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■ No dia 22 de novembro, foi realizado o encontro do Secre-
tariado de Educação e Evangelização com os Conselheiros 
de ligação, via Zoom, para discutir os projetos pendentes do 
Secretariado, bem como o acompanhamento das diversas ini-
ciativas desde o lançamento da Rede de Escolas. Participaram 
os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Ben Consigli, Carlos Alberto 
Rojas, Mark Omede, Diugar Madera Buscaini e Francisco 
Javier Llamas Fernández.
■ De 22 a 27 de novembro, Ir. Valdicer Civa Fachi, diretor 
do CMI, fará uma visita de acompanhamento à Comunidade 
Lavalla200> de Tabatinga, Brasil.
■ No dia 23 de novembro, Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do 
Secretariado de Educação e Evangelização, realizou virtual-
mente seu primeiro encontro com os diretores / diretoras das 
Escolas da Província de Santa María de los Andes.
■ De 24 a 26 de novembro, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior-
-Geral, participa da Assembleia dos Superiores Gerais (USG), 
de forma presencial, em Roma.

■ No dia 24 de novembro, os Irmãos Carlos Alberto Rojas, 
Diugar Madera Buscaini e Francisco Javier Llamas Fernández 
prepararam o dia de formação dos líderes maristas europeus, 
que acontecerá em Roma, em janeiro.
■ De 25 a 28 de novembro, os Irmãos Ben Consigli e João 
Carlos do Prado, Conselheiros de ligação para a Região da 
Europa, estarão em Dublin com os líderes provinciais da 
Europa Centro-Oeste para um discernimento sobre o futuro da 
vida e missão maristas na província.
■ No sábado, 27 de novembro, acontece o encontro anual 
“Tutti Fratelli” de irmãos de diversas Congregações, de 
maneira presencial, na casa de La Salle, em Roma. Estarão 
presentes vários Superiores Gerais, entre eles o Ir. Ernesto 
Sánchez e um grupo de Irmãos da Casa Geral. 
■ No dia 29 de novembro, será celebrado os dois anos da 
criação da Rede de CPVs (Coordenadores Provinciais de 
Voluntários). Participarão o Ir. Valdícer Fachi, Diretor do CMI, e 
todos os membros da Rede.

administração geral

A nona mensagem da Comis-
são Internacional da Missão 
Marista se intitula “Regionali-

zação e Missão Marista de Cham-
pagnat – Uma Viagem para nossa 
Família Global” e se concentra no 
processo de regionalização e sua 
relação com a Missão Marista.

A reflexão, extraída das contribui-
ções dos membros da Comissão, 
é do Ir. Kevin Wanden, da Região 
Marista da Oceania, propriamente 
do Distrito do Pacífico.

A mensagem é uma reflexão sobre a regionalização na pers-
pectiva da Missão Marista e as oportunidades para o futuro 
para desenvolver uma Família Global mais forte a serviço das 
crianças e jovens, especialmente os mais necessitados. Igual-

mente, foca no desenvolvimento de 
sinergias para a liderança, a formação 
e o desenvolvimento de estruturas de 
serviço comuns.

A Comissão Internacional, formada 
por Irmãos e leigos, assumiu a tarefa 
de refletir sobre a centralidade da 
missão marista no mundo de hoje.

Se você quiser compartilhar suas idéias, 
reflexões ou experiências com a Comis-
são após esta mensagem, você pode 
escrever para fms.cimm@fms.it .

Neste link você encontrará todas as mensagens que a Comis-
são tem publicado desde janeiro.

PDF: English | Español | Français | Português
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A REGIONALIZAÇÃO E A MISSÃO MARISTA DE CHAMPAGNAT

https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
mailto:fms.cimm%40fms.it?subject=
mailto:https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/?subject=
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/9.GlobalFamily_EN.pdf
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Em setembro, o Instituto publicou a revi-
são dos Protocolos de Proteção à Crian-
ça. Esses Protolocos foram publicados 

pela primeira vez em 2012 e agora foram 
revisados e atualizados pela Comissão Inter-
nacional de Proteção à Criança. O documento 
revisado reflete nossos esforços contínuos 
para desenvolver uma cultura de proteção à 
criança em nossas pastorais e instituições. A 
Comissão levou em consideração, neste do-
cumento revisado, o compromisso do Instituto 
com os direitos das crianças, o compromisso 
da Igreja de proteger as crianças e adultos 
vulneráveis e a experiência de nossas Unida-
des Administrativas em lidar com as questões 
de proteção da criança.

Desde o início, o Instituto tem se comprome-
tido com a segurança de crianças, jovens e 
adultos vulneráveis. Marcelino Champagnat 
sempre enfatizou a importância de respeitar 
as crianças e os jovens e cuidar deles de 
maneira adequada.

Este compromisso se reflete no documento do XXII Capítulo 
Geral e nas novas Constituições. Durante o XXII Capítulo Ge-
ral em Rionegro, Colômbia, os delegados confirmaram que 
o Instituto Marista, em todos os níveis, segue os mais altos 
padrões de “proteção à criança, para que todas as nossas 
obras sejam seguras e amigas da criança”. (Declaração dos 
Irmãos Maristas às Vítimas e Sobreviventes de Abusos, 20 
de outubro de 2017).

As novas Constituições afirmam também que “fazemos de 
todas as nossas casas, dos centros educativos e das obras 
sociais, ambientes seguros nos quais crianças, jovens e 
adultos, em situação de vulnerabilidade, se sintam sempre 
respeitados” (Const. 59).

Protocolos e diretrizes para auxiliar as Províncias e Distritos
O documento contém Protocolos e diretrizes para auxiliar 
as Províncias e Distritos na revisão e atualização de suas 
políticas e procedimentos para a proteção de crianças, jo-
vens e adultos vulneráveis. É uma referência para todas as 
Unidades Administrativas na preparação ou revisão de suas 

próprias políticas e procedimentos na gestão da proteção 
infantil.

Nossos agradecimentos à Comissão Internacional de 
Proteção à Criança por seu trabalho de revisão e atualiza-
ção. A comissão, que começou em setembro de 2019, é 
composta por três irmãos do Conselho-geral: Ken McDonald 
(Delegado do Superior-Geral para a proteção das crianças), 
Ben Consigli e Óscar Martin; e um grupo representativo de 
várias Regiões: Ir. Gabriel Villa-Real Tapias (L’Hermitage), 
Ir. Rogério Renato Mateucci (Brasil Centro-Sul), Ir. Fortune 
Chakasara Chiedzo (África do Sul), bem como: Sra. Deborah 
Swain (Austrália), Sra. Nancy Camilleri (Europa Centro-O-
cidental), Sra. Marcela Hormazabal (Santa Maria de los 
Andes) e Sra. Qalista S. Dohny (East Asia).

Nas sessões plenárias de junho de 2021, o Conselho-geral 
estudou e aprovou o texto apresentado pela Comissão.

Ir. Ken McDonald, Conselheiro-Geral – Delegado do Supe-
rior-Geral para a proteção da criança

PDF: English | Español | Français | Português

CASA GERAL

GUÍAS Y PROTOCOLOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
NIÑOS – MANUAL PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/ChildSafeguardStandards_Marists.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/GuiaProteccionNinos_Maristas.pdf
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https://www.champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/DiretrizesProtecaoCriancas_Maristas.pdf
https://champagnat.org/pt/diretrizes-e-protocolos-para-a-protecao-de-criancas-manual-para-as-unidades-administrativas/
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O Irmão Superior Geral e seu Conselho nomearam uma 
nova Equipe a serviço da Formação Permanente do Ins-
tituto. Será formada por: Ir. Xavier Barceló, da Província 

de L’Hermitage, nomeado por três anos; Ir. Michael Sexton, da 
Província da Austrália, nomeado por três anos; – Ir. Antonio 
Peralta, da Província de Santa María de los Andes, prorrogado 
por 10 meses (em continuidade com a equipe anterior).

A nova equipe, que inicia seu serviço em janeiro de 2022, 
residirá na Casa Geral e fará parte da Comunidade da Adminis-
tração-geral. A partir daí, animarão os diversos cursos e pro-
gramas que se realizam, presencial e online, contando com as 
instalações da casa de Manziana e da própria Casa Geral, e em 
viagens para as ações formativas que organizam nas Regiões.

Esta equipe, coordenada pelo Secretariado Irmãos Hoje, 
trabalhará para animar este campo formativo em seus vários 

aspectos. Uma de suas primeiras tarefas será traçar o plano de 
formação permanente para os próximos três anos. Em 2022 já 
estão previstos vários cursos, em continuidade com a formação 
online iniciada pela atual equipe neste ano de 2021.

Procuramos continuar com a formação permanente, respondendo 
às necessidades e aos apelos de hoje. É um instrumento necessá-
rio de crescimento que, como dizem as Constituições (nº 78), é da 
responsabilidade de todos, pessoal e comunitariamente.

Nosso agradecimento à atual equipe, formada pelos Irmãos Joe 
Walton (África Austral), Joaquim Sperandio (Brasil Centro-Sul), 
Teófilo Minga (Compostela) e Antonio Peralta (Santa María de 
los Andes) que concluem seu serviço em dezembro. O Insti-
tuto agradece a sua dedicação e serviço generoso ao Instituto 
nesta área da formação permanente. Agradecemos também ao 
Secretariado Irmãos Hoje pelo acompanhamento nesta área. 

CASA GERAL

NOVA EQUIPE DE FORMAÇÃO PERMANENTE

O Irmão Francisco não somente se preocupou em dar continuidade à obra missionária dos irmãos na Oceania, 
como também teve todo cuidado para tornar realidade a frase do Fundador: “Todas as Dioceses do mundo en-
tram em nossos planos.”
Formou os irmãos em outras línguas e culturas e, em 1852, abriu a primeira escola marista na Inglaterra. Em 
seguida, em 1858, abriu a primeira escola na Escócia, e nesse mesmo ano na Bélgica.
Os três primeiros irmãos em Londres foram Gaston, Procope (ambos franceses) e o irmão Patrick (um irlandês 
londrino). Eles assumiram a escola paroquial de Spitalfields a pedido do padre Quiblier, sacerdote sulpiciano. A 
população de Londres contava com 2.363.000 habitantes, dos quais 108.548 eram irlandeses. Dois anos depois 
foi aberta a primeira escola em Glasgow, onde, anos mais tarde, o Ir. Walfrid fundaria uma equipe de futebol, o 
Celtic, com o objetivo de arrecadar fundos para sustentar uma escola gratuita e um refeitório para os pobres.
Outros episódios

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

35. Fundações e extensão para outros países

https://www.maristes.cat/
https://www.maristes.cat/
http://www.maristassociation.org.au/
https://www.maristas.cl/provincia
https://champagnat.org/es/nuevo-equipo-de-formacion-permanente/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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A Fundação Marista de 
Solidariedade Inter-
nacional (FMSI) em 

parceria com o Centro Cató-
lico Internacional de Ge-
nebra (CCIG), Edmund Rice 
International (ERI) e Domi-
nicanos pela Justiça e Paz 
estão realizando um webinar 
em 24 de novembro – com 
a contribuição de Misean 
Cara – sobre a situação dos 
direitos humanos em Papua 
Nova Guiné.

O webinar será realizado on-
-line das 9:00 às 10:30 (ho-
rário italiano) e das 18:00 às 
19:30 (horário de Papua Nova 
Guiné), em inglês e francês. 

O webinar é parte de um projeto iniciado pela FMSI e pelo 
Secretariado de Solidariedade. É organizado por 4 orga-
nizações internacionais (FMSI entre elas) e apoiado por 15 
organizações no país (Papua Nova Guiné). O projeto busca 
colocar à disposição dos atores da sociedade civil uma 
metodologia para informar, monitorar e revisar questões 
urgentes que afetam os direitos humanos no país através 
do processo de Revisão Periódica Universal (UPR). Isso 
permitirá que as ONGs locais sejam mais eficazes em suas 
atividades de defesa dos direitos humanos, fortalecerá 
sua colaboração com o governo da Papua Nova Guiné e, 
em última instância, melhorará a situação das pessoas 
em risco de violação dos direitos humanos. O projeto 
alcançará sua meta e objetivos através da organização de 
atividades nacionais e internacionais. (Mais informações 
sobre o projeto)

Durante a reunião, representantes da sociedade civil e 
de instituições nacionais e internacionais discutirão como 
promover os direitos humanos em Papua Nova Guiné à luz 
das recomendações feitas ao país pela recente Revisão 
Periódica Universal. Um processo que prevê uma revisão 
periódica pela ONU da situação dos direitos humanos em 
todos os 193 estados membros. 
Papua Nova Guiné

É o segundo maior estado da Oceania depois da Austrália 
e é caracterizado por uma grande diversidade biológica 
e cultural (um grande número de tribos e floresta tropi-
cal em três quartos do território). É interessante notar a 
situação deste país porque, apesar de ser um país rico 
em recursos, quase 40% da população vive na pobreza. 
A extração de recursos minerais e naturais por grandes 
empresas multinacionais exportadoras tem causado a 
destruição do ecossistema ambiental e social do país, 
resultando em pobreza, violência e desigualdade.

Um quarto das crianças em idade escolar primária e 
secundária não frequentam a escola e, desta porcenta-
gem, a maioria são meninas. As indústrias madeireiras e 
de mineração frequentemente operam ilegalmente e/ou 
impunemente; suas atividades têm sérios impactos sobre 
os direitos humanos das comunidades locais, tais como 
o direito à alimentação, à saúde e a um ambiente seguro 
e saudável. Muitas vezes é negada aos povos indígenas 
a oportunidade de dar seu consentimento livre, prévio 
e informado às atividades de mineração. As crescentes 
pressões sobre os recursos, juntamente com a mudança 
climática, estão intensificando a exposição do país a even-
tos extremos, como os riscos naturais e o esgotamento 
dos recursos de subsistência.

CASA GERAL

WEBINAR SOBRE DIREITOS HUMANOS
NA PAPUA NOVA GUINÉ

https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
https://ccig-iccg.org/
https://ccig-iccg.org/
https://ccig-iccg.org/
http://www.edmundriceinternational.org/
http://www.edmundriceinternational.org/
https://un.op.org/es
https://un.op.org/es
https://www.miseancara.ie/
https://www.miseancara.ie/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/pt/fmsi-and-secretariat-of-solidarity-a-new-initiative-in-papua-new-guinea/
https://champagnat.org/pt/fmsi-and-secretariat-of-solidarity-a-new-initiative-in-papua-new-guinea/
https://champagnat.org/pt/webinar-sobre-direitos-humanos-na-papua-nova-guine/
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ESPANHA

PREPARATIVOS PARA O FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

Como parte da preparação para o Fórum Internacio-
nal sobre a Vocação Marista Laical, o Secretariado 
Ampliado de Leigos, o Secretariado Irmãos Hoje e os 

Facilitadores do Fórum se reuniram no dia 10 de no-
vembro com os representantes dos leigos das províncias 
Norandina, Santa María de los Andes e Ibérica. Também 
participaram os Conselheiros Links: Ir. João Carlos e Ir. 
Sylvain, o Vigário Geral, e a Coordenadora da Equipe 
Europeia de Leigos.

O objetivo principal do encontro foi conhecer e compartilhar 
as experiências de Vinculação ao Carisma que são realiza-
das pelas províncias Norandina, Santa María de los Andes e 
Ibérica. Essas três províncias estão neste caminho há alguns 
anos e são as únicas que deram este passo. E por ser um 
dos objetivos do Fórum (o terceiro), é importante estar a par 
do processo, das suas projeções e de como acolher bem esta 
experiência no Fórum.

Esta reunião é uma das várias preparatórias para o Fórum In-
ternacional. Já foram realizados encontros com outras congre-
gações que têm experiências de associações laicais e, agora, 
encontros com experiências maristas.

Dentre as conclusões, ou frutos do intercâmbio neste encontro, 
destacam-se:

As três experiências provinciais apresentam semelhanças em 
termos de processos, maturidade laical e até nas dificuldades 
no processo.

A experiência é uma resposta vocacional carismática, que res-
ponde a um itinerário que é acompanhado por pessoas idôneas 
em cada província.

As experiências provinciais também mostram que é uma forma 
de visibilizar a vocação do/a marista leigo/a.

As experiências evidenciam a relevância da vida em comuni-
dade para acompanhar os processos pessoais, o desafio de 
trabalhar com os jovens adultos para continuar projetando o 
carisma com rosto laical no futuro.

Da mesma forma, indica que se realiza um compromisso 
público livre. E ressalta, também, a novidade desta experiência 
que ainda não tem lugar no contexto da vida na Província. O 
próximo encontro será anunciado posteriormente.

https://champagnat.org/pt/preparativos-para-o-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
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CASA GERAL 

20 DE NOVEMBRO: DIA INTERNACIONAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Os grupos de direitos humanos relataram que milhões de 
crianças em todo o mundo, especialmente meninas, não 
gozam de seus direitos. Nas regiões menos desenvol-

vidas do mundo, a educação de meninas ainda é considerada 
menos valiosa do que a de meninos. Essa condição destrói 
seus sonhos de um futuro melhor.

Como as crianças enfrentam discriminação e marginalização 
em todo o mundo, a Assembleia Geral (AG) das Nações Unidas 
(ONU) instituiu o Dia Internacional dos Direitos da Criança (Dia 
Mundial da Criança) em 14 de dezembro de 1954, adotou 
sua Declaração em 1959 e a Convenção sobre os Direitos 
da Criança (CDC) em 1989 para promover o bem-estar e os 
direitos das crianças.

O dia 20 de novembro comemora a data de adoção da Decla-
ração e da Convenção. Os cinquenta e quatro (54) artigos da 

CDC estabelecem os direitos das crianças, e se espera que os 
governos os promovam.

Algumas crianças que frequentam as escolas, as instituições e 
as pastorais em países em desenvolvimento vêm de lares onde 
são cuidadas por pais solteiros ou parentes. Suas famílias são 
pobres e não têm acesso a alimentos saudáveis, bons cuidados 
médicos e requisitos escolares. Eles vivenciam a marginali-
zação e a exclusão das atividades escolares normais se sua 
situação precária e desfavorecida não for considerada.

A sensibilidade e a atenção de Champagnat às necessidades 
das crianças pobres e marginalizadas o encorajaram a lutar 
vigorosamente contra qualquer circunstância que impeça as 
crianças de gozar plenamente de seus direitos. Champagnat 
frequentemente advertia os Irmãos contra a negligência e os 
exortava a “ser os anjos da guarda das crianças”, estando 

https://champagnat.org/pt/dia/
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SRI LANKA: MARIST INTERNATIONAL NOVITIATE

BRASIL: EL H. DEIVIS ALEXANDRE FISCHER ASUME 
COMO PROVINCIAL DE BRASIL SUL-AMAZÔNIA

CUBA: LAVALLA200> HOLGUÍN

TIMOR ORIENTAL: IRMAUN MARISTASÉTATS-UNIS: MARIST YOUTH USA

mundo marista

LÍBANO

constantemente alertas, vigilantes e atentos às suas necessi-
dades.

O Dia Mundial da Criança oferece aos Maristas de Champag-
nat a oportunidade de refletir sobre a defesa dos direitos dos 
menores, colocar os interesses das crianças em primeiro plano 
e ressaltar sua dignidade, garantindo um ambiente escolar 
seguro  e com boas condições. Ao fazê-lo, asseguremo-nos de 
que os pontos de vista do Padre Champagnat sobre a educa-
ção das crianças constituam a base de nossas inspirações e 
ações. Quando fundou 
o Instituto Marista, 
tinha em mente 
“algo melhor” do que 
ensinar às crianças 
matérias escolares 
ou o catecismo. Ele 
queria que os irmãos tornassem as crianças bons cristãos e 
bons cidadãos. Como educadores maristas, devemos, por-
tanto, ser proativos para garantir que os direitos das crianças 
sejam respeitados e que se sintam seguras em nosso entorno 
e gozem de seus direitos à educação, sem discriminação ou 
marginalização.
Podemos determinar seu sucesso apoiando todos eles, inde-

pendentemente de sua origem socioeconômica, se apenas 
cuidarmos de seus interesses. Podemos eliminar as práticas 
associadas ao raciocínio injusto que responsabiliza as famílias, 
o nível socioeconômico ou cultural pelo mau desempenho dos 
alunos nas escolas. Podemos criar condições que permitem 
que todos os grupos de alunos tenham sucesso em sua apren-
dizagem, proporcionando-lhes um ambiente de aprendizagem 
favorável que é o que eles precisam para sua educação.

O Dia Mundial da Criança deste ano é comemorado quando 
a vida gradualmente 
retorna ao normal, à 
medida que diminuem os 
casos da COVID-19 e as 
mortes. Uma das lições 
que aprendemos com a 
pandemia é que, como 

seres humanos, somos frágeis e indefesos e, para sobreviver, 
devemos estar atentos ao nosso ambiente e aos outros. Espe-
ramos que esta lição nos inspire à medida que continuamos a 
defender os direitos das crianças e a protegê-los de qualquer 
perigo.

Irmão Francis Lukong – Secretariado de Solidaridade

https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/


25 I NOVEMBRO I 2021

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it

notícias maristas 704

8

Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Com o objetivo de promover os direitos 
das crianças nas Províncias Maristas, os 
Irmãos Ángel Diego e Francis Lukong, 

do Secretariado de Solidariedade, os mem-
bros da Fundação Marista para a Solida-
riedade Internacional (FMSI) e 7 delegados 
das Províncias Mediterrânea e Compostela 
participaram, nos dias 3, 8, 10, 15 e 17 de 
novembro, da Formação sobre “Mecanismo 
de defesa dos Direitos da Criança junto às 
Nações Unidas”.
A formação é realizada em 5 sessões, ao longo 
do mês de novembro, com o objetivo de capa-
citar em diferentes modalidades de advocacy 
junto às Nações Unidas. Durante a formação, são revisados   
os diferentes canais de participação, como a sociedade civil, 
perante os órgãos da ONU.
A capacitação está inserida nas iniciativas do Secretariado da 
Solidariedade na promoção dos Direitos da Criança.

Por meio da formação, deseja-se dar a conhecer as diferentes 
possibilidades de participação em nível internacional, formar 
os delegados maristas neste trabalho e compartilhar experiên-
cias concretas na defesa dos direitos humanos em geral e das 
crianças em particular.

CASA GERAL

O SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE PROMOVE 
MECANISMOS DE DEFESA DE DIREITOS

Celebração dos Irmãos Jubilares da Província Cruz del Sur 
Em 21 de novembro, a província celebrou na 
Capela da Villa Marista em Luján, Argentina, o 
jubileu dos Irmãos Francisco Romero Méndez 
(25 anos de profissão), Celestino Lozano Montes 
(50 anos de profissão), Julián Villacé Rodríguez 
(60 anos de profissão), Neftalí Calvo Ortega 
(70 anos de profissão), Carlos Garola e Emilio 
Rubiolo (75 anos de profissão). 
Durante a cerimônia, também foram mencionados os Irmãos Jubilares do ano 2020, que, devido à pan-
demia de Covid-19, tiveram uma cerimônia virtual. 
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