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NOTÍCIASMARISTAS

■ Na segunda-feira houve uma reunião regular do Conselho 
Geral.
■ Durante essa semana, os Irmãos Ángel e Lindley, e a 
Comissão Internacional para a Revisão da Guia de Formação 
se encontram com grupos regionais e comissões internacio-
nais que estão trabalhando no processo: Américas, segunda 
e quinta-feira; Asia e Oceania, quinta-feira; Europa e África, 
sexta-feira.
■ Na semana passada, Andrea Rossi, diretor de FMSI, se 
reuniu com o CEO de Misean Cara e membros de outras 
congregações para trabalhar na redação do seu plano de 
desenvolvimento.
■ Na terça-feira, o Ir. Valdícer, diretor de CMI, se reuniu com 
os três irmãos que fazem parte do projeto Solidariedade com 

o Sudão do Sul: Longinus Uchechukwu Dimgba e Sylvanus 
Aniebiet Victor Okon da Nigéria; Ir. Joseph kwame Mammah 
de Gana.
■ Na quarta-feira se realizou mais uma reunião da Comissão 
Internacional de Missão, coordenada pelo Vigário-Geral, Ir. Luis 
Carlos, que conta com vários membros da Administração Geral.
■ Quarta e quinta-feira, reúne-se a equipe “Irmãos Hoje” da 
Europa, em Madrid, com a participação do Ir. Lindley.
■ Nos mesmos dias, também em Madri, Manu, do Secreta-
riado de Leigos, participa da reunião da Equipe Europeia de 
Laicado.
■ Na sexta-feira, o Ir. Ben, Conselheiro-Geral, reúne-se, 
online, com o Comitê Executivo da futura província Star of the 
Sea, da Região da Oceania.

administração geral

https://champagnat.org/pt/encontro-da-comissao-internacional-do-patrimonio-espiritual-marista/
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Grupos de 27 instituições de educa-
ção superior marista participam do 
encontro online

No dia 14 de outubro será realizado o I 
Encontro de Observatório Juventudes e 
Espaços Juvenis da Rede Marista Interna-
cional de Instituições de Educação Supe-
rior, de forma online, pelo Zoom. O evento 
reunirá equipes de Pastoral, membros dos 
Observatórios Juventudes das IES, Pastoral 
Juvenil Marista (Colégios Maristas e Univer-
sidades) e lideranças das IES.

Uma temática para dialogar
A partir do tema “As juventudes no DNA Marista: a cultura 
do encontro com as gerações contemporâneas por meio da 
interlocução com os Observatórios Juventudes”, o evento tem 
como objetivo compartilhar boas práticas existentes nos obser-
vatórios de Juventudes das IES Maristas, aprofundar a temática 
das Juventudes à luz das pesquisas realizadas pelos espaços 
de Pesquisa das Universidades; propor estratégias de atuação 
conjunta e compartilhamento de ações entre as IES. 

O evento, com duração de duas horas, prevê um momento 
de acolhida com o Ir. Manuir Mentges, Presidente da Rede 
Marista Internacional de IES, e com um representante da 
Casa Geral do Instituto Marista. Na sequência, a programação 
contará com a participação do Prof. Dr. Roberto Rafael Dias 
da Silva, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISI-
NOS). Ele conduzirá a conferência “A cultura do encontro com 
as jovens gerações universitárias nos atuais cenários”.

Na segunda parte do evento, serão apresentados cases de 
atuação com as juventudes no México e o trabalho desenvolvi-
do dos Observatórios Juventudes da PUCRS e da PUCPR. Para 
o encerramento, está prevista uma roda de conversa para a 
partilha de insights e provocações fruto do evento.

Saiba mais sobre a Rede Marista Internacional de IES aqui

Confira os demais eventos da Rede Marista Internacional de 
IES aqui.

INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

EVENTO PROMOVE DIÁLOGO ENTRE OBSERVATÓRIOS 
JUVENTUDES DO ENSINO SUPERIOR MARISTA

Para participar, basta utilizar os códigos de acesso da reu-
nião, disponíveis abaixo: 

Link do Zoom: https://puclink.pucrs.br/cl/PL5-i/A/57b8/0/
BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/

ID da reunião: 972 0140 3933
Senha: 697145

Horário (Brasil: 09:00 | Europa: 14:00)

• Mexico – Mexico City – 7AM
• Peru – Lima – 7AM
• USA – Poughkeepsie/NY – 8AM
• Brazil – Brasília – 9AM
• Argentina – Buenos Aires – 9AM
• Nigeria – Enugu – 1PM
• Congo Republic – Kisangani – 2PM
• Spain – Madrid – 2PM
• Italy – Roma – 2PM
• Kenya – Nairobi – 3PM
• Philippines – Davao – 8PM
• Australia – Brisbane – 10PM

https://champagnat.org/pt/missao-marista/educacao-superior/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/educacao-superior/nossos-eventos/
https://champagnat.org/pt/evento-promove-dialogo-entre-observatorios-juventudes-do-ensino-superior-marista/
https://puclink.pucrs.br/cl/PL5-i/A/57b8/0/BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/
https://puclink.pucrs.br/cl/PL5-i/A/57b8/0/BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/


13 I OUTUBRO I 2021

notícias maristas 698

3

O Economato do Instituto, sob a 
coordenação do Ir. Libardo Garzón, 
ecônomo-geral, programou três 

edições de um webinar sobre o tema 
“Pandemia: aprendizados e desafios para 
o futuro marista”, destinado aos líderes das 
Unidades Administrativas, às Comissões 
de Assuntos Econômicos e aos líderes das 
obras maristas (escolas, universidades, 
hospitais, centros sociais, etc).

Caso você ainda não tenha recebido 
o convite para participar, pode solici-
tar a seu Provincial ou Administrador 
Provincial o link e outros detalhes para 
participar do webinar de sua região.

O webinar, que é proposto por região e 
é realizado via zoom, tem os seguintes 
objetivos

• Para aprofundar algumas das lições 
aprendidas com a pandemia em 
nossas escolas, universidades, 
hospitais, etc.

• Propor algumas perspectivas futuras 
para a gestão de nossas Unidades 

Administrativas.
• Motivar uma maior reflexão nas 

Unidades Administrativas e Regiões.

O programa dos webinars por região é o 
seguinte:

• 14 de outubro: Europa e África
Panelista: Dr. Gustavo Inácio de 
Moraes, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS).
Horário: Abidjan, 9:00; Madri, 
11:00; Beirute, 12:00.

• 19 de outubro: América do Sul e 
o Arco Norte.
Painelista. Dr. Gustavo Inácio de 
Moraes.
Horário: Guatemala, 8:00; Brasília, 
11:00.

• 09 de novembro: Ásia e Oceania
Mais informações em breve.

O webinar dura uma hora e tem tradução 
simultânea em inglês, francês e espanhol.
PDF: Inglês |Español | Français | Portu-
guês

ECONOMATO GERAL

WEBINAR SOBRE APRENDIZAGENS E 
DESAFIOS PARA O FUTURO MARISTA 
EM PERÍODO DE PANDEMIA
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Nos dias 19 e 20 de outubro aconte-
ce o I Simpósio de Evangelização do 
Brasil Marista. A iniciativa tem como 
objetivo a promoção, a interação e a 
troca de saberes entre as equipes de 
Pastoral das três Províncias do Brasil. 
O lema do encontro é “Horizontes da 
missão evangelizadora marista”. 

MedIteRRáneA
Dois membros da Equipe de Soli-
dariedade Provincial - José Antonio 
e Alejandro - coordenadores da 
Fundação Marcelino Champagnat, 
estiveram presentes na reunião 
transnacional do projeto da União 
Europeia “Emergência Inclusiva”, que 
foi realizada em Turku (Finlândia).

dIStRIto do PAcífIco
Mais de 40 participantes estiveram 
no encontro online sobre o Tema 
‘Pastoral Juvenil Marista’, no dia 3 de 
outubro. Coordenado pelos irmãos Pe-
tero e Anitelea, foi uma grande oportu-
nidade para testemunhar o que Joanie 
(REMAR Nova Zelândia), Sheena 
(MARISI FIJI) e Tabunga (CHAMPGNAT 
Youth Kiribati) compartilham sobre o 
que está acontecendo nesta área e o 
sonho em direção ao futuro.

eStAdoS UnIdoS
O Conselho de Leigos Maristas se 
reuniu pela primeira vez em presença, 
após 17 meses de reuniões virtuais. O 
grupo ficou muito entusiasmado com 
o encontro e a possibilidade de estar 
juntos, compartilhar refeições, orações 
e liturgia. Ao grupo se somou o Ir. 
Dan O’Riordan, Provincial, e juntos 
compartilharam um pouco da visão e 
dos sonhos para o ano seguinte.

AMéRIcA centRAL
A Província lançou a Campanha “HOJE 
COM O HAITI” para ajudar as vítimas do 
terremoto de 14 de agosto. A campanha 
começou em 30 de setembro e termina-
rá em 15 de novembro de 2021. 

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_PT.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_PT.pdf
https://champagnat.org/pt/webinar-sobre-aprendizagens-e-desafios-para-o-futuro-marista-em-periodo-de-pandemia/https://champagnat.org/pt/webinar-sobre-aprendizagens-e-desafios-para-o-futuro-marista-em-periodo-de-pandemia/
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D esde 2010, a ONU instituiu o 
dia 11 de outubro como o Dia 
Internacional da Menina, data 

em que se pretende colocar em 
evidência como as desigualdades 
de gênero afetam negativamente 
a vida das meninas e as colocam 
em desvantagem em relação aos 
meninos. 

Em muitas partes do mundo, as 
meninas ainda sofrem com pre-
conceitos baseados no gênero. Nas 
áreas rurais da África subsaariana, 
por exemplo, elas se levantam 
cedo, limpam a casa, cozinham e 
seguem seus pais até a fazenda 
ou ficam em casa e cuidam de seus irmãos mais novos em 
vez de ir à escola. Seus pais pensam que as tarefas a elas 
atribuídas sejam suficientes para que aprendam como manter 
uma família e levar a vida. Algumas delas que se matriculam 
na escola primária desistem para se casar e se tornarem mães. 
Isto as priva de sua infância e destrói as chances de avançar 
na educação.

A situação das meninas chamou a atenção do mundo em 
1995, na Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim. 
Como resultado, em 19 de dezembro de 2011, a Assembleia 
Geral das Nações Unidas declarou o dia 11 de outubro como o 
Dia Internacional da Menina para reconhecer os seus direitos e 
os desafios que enfrentam no mundo inteiro. Desde 2012, o 11 
de outubro tem sido marcado em todo o mundo para denunciar 
a discriminação baseada no gênero contra meninas e promover 
seu empoderamento.

Maristas de Champagnat
Como defensores dos direitos das crianças, nós, Maristas, nos 
unimos a outras congregações religiosas e organizações da 
sociedade civil para promover os direitos das meninas, pois 
acreditamos que elas devem ter o acesso a todos os direitos. A 
caridade de Champagnat para com as crianças pobres é nossa 
inspiração. Champagnat sempre insistiu que “a igualdade deve-
ria ser a marca registrada das escolas dos Irmãos” e deveria ca-
racterizar todos os aspectos da educação das crianças. Seguindo 
os passos de Champagnat, somos convidados a ver nas crianças 
aquilo que a fé nos revela e a considerar apenas sua conduta, a 
amá-las e tratá-las todas como nossos filhos e filhas.

As meninas não são imunes aos problemas do mundo. Elas 
também são dilacerados por conflitos prolongados, crises hu-
manitárias e movimentos populacionais, mas seu maior desa-
fio, nos países em desenvolvimento, é a oportunidade desigual 
de desfrutar de seu direito à educação. Preocupado com sua 
situação e esperando que a Conferência de Pequim chamasse 
a atenção para ela, o Papa João Paulo II, em sua carta de 26 
de maio de 1995 à Sra. Gertrude Mongella, Secretária-Geral 
da Quarta Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 
a Mulher, disse que a Igreja sempre demonstrou, em fatos e 
palavras, a importância de educar as meninas e de lhes pro-
porcionar cuidados de saúde, especialmente lá aonde elas não 
tinham esses direitos garantidos.

Em particular, o Papa João Paulo II enfatizou que, como as 
crianças continuam a enfrentar crises que ameaçam seu 
desenvolvimento e, a longo prazo, suas próprias vidas, é 
imperativo que a segurança oferecida pelos pais, responsáveis 
no contexto da família, seja restaurada e reafirmada, pois as 
crianças, especialmente as meninas, precisam dum ambiente 
positivo, de uma vida familiar estável que garanta seu desen-
volvimento até a maturidade humana. Considerando que hoje 
não existe uma forma “padrão” de família, o Papa João Paulo 
II pediu à Sra. Gertrude Mongella que encorajara a Conferência 
das Mulheres, instituições e organizações em todo o mundo a 
dar atenção especial às crianças do sexo feminino.

Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade
11/10/2021

11 DE OUTUBRO

DIA INTERNACIONAL DA MENINA

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
https://champagnat.org/pt/evento-promove-dialogo-entre-observatorios-juventudes-do-ensino-superior-marista/
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ROMÊNIA: COMUNIDADE DE MOINESTI

GRÉCIA: ESCOLA INFANTIL – SMYRNIITÁLIA: REUNIÃO EM MANZIANA DO CONSELHO 
DO PROJETO FRATELLI

ESTADOS UNIDOS: CONSELHO DE LEIGOS 
MARISTAS

PAQUISTÃO: PRIMEIRAS COMUNHÃOS NA 
CATHOLIC HIGH SCHOOL DE SARGODHA

mundo marista

BRASIL: FÓRUM MARISTA DE GESTORES

NIGÉRIA

SETE IRMÃOS DA PROVÍNCIA 
FAZEM A PROFISSÃO PERPÉTUA

Sete irmãos da Província Marista da Nigéria realizaram, 
em Orlu, em 18 de setembro, a profissão perpétua 
como consagrados ao Instituto Marista. Eles são os 

Irmãos Magnus Inyang, Israel Atakwu, Francis Aboko, Julius 
Egbo, Andrew Nnoham, James Odoh e Peter Onah.
A profissão perpétua dos irmãos foi celebrada pela comu-
nidade cristã, acompanhada pelo Provincial, Ir. Vincent 
Abadom, que recebeu os votos de cada irmão, e por Dom 
Egbosimba, delegado especial do ordinário local da diocese 
de Orlu, Dom Agostinho Ukwuoma.
Os Irmãos que celebraram sua profissão perpétua fo-
ram apresentados por seus pais ao Provincial. Durante a 
celebração, os irmãos se comprometeram como apóstolos 
jovens a evangelizar, ensinar, aconselhar, desafiar, consolar 
e amar os jovens com o propósito último de conduzi-los a 
Jesus através de Maria.
A ocasião foi agraciada pelo bispo católico da diocese de 
Orlu, que aproveitou a oportunidade para parabenizar os 

irmãos recém professos perpétuos.
A cerimônia contou com a presença de sacerdotes, religio-
sos, assim como dos pais e parentes dos Irmãos, professos, 
funcionários maristas e alunos.
Foi um dia de grande alegria para toda a comunidade cristã.

https://champagnat.org/pt/sete-irmaos-da-provincia-da-nigeria-fazem-a-profissao-perpetua/


13 I OUTUBRO I 2021

notícias maristas 698

6

CRUZ DEL SUR

A PROVÍNCIA PROMOVE A "PLAZA DE LAS INFANCIAS"

No marco do projeto Abrazando Infancias, promovido em 
todos os centros educativos da Província Marista Cruz 
del Sur, a Equipe Provincial de Educação e Inovação 

iniciou no dia 27 de setembro a feira virtual Plaza de las infan-
cias, que terminará sexta-feira, 8 de outubro. .

O Vice-Provincial, Ir. Marcelo De Brito, disse durante a aber-
tura: “A Plaza de las infancias é a celebração que marca um 
ponto de chegada no caminho e que, por sua vez, relança 
o projeto abrangendo as infâncias, rumo a uma etapa de 
aprofundamento e consolidação dos princípios e dos pontos 
de vista, mas também de novas escutas em constante busca. 
É um evento que nos permite trazer vozes, dos educadores 
e das educadares, mas também dos meninos e das meninas 
do nível inicial e do primeiro ciclo do ensino básico e das suas 
famílias, por meio das histórias e narrativas de cada uma das 
escolas que compartilharão o seu caminhar ao longo destas 
duas semanas”.

A Plaza de las Infancias apresenta encontros, diálogos, mo-
mentos de reflexão, celebração, aprendizagem e expressões 
por meio de webinars, montagens, intercâmbios, narrativas e 

apresentações de projetos pedagógicos, jogos compartilhados 
e outras atividades em que  crianças, adolescentes e jovens 
(NNAyJ) são os centro da Missão Marista. A feira virtual faz 
parte do projeto Abrazando Infancias que busca acolher cada 
menino e menina na sua singularidade e modo de ser, por 
meio de professores que o acompanham e intervêm por meio 
do jogo, da atenção a cada um, da escuta e de curiosidades.

“É uma novidade na Província que todas as escolas estejam 
olhando sua proposta pedagógica a partir de uma perspectiva 
comum, com um horizonte compartilhado e uma construção 
colaborativa”, disse Ir. Marcelo, após agradecer a todos os 
diretores, professores, equipes de orientação escolar e famílias 
que tornaram possível a feira virtual. “Desejo que possamos 
nos enriquecer e principalmente aproveitar essas duas sema-
nas que vamos compartilhar através de nossas telas. Que nos 
permita visualizar cada um de nós como parte vital de algo 
muito maior e mais valioso no próprio seio da Missão Marista”, 
concluiu o vice-provincial.

Mais informações sobre o evento no site da Plaza de las 
Infancias.

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://sites.google.com/view/plazadelasinfancias/
https://sites.google.com/view/plazadelasinfancias/
https://champagnat.org/pt/a-provincia-cruz-del-sur-promove-a-plaza-de-las-infancias/
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O problema da identidade do Instituto e do reconhecimento eclesial estava pendente quando Marcelino morreu, 
pensando e acreditando que os Irmãos Maristas eram um dos quatro ramos da Sociedade de Maria. Em 1936 os 
Padres Maristas foram aprovados e eles foram recomendadas as missões na Oceania (Polinésia). Porém, essa 
aprovação não dizia nada sobre as Irmãs e os Irmãos Maristas.
Surgiu, então, uma discussão sobre se os Padres e Irmãos formam uma mesma Sociedade. Ao mesmo tempo, 
perguntava-se se os Irmãos Maristas eram uma parte da terceira ordem marista ou constituíam uma congregação 
religiosa independente.
Entre 1852 e 1854 aconteceu o Capítulo geral, durante o qual estiveram presentes 33 irmãos representantes de 
todas as Províncias. Na última sessão, o Padre Colin, Superior geral dos Padres Maristas, informou que Roma 
havia recusado a união das duas Congregações sob a direção de um mesmo Superior geral. Assim, o Ir. Francisco 
assumiu o título de Superior geral. Neste Capítulo, e sob sua direção e de seus assistentes, o Capítulo elaborou os 
principais textos legislativos: Regras Comuns (1852), Guia da Escolas (1853) e Regras de governo (1854).
Outros episódios

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

29. A separação dos Padres Maristas

A nova unidade escolar Léonin de Néa Smyrni foi inau-
gurada em 25 de setembro de 2021: a Escola Infantil 
“Diamantideio”, nome dado devido à grande soma de 

dinheiro doada pelo ex-aluno e grande benfeitor de nossos 
Estabelecimentos Maristas na Grécia, Senhor Diamantidis.

Muitas personalidades participaram da inauguração oficial: 
Sua Excelência o Núncio Apostólico, Monsenhor Savio Hon Tai 
Fai; Sua Eminência o Arcebispo de Corfu, Monsenhor Georges 
Altouvas, que presidiu a bênção da Escola Infantil “Diamanti-
deio”; o Vigário Provincial, Irmão 
Gabriel Villa-Real e o Ecônomo 
Provincial, Irmão Xavier Giné; re-
presentantes do Estado, o Ministro 
do Turismo, o Prefeito da cidade 
de Néa Smyrni; e também executi-
vos de nossos Estabelecimentos.

E, claro, o Sr. Diamantidis, o 
ex-aluno do Leonini de Atenas, 
que deu uma contribuição subs-
tancial para a conclusão das obras 
com uma grande soma de dinheiro. Durante seu discurso, o 
Sr. Diamantidis disse, entre outras coisas, que se lembra com 
amor dos Irmãos, de sua escola e de seus anos de escola. 
Ele ainda valoriza a educação que recebeu no Leonini, como 
costuma enfatizar ao conversar com seus ex-colegas: “Graças 
a Leonteios, nos tornamos quem somos hoje”.

A cerimônia foi realizada ao ar 
livre. Em primeiro lugar, com uma 
série de discursos de pessoas 
que desempenharam um papel 
importante na concepção e realiza-
ção desta importante obra. Todos 
sublinharam o papel e o significado 
dessa Escola Infantil no conjunto 

escolar de Néa Smyrni. Alguns até sublinharam com emoção e 
fervor o papel inspirador desta obra marista. No final, o que foi 
uma grande surpresa, foi que o benfeitor, Sr. Diamantidis, pro-
meteu que doaria todo o dinheiro necessário para consolidar as 
fundações do Estabelecimento Léonin de Atenas. Finalmente, 
uma boa refeição foi servida no pátio do colégio.

GRÉCIA

INAUGURAÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE
ESCOLAR LÉONIN DE NÉA SMYRNI

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/inauguracao-de-uma-nova-unidade-escolar-leonin-de-nea-smyrni/
https://youtu.be/I4Qnh-5TWf8
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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

Após uma pausa forçada devido à pandemia, Ir. 
Francis Jumbe (Província da África Austral), Ir. 
John Bwanali (Malawi), Ir. Mark Omede (Secretaria-

do de Educação e Evangelização), Andrea Rossi e Marce-
llo Romagnoli da Fundação Marista para a Solidariedade 
Internacional (FMSI) se reuniram no dia 21 de setembro 
online para discutir sobre os desafios da Covid e também 
sobre as conquistas do projeto New Horizonsnos seis 
países (Malawi, Angola, Zâmbia, Zimbabwe, África do Sul 
e Moçambique) onde foram implementados.
Seguindo o Plano Estratégico (2019-2022) para respon-
der aos 3 principais desafios identificados, o New Horizons – 
em seu segundo ano de implementação – conseguiu beneficiar 
7.623.5174 crianças, principalmente meninos e meninas 
pobres. Os resultados poderiam ter sido melhores, mas o blo-
queio e o fechamento de escolas por vários meses, em todos 
os 6 países, dificultaram a implementação de todas as ativida-
des de formação no nível escolar. No entanto, vale destacar o 
aumento da matrícula de alunos na maioria das escolas. Esse 
aumento deveu-se à implantação do plano “Famílias de Baixa 
Renda” e do “Novos Planos de Oportunidades de Aprendiza-
gem” adaptado pelas escolas.
Em relação a Moçambique, cabe destacar que, em Outubro de 
2020, este país elaborou o Relatório Periódico Universal para 
Moçambique, que foi apresentado às Nações Unidas com o 
apoio da FMSI. É uma grande conquista, pois é a primeira vez 
que Irmãos em Moçambique participam do processo 
de submissão da UPR (Revisão Periódica Universal), e 
contribuirá para colocar as escolas e os estudantes em 
condições de serem agentes ativos de mudança.
Embora a realização do projeto New Horizons seja 
apoiado pela  FMSI e Misean Cara, o surgimento da 
Covid-19 exigiu uma mudança no orçamento que a 
Misean Cara prontamente aceitou. Os materiais foram 
adquiridos no Malawi, Zâmbia, Zimbabwe e Moçambi-
que. Máscaras faciais, sabonete para as mãos, baldes, 
termômetros, luvas de proteção, borrifadores, desinfe-

tantes e gel para as mãos foram distribuídos em 14 escolas.
Inicialmente, antes da pandemia, New Horizons II havia defini-
do 4 objetivos prioritários em sua área de atuação, agora as 
consequências da Covid se somam a estes. Isso significa tomar 
medidas para “apoiar os estudantes durante e após a pande-
mia, estejam eles aprendendo remotamente ou em sala de 
aula. As necessidades sociais, emocionais e de saúde mental 
dos estudantes devem ser levadas em consideração, bem 
como o impacto que os fechamentos estão causando, espe-
cialmente entre as meninas e os mais frágeis. É necessário que 
mais governos desenvolvam planos estratégicos pós-COVID-19 
para a reabertura de escolas, planos que levem em conside-
ração as necessidades de meninas e mulheres jovens”, disse 
Andrea Rossi, diretor da Fundação Marista para a Solidariedade 
Internacional (FMSI).

COMISSÃO DA MISSÃO MARISTA AFRICANA

A NEW HORIZONS CONTINUA SUAS ATIVIDADES
APESAR DA PANDEMIA

O projeto New Horizons – lançado pela Comissão da Missão Marista 
Africana (AMC) – atua em 21 escolas e comunidades locais no Malawi, 
Angola, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul e Moçambique. Inclui 18.334 
estudantes, 790 professores e 469 membros do pessoal educativo. 
New Horizons II visa aumentar a igualdade de acesso a uma educação 
de qualidade para todas as crianças, a fim de promover a equidade, 
a justiça social e a inclusão, buscando a melhoria da escola no que 
diz respeito à sua capacidade de se tornar um lugar de salvaguarda e 
empoderamento das crianças.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://fmsi.ngo/en/
https://fmsi.ngo/en/
https://fmsi.ngo/
https://www.miseancara.ie/
https://champagnat.org/pt/novos-horizontes-para-um-modelo-de-educacao-transformadora/
https://champagnat.org/pt/novos-horizontes-para-um-modelo-de-educacao-transformadora/
https://champagnat.org/pt/a-new-horizons-continua-suas-atividades-apesar-da-pandemia/

