

• Ir. Seán Sammon, “Sexualidade hu-
mana e castidade no celibato” [6]

• Ir. David Hall, “Maria: Sempre 

antiga, sempre nova” [2]
• Ir. Tony Leon, “Ser Vulnerável” e 

“Mentoring” [2]
Os próximos cursos incluem:

• Ir. Rod Thomson, “Acompanhamen-
to vocacional” [2]

• Ir. Ray Arthur, “Patrimônio marista” 
[15]

• Tony Clarke, “O chamado universal 
à santidade” [1]

• Nathan Ahearn, “Utilizando espaços 
para os jovens” [1]

• Ryan Gato, “Retiros maristas” [1]
• Ir. Michael Sexton, “Comunidade” 

[2]

Ir. Rod Thomson – Noviciado de Tudela
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