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MENSAGEM DO IR. ERNESTO SÁNCHEZ BARBA, SUPERIOR GENERAL

CELEBRAMOS 25 ANOS DO ASSASSINATO
DE NOSSOS IRMÃOS DE BUGOBE

D

omingo próximo, 31 de outubro de
2021, recordamos e celebramos
25 anos do assassinato de nossos
Irmãos da comunidade de Bugobe –
Nyamirangwe. Eram os Irs. Servando
Mayor, de 44 anos, Miguel Ángel Isla,
de 53, Fernando de la Fuente, de 53, e
Julio Rodríguez, de 40. Unimo-nos hoje
em nossos pensamentos de maneira
especial às famílias de nossos quatro Irmãos, a suas Províncias e a seus amigos
próximos que ainda sofrem sua perda.
Creio que a história é conhecida por

administração geral

■ Durante essa semana, vários irmãos e leigos na Casa Geral
estão envolvidos com o lançamento da Rede Global de Escolas Maristas, projeto liderado pelo Vigário Geral e confiado ao
Secretariado de Educação e Evangelização. Três vídeos-episódios marcam a abertura da rede para o público em geral,
que se somam à cúpula realizada durante toda a semana com
cerca de 500 pessoas convidadas.
■ Na segunda-feira, os conselheiros-gerais Josep Maria e
Sylvain participaram da reunião do Conselho do Distrito da Ásia.
■ No mesmo dia, houve um encontro da Comissão Internacional de Patrimônio Espiritual Marista, com a participação
dos diretores do Secretariado Irmãos Hoje, Irmãos Ángel
Medina e Lindley.
■ Ainda na segunda-feira, os diretores do Secretariado de
Solidariedade, Irmãos Ángel Diego e Francis, participaram
do encontro promovido pela Edmund Rice em preparação da
COP’26, que se realizará em Glasgow.
■ Durante essa semana os Irmãos Óscar, Conselheiro-Geral
e Valdícer, diretor de CMI visitam o Projeto Fratelli, no Líbano.
A FMSI também se faz presente no local com dois de seus
colaboradores, Marcello Romagnoli e Benedetta Di Stefano.

■ Na terça-feira, o Secretariado Irmãos Hoje promoveu
um encontro com os animadores vocacionais das unidades
administrativas, em vistas do Ano das Vocações Maristas, que
iniciará em maio próximo.
■ Nesse mesmo dia, os Irmãos Ben, Conselheiro-Geral, Libardo e Goyo, do Economato Geral, participaram do encontro
do Conselho de Assuntos Econômicos do Instituto.
■ Na terça-feira, o Ir. Ben participou de encontro com uma
equipe da PUCRS em vistas da criação de um curso sobre
cultura e identidade maristas.
■ O Ir. João Carlos, Conselheiro-Geral, terminou a visita à
Província Norandina na terça-feira;
■ Na quarta-feira, os diretores do Secretariado de Solidariedade participam de encontro com os 4 ramos da Família Marista, prosseguindo a reflexão e o plano de ação com respeito
à Ecologia Integral.
■ Na sexta-feira, o Conselho Geral se encontra para um
Conselho Regular.
■ De sexta-feira até segunda-feira da próxima semana, o Ir.
João Carlos acompanha a Assembleia de Missão da Província
Ibérica, em Lardero, na Espanha.
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todos, quatro Irmãos Maristas que fazem
presença e atendem os refugiados
fugindo de uma das grandes guerras
do século XX, a guerra de Rwanda e da
região dos Grandes Lagos. Uma guerra
onde morreram violentamente milhares
de pessoas. Um desastre humanitário
considerado Genocídio.
A comunidade de Bugobe, localizada em
território do Zaire (Congo), havia iniciado
seu trabalho solidário em outubro de
1994. A comunidade começou com seis
Irmãos ruandeses, porém com o tempo
viu-se conveniente uma presença que
trouxera internacionalidade, integrando-se Irmãos de fora da África. Dois
anos depois, devido à continuidade da
guerra e ao clima político, tiveram que
sair os Irmãos africanos permanecendo
os 4 Irmãos espanhóis Miguel Ángel e
Servando, num primeiro momento e um
pouco mais tarde, Fernando e Julio.
São Irmãos dignos de nossa admiração
e entram na categoria dos grandes modelos Maristas, fazendo parte de tantos
outros Irmãos que “amaram até o fim”
nos cinco continentes. Valorizamos muito
seu gesto de entrega. Assombra-nos e
admiramos sua fé, esperança e caridade, seu compromisso, sua disponibilidade a deixar a comodidade e a segurança

para ser uma presença Marista entre
um grupo isolado e frágil como era esse
grande grupo de refugiados.
Os Irmãos atendiam as pessoas que fugiam de seu país devido à guerra. Junto
com eles, recordamos a tantos Irmãos e
Irmãs nossos em outras partes do mundo que acompanham e acompanharam
situações semelhantes, arriscando tudo
por amor.
Destacamos que os quatro Irmãos
foram assassinados como comunidade.
Quero ressaltar o testemunho de vida
em comum. Não foram quatro indivíduos isolados, foi uma comunidade
marista, trabalhando juntos, vivendo em
fraternidade. Discerniram juntos suas
decisões significativas. Somos chamados a viver a fraternidade em nossas
comunidades como uma experiência
vital, a ser lares de luz nas situações de
obscuridade.
O título do Livro, editado em 1997, que
narra a vida desses Irmãos chama-se:
Amaram até o fim. Viveram o amor de
forma que não optaram por conservar
a vida, senão de arriscá-la. Fizeram o
que acreditavam que teriam que fazer.
Entre os últimos diálogos com o Superior
Geral diziam: “Não podemos abandonar

aqueles que já estão abandonados por
todos. ”
Sem dúvida que no interior de cada
um de nossos Irmãos surgia uma força
profunda que lhes vinha de Deus e de
Maria, e os fez capazes de uma entrega
incondicional e total. É significativo o
Cristo que se encontrou entre os escombros de sua casa, um Cristo mutilado,
lembrança de Jesus entregando sua vida
sem limites.
O testemunho de nossos Irmãos, anima-nos hoje a todos os Maristas de Champagnat, Irmãos e Leigos, a “responder
com audácia às necessidades emergentes” e a “caminhar com as crianças e
jovens marginalizados da vida”, seguindo
o convite do XXII Capítulo Geral.
Convido-os a que nestes dias, em torno
do dia 31, tenhamos um espaço para
orar, agradecer e celebrar a vida de nossos quatro Irmãos de Bugobe. Que seja
uma ocasião para refletir sobre nosso
testemunho atual, pessoal e comunitário,
como família e como obra educativa,
com relação às situações de pobreza e
marginalização que nos rodeiam.
Maria, nossa Boa Mãe, e São Marcelino
Champagnat, continuai a inspirar-nos
em nossa resposta ao seguimento de
Jesus, amando até o fim.

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

31.

L’Hermitage fica pequeno

Devido à chegada de muitos formandos e de irmãos encarregados de funções administrativas, a antiga casa
mãe de L’Hermitage estava se tornando pequena; além disso, encontrava-se distante das principais vias de
comunicação.
Pouco a pouco foi surgindo a ideia de mudar o local da Casa geral. A oportunidade chegou quando o prefeito e
o pároco de Saint-Genis-Laval propuseram fundar uma escola em seu município, aos arredores de Lyon. Nas
negociações foi mencionado um terreno perto da paróquia que era usado como vinhedo.
A propriedade foi comprada em 1853, e o Ir. Luís Maria ficou encarregado de realizar a construção. O Ir. Francisco
sentirá falta de L’Hermitage, porém não era uma questão de opor-se a uma decisão tomada democraticamente.
Para pagar as despesas da construção vendeu-se a casa de Grange-Payre, uma propriedade doada ao Padre
Champagnat, e que foi usada como internato e como casa de formação.
Enquanto era concluída e feitas as adaptações da nova casa, o Ir. Francisco encarregou-se de obter o reconhecimento eclesial da congregação.
Outros episódios
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notícias breves

Coréia e Japão
O setor da Província East Asia
promoveu uma reunião com os
superiores das comunidades no dia
20 de outubro. Estiveram presentes
os Irmãos Domingo (Coordenador do
Setor), Ador (Provincial) e os líderes
das comunidades: Jacobo Song,
Ignatius In, Paul Won, Alfredo Herrera
e Lawrence Park.

BRASIL

UNIVERSIDADES PROMOVEM
CONGRESSO SOBRE TEMAS CHAVES DO
PONTIFICADO DEL PAPA FRANCISCO

Mediterránea
O Ir. Benedicto Pérez alonso, da comunidade de Benalmádena, em Málaga,
celebrou seus 100 anos de idade, no
dia 25 de outubro. Toda a comunidade
rendeu graças a Deus pela sua vida,
acompanhada pelo Provincial, Ir. Juan
Carlos Fuertes. Veja mais aqui.

Madagascar
No dia 7 de outubro marcou o retorno à escola em Antsiranana. Em
coincidência com esse evento e com
o mês do rosário, no Colégio Marista
da cidade, “Lycée Catholique St.
Joseph”, o Bispo diocesano inaugurou uma gruta dedicada à Nossa
Senhora.

700 números de NM
Alcançamos um número histórico!
O boletim semanal do Instituto,
distribuído em PDF e na sua versão
de e-mail, nasceu em 20 de maio de
2008. É enviado a 4 listas de correio,
com um público total de 3000 inscritos (Ingl~es: 950 | Espanhol: 1431 |
Francês: 270 | Português: 449). Se
deseja oferecer a inscrição a alguém,
click aqui.

17 Instituições Católicas de Ensino Superior do Brasil, entre elas a PUC do Paraná
e a PUC do Rio Grande do Sul, Universidades Maristas, realizarão entre os
dias 3 e 5 novembro o Congresso Oikos,
um evento online que propõe a reflexão
acerca da atuação em relação a quatro
temas emergentes do pontificado de
Francisco: Educação, Economia, Ecologia
e Ecumenismo.
O Congresso conta com o apoio da Associação Nacional de Educação Católica
do Brasil e da Conferência dos bispos
(CNBB), além do patrocínio da FTD Educação e International Paper.
O evento tem como objetivos:
• Oportunizar um espaço de diálogo
entre IES Católicas brasileiras, a
Igreja e a sociedade civil em torno
dos temas emergentes do pontificado de Francisco.
• Promover o intercâmbio entre estudantes, pesquisadores e profissionais de diversas áreas do conhecimento.
• Favorecer o debate interdisciplinar
sobre Educação, Economia, Ecologia
e Ecumenismo.
• Incentivar a produção científica sobre
as temáticas do evento.
Vários intelectuais de renome internacional compõem as conferências do
congresso:

•

Economia de Francisco com Dra.
Ir. Alessandra Smerilli, secretária
do Dicastério para a Promoção do
Desenvolvimento Humano Integral
(Vaticano).
• Ecumenismo com Prof. Dr. Pe. Marcial Maçaneiro, professor da PUCPR
e teólogo da Comissão Vaticana
para o Diálogo Católico-Pentecostal
(Brasil).
• Pacto Educativo Global com Prof. Dr.
Gerald M. Cattaro consultor da Congregação Vaticana para a Educação
Católica e professor da Fordham
University (EUA)
• Ecologia Integral com Dr. Tebaldo
Vinciguerra, assessor do Dicastério
para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral (Vaticano).
Na perspectiva de assumir os temas
como eixos de ações estratégicas e cooperativas entre as instituições brasileiras
de ensino superior, o congresso Oikos
abre espaço para a submissão de trabalhos em formato de resumo expandido,
cuja chamada para submissão encontra-se aberta.
Irmãos, leigos e leigas maristas têm
isenção na taxa de inscrição, basta
utilizar o código promocional ISENCAOOIKOSS2021 (válido até o dia
8/10/2021).
Na página do evento constam mais informações sobre a programação completa
27 I OUTUBRO I 2021
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COMPOSTELA

IR. MÁXIMO BLANCO NOMEADO PROVINCIAL
Na carta de 18 de outubro, Ir. Ernesto agradeceu ao Ir. Máximo
pela disponibilidade e generosidade em aceitar o serviço da
liderança provincial, acrescentando: “a caminhada de irmão, o
serviço nas diversas áreas da animação provincial nestes últimos anos, atualmente como vice-provincial, sua capacidade de
organização e planejamento, sua participação no XXII Capítulo
Geral… tudo isso será de grande ajuda para você para esta
nova missão no Instituto”.

O

Irmão Ernesto Sánchez, Superior Geral, com seu Conselho, depois de estudar a consulta feita aos Irmãos da
Província, decidiu nomear o Irmão Máximo Blanco Morán
Provincial de Compostela para um primeiro mandato de três
anos, a partir do dia 27 de dezembro.

O Ir. Máximo substituirá o Ir. Tomás Briongos Rica, provincial
desde 2015. “Obrigado, Tomás!”, diz o Ir. Ernesto na carta.
“Viveste uma liderança em atitude de disponibilidade e escuta,
aberta a acompanhar as várias realidades na Espanha, em Portugal e em Honduras, especialmente nestes tempos difíceis”.
O Superior Geral agradeceu também ao Conselho e às equipes
provinciais.
O mandato do Irmão Máximo, como disse, começará durante a
celebração do próximo Capítulo Provincial, que acontecerá de
27 a 30 de dezembro de 2021.

IBÉRICA

IR. JOSÉ ABEL MUÑOZ GUTIÉRREZ NOMEADO PROVINCIAL

E

m carta enviada à Província, em 15 de outubro, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, anunciou que o Conselho
Geral, após estudar a enquete realizada, decidiu nomear
o Ir. José Abel Muñoz Gutiérrez como Provincial da Ibérica por um primeiro mandato de três anos. O Ir. José Abel
começará como Provincial durante a celebração do próximo
Capítulo Provincial, que acontecerá de 26 a 30 de dezembro
de 2021.
Na carta, o Ir. Ernesto sublinhou sua gratidão ao Ir. Abel por
sua disponibilidade e generosidade em aceitar este serviço
de liderança provincial. Ele disse ainda sobre o Ir. Abel: “sua
caminhada como Irmão, sua experiência de vários anos no
Conselho e nas equipes de animação provincial, atualmente
como Vice-Provincial, sua participação, como delegado, no XXII
Capítulo Geral lhe ajudarão a servir com compromisso e paixão
os Irmãos e os leigos de sua Província”.
O Ir. Abel substitui o Ir. Moisés Alonso Pérez, Provincial
desde 2015. O Ir. Ernesto também a ele expressou sua
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gratidão: “Obrigado, Moisés! Você tem vivido uma liderança
próxima e dedicada em acompanhar várias realidades na
Espanha e na Romênia, às vezes em situações que não são
fáceis”.
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ARGENTINA

COLÉGIO DE CRUZ DEL SUR, JUNTO COM VOLUNTÁRIOS,
PROMOVE O COMBATE À PANDEMIA

D

iante da pandemia da COVID-19
e em linha com a missão marista de proteção e promoção dos
direitoso Colégio Sagrado Corazón
dos Irmãos Maristas na cidade de São
Francisco, Argentina, emprestou por
quase dois anos parte de sua infraestrutura ao setor de saúde da região
para fazer testes na população e realizar campanhas de prevenção para
voluntários e instituições da região.
VOLUNTÁRIOS MARISTAS
Ao mesmo tempo, 4 jovens maristas,
ex-alunos do Colégio, colaboraram
como voluntários no Centro de Emergência. Embora o seu voluntariado tenha sido independente, eles o fizeram
por causa de sua vocação marista
que chama à solidariedade. Anteriormente, eles já haviam realizado
algumas experiências de voluntariado
promovidas pelo programa de Voluntários Maristas da Província.
Depois de ter colaborado com o setor
de saúde por 8 a 12 meses, durante o
período crítico da pandemia, os jovens
maristas compartilham seus depoimentos com a família marista global.
• “Ser um voluntário significava ajudar, dizer uma palavra, colocar-se
em atitude de disponibilidade. Comprometer-se, não apenas ficando
em casa, cumprindo os protocolos,
mas também no campo: vestir o
jaleco, colocar a máscara, os itens
de segurança, apesar da possibilidade de contágio, sem perder a
alegria que pode ser refletida no
olhar, nas mãos que se aproximam
das pessoas para contê-las diante
de uma crise, que não era apenas
biológica, mas principalmente de
angústia ou medo. Como marista,

aprendi que a solidariedade é uma
força motriz em minha vida e nos
torna mais fortes. Ser voluntário é
dar uma parte de si mesmo à sociedade” (Daiana Michlig).
• “Unir nossos dons, recursos, responsabilidades de acordo com papéis e funções, participação comprometida e capacidades coletivas
na grande mesa da vida; que não
falte trabalho, educação, saúde,
água, moradia digna. Desejo trabalhar para isso onde quer que esteja.
Sinto que esta é uma oportunidade
histórica que devemos aproveitar
para que a paz e a solidariedade
entre os povos, a justiça, a defesa
e o gozo dos direitos possam se
tornar cada vez mais fortes” (María
Clara Larrambebere).
• “Há muitas coisas que eu tiro desta
experiência que vou guardar para o
resto da minha vida. Sinto que ela
me fez crescer como pessoa e, ao
mesmo tempo, me ajudou a entender muitas coisas. Durante os meses em que fiz parte dela, senti-me

útil e acompanhada. Ajudou-me a
encontrar uma saída e a fazer o que
tanto gosto: ajudar, contribuindo do
meu lugar com o que tenho e com
o que pode fazer bem aos outros.
Gostaria de transmitir aos outros
a ideia de que é possível tornar o
mundo um lugar mais agradável e
mais humano se todos contribuíssemos juntos, porque tudo o que
fazemos se soma. A menor coisa já
faz a diferença” (Camila Rassetto).
• “Se você me perguntar hoje o que
aprendi com tudo isso, posso responder que conhecer todos os lados
de um evento, colocar-me no lugar
do outro e entender que nem todos
podem ser medidos com a mesma unidade deve ser um recurso
básico na sociedade. Penso que,
como maristas, nos comprometemos desde cedo a atender essas
necessidades e penso que é uma
excelente oportunidade, no contexto
da emergência sanitária, continuar
assumindo a responsabilidade pelos
fatos” (Sofía Giusta).
27 I OUTUBRO I 2021
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BRASIL CENTRO-NORTE

Província promove formações para o Novo Ensino

O

Novo Ensino Médio será realidade no país em 2022.
A fim de preparar os profissionais para a implementação das mudanças com autonomia e segurança, o
Marista Centro-Norte vem preparando uma série de formações e materiais complementares, que contemplem este
novo conhecimento. O Guia de Implementação do Novo Ensino Médio, com orientações aos colégios e escolas, já foi
lançado. Para o público externo, as informações já estão em
https://marista.edu.br/novo-ensino-medio/. Neste momento,
a equipe da Gerência Pedagógica da Província percorre as
unidades socioeducacionais, para apresentar às famílias e
alunos, a proposta do Novo Ensino Médio e sua aplicabilidade. As apresentações têm sido feitas de maneira híbrida,
quando não é possível a equipe estar presencialmente na
unidade. De qualquer modo, o importante é a formação,
seja ela presencial ou virtual.
Poder de escolha!
De acordo com a analista Educacional, Deborah Dantas, a
recepção tem sido muito positiva de forma geral. “As famílias têm dúvidas sobre carga horária, mudança de itinerário,
e o acompanhamento da escola na tomada de decisão do
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aluno”, explica Deborah. Nas apresentações, a equipe fala
sobre legislação, arquitetura dos itinerários e material didático. A unidade fica responsável pelo contexto local, projeto
de vida, e orientação pedagógica na escolha do itinerário.
Segundo Deborah, esta é a parte mais interessante. “Os
estudantes passam a compreender que a educação segue
sendo integral e abrangendo todas as áreas do conhecimento e seus componentes curriculares, mas que poderão
aprofundar seus conhecimentos em uma área específica”,
esclarece a analista.
Já estamos prontos!
Os colégios Marista Pio XII, Nossa Senhora da Penha, Araçagy,
Nossa Senhora de Nazaré, Dom Silvério e São José – Montes Claros são algumas das unidades que já receberam as
formações. As famílias e estudantes têm gostado da robustez
da proposta. O fato de o Marista ser um dos primeiros a apresentar uma proposta bem estruturada, e, com isso, garantir
a formação integral e a entrada na universidade, tem deixado
as famílias animadas com este novo modelo. O Novo Ensino
Médio já é uma realidade por aqui. As equipes têm sido preparadas para garantir uma transição eficiente e tranquila!
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mundo marista
COLÔMBIA: RETIRO ESPIRITUAL ANUAL DOS
IRMÃOS

BÉLGICA: COMPROMISSO COMO LEIGOS DE
CHARLY E ANNE-MARIE LOUTSCH EM HABAYLA-VIEILLE

ESPANHA: EQUIPE IRMÃOS HOJE DE
MEDITERRÁNEA EM CASTILLO MAIMON

FRANÇA: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

SAMOA: ENCONTRO JUVENIL MARISTA

BRASIL: FRATERNIDADE DO MCHFM "IR. AFONSO
FALQUETO" DE GOIÂNIA

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

A PROVINCIA LANÇA SITE DE PROMOÇÃO
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A

Província Brasil Sul-Amazônia acaba de lançar um portal cujo foto é a
Promoção dos Direitos da Criança e
do Adolescente. O site www.direitosdascrianças.com.br irá contar com conteúdo
formativo e informativos sobre as infâncias
e juventudes de modo que educadores,
pesquisadores, pais e jovens possam ter
acesso a materiais de qualidade sobre
essa temática.
“A defesa de direitos das crianças, adolescentes e jovens deve ser uma pauta de todos. Enquanto
Maristas, promovemos iniciativas para que esse tema ganhe
destaque em todos os nossos espaços de missão e possa
ser refletido coletivamente. Nesse sentido, ampliando nossa
presença para o ambiente digital, buscamos criar práticas
em sinergia com uma sociedade em constante transfor-

mação e cada vez mais online. Esse novo canal tem como
propósito dar visibilidade para ações, campanhas, parcerias
com outras instituições, notícias, formações, cursos e pesquisas acadêmicas na área”, explica o Ir. Sandro Bobzyk,
coordenador do Centro Marista de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
27 I OUTUBRO I 2021
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CASA GERAL

24 DE OUTUBRO, DIA DAS NAÇÕES UNIDAS

E

m 1945, a “Organização das
Nações Unidas” (ONU) nasceu
oficialmente. É uma organização
que já estava em formação nos anos
anteriores. A Segunda Guerra Mundial
terminava e muitos países descobriram
a necessidade de buscar a paz. Uma
paz duradoura.
Naquele longínquo ano de 1945, um
grupo de 50 países se reuniu para
redigir a Carta das Nações Unidas, pela
qual os países signatários passaram a
fazer parte desta organização, com o
objetivo principal de evitar que ocorresse uma nova guerra mundial.
Todos nós sabemos como a ONU,
durante todos esses anos, esteve determinada a trabalhar
para manter a paz, a segurança, fornecer ajuda humanitária
e proteger os direitos.

ça nas áreas de defesa de direitos, além de conferir maior
peso aos nossos postulados.

Nos últimos anos, além disso, a Organização das Nações
Unidas também promove o cuidado do nosso planeta, neste
caso por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para 2030. Não só quer garantir a paz, a segurança e
os direitos de toda as pessoas, mas também querem cuidar
do planeta, para cuidar também de quem mais sofre com as
consequências das mudanças climáticas.

A FMSI e o Secretariado de Solidariedade, assim como a
Administração Geral, estão empenhados em continuar o
trabalho na defesa dos Direitos Humanos, especialmente
das crianças e dos jovens. Para tanto, são desenvolvidos
projetos que combinam a ação política no âmbito da ONU
com as ações concretas em alguns dos países com presença marista. Nesse sentido, são interessantes os projetos em
Papua Nova Guiné e na Bolívia, que estão em pleno andamento.

Como maristas de Champagnat, também nós estamos
presentes nas Nações Unidas, por meio da FMSI. A Fundação obteve a certificação ECOSOC, concedida pelas
Nações Unidas a algumas organizações da sociedade civil
que desempenham um papel importante no trabalho a favor
dos Direitos Humanos. Isso permite que a FMSI tenha voz
na ONU por meio de diversos mecanismos de participação:
preparação do UPR, participação no Dia do Debate Geral,
participação no Conselho de Direitos Humanos… Essa possibilidade também nos permite estar presentes em diversos
grupos de reflexão e defesa de direitos em nível regional e
em diferentes países.
Muitos leigos, leigas e irmãos trabalham em favor dos
Direitos Humanos, especialmente dos Direitos da Criança.
Foram estabelecidas alianças com outras organizações da
sociedade civil e da Igreja, que facilitam uma maior presen-
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As Nações Unidas, e os mecanismos de participação que
oferecem, nos ajudam a dar passos naquilo que nos pediu
o último Capítulo Geral, criando pontes, fortalecendo o
nosso SER família global, a partir do firme compromisso “na
promoção e defesa dos direitos das crianças”.
Na ONU temos a oportunidade de continuar o trabalho pelas
crianças e pelos jovens mais necessitados do nosso mundo,
defender seus direitos, promover a dignidade de cada pessoa e cuidar da nossa casa comum.
Obrigado a todos os irmãos, leigas e leigos que já estão
comprometidos com sua vida e missão.
Ir. Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidaridade

notícias maristas 700

NORANDINA

VINCULAÇÃO CARISMÁTICA DE LEIGOS NA PROVÍNCIA

N

a cidade de Ibagué, na Colômbia, no dia 9 de outubro,
realizou-se a Eucaristia da vinculação carismática
laical de leigos e leigas que fizeram seu discernimento nas cidades de Ibagué e Bogotá. Essa foi a segunda
celebração de cinco previstas, já que, por razões da pandemia, foi decidido evitar ao máximo viajar. A primeira foi na
cidade da Armênia para os leigos que vivem em Manizales e
na Armênia. Outras serão realizadas nos próximos dias.
Cindy Alexandra Bocanegra López, Leidy Patricia Rodríguez
González, Mario Alexander Ramírez Mejía e Diana Cristina
Lozano Camargo, após seu processo de discernimento
vocacional, deram seu generoso “sim”, que os compromete
a viver de acordo com as intuições de Marcelino Champagnat e dos primeiros Irmãos. Por outro lado, Diana Patricia
Pérez Villanueva, Constanza Amparo Rojas Carvajal, Adriana
Zawadzky Zapata e Claudia Aida Rojas Carvajal, que já eram
membros leigos desde dezembro de 2017, também renovaram seu compromisso.
Este processo de discernimento tem sido certamente muito
especial. A pandemia levou-os a serem criativos no processo e a não perderem o ânimo, mesmo sendo as circunstâncias muitas vezes adversas. É por isso que os leigos envolvidos a rviveram como uma graça para qual a Boa Mãe,
“que sempre fez tudo entre nós”, os conduziu pela mão.

Imenso agradecimento antes de tudo a Deus que continua
a nos abençoar com o dom de novas vocações. Ao Irmão
Diego Zawadzky Zapata, que acompanhou a celebração em
nome do Conselho Provincial, ao Irmão Carlos Andrés Obando e a toda à comunidade de Irmãos de Ibagué, que não só
acompanhou a celebração, mas também caminhou com os
leigos no processo de discernimento.
Um agradecimento especial à Comunidade Educativa do
Colégio Champagnat de Ibagué, a cada um de seus membros e, através deles, ao grupo de leigos, Maria Farol de
Esperança, por todo o apoio e carinho que a pastoral dos
leigos maristas tem recebido. Da mesma forma, aos irmãos
e leigos que têm acompanhado o processo vocacional
dos leigos que se juntarão a nós em diferentes partes da
Província.
Que este novo dom vocacional seja uma fonte de inspiração
para que cada um de nós se sinta cada vez mais comprometido com o trabalho vocacional e com a realização
do sonho do Padre Champagnat de “tornar Jesus Cristo
conhecido e amado”.
Claudia A. Rojas Carvajal
Leigos maristas – Província Norandina
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CASA GENERAL

UMA ECOLOGIA INTEGRAL: MENSAGEM
DA COMISSÃO INTERNACIONAL DE MISSÃO MARISTA

A

oitava mensagem da Comissão Internacional de Missão Marista é um convite à
reflexão e à ação a respeito dos cuidados
com nossa casa comum: “Nos identificamos com
a abordagem que o Papa Francisco propõe na encíclica Laudato Si, chamada de ‘ecologia integral’,
que incorpora dimensões humanas e sociais.”
A mensagem foi preparada pelos irmãos Francis
Lukong e Ángel Diego García Otaola, diretores
do Secretariado de Solidariedade do Instituto, em
nome da Comissão Internacional.
O texto, convidando-nos a caminhar na perspectiva da ecologia integral, sublinha um desafio já
presente no último Capítulo Geral: “Cabe a nós
‘abandonar a cultura de nossos egos e promover
as ideias que reduzem o escândalo da indiferença
e da desigualdade’. Dessa forma, será despertada
‘uma consciência ecológica que nos envolve no
cuidado de nossa casa comum’.”
Comissão Internacional da Missão Marista
A Comissão foi criada para facilitar um quadro para interconectar os secretariados, redes e regiões de maneira integrada e
sequencial. Ela ajudará os líderes a refletir sobre as iniciativas
e seus processos de implementação dos projetos do Plano
Estratégico nos níveis global, regional e provincial na Área da
Missão. Ao mesmo tempo, o objetivo da Comissão Internacional
é articular as diferentes iniciativas e ações das Regiões, Redes e
Administração Geral para maximizar seus impactos e efeitos.
Os membros da Comissão são:
Ir. Luis Carlos Gutiérrez Blanco (Coordenador, Vigário Geral), Ir.
Ben Consigli (conselheiro geral), Ir. Ken McDonald (Conselheiro
Geral), Ir. Francis Jumbe (Região África – Prov. África Austral),
Christophe Schiezte (Região Europa – Prov. Hermitage), Ir. Ro-

drigo Espinosa (Região Arco Norte – Prov. México Central), Ir.
Alberto Guillermo Aparicio (Região América Sul – Prov. Cruz del
Sur), Ir. Kevin Wander (Região Oceania – Dist. Pacífico), Ir. Farancis Rahmat (Região Ásia – East Asia), ir. Ángel Diego García
Otaola e Ir. Francis Lukong (Secretariado de Solidaridade), Ir.
Valdícer Fachi (Cmi), Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal e Ir. Okolo
Mark Omede (Secretariado de Educação e Evangelização), Ir.
José Libardo Garzón Duque (Ecônomo-Geral) e H. Gregorio
Linacero Melón (Gestão de Projetos do Plano Estratégico e Economato), Ir. Manuír Mentges (Rede de Universidades – Prov.
Brasil Sul-Amazônia), Frank Malloy (Rede de Escolas – Prov.
Australia), María del Socorro Álvarez (Rede de Solidaridade –
Prov. México Central), e outra pessoa a ser designada (Rede de
Jovens Maristas).
Baixar mensagem completa em PDF: English | Español | Français | Português

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		
https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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