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■ Na segunda-feira, os Irmãos Luis Carlos, Vigário geral, 
Libardo e Goyo, economato geral, e Ben, conselheiro geral 
se reuniram com o Legal Structures Committee to continue 
the process of establishing legal entities in support of Marist 
mission.
■ Na semana passada, Andrea Rossi, diretor de FMSI, parti-
cipou do encontro sobre solidariedade Marista nas américas 
promovido pela Rede Corazón Solidario.
■ O Ir. Ben e Josep Maria, conselheiros-gerais, se reuniram, 
na segunda-feira, com Agnes Reyes, do Secretariado dos Lei-
gos, para criar sintonia no acompanhamento da vida laical ma-
rista na região da Oceania.
■ Na terça-feira o Ir. Ben se encontrou com os Irmãos Peter 

Caroll e John Hazelman e o comitê executivo para a futura pro-
víncia Star of the Sea, na Oceania.
■ No mesmo dia, Ir. Mark e Diugar, do Secretariado de Educa-
ção e Evangelização, participam do encontro online da Comis-
são de Educação da UISG e USG.
■ Na terça, quarta e quinta-feira, o Secretariado de Educação 
e Evangelização (Irmãos Beto, Mark junto com Diugar e Javier) 
realiza encontros com os Coordenadores de Educação das Uni-
dades Administrativas em vista do lançamento da Rede Global 
Marista de Escolas, de 25 a 29 de outubro.
■ Na quarta-feira, realiza-se a reunião da Comissão Interna-
cional de Missão, da qual participam os Irmãos Luis Carlos, 
Ben e Ken.

administração geral

COMISSÃO INTERNACIONAL DE MISSÃO MARISTA

FORMAR BONS CRISTÃOS E CIDADÃOS VIRTUOSOS

A sétima mensagem da Comissão 
de Missão trata do desafio para a 
vida e missão maristas de formar 

bons cristãos e cidadãos virtuosos. Foi 
um convide já feito já por São Marcelino 
Champagnat aos seus primeiros Irmãos 
e hoje, mais do que nunca, ainda define 
nossa missão como educadores maris-
tas, quer sejamos irmãos ou leigos.

A mensagem foi escrita por Christophe 
Schietse, Secretário para a Missão 
da Região Marista da Europa, a partir 
das reflexões feita pelos membros da 
Comissão.

O texto sublinha o empenho marista em 
educar à cidadania e a evangelizar, bus-
cando compreender a complexidade do 
mundo, os processos de interdependên-
cia, sustentabilidade e promovendo uma 
cultura de encontro para trabalhar, cons-
truir e colaborar ativamente. Este êxito 

se alcança graças à “educação integral e 
inclusiva que não quer se confinar à sala 
de aula, mas que abraça uma variedade 
de experiências de vida, processos de 

aprendizagem e momentos educativos 
e pastorais onde o outro é acolhido 
em sua diferença – seja ela cultural, 
social, étnica, religiosa ou de gênero 
– a fim de descobrir nessa pessoa o 
esplendor da imagem de Deus”.

A Comissão Internacional, formada 
por Irmãos e Leigos, assumiu a tarefa 
de refletir sobre a centralidade da 
missão marista no mundo de hoje.

Se desejar partilhar suas ideias, refle-
xões ou experiências com a Comissão 
sobre esta mensagem, escreva para 
fms.cimm@fms.it

Nesse link é possível consultar as 
mensagens publicadas a partir de 

janeiro.

Baixar PDF: English | Español | Français 
| Português
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“Os alunos não têm livros e, por isso, no fim das aulas pedem os 
livros emprestados para copiarem a matéria. Estava à porta da escola 
quando chegou uma aluna para pedir um livro emprestado. Chama-se 
Domingas, está no 10° ano e já tem uma filha de 3 anos. A Domingas 
perguntou-me sobre o que eu estava a achar do Nivava e eu disse-lhe 
que estava encantado com a felicidade das pessoas e como sorriam e 
eram acolhedoras. Disse-lhe que em Portugal as pessoas andam sempre 
preocupadas com coisas sem importância, como comprar um novo 
telemóvel, ou viajar, ou ter cada vez mais roupas novas… Ela respondeu-
me: “Irmão, é porque aqui as pessoas não mostram a tristeza e a 
preocupação que vivem”.
A Domingas tem razão... aqui as pessoas são muito resilientes, mas têm 
de se preocupar até com o que vão comer amanhã ou se não vão comer... 
Mas a verdade é que não semeiam tristeza. Até as crianças que aparecem 
aqui todos os dias (que eu sei que têm fome) nunca me pediram nada. Só 
me pedem para repetir vezes sem conta o mesmo truque de magia.”

(Ir. Jaime Barbosa, de Portugal, falando da sua experiência em Moçambique)

MISSÃO EDUCATIVA MARISTA

QUARTA REUNIÃO DA EQUIPE
DE REVISÃO DO DOCUMENTO

A quarta reunião da equipe de revisão da abor-
dagem marista sobre a educação baseada no 
documento “Missão Educativa Marista – Um 

Projeto para o Nosso Tempo“, foi realizada on-line, 
em 8 de setembro de 2021.
O Diretor do Secretariado de Educação e Evangeli-
zação, Ir. Carlos Alberto Rojas, repassou o trabalho 
realizado pela equipe, desde o início, e convidou a 
todos para entrar na nova fase da tarefa que lhes foi 
confiada.
Durante a discussão, os membros da equipe refleti-
ram se o documento que atualmente existe deveria 
ser revisado ou reescrito. Depois de ler o documento 
e ver sua relevância para a missão marista hoje, os membros 
concordaram em revisá-lo, expandi-lo e adaptá-lo às tendên-
cias atuais da sociedade e do mundo marista.
O ponto alto da reunião foi, portanto, a vontade da equipe 
de desenvolver uma introdução para a próxima tarefa que se 
concentra no tema do meio ambiente e nos acontecimentos no 
mundo marista que afetarão a vida e os valores educacionais 
maristas.

Para o próximo encontro, a equipe focará nos seguintes 
aspectos:
• estudo do contexto “externo” que influencia e afeta a 

missão marista.
• exploração das atuais “SOMBRAS DE UM MUNDO FECHA-

DO” e como “PENSAR E GERAR UM MUNTO ABERTO”, 
projetanto como isso influencia a missão marista agora e 
no futuro. Isto é inspirado nas partes 1 (9-53) e 3 (87-
127) de “Fratelli Tutti”, a encíclica do Papa Francisco 
sobre o importante tema da Fraternidade (Somos todos 
irmãos).

O tema indicado será trabalho em grupos de dois, destacando 
os elementos que têm maior impacto na missão marista hoje.
O futuro da missão depende do esforço coletivo de todos os 
maristas de Champagnat para inovar e se adaptar às tendên-
cias que manterão o carisma vivo a serviço das crianças e dos 
jovens. Todos são chamados a colaborar com a equipe que 
revisa o documento para que a tarefa do grupo seja frutífera.

Comissão de revisão de “Missão Educativa Marista”

https://champagnat.org/es/comunidades-de-dialogo-para-la-nueva-provincia-estrella-del-mar/
https://champagnat.org/es/cuarta-reunion-del-equipo-de-revision-del-documento-mision-educativa-marista/
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Dois Irmãos realizaram sua primeira 
profissão no Instituto no último dia 11 
de setembro. O Ir. Karalo Ratuyada 
professou os votos em Lomeri, Fiji e o 
Ir. Melchor Nowelle em Mulivai, Samoa.

NoviciaDo EstaDos UNiDos
No domingo, 12 de setembro, Robert 
Dittus e Ryan Ritcher, realizaram a 
celebração de vestição, que marca o 
início do noviciado. A celebração, da 
qual participaram o Ir. Provincial, Br. 
Dan, e o Ir. Séan, Mestre de Noviços, 
foi transmitida pelo FaceBook. Os 
dois jovens farão o noviciado em 
Poughkeepsie, Nova Iorque, junto 
com Carlos Peña, de Portugal, da 
Província de Compostela.

comPostEla
As equipes provinciais de Educação e 
Evangelização, Missão Social e Servi-
ços Institucionais iniciaram um novo 
curso em sintonia com toda Europa 
sob o lema. #MaristasESCUCHA. O 
Ir. Óscar Martín, Conselheiro Geral, 
apresentou as linhas de trabalho 
conjunto para este novo ano acadê-
mico no qual também estão inseridos 
a Rede Global Marista de Escolas, o 
Pacto Global de Educação e o Fundo 
Marista para a Família Global.

asia
A Comunidade Marista de Talit, na 
Índia, recebeu dois novos Aspirantes 
Maristas: Polu Sateesh Reddy & 
Rohid Tigga. E dois postulantes, Sho-
vo Chiran e Shohel Costa, iniciaram 
seu programa de postulantado em 
Mymensingh, Bangladesh.

O Irmão Ernesto Sánchez, Superior-
-geral do Instituto, anunciou no 
dia 15 de agosto, a nomeação 

do Irmão Venceslas Baindekeli como 
Superior da Província da África Centro 
Leste (PACE). Ele começará seu primeiro 
mandato de três anos durante o Capítulo 
Provincial que acontecerá de 14 a 17 de 
dezembro.

Irmão Ernesto manifestou seu agradeci-
mento ao Ir. Venceslas: “Sua experiência 
como Conselheiro Provincial e Vice-pro-
vincial, sua delicadeza e capacidade de 

escuta, assim como sua participação 
como o delegado no XXII Capítulo Geral, 
o ajudarão a cumprir essa missão ao 
serviço do Instituto.

O Ir. Venceslas substituirá o Irmão 
Théoneste Kalisa, Provincial desde 2015. 
Na carta enviada aos Irmãos da Provín-
cia, O Ir. Ernesto também agradeceu ao 
Ir. Théoneste: “Muito obrigado pela sua 
entrega, pela sua atenção aos irmãos e 
aos leigos, por acompanhar situações às 
vezes não tão fáceis”.

Ir. Venceslas Baindekeli
O Ir. Venceslas nasceu em Kisangani (R.D.C.), em 15 de novembro de 1973. Fez sua 
primeira profissão em Save (Ruanda), em 2001, e seus votos perpétuos em Kisangani, 
no dia 26 de agosto de 2006.

Seu pai é BOLUNDA Christophe, e sua mãe, YOHA Modestine. Fez seus estudos 
superiores em Kinshasa, depois dos dois anos no MIC. Tem titulação em matemática. 
Continuou seus estudos na Universidade de Kinshasa (UNIKIN), para obter o diploma 
de especialização em matemática.

O Ir. Venceslas é conselheiro provincial desde o V Capítulo Provincial e atualmente é 
também Vice-provincial. Vive na comunidade de Kinshasa (R.D.C.) como superior da 
comunidade e exerce seu apostolado na escola, como diretor.

ÁFRICA CENTRO LESTE

IR. VENCESLAS BAINDEKELI BEIMOYATO 
NOVO PROVINCIAL

https://www.facebook.com/MaristsUSA/videos/350929526776082
https://maristascompostela.org/equipos-a-la-escucha/
https://champagnat.org/pt/ir-venceslas-baindekeli-beimoyato-novo-provincial-da-africa-centro-leste/
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Na comunicação do Irmão Francisco com todo o Instituto, destacam-se as 
Circulares. Nelas são abordados os mais diversos temas, desde notícias 
familiares, falecidos, instruções, aspectos de disciplina e felicitações. Uma 
das mais importantes é a circular Sobre o Espírito de Fé, escrita entre 1848 e 
1853, e publicada em quatro seções. Nela é apresentada a primeira síntese da 
espiritualidade da jovem congregação.
“É ser cristão e viver como cristão, isto é, pensar, falar e agir de acordo com o 
Evangelho e de acordo com o Evangelho”. 
Como Jesus, “amemos o que ele amou, valorizemos o que ele valorizou, des-
prezemos o que ele desprezou e ajamos como ele agiu”.
“Como professores religiosos em primeiro lugar, somos responsáveis   por 
nosso estado de ensinar as verdades da fé aos nossos alunos, para fazê-los 
conhecer e amar a Jesus Cristo, visto que queremos torná-los bons cristãos”. 
“O conhecimento e o ensino da religião sempre serão a meta e o fim de todos 
os nossos estudos e de todas as nossas aulas, pois devemos aprender e ensi-
nar as ciências profanas apenas para podermos divulgar, com mais autorida-
de e frutos, a ciência da religião”.
“Acrescentemos, o espírito dos Pequenos Irmãos de Maria: o seu carácter distintivo deve ser um espírito de humildade 
e simplicidade, que os leve, a exemplo da Virgem Santíssima, sua mãe e modelo, a ter uma predileção particular pela 
vida oculta, pelos trabalhos humildes, pelos lugares e classes mais pobres, que os conduza a fazer o bem em todos os 
lugares, sem barulho e sem brilho, que os acaricia com uma educação modesta e menor, porém sólida e religiosa”. 
“Os meios são quatro: a leitura assídua e a meditação da palavra de Deus, o espírito de oração, a comunhão fre-
quente e o exercício sagrado da presença de Deus”. 
Outros episódios

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

25. Primeira síntese da Espiritualidade Marista
    (Circular sobre a Fé)

No domingo, 5 de setembro, cerca de 
cinquenta irmãos do Distrito do Pacífico 
se reuniram para um encontro Zoom para 

discutir a espiritualidade marista e a ecologia. 
Depois de uma oração liderada pelo irmão Anite-
lea, os participantes assistiram a um videoclipe 
organizado pelo irmão Sean Sammon para iniciar 
o tema. A discussão foi facilitada pelo irmão 
Christopher.
Após a apresentação, os Irmãos se dividiram em 
pequenos grupos para discutir onde Maria entrou 
em suas vidas à medida que progrediam em 
suas vidas. Nesse período, também assistiram ao 
vídeo “O que é espiritualidade”.
A atividade seguinte teve como tema uma discussão sobre 
“Cuidar da Mãe Terra”, que começou com uma apresentação 
em PowerPoint feita pelo irmão Christopher. Os Irmãos, então, 
se dividiram em grupos para discutir onde a Espiritualidade 
Marista entrou na Eco espiritualidade em nossas vidas hoje. 

Suas descobertas e opiniões foram então compartilhadas por 
todo o grupo.
Os participantes encerraram a manhã discutindo o Projeto Lo-
meri e as possibilidades sobre ele e, em seguida, encerraram a 
manhã com uma oração final.

DISTRITO DO PACÍFICO

IRMÃOS DISCUTEM ESPIRITUALIDADE
E ECOLOGIA MARISTA

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/pt/irmaos-do-distrito-do-pacifico-discutem-espiritualidade-e-ecologia-marista/
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ESTADOS UNIDOS: INÍCIO DO NOVICIADO EM 
POUGHKEEPSIE, NOVA IORQUE, PARA ROBERT 
DITTUS E RYAN RICHTER

ESTADOS UNIDOS: EL PASOBANGLADECHE: OS POSTULANTES SHOVO 
CHIRAN E SHOHEL COSTA INICIARAM SEU 
PROGRAMA DE POSTULANTADO

HUNGRIA: MARISTA TESTVÉREKÍNDIA: ASPIRANTES MARISTAS EM TALIT: POLU 
SATEESH REDDY E ROHID TIGGA

mundo marista

FRANÇA: NOTRE DAME DE L’HERMITAGE

ESTADOS UNIDOS

COMISSÕES PROVINCIAIS APRESENTAM SEGUNDO VOLUME 
DA HISTÓRIA DOS IRMÃOS MARISTAS

O Irmão Daniel O’Riordan, Provin-
cial da Província dos Estados 
Unidos, solicitou ao Irmão John 

Klein, recentemente nomeado Histo-
riador da Província, para pesquisar e 
escrever o Volume II da História dos 
Irmãos Maristas nos Estados Unidos. 
O Irmão John recebeu seu Doutorado 
em Estados Unidos States History da 
Fordham University em 1980 e tam-
bém recebeu uma bolsa de pesquisa de um ano da Fundação 
Rockefeller para trabalhar nos Arquivos da Família Rockefeller.
O volume II de nossa história marista dos Estados Unidos segue 
o excelente trabalho Go to the Land I Will Show You, escrito 
pelo irmão Leonard Voegtle em 1995. Neste primeiro volume, 
o irmão Leonard falou sobre a chegada do primeiro grupo de 
irmãos franceses ao Canadá em 1885 até a criação da Pro-
víncia do Canadá e da Província dos Estados Unidos em 1911. 

O Volume II espera “retomar” 
a história à medida que a vida 
marista cresceu e prosperou ao 
longo dos próximos quarenta e 
oito anos, até a formação das 
Províncias de Poughkeepsie e 
Esopus em 1959.
A pesquisa para o Volume II já 
começou com a ajuda do irmão 
John Nash, o arquivista dos Es-

tados Unidos. Os arquivos da província contêm uma rica fonte 
de documentos, correspondência, fotografias, etc. Este recurso 
será complementado por entrevistas pessoais com irmãos cuja 
vida marista começou em meados do século XX e vários que 
ingressaram no juvenato ou noviciado antes disso. Na realida-
de, espera-se que o desenvolvimento desta nova História seja 
um esforço colaborativo envolvendo o maior número possível 
de irmãos.

https://champagnat.org/pt/comissoes-provinciais-apresentam-segundo-volume-da-historia-dos-irmaos-maristas-nos-estados-unidos/
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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

Em artigos anteriores temos falado sobre os Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável, como 
um conjunto de objetivos escolhidos pelos países 

membros das Nações Unidade como compromisso de 
trabalho em vista de um mundo melhor. Objetivos que 
pretendem reduzir as desigualdades, ajudar o desen-
volvimento dos mais pobres, cuidar do nosso plane-
ta… São objetivos que não são projetos isolados, mas 
estão em conexão uns com os outros.
Agora, com este artigo, queremos nos unir, como 
Maristas de Champagnat. ao esforço de milhares de 
pessoas e de Governos de muitos países na consecu-
ção deste objetivo que aqui apresentamos: a mudança 
climática que afeta todos os países, de maneira diferente, 
porém a todos. No último Capítulo Geral, realizado em 2017, 
nos comprometemos com o cuidado do planeta, que passa por 
cuidar do meio ambiente e realizar ações corajosas que ajudem 
no combate das mudanças climáticas e seus efeitos.
Queremos abordar a culta dos egos e promover os ecos. Que-
remos nos comprometer com o cuidado de nossa casa comum 
(apelos 3 e 5).
O que podemos fazer a partir de nossa realidade concre-
ta? Procurar investir criativamente em energias renováveis, 
educar para um consumo responsável, diminuir ou eliminar 
o uso de plástico, ter atenção ao uso que fazemos da água e 
da eletricidade, acompanhar os que mais necessitam desses 
meios… Em muitas partes do Instituto já foi dado início nesse 
sentido (inciativas locais e provinciais, planos regionais ou 
institucionais, colaboração com outros organismos e agentes 
de mudança).
A educação, principal missão dos Maristas de Champagnat, 
pode converter-se em um instrumento poderoso de trans-
formação das atuais gerações e daquelas futuras. Podemos 
ser motores de mudança em nossas sociedades. Planos de 
formação e conscientização em nossas famílias, comunidade 

e obras educativas. Planos de ação em todos os níveis que 
incluam pequenas ações concretas e estratégias de ação a 
médio e longo prazo. Planos de defesa dos direitos junto com 
outros atores e grupos da sociedade civil.
Este apelo é para cada um de nós, sem importar a idade, 
nacionalidade ou capacidades, tal como diz a mensagem do 
XXII Capítulo Geral. Individualmente e como Instituto podemos 
e devemos colaborar par um mundo melhor, para reverter ou 
inimizar as mudanças climáticas e suas consequências. Sim, 
isso implica sair de nossa zona de conforto.
O Papa Francisco, em sua Encíclica Lauta Si (25), nos lembra 
que “a mudança climática é um problema global com graves 
dimensões ambientais, sociais, econômicas... e representa 
um dos principais desafios atuais para a humanidade”. Como 
Maristas de Champagnat, como cristãos, como seres humanos 
e como Instituto, queremos colocar nossa vida e missão em 
prol de um mundo melhor.
São muitas as iniciativas que estão sendo implementadas. Este 
é o caminho: conscientização e ação. O clamor da terra e o 
clamor dos pobres não podem esperar.

Ir. Ángel Diego –  Diretor do Secretariado de Solidaridade

SECRETARIADO DE SOLIDARIDADE

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 13: 
AÇÃO PELO CLIMA
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