
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Ano XIV - Número 703 | 18 de NOVEMBRO de 2021

NOTÍCIASMARISTAS

■ De 14 a 20 de novembro, o Ir. Valdicer Civa Fachi, diretor 
do Cmi, está na Colômbia para continuar o processo de 
discernimento para a abertura do Projeto Fratelli, na cidade de 
Maicao, neste mesmo país, em colaboração com os Irmãos 
La Salle.
■ No dia 15 de novembro, a Equipe de Formação Perma-
nente de Manziana, Secretariado Irmãos Hoje e Participantes 
do “Grupo A”, das diferentes UAs - Irmãos e Leigos, se 
encontraram online na Primeira Sessão do Programa de 6 
Semanas sobre “Espiritualidade e Interioridade”. E no dia 16 
de novembro reuniram-se também os Participantes do Grupo 
B, das diferentes UA’s - Irmãos e Leigos.
■ De 15 a 18 de novembro, as sessões plenárias do Conse-
lho geral continuam na Casa geral.
■ No dia 15 de novembro, os Irmãos João Carlos do Prado e 
Ben Consigli, Conselheiros Gerais, se encontraram via zoom 
com o Conselho Provincial da Província de Europa Centro-
-Oeste.
■ No dia 16 de novembro, o Ir. Ben Consigli, Conselheiro 
geral, se reuniu via Zoom com os membros da Comissão 
Executiva da Nova Província da Região Oceania que está 
trabalhando na implantação da Província Estrela do Mar. 
■ De 16 a 20 de novembro, o Secretariado Irmãos Hoje, com 
o apoio dos Conselheiros de Enlace, tem uma série de encon-
tros com a Nova Equipe de Formação Permanente composta 

por Antonio Peralta, Xavier Barceló e Michael Sexton. Eles 
cuidarão da organização e orientação e dos Programas de 
Formação Permanente para 2022. 
■ No dia 17 de novembro foi realizado o Encontro da Co-
missão Internacional da Missão Marista com o tema Espi-
ritualidade e Missão. Participaram via zoom os Irmãos Luis 
Carlos Gutiérrez, Vigário-Geral, Ben Consigli e Ken McDonald, 
Conselheiros-Gerais, os membros da Comissão e outros 
convidados.
■ No dia 17 de novembro, os Irmãos Ángel Diego e Fran-
cis Lukong, da Secretariado de Solidariedade terminaram o 
curso de capacitação “Mecanismos de Defesa dos Direitos 
Humanos”. Os cursos anteriores foram realizados nos dias 
3, 8, 10 e 15 de novembro. Nesse mesmo dia, os Irmãos 
Ángel Diego e Francis Lukong participaram do encontro 
dos representantes das quatro ramas da Família Maris-
ta, para continuar trabalhando juntos no tema “Ecologia 
Integral”. 
■ No dia 17 de novembro aconteceu o Encontro virtual do 
Secretariado Ampliado para Leigos para preparação do Fórum 
Internacional sobre a Vocação do Leigo Marista e uma sonda-
gem do processo. 
■ De 21 a 27 de novembro, Fr. Valdicer Civa Fachi, diretor 
do CMI, fará uma visita de acompanhamento à Comunidade 
Lavalla200> de Tabatinga, Brasil.

general administration

A Comissão Internacional para a Revisão do Guia de For-
mação se reuniu de forma presencial, pela primeira vez, 
desde sua criação há dois anos. O encontro aconteceu 

de 1º a 6 de novembro, na Residência Marista Santa María del 
Mar, em Guardamar del Segura, Espanha. Estiveram pre-
sentes: Ir. João Carlos do Prado, Ir. Ángel Medina, Ir. Lindley 
Sionosa, Ir. Fabien Bulaimo, Ir. Pere Fere e Ir. Francisco “Paco” 
García. Os Irmãos Óscar Martín, César Rojas e Graham Neist 
se conectaram on-line.

O encontro teve como objetivo colher os frutos do processo 

CASA GERAL

REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL
PARA A REVISÃO DO GUIA DE FORMAÇÃO

https://champagnat.org/pt/reuniao-da-comissao-internacional-para-a-revisao-do-guia-de-formacao/
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O Conselho Geral, os Secretariados 
e os colaboradores da Casa Ge-
ral a participaram recentemente 

de uma formação sobre a nova política 
de Proteção das Crianças na Casa-Ge-
ral. O Instituto está tomando medidas 
para garantir que todas as obras sejam 
lugares seguros para crianças e jovens.

O XXII Capítulo Geral reforçou este 
compromisso, expressando firmemente 
que o Instituto Marista, em todos os 
níveis, atenda aos mais altos padrões 
de proteção infantil, para que todos 
os nossos ambientes sejam seguros e acolhedores para 
crianças e jovens.

Durante o treinamento, também foi explicado o código de 
conduta que se aplica a toda a equipe da Casa-Geral.

A experiência de formação, realizada no dia 10 de novem-
bro, teve como objetivo fazer que a Casa-Geral cumpra o 
compromisso de garantir a segurança e o bem-estar de 
crianças e adolescentes, assim como  para as Unidades 
administrativas e Obras maristas ao redor do mundo.

CASA GERAL

APRESENTAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DAS 
CRIANÇAS PARA A EQUIPE DA CASA-GERAL

de escuta e participação realizado nas regiões, de agosto a 
outubro de 2021. Neste processo, os grupos de formadores, 
formandos e grupos mistos de irmãos e leigos foram convida-
dos a refletir sobre a vida marista hoje e o tipo de formação 
marista que queremos oferecer, levando em consideração as 
diferentes realidades de nosso tempo.

Três encontros online foram organizados para ouvir os 
relatos da América (Arco Norte e América Sul), Ásia-Oceania 
e África-Europa. As equipes formadas para estes grupos 
inter-regionais partilharam com a Comissão os destaques das 
respostas recebidas dos entrevistados, identificados por meio 
do questionário escrito, dos diálogos online e das conversas 
individuais.

Tendo ouvido os diferentes pontos de vista do mundo marista, 
a comissão trabalhou para identificar as descobertas e criar 
uma visão da formação marista para o futuro. Manuel de Jesús 
Gómez, um dos codiretores do Secretariado dos Leigos, tam-
bém se juntou à comissão nos dias 5 e 6. Suas contribuições, 
na perspectiva dos leigos maristas, foram muito úteis.

Em vista do futuro da vida e do carisma marista, orientado para 
a comunhão entre irmãos e leigos, a comissão decidiu centrar 

o documento na formação dos irmãos, partindo de uma visão 
da vida marista como um carisma compartilhado. Além disso, o 
novo guia de formação pretende ser simples, relevante para o 
presente e escrito em linguagem contemporânea.

A próxima reunião da comissão ocorrerá virtualmente em janei-
ro do próximo ano. Uma reunião presencial está agendada para 
junho ou julho de 2022.

A seguir, uma lista de irmãos e leigos maristas que ajudaram 
nossa comissão a realizar esta consulta e a chegar aos diver-
sos grupos inter-regionais mencionados.

América (Arco Norte e América Sul): os irmãos Cesar Rojas, 
Juan Carlos Bolaños, Marcio Henrique, Felix Roldan, Albert 
Rivera e Isidro Azpeleta.

Ásia-Oceania: os irmãos Francisco Garcia, Graham Neist, 
Anselmo Kim, Sefo Une, Simon Serero, Darren Burge e Juan 
Castro.

África – Europa: os irmãos Fabien Bulaimo, Pere Ferré, Alphon-
se Tiamaro, Ebel Muteveri, Aureliano Garcia, Teodorino Aller, 
Nicolas Garcia e Fernando Ocaña.

https://champagnat.org/pt/apresentacao-da-nova-politica-de-protecao-das-criancas-para-a-equipe-da-casa-geral/
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Em 1855, já eram cinco as Províncias: Notre-Dame de l’Hermitage, Saint-Pual-Trois-Châteaux, La Bégube, Beau-
camps, e o que chamava de Província de Périgueux, com Hautefort. Porém, não se pode esquecer um 6º setor, a 
Oceania.
Nessas ilhas distantes, os irmãos formavam comunidade com uns 70 padres Maristas. Porém, ainda que a maior 
parte dos irmãos tenha sido formada em l’Hermitage, a separação dos padres deixou a incerteza se eles faziam 
parte da congregação dos Padres ou dos Irmãos. O Ir. Francisco foi da opinião que eles continuavam sendo 
irmãos maristas. Continuou enviando irmãos à Oceania e aos escrever-lhes, dizia:
“Ide, meus queridos irmãos, ali onde a obediência vos chama; sede bons missionários, muito constantes, aman-
do o Senhor e a Santíssima Virgem. Estarei convosco durante essa longa viagem pelos oceanos. Os abençoo 
com todo o coração.” Seguramente se perguntou se seria factível, a partir desse terceiro apostolado (ajudar os 
Padres nas missões), também aceitar os outros dois (escolas rurais e os órfãos), para que os irmãos fossem 
reconhecidos como o foram os padres maristas.
Outros episódios

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

34. Oceania

A Rede de Universidades Maristas organizou no dia 
17 de novembro um encontro virtual com o tema 
“A inovação no contexto da Terceira Missão nas 

IES Maristas: as IES (Instituições de Educação Superior) 
como vetores no processo de Desenvolvimento Social e 
Econômico da sociedade onde atua”.

O evento foi dirigido às lideranças das IES Maristas, 
membros do Governo-Geral e das Províncias.

O encontro teve como objetivos:

Refletir sobre o cenário pós-pandêmico na perspectiva da 
inovação e do desenvolvimento do Ensino Superior.
Propor caminhos para o planejamento das IES, conside-
rando as mudanças que estão ocorrendo diante dos novos 
modelos de ensino, pesquisa, impacto da mídia, tecnologia 
e interatividade na sociedade do conhecimento.
Entre os palestrantes estão: Juan Pablo Suárez Chacón, 
presidente da Divisão Latino-Americana da IASP e presi-
dente do Parque Científico e Tecnológico da UTPL, Equador; 
Juan Fernando Pacheco Duarte, reitor do Parque Científico 
de Inovação Social da Universidade Minuto de Dios (Unimi-
nuto), Colômbia; e Jorge Audy, Superintendente do Parque 
Científico e Tecnológico da PUCRS, Brasil.

O evento aconteceu via Zoom

Via Zoom – Clique aqui para participar (ID da reunião: 972 

0140 3933 | Senha: 697145). Com os seguintes horários 
dependendo do país:

México – Cidade do México – 6h
Peru – Lima – 7h
EUA – Poughkeepsie/NY – 7h
Brasil – Brasília – 9h
Argentina – Buenos Aires – 9h Espanha – Madrid – 13h
Itália – Roma – 13h
Nigéria – Enugu – 13h
República do Congo – Kisangani – 14h
Quênia – Nairobi – 15h
Filipinas – Davao – 20h
Austrália – Brisbane – 22h

Clique aqui para acessar

Saiba mais

CASA GERAL

ENCONTRO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE MARISTA 
INTERNACIONAL DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://puclink.pucrs.br/cl/PMHP0/A/31e8/0/BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/
https://puclink.pucrs.br/cl/PMHQ3/A/6c33/0/BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/
https://puclink.pucrs.br/cl/PMHP0/A/31e8/0/BMxv/ftLT6Agw9j/1/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-inovacao-e-desenvolvimento-da-rede-marista-internacional-de-instituicoes-de-educacao-superior/
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Em 14 de novembro de 
2021, a Igreja lança o 
projeto Plataforma de 

Ação Laudato Si, pro-
movido pelo próprio Papa 
Francisco e administrado 
por meio do Dicastério para 
o Serviço do Desenvolvi-
mento Humano Integral. 
Ela nos convida a aderir a 
esta iniciativa, bem como 
a outros projetos e ações 
que nos levem a aumentar 
nossa reflexão e ação em 
favor da Ecologia Integral. 
Unimo-nos em favor de 
nossa casa comum e em 
favor de nossos irmãos que 
sofrem.

Maristas de Champagnat e o cuidado da Casa Comum
Muitos dos maristas de Champagnat, já hoje, desenvolvem 
vários projetos, adaptados à nossa realidade particular. Este 
novo projeto nos propõe a nos unir, a nos sentirmos Igreja, a 
avançarmos juntos no cuidado da vida. Recordemos como o 
Ir. Ernesto, Superior-Geral, nos assinalou esta mesma ideia já 
no subtítulo de sua circular: Cuidamos da vida e geramos vida 
nova.

O desafio pode ser variado de acordo com a realidade de cada 
um de nós: um desafio que pode ser pessoal ou comunitário, 
que podemos assumir em família ou no local de trabalho; um 
desafio que parte da nossa realidade concreta e plausível. Para 
alguns, esse desafio pode significar continuar o caminho que já 
foi iniciado; para outros, pode ser a oportunidade de começar 
com pequenas ações.

Este projeto apresenta-nos sete objetivos. Queremos explicitar 
os dois primeiros: “clamor da terra” e “clamor dos pobres”. 
Nós, os Maristas de Champagnat, queremos continuar a nos 
comprometer nesta linha, pois também fomos desafiados pelos 
apelos do XXII Capítulo Geral.

A Plataforma de Ação Laudato Si
A Plataforma está organizada em sete setores, ou grupos de 
compromisso. Aqui também nós, maristas, encontramos vários 

campos de ação (como congregação religiosa, como escolas 
e universidades, como famílias, como hospitais, como ONGs 
e fundações …). Desse modo, o convite para aderir a este 
projeto é para todos nós. Assim, faremos realidade que a união 
de cada um de nós é muito mais do que a soma das individua-
lidades (Fratelli Tutti, 78).

Com este projeto nos unimos a outros grupos, outras institui-
ções, outras pessoas, em uma rede. Em diferentes partes do 
mundo marista já existem colaborações. Para dar um exemplo: 
na Administração-geral trabalhamos justamente com os quatro 
Ramos da Família Marista para nos ajudar mutuamente na 
reflexão e na ação em favor da Ecologia Integral. Recordando 
as palavras do Papa Francisco em Fratelli Tutti (117), somos 
chamados a fazer a nossa parte, somos chamados a transcen-
der a nós mesmos e ao nosso grupo de pertença.

A partir do Secretariado de Solidariedade queremos aderir ao 
lema “Pensar Global, Agir Local”, de que tantas vezes nos 
lembramos quando falamos de Ecologia Integral. Sim, é isso 
que nós, Maristas de Champagnat, somos chamados a fazer, a 
pensar globalmente e a agir localmente. E aqui, na “Plataforma 
de Ação Laudato Si”, temos os meios para o conseguir.

Ir. Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidaridade

SECRETARIADO DE SOLIDARIDADE

LANÇAMENTO DO PROJETO
“PLATAFORMA DE AÇÃO LAUDATO SI’”

https://www.laudatosi.va/es.html
https://www.laudatosi.va/es.html
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/capitulos-gerais/xxii-capitulo-geral/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/pt/lancamento-do-projeto-plataforma-de-acao-laudato-si/
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

A PROVINCIA PROMOVE A CULTURA 
DA SOLIDARIEDADE A PARTIR DO 
VOLUNTARIADO EDUCATIVO

Antes da Pandemia, semanalmente 
a equipe da pastoral da Província 
Brasil Sul-Amazônia se reunia se-

manalmente com os jovens dos Colégios 
Marista para incentivar a cultura da so-
lidariedade e ajudar a comunidade onde 
cada colégio está inserido. O objetivo 
era e continua sendo o de promover um 
voluntariado educativo e acompanhar a 
trajetória dos jovens nessa caminhada 
solidária.

A crise sanitária 
provocado pelo 
COVID-19 fez com 
que a estratégia 
mudasse, sem, 
todavia, perder de 
vista a vontade de 
reforçar a cultura 
da solidariedade e 
manter a esperan-

ça em uma sociedade mais digna. Foi 
criada uma rede de apoio aos alunos e 
alunas voluntárias que, junto com suas 
famílias, continuaram promovendo a 
solidariedade em prol das comunidades 
mais vulneráveis.

“Em meio ao cenário ímpar e com as 
atividades presenciais restritas, o online 
sustentou as conexões. Nosso tradicio-
nal retiro precisou ser online em 2020 
e aproveitamos para tratar da qualidade 
de vida durante a pandemia. Adapta-
ções que tivemos que fazer, porém que 
mantiveram acessa a cultura da solida-
riedade”, disse Éder Silva de Oliveira, 
agente de Pastoral da Província.

Clique aqui e confira o vídeo do Dia do 
Voluntariado organizado pela Província 
Brasil Sul-Amazônia e conheça um 
pouco mais das ações realizadas.
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Na sexta-feira realizou-se o primeiro 
encontro provincial da Província Ma-
ristas de Santa Maria de Los Andes 
com animadores de fraternidades e 
comunidades leigas dos três setores. 
O objetivo foi oferecer um espaço 
de encontro para conhecer-se me-
lhor como animadores dos Leigos 
Maristas e compartilhar o caminho da 
comunidade em torno do desenvolvi-
mento experiencial do Fórum Interna-
cional da Vocação Marista Leiga. 

estados Unidos
Depois de vinte meses de espera, 
por conta da pandemia, alunos das 
escolas maristas de toda a Província 
se reuniram no final de semana que 
passou na Casa de Esopus. Todos os 
alunos maristas voltaram para o “reti-
ro de encontro de novembro”. O final 
de semana foi de muita alegria! Eles 
continuam seu retiro esta semana. A 
Província pede orações para eles.

Primeira Casa marista
Permanente do Vietnã
Os Irmãos Maristas do Vietnã final-
mente conseguiram inaugurar sua 
primeira casa permanente no país. 
No sábado, 13 de novembro, eles 
se reuniram para a bênção da casa 
e para celebrar a primeira missa na 
capela. Esta casa é a primeira em 
nome dos Irmãos desde a chegada 
ao Vietnã, há 13 anos. Os Irmãos 
são muito gratos a todos os Irmãos 
e Leigos Maristas que plantaram a 
semente do Carisma Marista, que 
estiveram lá desde o início, aqueles 
que ainda permanecem no país, e 
esperam que o Espírito de Marcelino 
cresça e se desenvolva nesta parte 
do mundo. 

https://champagnat.org/pt/brasil-sul-amazonia-promove-a-cultura-da-solidariedade-a-partir-do-voluntariado-educativo/
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SÍRIA 

CARTA DE ALEPPO Nº 42 – ROSTOS TRISTES

Os habitantes de Alepo nunca esquecerão o período de 
2012 a 2016, quando a guerra se difundia em Alepo. 
Eles se lembram muito bem das bombas e botijões de 

gás cheios de explosivos e pregos lançados pelos grupos rebel-
des armados instalados na parte oriental da cidade e em suas 
vizinhanças, causando numerosas vítimas civis diariamente.

Eles se lembram das horas que passaram ansiosa e temero-
samente esperando que seus entes queridos voltassem para 
casa.

Eles se lembram do sofrimento que tiveram, do frio no inverno 
e da falta de aquecimento e das noites que passaram no escu-
ro, durante anos, por falta de eletricidade (as centrais elétricas 
estavam nas mãos dos terroristas).

Eles não podem esquecer os anos em que foram privados de 
água corrente (os terroristas cortaram o fornecimento de água 
para a cidade inteira) e as horas que esperaram sua vez em 
poços cavados apressadamente em algum lugar da cidade 
para encher suas latas de água.

Eles sempre se lembrarão dos repetidos bloqueios da cidade 
onde ninguém podia entrar ou sair, isolando Alepo e seus 
habitantes e causando a escassez de todas as necessidades 
básicas.

Nesses primeiros dias de novembro, eles irão aos cemitérios 
para rezar nos túmulos de seus pais, parentes e amigos mortos 
durante os anos de guerra.

Eles ainda vivem com saudades dos dias felizes em que todos 
os membros de sua família viviam na cidade, antes de serem 
dispersos pelo mundo inteiro.

Apesar de todo o sofrimento dos últimos anos, os moradores 
de Alego agora dizem em coro: “vivemos melhor durante os 
anos de guerra do que agora; sentimos falta do tempo das 
bombas, que era mais suportável do que a pobreza que sofre-
mos agora”.

Na verdade, é a bomba de pobreza que explodiu na Síria, dei-
xando 80% da população vivendo abaixo da linha de pobreza e 
60% em insegurança alimentar.

https://champagnat.org/pt/carta-de-aleppo-no-42-rostos-tristes/


18 I NOVEMBRO I 2021

notícias maristas 703

7

FILIPINAS: SESSÃO MARISTA PARA MELHORAR A 
COMUNICAÇÃO

ESPANHA: PASTORAL MARISTA DE BADAJOZESPANHA: MEDITERRANEA – EQUIPE DE 
GESTÃO COM EQUIPE PROVINCIAL DE 
ACOMPANHAMENTO

BRASIL: MARISTAS DE VARGINHASRI LANKA: IRMÃOS MARISTAS DE NGOMBO

marist world

COLÔMBIA : FRATERNIDADE DE LEIGOS DO 
COLÉGIO CHAMPAGNAT – BOGOTÁ

Agora que os combates quase cessaram já há dois anos e a 
situação militar está congelada, o que é catastrófico é a situa-
ção econômica. Os preços das necessidades básicas aumen-
taram drasticamente, elevando o custo do aluguel e o custo de 
vida. A escassez se tornou permanente, com racionamento de 
gasolina, pão, açúcar, arroz, etc. Por outro lado, os salários não 
foram ajustados proporcionalmente, o que levou a um aumento 
da pobreza. A maioria das famílias já não consegue mais se 
sustentar e depende da ajuda alimentar, médica e monetária 
das ONGs para sobreviver.

Esta situação é o resultado de várias causas, como a destruição 
da infraestrutura do país e a devastação provocada pela guerra, 
a crise financeira no Líbano, onde muitos sírios perderam o 
próprio dinheiro investido e suas economias de aposentadoria, 
mas também as sanções iníquas impostas pelos países euro-
peus e pelos EUA, que bloqueiam as transações financeiras, 
impedem as importações e proíbem os investimentos na Síria. 
Além disso, a pandemia agravou a situação, com as mortes 
que causou e com as medidas preventivas que retardaram a 
atividade econômica já moribunda.

Muitos de nossos compatriotas dizem que lamentam sua 

decisão de ter permanecido no país quando era fácil emigrar e 
atualmente muitos sonham em se estabelecer em outro país. 
Somente em agosto deste ano, 17.000 jovens da cidade deixa-
ram o país para se estabelecer e trabalhar em outros lugares, 
especialmente no Egito. Estamos experimentando o escoamen-
to do que resta da mão-de-obra qualificada e dos artesãos. 
As pequenas empresas que arriscam abrir não podem mais 
encontrar trabalhadores qualificados para operar suas máqui-
nas; e são outros países que se beneficiam de nossos médicos, 
engenheiros, artesãos, operários e outros profissionais que 
foram treinados aqui na Síria e que contribuem para o cresci-
mento econômico ou preenchem o vácuo de certas profissões 
em outros países.

Neste verão, muitas pessoas que tinham escapado do país 
durante a guerra, voltaram. Vieram visitar parentes, arrumar 
suas casas apressadamente abandonadas e se livrar de roupas 
e outros bens que haviam se tornado inutilizáveis, renovar seus 
passaportes e lidar com as formalidades administrativas que 
estavam pendentes desde sua partida.

Quando perguntados como viram Alepo na volta, muitas dessas 
pessoas usaram a mesma fórmula: “encontramos rostos tris-
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tes”. Estes cidadãos que retornaram a Alepo, após vários anos 
de ausência, expressaram claramente o que temos sentido por 
muito tempo. As pessoas estão abatidas, seus rostos tristes, 
suas mentes infelizes e seus corações também tristes. Como 
é possível imaginar que seja de outra forma quando se está 
vivendo entre as bombas dos soldados e a bomba da pobreza 
há 10 anos?

Projetos dos Maristas Azuis
Neste contexto, nós Maristas Azuis continuamos a trabalhar 
para semear um pouco de alegria no coração das crianças e 
esperança na mente dos adultos, para ajudar as pessoas a 
terem um emprego e as famílias a conseguirem o sustento, 
para educar tanto as crianças quanto os adultos.

Nosso projeto “Beija-flor”, que cuida das famílias deslocadas 
no campo de Shahba, continua suas atividades educacionais 
e médicas e fornece apoio material às famílias em termos de 
alimentação e higiene. Entretanto, este projeto está sob amea-
ça; o exército turco, que ocupa a região síria de Afrin, está 
bombardeando a área ao redor do campo e enviou panfletos à 
população da região para avisá-la de uma iminente operação 
militar de larga escala “para libertar a região dos terroristas” 
(sic).

O projeto “Pão Compartilhado” é muito apreciado pelo povo de 
Alepo. Doze senhoras cozinham diariamente em nossas insta-
lações para preparar uma refeição diária quente (com frutas e 
pão) que nossos 25 voluntários distribuem (com um sorriso e 
um ouvido atento) ao meio-dia a mais de 200 idosos que vivem 
sozinhos, sem família e sem recursos.

Iniciamos uma segunda fase de nosso programa de “Formação 
Profissional” com 20 jovens adultos que foram colocados como 
aprendizes com um mestre para aprender uma profissão e se 

tornarem encanadores, carpinteiros, eletricistas, mecânicos, 
pintores, alfaiates, etc.

O programa “Microprojetos” continua com o treinamento de 
adultos para executar projetos e o financiamento de projetos 
com chances de sucesso. Infelizmente, a crise econômica torna 
as chances de sucesso menos prováveis.

Nossos dois projetos educacionais para crianças de 3-6 anos 
de famílias pobres e deslocadas respectivamente, “Aprender a 
crescer” e “Eu quero aprender”, não conseguiram aceitar todas 
as solicitações e infelizmente tiveram que recusar crianças que 
precisam de nossa ajuda. Nossas instalações estão cheias e 
não podem acomodar mais de 210 crianças e os 31 educado-
res que as acompanham.

“Semillas”, o projeto de apoio psicológico, está crescendo 
enormemente. Trinta voluntários, sob a direção de nosso psi-
cólogo chefe, cuidam de 450 crianças de 3 a 16 anos através 
do programa Lotus para os mais jovens e Bamboo para os mais 
velhos, sem esquecer o apoio para os adultos.

“Feito à mão” continua a empregar 13 mulheres para reciclar 
os tecidos excedentes e transformá-los em peças únicas para 
as mulheres. Combater o desperdício, proteger o meio ambien-
te e proporcionar empregos para as mulheres são os princípios 
do projeto.

Os candidatos se apressam para se inscrever no projeto “De-
senvolvimento da Mulher”. Dois grupos de 20 mulheres são 
organizados para sessões de três meses. Workshops sobre cultu-
ra geral, recomendações sanitárias, treinamento pessoal e uma 
visita arqueológica enriquecem o projeto, que também oferece 
um espaço de convivência e liberdade aos participantes.

https://www.facebook.com/MaristesAlep/
https://champagnat.org/pt/carta-de-aleppo-no-42-rostos-tristes/
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Nosso centro de treinamento para 
adultos, “MIT”, organiza workshops 
de 12h, 20h e 56 horas de treina-
mento sobre vários tópicos úteis. Só 
podemos aceitar 20 participantes 
por oficina, que são liderados pelos 
melhores especialistas em Alepo.

O projeto “Hope” consiste em ensi-
nar inglês às mães.

Continuamos a distribuir leite para 
crianças com menos de 11 anos de 
idade “Drop of milk”, contribuímos 
para o custo de assistência médica 
para pessoas necessitadas (mais 
de 150 procedimentos médicos 
por mês), pagamos aluguel para 
200 famílias deslocadas que não 
podem pagar e entregamos, todos 
os meses, uma cesta básica a 450 
famílias em Alepo patrocinadas por famílias polonesas em um 
programa organizado por uma ONG polonesa.

Voluntários maristas
O número dos Maristas Azuis está crescendo; agora somos 
170 voluntários e outros funcionários pagos. Os novos mem-
bros são obrigados a participar de sessões de formação huma-
na e marista antes de serem finalmente admitidos. Além disso, 
um programa de formação regular é obrigatório para todos os 
membros.

Estamos convencidos de que a situação não melhorará até que 
as sanções sejam levantadas, por isso pedimos o seu fim e 
pedimos a vocês, caros amigos, que pressionem seus repre-
sentantes e as autoridades de seus países para que acabem 
com as sanções.

Estamos conscientes de que tudo o que fazemos é apenas uma 
gota no oceano das necessidades, mas essa gota é essencial 
para o bem-estar de milhares de famílias.

Estamos tentando tornar o rosto de nossos compatriotas um 
pouco menos triste e isso não é fácil.

Contamos com a sua solidariedade e suas orações.

Alepo 2 de novembro de 2021

Dr. Nabil Antaki, em nome dos Maristas Azuis

No dia 16 de novembro, o Conselho Geral, numa 
celebração de Ação de Graças, na Casa Geral, 
agradeceu aos trabalhos prestados ao Instituto 
pelos Irmãos Colin Chalmers e Jeff Crowe, da ad-
ministração geral, e pelos Irmãos Antonio Peralta, 
Joe Walton, Joaquim Sperandio e Teófilo Minga, da 
Equipe Internacional de Formação Permanente, do 
Centro Internacional de Formação Marista de Man-
ziana. O Conselho-Geral deseja aos Irmãos êxito 
no regresso a suas Unidades Administrativas.  O 
Irmão Antonio Peralta, de janeiro a agosto de 2022, 
integrará a comunidade da Casa Geral.

https://www.facebook.com/MaristesAlep/
https://champagnat.org/pt/carta-de-aleppo-no-42-rostos-tristes/
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A comunidade Lavalla200> de Moinesti, na Romênia, 
tem um novo membro, Esmeralda Caudel, uma vo-
luntária da cidade do México, Guadalajara, que agora 

faz parte da comunidade junto com os irmãos Mario Meuti  e 
Fabián Rubio Navarro, ambos da Província Mediterrânea. 
Esmeralda foi enviada a Moinesti depois de quase um ano 
de espera, após haver terminado o curso de preparação para 
fazer parte do Projeto Lavalla200>. A pandemia atrasou e 
alterou muitos projetos, porém não o seu desejo de fazer parte 
desta comunidade marista.
Em Moinesti não somente cresceu a comunidade, como 
também o Centro, que agora tem 14 crianças e outros na lista 
de espera. Os espaços e as medidas preventivas contra o CO-
VID-19 não permitem, atualmente, receber mais crianças, pois 
diante da responsabilidade de garantir atividades educativas 
personalizadas para cada beneficiário, recomenda-se conside-
rar o aspecto numérico.
As crianças vão ao Centro diretamente depois da escola. E 
logo depois de uma refeição quente, são ajudados nas tarefas 
e outras atividades educativas que lhes permitem desenvolver 
diferentes habilidades básicas, além de um tempo para jogos e 
descanso.

Abaixo segue o testemunho de Esmeralda
“Quando ouvi falar do voluntariado marista, um desejo muito 
forte moveu meu coração. A minha situação pessoal naquele 
momento (em 2019, quando fiz meu primeiro voluntariado) 
me chamava a mudar de rumo, e retomar o sentido da vida e 
reavaliar tudo o que eu havia fixado em meu projeto de vida 
pessoal; necessitava encontrar o caminho de regresso para a 
casa do Pai, tal como o fez o filho pródigo.
Foi assim que nosso Pai, a Boa Mãe e o Espírito consolador 
se valem de mim e de minha história para removerem-me de 
minha fronteira limitada e cômoda, para sair ao encontro de 
outros irmãos, que falam outro idioma e vivem uma situação 
muito diferente da minha, culturalmente falando, porém muito 

similar ao mesmo tempo, quando se trata de falar das batalhas 
e feridas em nossa passagem por este mundo.
A situação particular que vivem as crianças em Moinesti cha-
mou a minha atenção, uma vez que várias delas são criadas 
por avós. Seus pais se viram forçados a migrar para outros 
países, com a intenção de melhorar sua situação econômica, 
mesmo que vários deles não regressaram por vários anos, 
enquanto outras crianças nem sequer conheceram seus pais 
biológicos.
Finalmente, como dizem meus irmãos, a linguagem do amor 
é universal. Talvez, neste momento não poderei me comu-
nicar totalmente com as crianças do Centro ou as pessoas 
que me rodeiam, mas me dou conta de que o simples fato 
de estar ali para elas e ajudá-las no que eu puder, dá-me o 
sentido do ser e estar. Sempre entendi que fazer um traba-
lho voluntário recria uma situação de cura de ida e volta. Se 
eu estou disposta a fazer um serviço, por mais insignifican-
te que pareça, Deus, nossa Boa Mãe e o Espírito criador se 
encarregarão de sanar os corações, devolvendo-lhes a pu-
reza e a dignidade que nos faz seus filhos (a nossa primeira 
vocação) e, portanto, irmãos e irmãs de todos em qualquer 
lugar do mundo em que nos encontremos, tentando sempre 
fazer o bem e desejando refletir o amor de Deus em cada 
um deles.”

ROMÊNIA

ESMERALDA CAUDEL, MEXICANA,
CHEGA À COMUNIDADE LAVALLA200> DE MOINESTI
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