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■ Os Irmãos que integram a comunidade da Adminis-
tração Geral se transferiram a Manziana, de segunda 
a terça-feira, para a realização do Projeto de Vida Co-
munitária para o ano 2021-22, que está começando 
na Europa.
■ O Conselho Geral se encontra em duas ocasiões, 
durante essa semana: na segunda e quarta-feira, 
quando acontece o Conselho Regular.
■ De terça a quinta-feira, os Irmãos Óscar e Sylvain, 
Conselheiros-Gerais, participam da Assembleia da 
Região América Sul, que se realiza online.
■ Na terça-feira, o Ir. Ben Consigli, Conselheiro-Geral, 
reuniu-se com o Comitê Executivo e o Grupo de Re-

ferência da Região da Oceania, que trabalha na for-
mação da futura Província Estrela do Mar, que englo-
bará a Província da Austrália e o Distrito do Pacífico. O 
Comitê executivo se encontra novamente na sexta-feira.
■ Ainda na terça-feira, reúne é o Conselho Econômi-
co da Administração Geral, com a participação dos 
Irmãos Libardo Garzón, Ecônomo-Geral, Goyo, seu 
assistente e Ben.
■ Na quinta-feira, os Irmãos Luis Carlos e Ben (Conselho 
Geral), Beto e Mark (Sec. de Educação e Evangelização), 
Ángel Diego (Sec. de Solidariedade) e Valdícer Fachi 
(CMI) se encontram para uma reflexão sobre o processo 
de revisão do documento A Missão Educativa Marista.

administração geral

CHAMPAGNAT GLOBAL

VEM AÍ A REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

O Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vi-
gário-Geral do Instituto, em 
um vídeo, convida todos 

a reservar, em suas agendas, um 
espaço para participar do lança-
mento da Rede Global Marista de 
Escolas, que acontecerá na última 
semana de outubro, de 25 a 29: 
“Educador, professor, estudante 
ou pai ou mãe, diretor ou mem-
bro da instituição marista em 
qualquer função, este momento 
é para você, e esperamos ver seu 
rosto e sua força”.

O Ir. Luis Carlos resume o lança-
mento da Rede como uma expe-
riência que pode ser expressa em 
três palavras: encontro, explo-
ração e comunhão.

“Uma linda semana nos espera e contamos com você para nos encon-
trar, nos conhecer, explorar e viver a comunhão marista”, conclui o Vigá-
rio-Geral do Instituto.

Inscreva no evento criado na página FaceBook do Instituto e acompanhe to-
das as informações inerentes à semana de lançamento. Outras informações 
sobre a rede estão disponíveis no portal da rede.

https://champagnat.org/pt/vem-ai-a-rede-global-de-escolas-maristas/
https://youtu.be/va6spk6TwYs
https://youtu.be/va6spk6TwYs
http://facebook.com/events/228076865926133/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A218023663611030%7D%7D]%22%7D
http://www.champagnat.global
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QUIRIBATI

ENCONTRO DE JOVENS MARISTAS

TIMOR LESTE

CERIMÔNIA DE GRADUÇÃO DE PROFESSORES EM BAUCAU

Membros da Equipe da Ju-
ventude Marista do Centro 
La Valla, em Kiribati, com-

posta pelos irmãos Barry e Tabun-
ga, conduziram um programa de 
reflexão para 167 jovens na Paró-
quia Betio. O evento teve início em 
11 de setembro e durou 4 dias.

O encontro de jovens focou 3 te-
mas: capacitação dos jovens, 
conscientização ecológica e espi-
ritualidade. O principal objetivo foi 
de capacitar os jovens para tra-
balhar em rede, conhecer outros 
jovens e compartilhar valores e 
ideais maristas.

Estudantes de diferentes escolas 
junto com outros que atualmente 
estão em casa, sem oportunida-
de de ir à escola, participaram do 
evento.

A meta da iniciativa era de iniciar 
um processo que permita aos jo-
vens serem líderes de si mesmos 
e ajudá-los nos estudos antes dos 
exames deste ano, para que ten-
ham a possibilidade de tomar me-
lhores decisões para suas vidas 
inclusive considerar a opção de 

seguir o ideal de São Marcelino na vida consagrada, como Maristas.

O projeto se realizou graças a uma doação do Sacred Heart College School, 
da Nova Zelândia, que ajudou com o material e outros elementos necessá-
rios para o encontro. O projeto também foi apoiado por membros da Juven-
tude Marista e pelo Sr. Tawerio, um leigo marista. “Agradeço também à min-
ha comunidade por compreender e apoiar este projeto”, disse o Ir. Tabunga.

“Fui abençoado com um ideal; o alcance juvenil iniciado por nossos que-
ridos Irmãos Maristas. Adoro este programa e percebi que é uma bênção 
para muitos jovens como eu. Sou muito grato a São Marcelino que me ensi-
nou como posso me tornar um professor e ajudar a outros como facilitador”, 
expressou Teingira Totarawa (estudante de 20 anos).

“Agradeço a Deus por minha vida e de uma forma especial agradeço a 
Deus por me permitir fazer parte da Juventude Marista de Kiribati. Sinto-me 
abençoado por fazer parte desse grupo que o Ir. Tabunga promove. Meu 
pensamento vai ao amor de Deus experimentado graças às pessoas que 
conheci neste fim de semana”, sublinyou Reteta Ataia Riwata (estudantes, 
20 anos).

Após seis meses de espera 
devido à pandemia, o Ins-
tituto Católico para For-

mação de Professores (ICFP), em 
Baucau – Timor-Leste, realizou 
no dia 11 de setembro de 2021, a 
sua tão aguardada 15ª cerimônia 
de Graduação.

Originalmente programado para 
o início de março de 2021, a ce-
rimônia foi adiada para junho e, 
finalmente, foi recebida a permis-
são do Ministério da Educação 
Superior para prosseguir com o 
evento.

O primeiro grupo de trinta e nove 
alunos recebeu o ‘Diploma de Li-
cenciatura’, enquanto os outros 
dois grupos, cada um de trinta e 
cinco alunos, receberam o ‘Diplo-
ma de Bacharelato’. Membros da 
equipe executiva sênior, professora 

https://champagnat.org/pt/encontro-de-jovens-maristas/
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A Província começou, com as 
consultas, o processo capitular, 
que acontecerá de 21 a 24 de 
abril de 2022. No próximo dia 2, 
online, acontecerá a Assembleia 
Provincial. Andres Magallanes 
será o facilitador. Todos os Ir-
mãos e leigos maristas são con-
vidados para participar.

avis, LEçons, sEntEncEs
O Ir. André Lanfrey escreveu uma 
introdução a essa que foi uma das 
últimas obras do Ir. Jean-Baptiste 
Furet, uma das exposições mais 
completas sobre as origens e o 
espírito do Instituto, escrito por um 
dos primeiros e mais ilustres entre 
os discípulos de Champagnat, um 
tipo de testamento espiritual do au-
tor que mereceria ser melhor consi-
derado (em francês)

BrasiL suL-amazônia
Nos dias 30 de setembro e 1 de 
outubro, realiza-se o II Simpósio 
Juventudes Contemporâneas, que 
reunirá jovens, educadores/as, 
pesquisadores/as e interlocutores/
as que atuam com as juventudes. 
Organizado pela Província e pela 
PUCRS, o evento tem como objeti-
vo potencializar reflexões sobre as 
juventudes contemporâneas, a par-
tir de enfoques relacionados às di-
ferentes dimensões da vida juvenil. 
Veja detalhes aqui.

corEia do suL
No dia 12 de setembro, o Pe. 
Joseph Kim Soi Ul, ex-irmão 
marista e afiliado ao Instituto, 
celebrou uma missa junto com 
os Irmãos para agradecer pelos 
50 anos de presença marista no 
país. Na mesma ocasião o Ir. Al-
fredo celebrou seus 50 anos de 
vida marista.

Domingas Belo Ximenes e professor 
Mariano dos Santos coordenaram os 
procedimentos e apresentaram os 
alunos à medida que eram apresen-
tados com suas qualificações.

A cerimônia foi realizada em três par-
tes para possibilitar o distanciamento 
social e a implementação de outros 
cuidados para manter a segurança 
dos participantes.

Margie Beck, Diretora adjunta do Ins-
tituto, passou cerca de um mês orga-
nizando a pré-gravação da oração 
de abertura e mensagem de apoio do 
Bispo Dom Basílio do Nascimento, a 
gravação mensagem do orador con-
vidado, Dr. João Cancio Freitas, e a 
gravação do Hino Nacional do Timor 

Leste, assim como uma canção do 
Instituto a São Marcelino Champag-
nat, cantada pelo coro de alunos do 
ICFP – o Ir. Michael McManus, ao 
teclado, acompanhou os cantores.

Ao final da cerimônia de gra-
duação, os integrantes do grupo 
de pastoral marista (Pastoral Juve-
nil Marista – PJM) receberam certi-
ficados de agradecimento, organi-
zados pela professora Domingas, 
líder da PJM.

Por razões de segurança de saú-
de em tempos de pandemia, os 
familiares não foram autorizados a 
comparecer. Esta é a primeira ce-
rimônia de formatura do ICFP a ser 
realizada durante a pandemia.

Coreia do Sul

https://bit.ly/3CrVDEu
https://www.pucrs.br/eventos/inst/i-simposio-juventudes-contemporaneas
https://champagnat.org/pt/cerimonia-de-graducao-de-professores-em-baucau/
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UMA CASA PARA TODOS?

DESPERTAR EM NÓS E AO NOSSO REDOR UMA 
CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

“Rezemos e trabalhemos pela nossa Casa comum 
nestes tempos de grave crise planetária”, pediu 
o Papa Francisco no início do Tempo de Criação de 

2021, inaugurado em 1º. de setembro, que irá até 4 de 
outubro, festa de São Francisco. Esse tempo tem como 
tema “Uma casa para todos? Renovando o oikos de 
Deus”.

De acordo com o apelo do Papa, o Ir. Ernesto Sanchez, 
Superior Geral, também fala sobre os cuidados com a 
casa comum em sua circular Lares de luz. Cuidamos 
da vida e geramos nova vida: “Para cuidar de nossa 
casa comum, todos temos que passar por uma al-
fabetização ecológica e revisar nossos hábitos de 
consumo. É preciso desenvolver uma ética do cui-
dado (…) Imaginemos como esse tema da ecologia 
do cuidado de nossa casa comum poderia ser con-
templado 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 estrutu-
ras educativas e pastorais.”

Também o quinto apelo do XXII Capítulo Geral dos Ir-
mãos Maristas nos convida a “Despertar em nós e 
à nossa volta uma consciência ecológica que nos 
comprometa com o cuidado de nossa casa comum”.

O Tempo da Criação é a celebração anual de oração e 
ação por nossa casa comum. Juntos, a família ecumê-
nica ao redor do mundo se une para rezar e proteger 
a criação de Deus. Junte-se ao “Tempo da Criação” e 
participe de eventos ou compartilhe recursos para enri-
quecer a experiência de cuidado da nossa terra.

Manatí, Porto Rico

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista
27. Estátua de Nossa Senhora das Vitórias

Para agradecer a autorização legal do Instituto, o Irmão Francisco encomendou 
a compra de duas estátuas e colocou-as no pátio de L'Hermitage. A primeira é 
uma estátua de Nossa Senhora das Vitórias. Convidou assim o Instituto recordar 
esta graça e a renovar a sua gratidão à Boa Mãe. Ele faz o mesmo com uma es-
tátua de São José, a quem o Instituto havia rezado pedindo autorização. Hoje, a 
estátua de Maria está no pátio externo de L’Hermitage; e a de São José, no pátio central da Casa.
Outros episódios aqui.

https://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
https://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
https://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
https://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
https://champagnat.org/pt/despertar-em-nos-e-ao-nosso-redor-uma-consciencia-ecologica/
https://champagnat.org/pt/despertar-em-nos-e-ao-nosso-redor-uma-consciencia-ecologica/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/ 
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/ 
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TAILÂNDIA: MARIST CENTRE FOR 
MIGRANTS, SAMUT SAKHON

V ASSEMBELIA DA MISSÃO DA 
PROVÍNCIA COMPOSTELA

LÍBANO: COLLÈGE MARISTE 
CHAMPVILLE

COMUNIDADE DOS IRMÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO GERAL

MADAGASCAR: LYCÉE CATHOLIQUE 
ST JOSEPH – ANTSIRANANA

mundo marista

CUBA: COMUNIDADE INTERNACIONAL 
LAVALLA200> DE HOLGUÍN

FÓRUM INTERNACIONAL 
SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

No desenrolar do Fórum Internacional sobre a Vo-
cação Marista Laical, nos encontramos na ‘Eta-
pa 2’, que corresponde aos ‘encontros locais e 

provinciais ou distritais’, que compreende o período de 
junho de 2021 a junho de 2022.

Esta etapa compreende o estudo e o 
aprofundamento dos objetivos e temas 
propostos, em nível pessoa e comuni-
tário. A dinâmica acontecerá em pe-
quenos grupos formados por irmãos, 
comunidades mistas, leigos e leigas vo-
cacionados, fraternidades do MCHFM 
ou outros movimentos de maneira pre-
sencial, onde seja possível, ou virtual.

Para apoiar o diálogo das comunidades, o Secretariado 
Ampliado dos leigos preparou uma série de instrumen-

tos, tanto para orientar a animação das Equipes provin-
ciais ou distritais, como para ajudar na reflexão de cada 
fraternidade ou comunidade de leigos e irmãos. Consis-
te em uma série de fichas para animar as reuniões  e que 

tocam cada um dos objetivos do Fórum, 
com a intenção de produzir reflexões e 
diálogos com todos os leigos e irmãos 
envolvidos nesse processo e colher for-
malmente suas opiniões e contribuições 
para o Fórum. As equipes provinciais ou 
distritais responsáveis pelo Fórum em 
sua respectiva Unidade Administrativa 
animarão esta etapa e distribuirão este 
material segundo o calendário que foi or-

ganizado previamente.

Aqui é possível ter acesso ao material para trabalhar 
essa segunda etapa em cada UA.

https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-vocacao-marista-laical-fase-2/
https://champagnat.org/pt/forum-vocacao-marista-laical-fase-2/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
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SECRETARIADO DE EDUCAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE EDUCAÇÃO

BRASIL

UMBRASIL promove projeto que visa garantir os 
direitos de crianças, adolescentes e jovens

De 14 a 16 de setembro, fo-
ram realizadas três reuniões 
com os Coordenadores 

Educativos Maristas de todas as 
Províncias e Distritos do Instituto.

Estas reuniões, que fazem parte da 
preparação para o lançamento da 
Rede Global de Escolas Maristas, 
tiveram como objetivo informar os 
principais atores da Missão Edu-
cativa Marista sobre o projeto da 
Rede.

O Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário-
Geral, que participou de todas as 
sessões, motivou a todos a partici-
par da iniciativa e convidou todos 
os participantes a verem o nasci-
mento da Rede Global de Escolas 
Maristas como uma nova era rumo 
a uma sinergia que permita servir 
melhor as crianças e os jovens, de 
acordo com os ideais e o carisma 
do Instituto.

O Diretor do Secretariado de Edu-
cação e Evangelização, Ir. Carlos 
Alberto Rojas, conduziu as sessões 
e lembrou aos coordenadores que 

os processos e atividades deste evento terão sucesso em suas respectivas 
Províncias e Distritos graças à colaboração deles.

O lançamento da Rede acontecerá de 25 a 29 de outubro, através de even-
tos on-line. Durante esta semana, dois grandes eventos acontecerão:

1. A cúpula on-line da rede para consolidar as áreas de oportunidades 
e propostas a serem empreendidas pela rede. Esta reunião utilizará a 
metodologia Appreciative Inquiry.

2. O lançamento através de três episódios transmitidos, que mostrarão 
o objetivo da Rede Escolar Marista Global.

Marque a sua presença, inscrevendo-se ao evento no Facebook.

Aguardando o momento do lançamento, todos os maristas de Champagnat 
são convidados a saber mais sobre as atividades diárias através do site 
www.champagnat.global.

O projeto Entrelaça, promovido pela UMBRASIL, 
visa qualificar a educação pública e fortalecer 
o sistema de garantia de direitos de crianças, 

adolescentes e jovens das três províncias maristas com 
atuação no território brasileiro: Brasil Centro-Norte, Bra-
sil Centro-Sul e Brasil Sul-Amazônia.

Os principais objetivos do projeto são proteger, educar 
e transformar e atuará no atendimento ao público in-

fantojuvenil, em situação de vulnerabilidade e exclusão 
social, a partir da educação pública de qualidade e da 
promoção de seu protagonismo. 

O projeto pretende consolidar instrumentos participati-
vos, de articulação de atores afins e instâncias colegia-
das do poder público. E, por fim, desenvolver ações, 
para a promoção da autonomia e empoderamento, fun-
damentados no Pacto Global pela Educação, Econo-

https://champagnat.org/pt/reuniao-com-os-coordenadores-de-educacao-marista-2/
https://www.facebook.com/events/228076865926133
http://www.champagnat.global
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COMISSÃO INTERNACIONAL DE MISSÃO

FORMAR BONS CRISTÃOS E CIDADÃOS VIRTUOSOS

mia do Papa Francisco e no plano estratégico do Insti-
tuto Marista.

Concretamente, o projeto vai: 

• Criar uma plataforma que reúna todos os núcleos 
dos projetos para troca de boas práticas e dados;

• Criar uma governança em rede para articulação 
das ações em todo o território de atuação do projeto;

• Criar e implantar um Programa de Formação de Li-
deranças e Con¬selheiros no Brasil;

• Estruturar e acompanhar as ações de incidência 
do projeto nos con¬selhos de direitos, em especial 
os da Educação, Assistência Social e Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Outas informações sobre esse projeto dos Maristas do 
Brasil estão disponíveis no site da UMBRASIL.

"Educar para a cidadania e evan-
gelizar significa compreender 
a complexidade do mundo, os 

processos de interdependência, 
sustentabilidade e promover uma 
cultura de encontro4 para trabal-
har, construir e colaborar ativamen-
te. Significa capacitar crianças e 
jovens a se envolverem com a hu-
manidade, a desenvolver um pen-
samento positivo e crítico. Significa 
oferecer formas de participação em 

todos os níveis: local, nacional e inter-
nacional e, ao mesmo tempo, ajudar 
a descobrir a própria vida interior a 
fim de poder acolher a alteridade. 

Educar para a cidadania e evange-
lizar é ter a exigente convicção de 
que os acadêmicos e a ética estão 
intimamente ligados. Os valores que 
sustentam a educação marista exi-
gem que enfrentemos a realidade 
e nos envolvamos em um processo 

de transformação para uma socie-
dade mais humana, mais unida e 
mais fraterna. Educar e evangelizar 
significa permitir que crianças e 
jovens desenvolvam valores e ati-
tudes que construam cooperação, 
paz, respeito pelos outros e pela 
criação, liberdade, igualdade e fra-
ternidade universal.

VII Mensagem da Comissão Inter-
nacional de Missão Marista

"A educação será inadequada e ineficaz se não nos esforçarmos para promover uma nova ma-
neira de pensar sobre o ser humano, a vida, a sociedade e nossa relação com a natureza"

http://entrelaca.umbrasil.org.br
http://entrelaca.umbrasil.org.br
https://champagnat.org/es/mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista-formar-buenos-cristianos-y-virtuosos-ciudadanos/
https://champagnat.org/es/mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista-formar-buenos-cristianos-y-virtuosos-ciudadanos/
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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

CASA GERAL

IR. PATRICK MCNAMARA SERÁ O NOVO SUPERIOR DA 
COMUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

O Superior-Geral, Ir. Ernesto Sánchez, e seu conselho nomearam o Ir. Patrick McNamara, da Província dos 
Estados Unidos, como superior da comunidade da Administração Geral. Começará o triênio em janeiro de 
2022. O Ir. Patrick substituirá ao Ir. Antonio Sancamillo, da Província Mediterránea, que é o responsável, 

desde 2015, pela animação da comunidade da Administração Geral do Instituto.

Ir. Patrick McNamara

Natural de Susquehanna, Pensilvânia, Estados Unidos, 
o Ir. Patrick é filho de Mary Dantini e RG McNamara. 
Onde nasceu, era uma cidadezinha de aproximada-
mente 3.000 pessoas, uma área ferroviária, compos-
ta de trabalhadores ferroviários como seus familiares, 
funcionários públicos, proprietários de pequenos ne-
gócios, cuidadores e empregados da IBM; a maioria 
das pessoas na cidade era católica ou de outra con-
fisão cristã.  Eram cercados, literal e figurativamente, 
por suaves montanhas e lagos típicos da Pensilvânia e 
pelos agricultores com suas vacas de leite. O espírito 
de família reinava em um ambiente sereno com os pais, 
2 irmãos e 2 irmãs, avós, tias e tios, e muitos primos.

O Ir. Patrick cresceu em contexto católico, sempre 
frequentando escolas católicas. Após formar-se na 
Laurel Hill Academy, matriculou-se no Marist College, 
Poughkeepsie, em Nova Iorque.  Foi ali que conheceu 
a animada e atraente comunidade dos Irmãos Maristas. 
Após a conclusão de seus estudos na escola marista, 
incluindo um ano de estudos em Paris, começou seu 
programa de formação inicial em Chicago e depois 
passou para o Noviciado, sendo admitido no Instituto 
através da primeira profissão.

Nos 40 anos seguintes, o Ir. Patrick diz ter sido um 
aprendiz, um peregrino, um professor, um treinador, 

um diretor espiritual, um discípulo, um assistente so-
cial, um pastor, um catequista, um diretor vocacional, 
um músico, um pastoralista, um provincial, um diretor, 
um presidente e um provincial novamente e muito mais.  
Muitos substantivos para descrever sua vida muito ativa 
e realizada, repleta de graças e bênçãos e muitos novos 
começos; grandes comunidades, pastorais, projetos e 
comunidades, cidades e vilas, irmãos, estranhos, ami-
gos e parceiros.
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