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NOTÍCIASMARISTAS

■ Na segunda-feira se reuniu a Área de Missão, da qual 
participam os secretariados de Solidariedade, Educação e 
Evangelização, CMI e FMSI. Os conselheiros links são os Irmãos 
Luis Carlos, Ken e Ben.
■ Segunda-feira e quinta-feira, o Secretariado Irmãos Hoje, 
juntamente com os Conselheiros links, participa da Reunião da 
Comissão Internacional do Patrimônio Espiritual Marista.
■ O Ir. Valdícer Fachi e Rafa Matas (La Salle), junto com o gru-
po de referência de colômbia, se encontraram no dia 20 para 
seguir no processo do Projeto Fratelli em Maicao.
■ CMI, no dia 21, se encontrou com a equipe de voluntaria-
do de Santa María de los Andes e na sexta com a equipe de 
México Central.
■ Quinta-feira haverá a Reunião da Equipe de Consulta Inter-
-Regional para a Revisão da Guia de Formação, com as regiões 
Arco Norte e América Sul. Junto com a Comissão Internacional, 
participará a Comissão Internacional Irmãos Hoje.
■ De 21 a 24 de setembro, os irmãos Ángel Diego e Francis 
Lukong, do Secretariado de Solidariedade, se encontrarão, em 
Genebra, com seus parceiros em Genebra: CCIG, BICE, ERI, 
Franciscanos, Dominicanos e outras congregações. O objetivo 
das reuniões é apresentar o irmão Francis, diretor adjunto do 
Secretariado, em sua primeira presença em Genebra, além do 
desejo de continuar a desenvolver projetos conjuntos.
■ O Secretariado Ampliado dos Leigos realiza sua reunião 
virtual na quarta-feira, para continuar acompanhando as ações 
do Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical.

■ O Ir. Valdícer, do CMI, na quarta-feira, junto com o Ir. Rafa 
(La Salle), apresentará a experiência realizada no projeto Frate-
lli, no Líbano durante o encontro “Educação: terra de acolhida e 
integração” organizado pela UISG e USG. 
■ Na quarta-feira, os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, Óscar 
(Conselheiro-Geral), Fachi e Jeff (Cmi) e Ángel Medina (Irmãos 
Hoje) se reúnem para analisar as perspectivas do projeto 
LaValla200>
■ Na quinta-feira 23 de setembro, os membros da Secreta-
riado de Educação e Evangelização, os irmãos Beto e Mark 
e Diugar participarão online da terceira pré-cúpulas da Rede 
Global Marista de Escolas para as Regiões da África e Europa. 
Além disso, durante a semana, os membros do Secretariado 
encontram diversas equipes para animar o lançamento da Rede 
Global Marista de Escolas, que acontecerá na última semana de 
outubro.
■ Quinta-feira, 23 de setembro, o Secretariado Irmãos Hoje 
participará da Reunião da Rede Interamericana de Espiritualida-
de Marista.
■ De 23 a 25 de setembro, os Irmãos Ben, Óscar e João Car-
los, Conselheiros Gerais, participarão da Assembleia Provincial 
da Missão, a ser realizada na Espanha.
■ Na sexta-feira, os Irmãos Josep Maria e Sylvain se encon-
tram com equipes da Província South Asia.
■ A Equipe de Formação Contínua de Manziana e o Secretaria-
do Irmãos Hoje continua, esta semana, o Programa de Mento-
res (quarta-feira) e o Programa de Meia-Idade (sexta-feira).

administração geral

REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

CHAMPAGNAT GLOBAL: PRÉ-CÚPULA DAS AMÉRICAS

Seguindo o processo de cocriação 
da Rede Global Marista de Escolas, 
aconteceu no dia 7 de setem-

bro de 2021, a pré-cúpula da Região 
América. Dela participaram cerca de 
250 integrantes da comunidade escolar 
(Irmãos, professores, estudantes, pais 
e mães) das regiões América Sul e Arco 
Norte.

https://champagnat.org/pt/champagnat-global-pre-cupula-da-regiao-america/
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O noviciado de Kumasi, em Gana, 
recebeu, no dia 11 de setembro, oito 
noviços, numa cerimônia de tomada 

de hábito realizada durante a liturgia das 
Vésperas na capela da comunidade. Quatro 
desses noviços vêm da província da Nigéria, 
enquanto os outros quatro são da província 
marista da West Africa. Eles são:

• Allahodjim Sidoine – West Africa
• Chin Emile  Burinyuy – West Africa
• Chukwujindu Paulinus – Nigéria
• Ibe Ifeanyichukwu Anthony – Nigéria
• Kama Kingsley Chukwuebuka – Nigéria
• Mbiyiwoh Celestine  Taniyokwi – West Africa
• Obi-Okoye Anthony Arinze – Nigéria
• Togyanouba Honore – West Africa

Também conhecido como ano canônico, o primeiro ano de 

formação do noviciado começa oficialmente durante a cerimô-
nia de tomada de hábito, que também marca o início do ano de 
formação.
Além dos jovens citados acima, há quatro noviços que começa-
ram o segundo ano.

O Ir. Yao Kouassi Kan Sylvain é o atual mestre de noviços.

GANA

8 NOVOS NOVIÇOS EM KUMASI

A abertura do encontro foi feita pelo 
Irmão Ben Consigli, que deu boas-
-vindas a todos os representantes da 
comunidade escolar, agradeceu sua 
presença e compartilhou algumas re-
flexões realmente motivadoras. “Fomos 
chamados a caminhar juntos como uma 
família global para responder ao grito 
das crianças e dos jovens de hoje, de 
maneira nova e criativa”, foram algumas 
das palavras que seguem ressonando 
naqueles que participaram da pré-cú-
pula (Leia o artigo completo: English | 
Español | Français | Português).

A oficina, organizada on-line, teve como 
objetivo sonhar e sentir a rede, por meio 
da metodologia da Investigação Apre-
ciativa, a fim de preparar as ações que 
ocorrerão na cúpula que acontecerá na 
semana de 25 a 29 de outubro.
Os participantes tiveram a oportunidade 
de compartilhar suas experiências e boas 
práticas de trabalho colaborativo. Além 
disso, houve um momento muito especial 
em que todos puderam visualizar o futuro 
da rede, compartilhar seus desejos com 

alguns companheiros e, juntos, apresen-
tarem suas contribuições para o restante 
da assembleia de uma forma criativa.

A Rede está sendo tecida e um dos mo-
mentos mais importantes da convocação 
foi especificar entre todos os fatores 
prioritários que devem ser levados em 
consideração na realização da Rede.

Alguns desses elementos mais repe-
tidos foram:
• Intercâmbios acadêmicos.
• Compartir experiências e boas 

práticas.
• Conexão inclusiva. Possibilidades de 

conexão e encontro para todos, es-

pecialmente para quem tem menos 
recursos.

• Plataforma simples, de encontro.
• Promover experiências de volunta-

riado docente internacional.
• Projetos educativos entre estudantes.
• Promover a Pastoral Juvenil.
No próximo dia 23 de setembro 
acontecerá a pré-cúpula das regiões 
da Europa e África. Como ela, será 
concluído o trabalho colaborativo com 
um grupo de mais de 400 integrantes 
da comunidade escolar Maria inter-
nacional. A Rede Global Marista de 
Escolas é um projeto ao qual todos 
pertencemos. Informe-se e faça parte 
desta criação

https://champagnat.org/pt/kumasi-novitiates-receives-8-novices-2/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_PT.pdf
https://champagnat.org/pt/champagnat-global-pre-cupula-da-regiao-america/
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SECRETARIADO DE EDUCAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

REUNIÃO REGIONAL COM OS 
COORDENADORES DA PASTORAL 
JUVENIL MARISTA NA AMÉRICA SUL

Com o objetivo de fomentar a 
sinergia e responder aos ape-
los do último Capítulo Geral, a 

Secretariado de Educação e Evangeli-
zação realizou reuniões regionais para 
apresentar o processo de lançamento 
da rede internacional de Pastoral Juve-
nil Marista (PJM) e a primeira etapa de 
uma pesquisa global.

A reunião com os Coordenadores da 

Pastoral Juvenil Marista da Região 
da América Sul foi realizada em 3 de 
setembro, em coordenação com o 
Irmão Alberto Aparicio, Secretário Exe-
cutivo da região. O Ir. Alberto Rojas, 
Diretor do Secretariado de Educação 
e Evangelização liderou o diálogo e 
analisou os objetivos da pesquisa que 
está sendo realizada no Instituto sobre 
a Pastoral Juvenil Marista. Ele também 
lembrou aos coordenadores da Região 
que reuniões e encontros semelhantes 
já foram realizados com as Regiões 
Arco Norte, África, Ásia eOceania e 
que está prevista uma reunião com a 
Região Europeia.

Após a apresentação e diálogo es-
pontâneo, os coordenadores concor-
daram em iniciar estudos para gerar 
respostas às perguntas da pesquisa. 
Também foi acordado realizar outra 
reunião em novembro próximo para 
compartilhar o processo de pesquisa 
na região.
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NoraNdiNa
Trinta e seis professores de dife-
rentes cidades da Colômbia estão 
fazendo o Diploma em “Liderança 
Educacional Marista” na Universidade 
Xaveriana de Bogotá, até o dia 12 
de novembro. Alguns dos conteúdos 
desta oferta acadêmica são: o com-
ponente teológico-pastoral, o carisma 
marista, a inteligência emocional, a 
administração, a legislação e a ges-
tão educacional a serviço da evange-
lização no ambiente escolar.

Compostela 
A Escola de Liderança Educativa 
Marista (ELEM) realizará no dia 29 o 
seu terceiro webinar “Experiências 
Inspiradoras de Liderança”, com o 
objetivo de desenvolver habilidades 
de liderança na Província. Participam 
José Miguel Isidro, da Ibervalles; Sonia 
Pascual, da Corporación Empresarial 
Pascual, e Gerardo Gutiérrez, da 
Incosa. É possível registrar-se nesse 
link ou assistir aos webinars também 
através do canal de YouTube.

amériCa CeNtral
No último domingo, a Província 
inaugurou a fase local do Fórum 
Internacional sobre a Vocação 
Marista Laical, com a presença de 
Irmãos e Leigos. Acompanharam o 
evento membros do Secretariado dos 
leigos:Raúl Amaya, Manuel Gomez e 
Ana Saborio.

https://champagnat.org/pt/missao-marista/pastoral-juvenil-marista/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/pastoral-juvenil-marista/
https://arconorte.org/
https://arconorte.org/
https://champagnat.org/pt/reuniao-regional-com-os-coordenadores-da-pastoral-juvenil-marista-na-america-do-sul/
https://zoom.us/meeting/register/tJItd-Cgqz8vE9cLnepz0Ic-RhPB4fJt2jyp
https://www.youtube.com/channel/UCKMpeZc1N_3BfggrsVbY-8A


22 I SETEMBRO I 2021

notícias maristas 695

4

É uma missão difícil, a de Nabil Antaki, um gastroenterolo-
gista que, após a eclosão do conflito sírio, há dez anos, 
decidiu que faria todo o possível para levar conforto aos 

civis que a guerra havia convertido de repente em vítimas: des-
locados, feridos, traumatizados, sem comida ou água. Assim 
nasceram os Maristas Azuis, um grupo de voluntários que, com 
o tempo, viria a se constituir em uma verdadeira máquina de 
solidariedade, com 155 pessoas operativas e uma quinzena de 
projetos em seu currículo, desde os primeiros socorros até a 
formação profissional, desde o apoio escolar até a reabilitação 
psicológica. […]

Hoje em dia, apenas alguns focos de conflito permanecem 
na Síria, como a província de Idlib e a região nordeste, mas 
“a paz ainda está muito longe e, paradoxalmente, as pessoas 
estão ainda piores do que antes, devido a uma crise econômica 
terrível”, afirma o médico que, juntamente com o Irmão George 
Sabé, relatou o sofrimento de seu povo no livro “Cartas de Ale-
ppo”, publicado em novembro passado pela Harmattan Itália. 
Este alarme é confirmado por dados do Programa Mundial de 
Alimentos, segundo os quais, enquanto no país existem mais 
de 400 mil mortos e 12 milhões de deslocados, quase a meta-
de no exterior, 60% dos que permanecem não têm certeza de 
poder comer todos os dias: o dobro que em 2018. Quase um 

milhão e meio de sírios não poderiam sobreviver sem a ajuda 
alimentar de organizações humanitárias. […]

Nesse contexto, o trabalho incansável dos Maristas Azuis 
representa uma pequena luz na escuridão cotidiana de muitos 
sírios. Como os idosos, que nos últimos meses se encon-
tram ainda mais frágeis: “Muitos estão sozinhos porque não 
têm família ou porque os filhos fugiram da guerra, e as suas 
condições são muito miseráveis. Por isso, criamos uma cozinha 
onde alguns dos nossos voluntários preparam diariamente uma 
refeição quente para 190 idosos necessitados”. Depois, são 
os jovens das camisetas azuis que a distribuem pelas casas, 
levando um sorriso, um pouco de calor humano e um apoio 
integral: “Ao visitar essas pessoas, de fato, percebemos que 
muitas delas precisam de alguém que se ocupe da higiene 
pessoal, de limpar a casa, de comprar medicamentos”.

“Mas a categoria que tem sofrido as consequências mais gra-
ves do conflito é a das crianças, muitas das quais não conhe-
ceram nada além da guerra em suas vidas. À pobreza e à falta 
de educação – dois milhões de crianças ainda estão fora da 
escola – somam-se o risco de abusos, incluindo casamentos 
precosses e traumas difíceis de curar. Além da ajuda mate-
rial, focamos em projetos educativos para crianças em idade 

SÍRIA

NABIL E OS MARISTAS AZUIS EM ALEPPO

Publicamos em seguida um Extrato do artigo de Chiara Zappa, publicado em Mondo e Missione e reproduzido no último 
boletim da FMSI.

https://champagnat.org/pt/nabil-e-os-maristas-azuis-em-aleppo/
https://www.mondoemissione.it/medio-oriente/da-dieci-anni-curo-la-mia-aleppo-ferita/
https://fmsi.ngo/notizie/newsletter-fmsi/
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BOLIVIA: NOVIÇOS DO SEGUNDO ANO DO 
NOVICIADO DA REGIÃO AMÉRICA SUL

ESTADOS UNIDOS: IR. PROVINCIAL COM OS 
DIRETORES DO MARIST HIGH SCHOOL EM CHICAGO

COLÔMBIA: COMUNIDADE MARISTA DO 
NOVICIADO INTERINSPETORIAL DE “LA VALLA” – 
MEDELLÍN

ESPANHA: EQUIPES PROVINCIAIS DE IBÉRICACOLÔMBIA: DIPLOMA EM LIDERANÇA 
EDUCATIVA MARISTA

mundo marista

GRÉCIA: LYCEE LEONIN NEA SMIRNI, ATENAS

pré-escolar cujos pais não podem pagar uma creche particu-
lar”, diz o médico sírio, “enquanto nossa equipe de psicólogos 
e voluntários atende crianças e adolescentes com transtornos 
psicossociais”.

Entre elas, se ainda é possível, são mais vulneráveis as crian-
ças que cresceram em campos de refugiados. O de Al Shahba, 
a 40 km de Aleppo, acolhe 125 famílias curdas – 750 pessoas 
– que fugiram de Afrin após a invasão turca em 2018. “Nossos 
voluntários o visitam duas vezes por semana, carregando 
pacotes de alimentos e produtos sanitários, e organizam jogos 
e atividades educativas para crianças, enquanto, na área da 
assistência médica, colocamos à disposição um pediatra, um 
ginecologista e um farmacêutico”. […]

Mas, apesar de tudo, para o Dr. Antaki a guerra não conseguiu 
destruir um modelo de convivência interconfecional que era a 
norma na Síria: “Meus pacientes sempre foram predominan-
temente muçulmanos, assim como os beneficiários de nossos 
projetos são agora 70% muçulmanos. Aqui não fazemos 
diferença, todos nos sentimos sírios e o mais fica em segundo 
plano. Compartilhamos os mesmos valores humanos e não 
temos dificuldade em trabalhar juntos”.

O extremismo que a Síria viveu nos últimos anos e que tam-
bém tirou o irmão mais velho do médico alepino, assassinado 
em 2013 por um grupo fundamentalista, “foi importado do 
exterior, não faz parte da nossa tradição. Pelo contrário, pes-
soas normais passaram a conhecer e a valorizar o trabalho 
de muitas ONGs e realidades cristãs que durante o conflito 
não pararam de levar ajuda a todo o mundo”. Isso é mais 
evidente do que nunca no caso do Dr. Nabil que, com sua 
cidadania estadunidense (graças a dois filhos que moram nos 
Estados Unidos há muito tempo), poderia ter deixado a Síria 
a qualquer momento, mas em vez disso, apesar da insistên-
cia de sua família, ele e sua esposa, ambos recuperados da 
Covid-19, decidiram ficar. […]

“Pedimos encarecidamente à comunidade internacional que 
ouça o clamor dos sírios, das crianças que não tiveram infân-
cia, dos jovens que já não têm sonhos. Unimo-nos ao apelo de 
numerosas realidades, incluindo as Igrejas locais e a Caritas, 
que pressionam para que se levantem as sanções que estran-
gulam o povo. E então imploramos, finalmente, a paz”.

Extrato do artigo de Chiara Zappa,
publicado em Mondo e Missione.

https://www.mondoemissione.it/medio-oriente/da-dieci-anni-curo-la-mia-aleppo-ferita/


22 I SETEMBRO I 2021

notícias maristas 695

6

CASA GERAL

IR. JORGE GAIO, NOVO ECÔNOMO GERAL

Ir. Jorge Gaio
Nasceu em 22 de fevereiro de 1975 
em Videira, Santa Catarina, Brasil. Sua 
família é formada por quatro irmãos, três 
sobrinhos e dois sobrinhos netos.

Depois de completar as etapas da 
formação inicial, fez a primeira profissão 
no Instituto dos Irmãos Maristas em 8 de 
dezembro de 1995, na Província Brasil 
Centro-Sul.

Sua formação acadêmica inclui: Ciências 
da Religião no IMACH de Belo Horizonte 
(1998); Administração de Empresas com ênfase em finanças e 
marketing, pela Universidade São Judas de São Paulo (2002); 
MBA em Gestão Internacional pela FUNDACE em São Paulo 
(2005); especialização em Recursos Humanos e Organiza-
ções Não Governamentais, pela FGV de São Paulo (2002), e 
Sociologia Política, pela UFPR de Curitiba (2007); Mestre em 
Estratégia na Escola de Negócios da PUCPR, Curitiba (2014); 
especialização em Princípios Educativos Maristas pela PUCPR, 
Curitiba (2017); Cursos de atualização em vida consagrada, 
espiritualidade e vida comunitária, Espanha (2009); liderança 
religiosa nos contextos atuais, pela CRB, Brasília (2015) e 
missiologia, no programa LaValla>200, Comunidades para um 
novo começo, Itália (2017).

Em sua trajetória de missão e servi-
ço, viveu vários anos de sua vida em 
Comunidades vulneráveis, implemen-
tando e sistematizando projetos sociais 
na Província. Animou e coordenou a 
Rede Marista de Solidariedade voltada 
para a defesa e garantia dos direitos das 
crianças e jovens, bem como a alocação 
de recursos, capacitação, prospecção, 
desenvolvimento e inovação. Representou 
a Província em organismos de defesa 
dos direitos da infância e da juventude 
nos espaços da sociedade civil, junto ao 
Instituto e na Região das Américas. Man-
teve uma estreita relação com a Pastoral 

Juvenil da Província e nas Comunidades 
Eclesiais, privilegiando especialmente 
o acompanhamento dos jovens e as 
experiências de imersão. Foi membro do 
Conselho Provincial por quatro triênios 
e serviu como Ecônomo Provincial por 
dois triênios. Nestes espaços participou 
e coordenou em diferentes equipes e 
projetos referentes a planejamento es-
tratégico, análise econômico-financeira e 
risco, na Província e na Região América 
Sul.

Em seu itinerário, valoriza o trabalho 
em equipe, o desenho e a implementação de estratégias, a 
inovação e a presença de leigos/as que contribuem para a 
concretização do Carisma em nosso tempo e realidade. Apoiou 
a elaboração de diagnósticos e planejamentos com vistas à 
sustentabilidade das UAs na África e na Ásia. Foi membro da 
Comissão Internacional de Assuntos Econômicos do Instituto 
com análise de dados econômico-financeiros e projetos estra-
tégicos da área. Nesses últimos três anos, depois da prepa-
ração no Programa LaValla>200 – Comunidades para um 
novo começo, ingressou na Comunidade Montagne, Holguín, 
Cuba, compartilhando vida, espiritualidade e missão, junto 
com leigos/as e irmãos, com o objetivo de ser uma presença 
mariana que acompanha e gera esperança junto as infâncias e 
as juventudes.

O Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez, e seu Conselho nomearam o Ir. Jorge Gaio como Ecônomo Geral do Instituto. Atual-
mente, o Ir. Jorge faz parte da Comunidade Internacional LaValla200> de Holguín, em Cuba, e pertence à Província Brasil 
Centro-Sul. Assumirá seu mandato de três anos no dia 1º de janeiro de 2022, em substituição ao Ir. Libardo Garzón, da 
Província Norandina, Ecônomo Geral desde janeiro de 2015.

https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://champagnat.org/pt/comissoes-provinciais-apresentam-segundo-volume-da-historia-dos-irmaos-maristas-nos-estados-unidos/
https://champagnat.org/pt/comissoes-provinciais-apresentam-segundo-volume-da-historia-dos-irmaos-maristas-nos-estados-unidos/
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As dificuldades decorrentes da falta de reconhecimento legal do Instituto já foram apresentadas. (Veja números 23 
e 24). O Irmão Francisco assumiu este processo que o Padre Champagnat não havia conseguido realizar. Ao longo 
de seu generalato, o Irmão Francisco se preocupará em obter tal aprovação. Carlos Luis Bonaparte assumiu o poder 
em 1848. Então, o Superior Geral encarregou-se do processo para obter o reconhecimento jurídico do Instituto.
O Irmão Francisco foi a Paris fazer os trâmites. As negociações foram longas e dolorosas. Ele teve que passar vá-
rios meses em Paris para fazer contato com as pessoas cujo apoio era necessário. Tinham que ser resolvidas ques-
tões legais como se tratava da aprovação de uma ordem religiosa ou uma associação de utilidade pública e se para 
aprová-la era necessária uma lei ou um decreto real. Finalmente, o decreto foi assinado pelo Príncipe-Presidente 
Carlos Luis Bonaparte em 20 de junho de 1851. Foi uma vitória brilhante para o Instituto e para o Irmão Francisco.
Este decreto é o grande êxito do generalato do Irmão Francisco, que triunfa onde o P. Champagnat havia fracassa-
do, “apesar de múltiplas tentativas”. A chegada deste decreto “pôs fim a dezessete anos de esforços, negativas e 
decepções”. E chega nas melhores condições possíveis. O decreto reconhecia: o caráter religioso da associação; 
a sua existência civil como entidade de utilidade pública e a sua autorização para se expandir pela França, com 
todos os direitos civis.
Outros episódios

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

26. Autorização Legal do Instituto

A cada ano escolar, a Rede Europeia 
Marista propõe um lema comum para a 
pastoral nos centros educativos. Para o 

curso 21-22, o lema é “Escuta”. Recebemos 
este lema como um convite a nos transformar 
e transformar graças à escuta. Escutar e nos 
escutar é uma arte a se exercitar. Valorizar a 
escuta significará, entre outras coisas, ativar o 
acolhimento, o tempo de qualidade, a atenção 
plena, a alteridade, o exercício da escuta ativa, 
o cuidado com o nosso interior, … A escuta 
como atitude de vida, colocá-la em prática 
no nosso dia a dia, no encontro pessoal com 
o outro, no cuidado com o meio natural, na ora-
ção,… Escuta ativando todos os sentidos, abrindo o coração 
para não ficar quieto ou indiferente e responder sem medo, 
assertivamente aos chamados que recebemos.
Com a convicção de que todos temos capacidade de escuta, 
que esta escuta é importante para que a presença, o espírito 
de família, o acompanhamento e a vida em comunidade te-
nham sentido, sejam autênticos, estamos dispostos a continuar 
aprendendo a ser referência na escuta. Praticar e exercitar a 
escuta exigirá preparação, disponibilidade, disposição, tempo, 
intenção, calma, serenidade. Dependerá de cada um saber 
dedicar um tempo de qualidade à escuta, fugindo do ativismo 
que nos dificulta essa prática. A cada um também, a oportuni-
dade de cultivar sua interioridade. Preparemos um espaço de 
escuta da Palavra, oração pessoal, oração com a comunidade, 
silêncio.
Mergulhemos sem medo e aceitemos o que aí ouvimos 

como uma oportunidade de compreender, meditar, crescer 
e conversar com o Deus da Vida. O exercício da escuta na 
fraternidade, no grupo, na comunidade valorizará as nossas 
relações, a confiança, o diálogo fraterno, valorizará os nossos 
encontros.
As leituras, a música e as experiências sugeridas pela Rede 
Europeia, nos materiais que preparou, ajudar-nos-ão a fazê-lo 
pessoalmente ou em grupo. Para cada mês haverá um subte-
ma que nos aproximará da escuta prestando atenção a uma 
nuance.

Escuta. Um desafio, uma oportunidade, vá em frente!

Marta Portas, Província de L’Hermitage – Coordenadora da 
Equipe Europeia do Laicato
Boletim Partilhar 5 – Leigos Maristas

ESPANHA

ESCUTA: LEMA DA REDE EUROPEIA MARISTA PARA O ANO 2021-22

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/partilhando/
https://champagnat.org/pt/escuta-lema-da-rede-europeia-marista-para-o-ano-2021-22/
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As guerras têm efeitos dolorosos e duradouros nas comu-
nidades, nas famílias e no tecido social e econômico das 
nações. Enquanto tais eventos não cessam de aparecer 

entre as notícias, o Dia Mundial da Paz nos lembra o que as 
nações poderiam criar juntas se trabalhassem em conjunto 
para resolver os problemas do mundo. A cada ano, em 21 de 
setembro, as Nações Unidas (ONU) conclamam todas as na-
ções e povos a depor suas armas e reafirmar seu compromisso 
de viver em harmonia uns com os outros. As organizações e 
instituições educacionais são convidadas a assumir a liderança 
na criação de uma onda de paz ao redor do mundo com uma 
mensagem de amor.

Os promotores mundiais de uma sociedade digna de ser 
vivida acreditam que, para enfrentar os maiores problemas do 
mundo, o primeiro desafio é alcançar a paz. Segundo eles, sem 
um mundo pacífico não pode haver confiança e cooperação ne-
cessárias para combater outros problemas globais, tais como 
mudanças climáticas, doenças e pandemias. Portanto, apelam 
à paz para garantir os direitos humanos e para combater a 
pobreza e o subdesenvolvimento.

Os especialistas acreditam que a paz mundial pode ser 
alcançada se começarmos por erradicar a exclusão, alcançar a 
verdadeira igualdade entre mulheres e homens, compartilhar a 
riqueza do mundo de forma justa e controlar a venda de armas. 
Eles defendem que a paz mundial não só é possível como ine-
vitável. A paz não é algo que simplesmente se pensa e depois 
ela acontece. Ao contrário, é a batalha de nossas vidas que 
pode ser vencida porque as soluções estão em nossas mãos. 
A paz é cultivada e promovida pela busca de uma base comum 
e pela valorização de nossas diferenças, bem como pela 
promoção da estabilidade econômica e social para eliminar a 
pobreza, a escassez de ali-
mentos e a injustiça social 
e assim eliminar as causas 
comuns da agitação e da 
violência.

A paz, como normalmente 
se entente tal palavra, é 
um trabalho difícil, que 
está em contínuo desen-
volvimento, quer seja a 
resolução de conflitos 
entre nações ou grupos 
étnicos, ou uma disposição 

psicológica interna. A paz social mantém apenas uma harmo-
nia superficial e frágil sem um compromisso com a paz interior, 
do tipo que muda as vidas de dentro para fora.

Inúmeros movimentos civis têm demonstrado o poder da 
ação não violenta quando imbuídos de intenção espiritual e 
baseados numa paz que nenhum opressor pode dar ou tirar. ” 
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o 
mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize” 
(João 14,27). É a paz de Jesus, uma presença interior viva que 
somos chamados a buscar como seus seguidores.

Como cristãos, nosso compromisso com a justiça e a paz é 
parte integrante das exigências do Evangelho. Quanto mais 
nossas ações estiverem profundamente enraizadas em Jesus, 
tanto mais eficazes serão. O Papa Paulo VI instituiu o Dia 
Mundial da Paz a ser celebrado no primeiro dia do ano civil 
como um momento de intensa oração pela paz. As mensagens 
papais nestes dias representam uma fonte importante para 
a renovação e o desenvolvimento do ensinamento social da 
Igreja.

Em suas respectivas mensagens nos Dias Mundiais da Paz, 
todos os Papas, desde Paulo VI, têm insistido que é através da 
oração que a Igreja embarca na batalha pela paz, porque a ora-
ção abre o coração não só para um relacionamento profundo 
com Deus, mas também para um encontro com os outros, 
marcado pelo respeito, compreensão, estima e amor, e incute 
coragem e apoia todos os verdadeiros amigos da paz.

Ir. Francis Lukong
Diretor adjunto do Secretariado de Solidariedade

NAÇÕES UNIDAS

21 DE SETEMBRO: DIA INTERNACIONAL DA PAZ

https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://champagnat.org/pt/21-de-setembro-dia-internacional-da-paz/
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Em continuidade a missão de Marcelino 
Champagnat para formar bons cristãos 
e virtuosos cidadãos, a Província Marista 

Brasil Centro-Sul e o Grupo Marista ampliam 
a oferta formativa nos estados de São Paulo e 
Mato Grosso do sul, assumindo a administra-
ção de três colégios.

Espírito Santo do Pinhal e Adamantina
No estado de São Paulo, a expansão ocorre 
com a aquisição de duas escolas católicas das 
Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus 
(Província Brasileira do Sagrado Coração de Je-
sus / PBSCJ), uma na cidade Espírito Santo do 
Pinhal e outra em Adamantina, que seguirão em uníssono com 
a as Irmãs e com respeito à história desses estabelecimentos 
de ensino.  
“Já faz alguns anos, as Escolas das Irmãs do SCJ consolidam 
uma significativa parceria com a FTD Educação, na adoção 
de alguns referenciais didáticos, com destaque à proposta do 
material de Ensino Religioso, adotado em todas as Unidades da 
Rede Sagrado, além de uma participação efetiva do INTEGRA 
CONFESSIONAIS da nossa Editora. Entendendo que o futuro do 
mundo e da Igreja pertence às crianças e jovens, celebramos 
com esta notícia o estreitamento dos laços que unem as duas 
congregações em prol da continuidade, desenvolvimento e 
evangelização cristã de nossos alunos”, declarou o Ir. Benê 
Oliveira, Superior Provincial da PMBCS. 

Campo Grande
Recentemente a Província também anunciou uma nova unidade 
educativa na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do 
Sul. Trata-se do Colégio Marista Alexander Flemming, fundado 
em 1981 pela educadora Dulce Botelho Ferreira. No dia 18 
de agosto, colaboradores, estudantes e familiares receberam 
a proposta marista, para um novo começo, em 2022. Quem 
lidera a transição e assume a direção do colégio é José Carlos 

Pereira, atual gerente da área de Identidade, Missão e Voca-
ção, da Diretoria de Educação Básica do Colégio Marista.
“Nosso maior objetivo é entregar a melhor excelência acadê-
mica com excelência em valores. Vamos respeitar a tradição 
e olhar com esperança para o futuro, buscando inovação e a 
melhor experiência para a comunidade escolar”, ressaltou o 
novo diretor.

Sintonia com o Capítulo Geral 
Além de alargar sua oferta formativa, a Província criou a marca 
“Marista Escolas Sociais”, transformando as 22 unidades 
socioeducativas em unidades escolares de Educação Infantil e 
ensinos Fundamental e Médio gratuitas (filantropia do Grupo 
Marista). 
Essas decisões estão em sintonia com alguns Apelos do XXII 
Capítulo Geral do Instituto Marista para sermos construtores 
de pontes, junto às crianças e jovens marginalizados pela 
vida, respondendo com audácia às necessidades emergentes. 
“Por todo o conjunto dos ideais, da vitalidade, da inovação, da 
viabilidade, da sustentabilidade e da perenidade da missão, 
testemunhamos que o sonho, a profecia e a missão de São 
Marcelino Champagnat, continuam vivos e atuais na PMBCS”, 
celebra o Ir. Benê Oliveira.  

BRASIL CENTRO-SUL

PROVÍNCIA ASSUME TRÊS NOVOS COLÉGIOS
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