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CASA GERAL

SECRETARIADO IRMÃOS HOJE PROMOVE ENCONTRO
COM ANIMADORES DE PASTORAL VOCACIONAL

O

Secretariado Irmãos Hoje convocou os Animadores
de Pastoral Vocacional de todo o Instituto para um
encontro que se realizou online em 26 de outubro. O
encontro teve os seguintes objetivos:
Partilhar com os animadores vocacionais a visão do Ano das
Vocações Maristas, que começará em maio de 2021;

Para ouvir comentários, sugestões, recomendações
Iniciar o processo de formação de uma rede de animadores
vocacionais no Instituto.
A primeira parte da reunião foi uma breve apresentação de
cada participante. Em seguida, o Secretariado apresentou
o plano para o Ano das Vocações Maristas. Isto foi seguido pela partilha em grupos de trabalho, cujos ecos foram

administração geral
■ No dia 8 de novembro, os Irmãos Beto Rojas e Mark
Omede, diretores do Secretariado de Educação e Evangelização, participaram virtualmente do encontro da Pastoral
Juvenil Marista com a Região América Sul.
■ No dia 9 de novembro, os Irmãos Ben Consigli, Conselheiro-Geral, Mark Omede, Subdiretor do Secretariado
de Educação e Evangelização, e dois outros membros da
Comissão para a revisão do documento “Missão Educativa
Marista” se reuniram com a equipe de trabalho para revisar
o Documento da Missão (Nas pegadas de Marcelino Champagnat), feito via Zoom.
■ Em 9 de novembro, os Irmãos Angel Medina e Lindley
Sionosa, do Secretariado Irmãos Hoje, se encontraram na
Casa Geral com os irmãos João Carlos do Prado e Óscar
Martín, Conselheiros-Gerais, para discutir o andamento do
Secretariado.
■ Na terça-feira, dia 9, Andrea Rossi, diretor da Fundação
Marista para a Solidariedade Internacional (FMSI), se reuniu
com o CEO da Misean Cara, na Casa dos Irmãos de La
Salle.
■ De 9 a 11 de novembro, Andrea Rossi e Francesco Mastrorosa, da Fundação Marista para a Solidariedade Internacional (FMSI), estão na Alemanha para se encontrar com os
Irmãos Maristas da cidade de Furth e a Diocese de Stuggart.
■ No dia 9 de novembro, Raúl Amaya Rivera, diretor do
Secretariado de Leigos, e Ana Saborío, do Secretariado
Ampliado de Leigos, se encontraram on-line com a Equipe

Regional de Formação do Laicato do Arco Norte.
■ Nos dias 8 e 10 de novembro, os membros da FMSI, o
Secretariado de Solidariedade e 7 delegados das Províncias
Mediterrânea e Compostela participaram da Formação sobre
o “Mecanismo de defesa dos Direitos da Criança junto às
Nações Unidas”.
■ Nos dias 8 e 12 de novembro, o Ir. Ángel Diego, do
Secretariado de Solidariedade - junto com seus parceiros,
o Centro Católico Internacional de Genebra (CCIG), Edmund
Rice International (ERI) e os Dominicanos - participa da reunião em preparação do “Evento Paralelo” nas Nações Unidas
sobre a Papua Nova Guiné.
■ No dia 10 de novembro, o Secretariado de Leigos, o
Secretariado Ampliado de Leigos, os facilitadores e representantes das Províncias Ibérica, Santa María de los Andes
e Norandina se reuniram virtualmente para falar sobre as
atuais experiências de Vinculação Carismática que acontecem no Instituto.
■ Nesse mesmo dia, os Irmãos Ángel Diego e Francis
Lukong, do Secretariado da Solidariedade se encontraram
com um representante da Bolívia (Mauricio) e um representante do Centro Católico Internacional de Genebra (CCIG)
(Benedetta), para preparar o Projeto Bolívia.
■ No dia 10 de novembro, o Ir. Beto Rojas, diretor do
Secretariado de Educação e Evangelização, participou online
da cerimônia de abertura da AIMEL (Assembleia Internacional da Missão Educativa dos Irmãos La Salle).
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ouvidos mais tarde no plenário.
Participaram da reunião 26 irmãos e leigos maristas.
Também estiveram presentes os Conselheiros Gerais, os

Irmãos Óscar Martín e João Carlos do Prado, enquanto a tradução simultânea foi fornecida pelo Irmão Luis
Sobrado.

CASA GERAL

DOROTEA CINANNI, DIRETORA
DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

O

Conselho Geral nomeou
Dorotea Cinanni como a nova
diretora do Arquivo
Geral da Casa
Geral. Ela iniciou
sua nova função
no dia primeiro de
novembro. Doroteia substitui o Ir.
Colin Chalmers, da
Província da Europa
Centro-Oeste,
diretor dos arquivos
desde 2014.
Dorotea Cinanni
Além do Diploma da Escola de Arquivista, Paleografia e Diplomacia do Arquivo
de Estado de Roma, Dorotea também é
formada em Mediação para o Interculturalismo e Coesão Social na Europa.
Ela começou sua carreira profissional
trabalhando em vários projetos para
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reorganizar e arquivar o patrimônio documental de órgãos públicos e instituições
históricas, como o Arquivo de Estado de
Roma e o Ministério da Saúde do Estado
Italiano.
Desde 2009, Dorotea trabalha na Casa
Geral e está à frente do atual trabalho

de reorganização e digitalização dos
arquivos históricos e, juntamente com
a Secretaria Geral, é responsável pelos
arquivos atuais da Administração Geral.
Dorotea está envolvida em várias atividades de voluntariado na cidade de Roma,
trabalhando na construção de um mundo
melhor.
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CHILE

EXPOSIÇÃO VIRTUAL UM “CHILENO” MARISTA NA ÁFRICA

O

Museu Marista do Chile, como
parte do Departamento de Arquivo e
Patrimônio da Província Santa María
de los Andes, desde o início de setembro esteve em um trabalho de pesquisa,
compilação e reconstrução histórica, a fim
de criar a primeira exposição em realidade
virtual, dedicada ao patrimônio carismático
cultural marista.
O tema escolhido para iniciar esta caminhada pelos novos meios tecnológicos
de divulgação, diversão e educação foi a
comemoração dos 25 anos do assassinato
dos Irmãos Maristas: Servando Mayor, Julio Rodríguez,
Miguel Ángel Isla e Fernando de la Fuente, no Zaire (atual
República Democrática do Congo). Eles foram assassinados
em 31 de outubro de 1996 no campo de refugiados de
Nyamirangwe.

O primeiro é a vida de Fernando de la Fuente desde os
primeiros anos de formação até o seu oferecimento para ir
como missionário à África, em 1995.

A equipe do museu se baseou no texto do livro do Ir. Agustín Carazo, “Santo para os outros … Evocação do Irmão
Fernando de la Fuente, o ‘chileno’ assassinado no Zaire”,
com as suas imagens, informações e histórias, transformando-o em uma exposição virtual que permite ao visitante
a imersão em um espaço 3D totalmente interativo.

O segundo eixo é o conflito vivido no Zaire desde o início
dos anos 1990. Nesse contexto, destaca-se a participação
do grupo de missionários maristas, formado por Servando, Miguel Ángel, Julio e Fernando. Por meio das cartas e
desenhos deste último, o visitante conhecerá, em primeira
pessoa, o cotidiano de um missionário em um campo de
refugiados, antecipando a cada momento de outubro de
1996 o trágico desfecho dessa história.

Exposição virtual
O resultado desse esforço de adaptação e criatividade deu
origem à montagem digital intitulada Um “chileno” marista
na África. Esta exposição tem três temas que se interligam
e se entrelaçam.

Por fim, a mostra se concentra em informações oficiais da
Congregação, especialmente vídeos, que nos permitem
aprofundar o panorama vivido pelos Irmãos Maristas entre
1995 e 1996. Para visitar a exposição virtual, Um “chileno”
marista na África, acesse este link

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

33.

Novas casas de formação

O Irmão Francisco se preocupava com a formação de seus irmãos. Além do Noviciado de l’Hermitage e o de Vauban,
criados no tempo do Pe. Champagnat, e os de St-Paul Trois-Château e Viviers, fruto da união com outras congregações, ele abriu um noviciado em St-Pol-sur-Ternoise, passou o noviciado de Viviers para Bégube, o de Vauban
para Hautefort e o noviciado de l’Hermitage para Saint-Genis. Já desde os tempos do Padre Champagnat havia sido
criado uma estrutura de estudos para que os irmãos pudessem obter o Diploma que os habilitava para ensinar.
Durante as férias, em l’Hermitage, dava-se aulas e cursos para que os jovens irmãos pudessem se preparar para o
exame, e um curso de atualização para todos os irmãos professores. Pouco a pouco esses cursos foram crescendo
e se tornou o que depois seria chamado de escolasticado.
Em 1847, esses cursos aconteceram em Grange-Payre, mas com a venda desta casa, voltaram a acontecer em
L’Hermitage.
Other episodes
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PROVÍNCIA IBÉRICA

ASSEMBLEIA DE IRMÃOS E LEIGOS DA PROVÍNCIA

N

os dias 30 de outubro ao dia 1º de novembro, aconteceu
em Lardero a Assembleia Contigo, realizada pela Província Marista Ibérica. Estiveram reunidas mais de 60
pessoas entre irmãos, leigos, diretores de centros educativos
e professores. O objetivo do encontro foi uma tentativa de dar
respostas aos sinais dos tempos que nos interpelam.
Depois de três dias de reflexão pessoal e partilhar através de
um processo de busca e descobertas, a Assembleia definiu
uma série de apelos para o futuro da Província em torno a cinco grandes temas: família carismática, espiritualidade, missão,
carisma e evangelização. Esses apelos servirão de inspiração
para as linhas mestras sobre as quais se dedicará o VII Capítulo Provincial, que acontecerá em dezembro deste ano.
“Contigo” foi o lema inspirados para esses dias. O Ir. Ernesto
Sanchez, em sua Circular “Lares de Luz”, nos recorda que o
Capítulo Geral, ao nos motivar para ‘ser faróis de esperança
neste mundo turbulento’, não se referia somente a um convite
pessoal, senão sobre um convite a toda a comunidade: ser luz
como família carismática global. Que cada comunidade, cada
fraternidade, cada família, como grupo, seja esse farol que
oferece luz e esperança a todos os que ilumina.
Olhar, sentir e escutar a realidade
Durante o primeiro dia, o principal objetivo foi o de olhar, sentir
e escutar a realidade que nos rodeia. Através de algumas
oficinas experenciais, os participantes foram convidados a
colocar em jogo todos os sentidos para deixar-se tocar por uma
realidade que muitas vezes passa ao nosso lado de maneira
silenciosa.
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E com a mesma força, outras realidades abrem uma porta à
esperança: associações que lutam pelos direitos humanos;
jovens organizados para interromper as mudanças climáticas;
os maristas azuis da Síria ou tantas outras pessoas anônimas
e comprometidas, que refletem o rosto amoroso de Deus
também presente na história. Durante as dinâmicas da tarde,
essas realidades foram iluminadas a partir da ótica Marista
através das reflexões do Ir. Ernesto Sanchez, Superior Geral, de
Raúl Amaya, coordenador do Secretariado de Leigos, e de Luis
Carlos Gutiérrez, Vigário geral.
O que nos está dizendo a realidade
Durante o segundo dia o enfoque foi dado sobre o olhar para
descobrir juntos o que nos está dizendo a realidade aqui e
agora. Através de dinâmicas de discernimento pessoal e de
reflexão em duplas e em grupos, fomos orientados para deixar
que ressoassem dentro de nós os apelos do XXII Capítulo geral
(2017) a partir destes cenários: família carismática global; ser
o rosto e as mãos da misericórdia de Deus; ser construtores de
pontes; caminhar com as crianças e jovens mais vulneráveis;
e responder às novas realidades emergentes do século XXI.
Olhando para estes cinco cenários, podemos intuir sobre a que
Deus está nos chamando como Maristas de Champagnat em
nossa Província Ibérica.
E, finalmente, o terceiro e último dia foi dedicado a priorizar os
apelos que foram surgindo durantes esses dias e dar início a
uma primeira proposta de ações que possam dar-lhes respostas. Esses apelos, que foram surgindo a partir das reflexões e
diálogos da Assembleia, inspirarão as linhas mestras sobre as
quais o VII Capítulo Provincial se debruçará.
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CASA GERAL

CHAMPAGNAT GLOBAL: UM NOVO COMEÇO
PARA A MISSÃO EDUCATIVA MARISTA

A

semana de 25 a 29 de
outubro de 2021 ficará
para a posteridade pelo
evento histórico do lançamento
da Rede Global Marista de
Escolas.
Mais de 400 Maristas de
Champagnat, incluindo o
Conselho Geral, alguns
provinciais e líderes regionais,
líderes do sistema das escolas
Maristas ou coordenadores de
educação, educadores, atuais
e ex-alunos, pais e outros, se
reuniram online através da plataforma Zoom. Sessões técnicas
centradas nas áreas de oportunidade descobertas durante
a pré-cúpula do lançamento foram o foco da discussão. Os
diversos participantes tiveram a oportunidade de aprofundar
vinte e quatro (24) temas em um clima de amizade e espírito
de família Marista.
Outro evento surpreendente foram os episódios de vídeo que
destacaram em detalhes a Missão Marista ao redor do mundo.
A criatividade e a inclusão de todos os continentes do mundo
deram testemunho da nossa família global.
Houve testemunhos de experiências vividas ao longo da semana. Os representantes das diferentes Regiões ou dos continentes expressaram a alegria de fazer parte da história e da maior
colaboração, intercâmbio, conexão, solidariedade, transformação social e cooperação que resultará da Rede.
Continuando os sonhos de São Marcelino Champagnat
O Superior Geral, Irmão Ernesto Sánchez, em seu discurso de
abertura lembrou aos participantes e a todos os Maristas de
Champagnat a importância da Rede para unir todas as escolas
e dar continuidade aos sonhos de São Marcelino Champagnat.
Ele continuou a apelar a todos os envolvidos na educação
Marista a verem isso como um novo convite para fortalecer o
caminho juntos como uma família global, como foi convidado
pelo último Capítulo Geral.
Plataforma Agorá
O Irmão Carlos Alberto Rojas, Diretor do Secretariado de
Educação e Evangelização, em suas palavras de encerramento,
convidou todos os participantes e toda a Comunidade Escolar
Marista a se comprometerem com o projeto, ingressando na
plataforma Champagnat.Global e a se inscreverem na Agorá

para continuar a reflexão e desenvolvimento dos 24 temas que
funcionam como espaços de oportunidade. Ele lembrou toda
as oportunidades disponíveis na plataforma para a criação de
novos grupos e tópicos, seguindo as instruções fornecidas na
plataforma.
Todos os maristas também são convidados a continuar visitando os trabalhos realizados ao longo da semana de lançamento
da Rede e a aprofundar suas experiências com outras pessoas
que não tiveram a oportunidade de seguir em suas respectivas
escolas e países.
O projeto da Rede Global Marista de Escolas é a realização
de um sonho. Sua ação marista local pode ser compartilhada com as regiões e até mesmo com a equipe global
que pode resultar em algo maior para o benefício de todo o
Instituto. Portanto, não a guarde apenas para você, Província ou Região, compartilhe-a com o corpo global como uma
contribuição para a construção conjunta da Rede para o
bem comum.
A partir de agora, você é mais uma parte da rede: não espere
ser convidado/a, mostre seu sentimento de pertencimento por
meio da sua participação nas atividades da rede online.
Agradecimentos
O Secretariado de Educação e Evangelização agradece a todos
os que trabalharam incansavelmente para que os eventos
acontecessem e fossem um grande sucesso. Agradecemos
ao Instituto IDEIA, que facilitou todo o processo de diálogo
por meio das diversas reuniões e Cúpulas com a metodologia
da Investigação Apreciativa. No mesmo sentido, agradeço à
Fluir Eventos, que preparou os três (3) episódios de vídeo, e às
editoras Maristas (Edelvives, FTD e Gram) pelo apoio e ideias
criativas que tornaram possível o projeto.
11 I NOVEMBRO I 2021
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PROVÍNCIA REALIZA ASSEMBLEIA DE MISSÃO MARISTA

A

1ª Assembleia de Missão Marista da Província Brasil
Sul-Amazônia, realizada de 26 a 29 de outubro, reuniu
mais de 130 participantes, Irmãos e Leigos/as. O objetivo foi refletir sobre o futuro da instituição e propor prioridades
para o próximo ciclo de gestão, que se inaugurará com o
Capítulo Provincial a ser realizado de 23 a 26 de novembro,
com a posse do Ir. Deivis Alexandre Fischer, nomeado pelo
Conselho Geral como Provincial para o próximo triênio.
Após quatro dias de formações, discussões e partilhas, os
representantes produziram uma carta manifesto com a síntese
de todas as proposições e entregaram para a comissão preparatória do 3º Capítulo Provincial.
“Trabalhamos em um projeto que não é nosso, que é de Deus,
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e Deus espera que sejamos seus colaboradores. A missão
está posta, somos chamados a colaborar promovendo a vida,
cuidando da casa comum e sendo profetas da esperança,
com ousadia, discernimento, corresponsabilidade e propósito
comum”, disse o Ir. Ignacio Etges, atual Provincial, abrindo os
trabalhos da Assembleia.
A programação da Assembleia contou com quatro painéis
formativos que abordaram os seguintes temas: Missão Marista
no mundo: avanços, desafios e possibilidades; O cenário da
Igreja no mundo, segundo o pontificado do Papa Francisco; O
protagonismo dos jovens na missão marista; e A missão marista em nossa Província/Rede. Todos os painéis foram ministrados por convidados que apresentaram dados e informações
importantes sobre cada uma das temáticas.
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mundo marista
ESPANHA: INAUGURAÇÃO DE PRAÇA DEDICADA
A SÃO MARCELINO EM CÓRDOBA

AUSTRÁLIA: COMUNIDADE DE CHURCHLANDS

ESTADOS UNIDOS: MARIST YOUTH USA –
EUGENE, OR

CHILE: ENCONTRO SETORIAL DO CENTRO
ESTUDANTIL MARISTA (ESCEM)

Diferentes olhares e vozes da missão marista
A Assembleia Provincial de Missão Marista iniciou meses antes
do evento realizado em outubro. Desde agosto, todos os espaços de atuação da instituição realizaram momentos de escuta
com seus colaboradores/interlocutores e os Irmãos Maristas
e gestores também responderam à pesquisa de avaliação do
Triênio 2019-2021. O resultado dessas partilhas foi analisado
pela Comissão Preparatória da Assembleia e compilado em um
relatório com a contribuição dos pesquisadores do Observatório
Juventudes PUCRS/Rede Marista. Os pontos mais relevantes
apresentados nas duas pesquisas estão: dimensão social; sinergia; atuação conjunta de Leigos/as e Irmãos; cultura e arte;
evangelização na prática; protagonismo; gestão de pessoas;
Região Amazônica; e Saúde.
Para analisar todos esses dados e seguirem com as reflexões
propostas nos painéis formativos, os representantes presentes
na Assembleia foram divididos em 17 grupos de trabalho. As
discussões realizadas nesses fóruns estão à base da carta
mencionada acima, entregue, na missa de encerramento da
Assembleia, ao Ir. Onorino Moresco, coordenador da Comissão
Preparatória do 3º Capítulo Provincial.

ÁFRICA DO SUL: ST DAVID’S MARIST SCHOOL,
INANDA

EQUADOR: RETIRO ANUAL DOS IRMÃOS – LOJA

De 8 a 20 de novembro, o Conselho Geral realiza sessões
plenárias na Casa Geral. Durante a primeira semana, os
Irmãos refletem sobre o processo sinodal da Igreja, o
Plano de Ação sobre Laudato Si’ e a preparação para a
Conferência Geral. Da mesma forma, atualizam informações sobre diversos projetos em execução no Instituto,
compartilham o acompanhamento de diversas Unidades
Administrativas e estudam os Estatutos das Entidades
Civis Internacionais para sua aprovação.
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ARCO NORTE

REGIÃO PROMOVE ENCONTRO SOBRE
BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO RELIGIOSA

Q

uase 120 pessoas participaram do Encontro Regional
sobre Boas Práticas na Educação Religiosa online,
organizado no dia 16 de outubro pela equipe de Evangelização da Região Arco Norte. Participaram do encontro
professores de religião e catequese das províncias maristas
dos Estados Unidos, México Central, México Ocidental, América
Central, Norandina e Canadá.
O objetivo deste encontro – que contou com participantes e
membros da Região Arco Norte – foi criar laços entre todos/as
os Maristas sobre o tema da catequese e da educação religiosa
escolar, bem como ajudar a equipe de catequistas e educadores de fé a melhorar e animar, em comunidade, a experiência
e a missão de acompanhar a fé das
crianças, adolescentes e jovens.
Durante a reunião, vários oradores / professores das diferentes províncias expuseram suas
apresentações sobre as boas
práticas em sala de aula:
Alberto Rodríguez, dos Estados
Unidos, falou sobre a ferramenta
Edpuzzle, que permite editar vídeos
para ter uma aula mais dinâmica
e interativa, em que professores e
alunos participam ativamente.
Primitivo Villegas, do México Ocidental, falou sobre o “Programa de formação de professores na área Humano-Cristã”, que
tem como metodologia o diálogo focado nas experiências de
vida, uma comunidade de aprendizagem e um esquema de
sala de aula invertida.
Jonhy Castillo e Ana Paola Frayle, do México Central, falaram
sobre o “Espaço Virtual de Encontro”.
Constanza Naranjo, da Norandina, apresentou os “Encontros
Maristas Nacionais e Zonais de Educação Religiosa Escolar”,

nos quais são promovidos espaços de encontro entre alunos
de instituições maristas da Colômbia. A metodologia utilizada
baseou-se em palestras, fóruns, relatórios, comunidades de
vida e visitas guiadas.
Nohemy Cuéllar, da América Central, falou sobre as plataformas Genially, um software para criar conteúdo interativo por
meio da criação de imagens, infográficos, apresentações,
microsites, catálogos, mapas, entre outros, que podem ser
equipados com efeitos interativos e animações para uso em
aulas e interagir com os estudantes. Ela também apresentou
o Nearpod, ferramenta que permite que uma apresentação
guiada seja feita por meio de dispositivos com capacidade de
se conectar à internet e incorporar
conteúdos multimodais e interagir
com o público / estudantes por meio
de atividades que permitem um
trabalho sincrônico ou assincrônico;
bem como quizizz e o uso de sites
google para gerar um microsite e
interagir de forma mais ampla com
os estudantes.
Juan Ignacio Fuentes, de Cruz del
Sur (Argentina), refletiu sobre como
se sente quem se dedica à educação da fé, em relação ao seu aqui e
agora, no contexto da pandemia que ainda persiste, e porque é
importante ter um momento de interioridade para ser capaz de
reimaginar a educação na fé pós-pandemia.
No final do encontro, Ir. Daniel Martin, coordenador da equipe
regional de Evangelização da Região, agradeceu a participação
de todos os presentes e disse: “Temos muito trabalho que
podemos realizar juntos, repensar a imagem e a importância
de Deus após a pandemia e sonhar com a formação de temas
comuns para nossas comunidades, com diálogo sobre inteligência espiritual e emocional”.

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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