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NOTÍCIASMARISTAS

■  Os diretores do Secretariado Irmãos Hoje, Irmãos Ángel Me-
dina e Lindley, durante esta semana visitam o noviciado inter-
provincial La Valla de Medellín, na Colômbia, e, na quarta-feira, 
8 de dezembro, participarão da liturgia da Primeira Profissão.
■ Durante essa semana acontecem diversas reuniões promo-
vidas pelo Secretariado de Educação e Evangelização em vista 
da promoção de iniciativas inerentes à Rede Global Marista de 
Escolas.
■ Na segunda-feira, os Irmãos Luiz Carlos, Vigário-Geral, e 
Valdícer Fachi, diretor do Cmi, participaram de uma Videocon-
ferência com representantes do mundo marista para celebrar 
o Dia Internacional do Voluntariado (5 de dezembro), que teve 
como tema: Voluntariado agora para o nosso futuro comum.  
■ No mesmo dia, os diretores do Secretariado de Solidarieda-
de, Irmãos Ángel Diego e Francis, se encontram com o Comitê 
Executivo da Rede Marista de Solidariedade Internacional em 
vista da preparação da sua segunda assembleia. Na quinta, 

com o mesmo propósito, se encontram com representantes das 
Regiões América Sul e Arco Norte e no sábado com aqueles da 
Região África.
■ De segunda a quinta-feira, os conselheiros-gerais Sylvain e 
Óscar visitam a Província Brasil Centro-Sul.
■ Na quarta-feira, o Ir. Valdícer tem um encontro, em Porto 
Alegre, para análise e elaboração de proposta de Voluntaria-
do Interprovincial a ser implantado na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul.
■ Na quinta-feira, leigos e irmãos da Administração Geral se 
encontraram para marcar a abertura, em nível local, do proces-
so de participação no Fórum Internacional da Vocação Marista 
Leiga. Até junho de 2022 estão previstos outros 6 encontros.
■ Na sexta-feira, os diretores do Secretariado da Solidariedade 
e a equipe da FMSI participam de um encontro de formação 
sobre o uso e gestão técnica de mecanismos de defesa dos 
direitos humanos diante das Nações Unidas.

administração geral

Durante 4 dias, de 23 a 26 de novembro, 41 
Irmãos da Província Brasil Sul-Amazônia 
estiveram reunidos no Recanto Marista Me-

dianeira para traçar os rumos da instituição para os 
próximos três anos. Os conselheiros-Gerais e links 
com a Região América Sul, Irmãos Óscar Martín e 
Sylvain Ramandimbiarisoa, participaram da assem-
bleia capitular.

Durante o encontro, foi empossado o Irmão Deivis 
Fischer como novo Provincial, substituindo ao Ir. 
Inacio Etges, que concluiu o seu período de 12 anos como 
Provincial. “Ousemos a vida com esperança! Este é o desafio 
para o próximo Triênio. Assim como Jeremias aponta no re-
torno do exílio: ‘há esperança para o futuro’. Enquanto houver 
homens e mulheres que creem, que se engajam, que dão 
a vida, há esperança! E esta esperança nos leva a ousar”, 
afirmou o novo Provincial, Irmão Deivis. Assista a cerimônia 
de posse do Ir. Deivis: https://www.youtube.com/watch?-
v=y5aw7dKkfaU

Durante o 3° Capítulo também foi eleito o novo Conselho 
Provincial. Os Irmãos Danilo Correia Bezerra, Dionísio Rober-
to Rodrigues, José Carlos da Silva Bittencourt, Manuir José 
Mentges e Miguel Antonio Orlandi acompanharão o Provincial 
Ir. Deivis Alexandre Fischer no próximo triênio.

O Capítulo Provincial foi encerrado com missa solene, na 
qual também foi realizada a renovação de votos temporá-
rios dos Irmãos Antonio Rai Costa de Menezes, Donavan 

OUSEMOS A VIDA COM ESPERANÇA!

3° CAPÍTULO DA PROVÍNCIA BRASIL SUL-AMAZÔNIA

https://redemarista.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=y5aw7dKkfaU
https://www.youtube.com/watch?v=y5aw7dKkfaU
https://champagnat.org/pt/3-capitulo-provincial-da-provincia-brasil-sul-amazonia/
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Farias Machado, Luciano Taminski e Matheus da Silva 
Martins.

Prioridades para o próximo triênio
Como resultado das reflexões e discussões dos Irmãos 
capitulares, foram aprovadas duas prioridades para o próximo 
triênio: Identidade do Ser Irmão e Solidariedade e Cuidado 
com a Vida.

A primeira prioridade, “identidade do ser Irmão”, visa fortalecer 
a identidade de Religiosos Consagrados Maristas, como comu-
nidade de fé, alicerçada na vida fraterna, na espiritualidade e 
na missão, com ousadia e esperança, respondendo aos sinais 
dos tempos. Pontos de atenção nesse campo serão a cultura 

vocacional, animação vocacional, formação permanente e 
atenção aos familiares dos Irmãos.

O foco da segunda prioridade, “solidariedade e cuidado com a 
vida”, é a promoção, em rede, da cultura da solidariedade, em 
vista da transformação social, da promoção dos direitos huma-
nos e do cuidado da casa comum, colaborando na construção 
do Reino de Deus.

Outros pontos de atenção para o triênio serão: aprimorar o 
conhecimento e a vivência do carisma marista em nossos 
espaços de missão; apoiar itinerários formativos e vocacionais 
com os leigos/as maristas; potencializar o desenvolvimento 
integral da pessoa e seu protagonismo.

O Encontro Anual Tutti Fratelli, 
que acontece em Roma, foi 
realizado na tarde do dia 27 de 

novembro na Casa Geral dos Irmãos 
de la Salle. Cerca de 90 irmãos de 
14 congregações compareceram, 
incluindo 8 superiores gerais.
Estiveram presentes dezesseis Irmãos 
Maristas da Casa Geral, de Manziana 
e de San Leone Magno, acompanha-
dos também pelos Irmãos Ernesto e 
Luis Carlos.
A Ir. Anna Damas, das Irmãs Missio-
nárias do Espírito Santo (SSpS), foi 
convidada a apresentar o tema da 
Interculturalidade: Desafios e opor-
tunidade para a fraternidade. A sua 
apresentação consistiu em três partes: (1) Parte Sociológica 
- Os 2 tipos básicos de cultura; (2) Parte Bíblica - Um olhar 
sobre a primeira comunidade cristã; e (3) Parte prática - O que 
podemos fazer para construir uma comunidade intercultural? 
Durante a apresentação, os participantes tiveram dois momen-
tos para compartilhar em pequenos grupos suas experiências 
relacionadas ao tema desenvolvido.
A tarde começou com uma mensagem de boas-vindas do 
Ir. Robert Schieler, FSC, Superior-geral dos Irmãos de la 
Salle. Seguiu-se uma breve oração, após a qual a Ir. Anna foi 
apresenta.
Finalizadas a reflexão e a dinâmica propostas pela Ir. Anna, 
um lanche simples foi oferecido a todos os irmãos. O encontro 
culminou com a celebração final na capela principal.

Devido à pandemia em curso e às restrições que ela acarreta, 
a reunião tentou ser a mais curta possível. Nos anos anteriores, 
havia mais tempo para interação e um jantar para encerrar. Em 
2020, o encontro foi realizado virtualmente. 
Falar de Tutti Fratelli refere-se ao grupo de irmãos religiosos 
que vivem e trabalham em Roma. Surgiu em 2010 por inicia-
tiva da União dos Superiores Gerais para promover a vocação 
do religioso irmão na Igreja, para compartilhar experiências e 
desenvolver algumas iniciativas comuns.
O primeiro encontro anual aconteceu em 2015. O Secreta-
riado Irmãos Hoje representa os Irmãos Maristas no grupo 
central que se reúne mensalmente e que planeja e prepara os 
encontros anuais e os cursos de formação intercongregacional 
oferecidos às Congregações dos Irmãos religiosos.

ITÁLIA

Encontro anual de Tutti Fratelli em Roma

https://champagnat.org/pt/novas-nomeacoes-para-o-secretariado-ampliado-de-leigos/
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A Equipe Missão Marista e Formação 
de Vida da Marist School Australia 
produziu alguns recursos que as 
comunidades ou pessoas singulares 
poderiam utilizar em suas orações 
ou reflexões durante esse período. 
Este material é baseado no Tema 
da Formação pensado para 2022: 
Conhecido e Amado: Dignidade para 
todos. Para ver e baixar o material, 
acesse este link 

sAmoA

O Colégio Marist Brothers’ Primary 
School de Apia ficou em segundo 
lugar entre as escolas da ilha. O 
primeiro lugar ficou com Vaiala Beach 
School. Os alunos do colégio marista, 
animados pelo prêmio, no dia 4 de de-
zembro participaram de uma iniciativa 
ecológica, recolhendo lixo e plantando 
árvores em algumas áreas da cidade.

FilipinAs

O Escritório de Recursos Humanos 
do Colégio Notre Dame Kidapawan 
organizou uma Sessão de Formação 
com seus professores e funcionários, 
no último dia 3 de dezembro de 2021. 
As sessões de formação foram centra-
das no Carisma Marista e nos valores 
fundamentais Maristas.

mediterráneA

A boletim provincial Hoja Informativa, 
que existe há 19 anos, passou a 
chamar-se “Nós somos maristas”. 
A primeira edição foi lançada em 
novembro (https://www.maristasme-
diterranea.com/hojas-informativas). 
Será um instrumento de comunicação 
que pretende dar ampla cobertura dos 
8 cenários que derivam do “somos”: 
educação, família, de dentro, diversi-
dade, ambiente seguro, mediterrâneo, 
terra e rede.

O primeiro dos quatro workshops 
on-line, promovido pela Província 
de L’Hermitage para dar início na 

Unidade Administrativa do processo do 
Fórum Internacional sobre a Vocação 
Marista Laical, foi realizado em 20 de 
novembro. Os participantes, mais de se-
tenta Maristas Champagnat da Província, 
aprofundaram seu conhecimento sobre a 
vocação marista. A primeira oficina ofere-
ceu espaços de oração, escuta, diálogo: 
uma oportunidade para reconhecer-se e 
sentir-se parte da Província Marista.

Catherine Demougin e o Ir. André Dury 
compartilharam seu testemunho de vida 
marista. Falaram de acolhida, de escuta, 
de acompanhamento, de releitura da 
vida à luz do Evangelho, de respeito, de 
presença no mundo dos jovens e adultos, 
de ser uma comunidade aberta, de vida 
marista na comunidade mista de Mulhou-
se – La Valla. Após seu testemunho, em 
pequenos grupos, os participantes discu-
tiram os desafios que têm que enfrentar 
como maristas nesta jornada vocacional.

As reflexões dos grupos farão parte das 
contribuições que a Província fará ao Se-

cretariado dos Leigos sobre o tema “Vo-
cação marista e vocação leiga marista”.

A próxima encontro, “Itinerários de forma-
ção e acompanhamento”, acontecerá em 
14 de janeiro.

Fórum Internacional sobre a Vocação 
Marista Laical
O lema do Fórum é “Acolher, cuidar, viver 
e partilhar a nossa vocação”. Será um 
processo de diálogo e discernimento, para 
o qual todas as Unidades Administrativas 
são convidadas e que levará cerca de 
quatro anos de caminhada, e no qual 
pretendemos dar respostas a uma série 
de perguntas que os leigos maristas se 
colocam em diferentes partes do mundo 
e que expressamos em quatro grandes 
objetivos.

Estamos vivendo a segunda fase do 
Fórum, até junho de 2022, com encontros 
realizados nas Unidades Administrativas. 
Aqui você pode baixar as fichas para 
essa fase do processo de reflexão.

Outros detalhes sobre o Forúm estão 
nesse link.

PROVÍNCIA DE L'HERMITAGE

A FASE LOCAL DO FÓRUM 
INTERNACIONAL SOBRE A VOCAÇÃO 
MARISTA LAICAL

http://msa.edu.au/2022-theme-resources
https://www.maristasmediterranea.com/hojas-informativas
https://www.maristasmediterranea.com/hojas-informativas
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-vocacao-marista-laical-fase-2/
https://champagnat.org/pt/forum-vocacao-marista-laical-fase-2/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/a-provincia-de-lhermitage-e-a-fase-local-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
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Na semana de 25 a 29 de 
outubro de 2021, aconteceu 
um evento muito especial: o 

lançamento da Rede Global Marista 
de Escolas. Desde que em 2017 
fomos convidados pelo Capítulo Geral 
a Caminhar Juntos como Família 
Global!, passos foram dados para 
que a Comunidade Escolar Marista 
Internacional tivesse um espaço de 
encontro comum.

Ao longo de vários anos, foi construí-
do de forma criativa e colaborativa 
o sonho comum que se concretizou na Rede Champagnat 
Global: um ponto de encontro para que toda a comunidade 
escolar marista tenha a oportunidade de interagir globalmente 
e promover atividades de interesse que promovam a qualidade 
educacional, a conexão, o intercâmbio, a inovação e a tecnolo-
gia, a evangelização e a transformação social.

O plano operacional da Rede Champagnat Global inclui ativida-
des voltadas para a comunidade escolar, tais como: Encontros 
presenciais e online com coordenadores e lideranças da área 
educacional, webinars com diretores, professores e pais e 
projetos educativos internacionais desenvolvidos em conjunto 
por várias escolas. Também serão lançados cursos abertos e 
massivos por meio da internet (MOOC) com temas de interesse 
geral e dirigidos a um número ilimitado de participantes.

Champagnat Global conta com uma plataforma digital, 
AGORÁ, que é uma das principais ferramentas da Rede para 
promover a comunicação, o encontro e a interação da Comuni-
dade Escolar Marista Internacional.

Agorá facilitará, em nível global:

• Cultivar a identidade e o sentido de pertença Marista.
• Compartilhar experiências e boas práticas.
• Fomentar sinergias e colaboração.
• Propiciar o intercâmbio entre os integrantes da comunida-

de escolar.
• Realizar projetos acadêmicos 

internacionais.
• Promover a solidariedade e a 

transformação social.

Depois de passar por uma etapa de desenho coletivo da 
criação do modelo da Rede, sob a metodologia de Investigação 
Apreciativa que se concluiu com o lançamento da Champagnat 
Global, iniciamos uma nova etapa da caminhada da Rede que 
seguiremos construindo juntos e que visualizamos em três 
fases:

• Validação: A Rede, longe de ser um produto final, é um 
produto mínimo viável, que possui características suficien-
tes para que nós, pioneiros, possamos viver a experiência 
da rede e validar os pressupostos com os quais o modelo 
foi construído em sua fase de projeto.

• Iteração: A experiência nos permitirá coletar uma grande 
quantidade de aprendizado que nos ajudará a continuar 
adicionando funcionalidades à Rede e a seguir desen-
volvendo versões incrementais que atendam às nossas 
verdadeiras necessidades.

• Escalonamento: Uma vez que nosso modelo tenha sido 
validado e, após suficiente tempo e experiência, estaremos 
preparados e capacitados para alcançar um grande cres-
cimento e sermos capazes de focar em transformações de 
grande impacto.

Em breve, informaremos sobre as atividades da Rede Aberta 
que acontecerão durante o ano de 2022 na Champagnat 
Global.

A partir de 15 de dezembro de 
2021 você pode fazer parte 
dos grupos pioneiros do Agorá.

Champagnat Global, um lugar 
ao qual todos pertencemos!

CHAMPAGNAT GLOBAL 

IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MARISTA GLOBAL DE ESCOLAS

https://champagnat.org/pt/lancamento-da-rede-champagnat-global/
https://champagnat.org/pt/lancamento-da-rede-champagnat-global/
http://champagnatglobal.org/
http://champagnatglobal.org/
https://agora.champagnat.global/
https://agora.champagnat.global/
https://agora.champagnat.global/
http://champagnatglobal.org/
http://champagnatglobal.org/
https://agora.champagnat.global/
https://champagnat.org/pt/lancamento-da-rede-marista-global-de-escolas/
https://champagnat.org/pt/lancamento-da-rede-marista-global-de-escolas/
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EUROPA

REGIÃO MARISTA LANÇA SEU NOVO SITE

A Região Marista da Europa (MRE) está 
lançando seu novo website em https://
champagnat.eu. Será o ponto de encontro 

on-line dos Maristas de Champagnat da Europa, 
das cinco províncias que compõem a Região:  
Compostela, Europa Centro-Oeste, Ibérica, 
L’Hermitage e Mediterrânea, com informações 
sobre atividades, mapas das realidades educati-
vas, publicações, boletins informativos, etc.
Na página inicial você pode conhecer as notícias 
maristas na Região e, navegando pelos diferentes links, pode 
aprofundar sobre a vida e missão maristas no continente.

Europa Marista, 5 províncias
Este novo site foi criado com o objetivo de conectar online as 
cinco províncias maristas da Região Marista Europeia e de dar 
visibilidade a projetos e reflexões comuns. Será igualmente 
possível acompanhar as atividades maristas nos perfis maristas 
em Twitter, Facebook e Instagram.
Como maristas de Champagnat, somos irmãos e leigos unidos 

em uma família global que segue os passos de Marcelino 
Champagnat. Seguimos Jesus do jeito de Maria, vivemos em 
fraternidade e fazemos de nossas vidas um testemunho de 
presença acolhedora, especialmente através da educação das 
crianças e dos jovens.
Esse é o testemunho que os maristas de Europa esperam 
compartilhar através desta nova página web, uma janela para o 
mundo, através da qual mostram a missão e seus frutos na so-
lidariedade, educação, evangelização e proteção das crianças, 
quatro expressões da identidade marista.

Durante a celebração eucarística da Solenidade de Cristo 
Rei, no dia 21 de novembro, os postulantes Kwizera 
Eugene e Uwiragiye Placide, de nacionalidade ruandesa, 

da Província da África Centro-Leste (PACE), foram oficialmente 
acolhidos no noviciado de Save, em Ruanda. Na entrada oficial, 
foram recebidos pelo Ir. Fabien Bulaimu Poyo, Mestre dos 
noviços, em nome do Ir. Provincial Théonèste Kalisa.
Os postulantes chegaram ao noviciado em setembro, após dois 
anos de formação no postulantado de Mwanza, na Tanzânia.
Estando no início de sua vida no Instituto, os Irmãos confiam 
seus caminhos à intercessão da Boa Mãe e à oração fraterna.
O Noviciado Interprovincial dos Irmãos Maristas de Save 
(Ruanda) acolhe jovens de Ruanda, República Democrática do 
Congo, República Centro-Africana, Tanzânia, Quênia e Mada-
gascar.
O noviciado conta atualmente com 7 noviços: 2 no primeiro 
ano e 5 no segundo ano. Por outro lado, a comunidade de 
formadores é constituida pelos Irmãos Fabien Bulaimu Poyo 
(República Democrática do Congo – PACE), mestre dos novi-

ços; Jean Luc Randriatahina, Assistente do mestre de noviços 
(Madagascar-Madagascar); e Louis de Gonzague Karambizi, 
Tesoureiro (Ruanda – PACE).
A comunidade ainda aguarda o postulante Nestor Rafanambinan-
tsoa, de Madagascar, que também deve iniciar o noviciado neste 
ano, mas devido à pandemia ainda não é permitido sair do país.

RUANDA

EUGÈNE KWIZERA E PLACIDE UWIRGIYE FORAM 
RECEBIDOS NO NOVICIADO DE SAVE

https://champagnat.eu/
https://champagnat.eu/
https://maristascompostela.org/
https://maristeu.com/
https://maristasiberica.com/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristasmediterranea.com/
https://champagnat.org/pt/regiao-marista-da-europa-lanca-seu-novo-site/
https://champagnat.org/pt/eugene-kwizera-e-placide-uwirgiye-foram-rec3bidos-no-noviciado-de-save/
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COORDENADORES PROVINCIAIS MARISTAS DE VOLUNTARIADO

A REDE COMEMORA 2 ANOS DE EXISTÊNCIA

O Departamento Cmi 
(Colaboração para a 
Missão Internacional), 

juntamente com os membros 
da Rede de Coordenadores 
Voluntários Provinciais Maris-
tas, organizou um encontro 
online, no dia 29 de novem-
bro, para comemorar os 2 
anos de fundação da Rede de CPVs. Participaram da reunião 
membros da Rede com outras pessoas estratégicas, envolvi-
das na coordenação do voluntariado marista, interprovinciais e 
locais, representando diferentes Unidades Administrativas e as 6 
regiões do mundo marista. O Ir. Valdícer Fachi, Diretor do Cmi, 
sublinhou: “Nestes dois anos de caminhada como Rede de CPVs, 
construímos um maior senso de pertença e de um corpo global, 
colaborando na construção de uma família carismática global”.

A reunião foi aberta com uma oração, seguida pela saudação 
do Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, e a recordação do que foi feito 
durante estes 2 anos de vida da Rede, das prioridades que 
foram realizadas, das reuniões realizadas entre os CPVs das 
diferentes Unidades Administrativas e Regiões e da situação 
dos voluntários em tempos de pandemia.

Seguiu-se um tempo de diálogo dividido em grupos. No final, 
os respectivos representantes apresentaram os resultados e as 
ideias que surgiram. Entre as principais reflexões destacam-se: 
a importância de ter caminhado juntos nesses 2 anos, muitas 
vezes encontrando pontos em comum; a troca de experiên-
cias e desafios; a necessidade de buscar novas maneiras de 

continuar mantendo vivo o voluntariado marista e de superar o 
impacto da pandemia, tanto pessoalmente quanto virtualmente.

Vários participantes sublinharam a importância de trabalhar de 
forma mais inovadora e promover um maior acompanhamento 
na formação de voluntários e líderes voluntários. Foi ainda des-
tacado o empenho para encontrar formas de envolver o maior 
número possível de voluntários, especialmente jovens e irmãos, 
promovendo o voluntariado marista com testemunhos cada vez 
mais concretos de vida e missão.

Matteo Cavicchioli, membro da equipe do Cmi, resume esses 
dois anos da Rede de CPVs com as seguintes palavras:

“A Rede gerou um senso de uniformidade e unidade no caris-
ma e no compartilhamento de uma missão sem fronteiras geo-
gráficas ou culturais, em tempos de confinamento e desafios. 
Sempre continuamos a nos encorajar mutuamente, buscando 
momentos de encontro e intercâmbio. Juntos amadurecemos 
a consciência de que a caminhada em rede é necessária para 
enfrentar e responder às necessidades de um mundo que se 
transforma”.

Durante o tempo em que o Irmão Francisco esteve em Roma, a 
Casa Geral do Instituto mudou-se de L’Hermitage para Saint-Ge-
nis-Laval. Era o ano de 1858. Todo o Governo do Instituto, conheci-
do como “o Regime”, foi realocado juntamente com o Noviciado e 
todos os serviços da casa, incluindo grande parte dos ornamentos 
da Capela, o material escolar da livraria, a enfermaria, as oficinas 
e a sapataria foram transportadas para Saint-Genis. Infelizmente, 
durante a transferência, vários documentos do arquivo se extra-
viaram.
Apenas uma dúzia de irmãos permaneceu em l’Hermitage. 
A casa Saint-Genis foi construída, em grande parte, com as poupanças e sacrifícios feitos pelos irmãos das comu-
nidades. Cinco anos depois, a capela foi concluída. A casa recebeu mais de 100 noviços naquele ano.
Outros episódios

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

37. A Casa de Saint-Genis

https://champagnat.org/pt/a-rede-de-coordenadores-provinciais-maristas-de-voluntariado-comemora-2-anos-de-existencia/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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ITÁLIA: ASSEMBLEIA PROVINCIA MEDITERRÂNEA, 
SEDE CASA GERAL

COLÔMBIA: NOVICIADO MARISTA LA VALLABRASIL: MARISTAS NA ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS

CHILE: INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA – COLEGIO 
MARISTA, SANTIAGO

HUNGRIA: MARISTS – SZENTENDRÉN

mundo marista

ARGENTINA: ENCONTROS COM PROFESSORES 
MARISTAS – JUJUY

PROVÍNCIA DE L'HERMITAGE

EQUIPE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA DOS MARISTAS DA 
CATALUNHA PARTICIPA DE CÚPULA INTERNACIONAL

"Nós, maristas, estamos vi-
venciando uma mudança na 
cultura institucional que nos 

leva a trabalhar sem parar no processo 
de prevenção e proteção dos direitos 
das crianças e dos jovens em todos 
os níveis de nossas obras educativas”, 
disse o coordenador da Equipe de 
Proteção à Criança dos Maristas da 
Catalunha, Raimon Novell, durante a 
sua participação na cúpula internacio-
nal Keeping Childre Safe (KCS), que 
decorreu entre 8 e 11 de novembro, 
de forma virtual.

Em sua apresentação, Raimon falou 
sobre o compromisso dos maristas, ir-
mãos e leigos, em um processo de co-

criação da cultura 
de “salvaguardar” 
com o trabalho em 
rede, tendo sem-
pre “os direitos 
das crianças e dos 
jovens como um 
dos os pilares es-
senciais da missão 
marista”. “Além 
da esfera marista, 
trabalhamos com outras entidades, 
organizações e instituições, públicas 
e privadas, das quais esperamos 
aprender e também enriquecê-las com 
nossa experiência: alguns exemplos 
são KCS, Agência de Normalização 
Espanhola (UNE), UNICEF, EDUCO, 

PORTICUS IBERIA”, mencionou Raimon 
durante sua apresentação na cúpula 
internacional Keeping Children Safe 
(Mantendo as Crianças Seguras).

Veja aqui a apresentação completa 
da participação.

https://youtu.be/zX3RxrR6MJ8
https://youtu.be/zX3RxrR6MJ8
https://champagnat.org/pt/equipe-de-protecao-a-crianca-dos-maristas-da-catalunha-participa-de-cupula-internacional/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Todo dia 10 de dezembro é celebrado o “Dia dos 
Direitos Humanos”. Nesse dia, em 1948, a As-
sembleia Geral das Nações Unidas decidiu adotar a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nascente 
organização da ONU, ainda profundamente impressiona-
da com o horror da guerra, decide dar um passo à frente. 
Estamos diante de um dos documentos mais amplamen-
te traduzidos e publicados de toda a história. Sabemos 
que esta Declaração não é um documento vinculativo, 
embora constitua o marco internacional onde se estabe-
lecem diversos instrumentos de defesa de direitos.
Como maristas de Champagnat, também nós, hoje, 
queremos participar desta celebração. Queremos conti-
nuar contribuindo com nosso grão de areia para que todo ser 
humano tenha direitos iguais. Queremos continuar trabalhando 
para que todos os nossos filhos cresçam, em qualquer parte 
do mundo, conscientes de seus direitos. Queremos continuar 
desenvolvendo iniciativas que estejam ao lado dos mais neces-
sitados na defesa de seus direitos.
Quando falamos em “Direitos Humanos”, nos referimos a um 
conjunto de direitos INALIENÁVEIS e que pertencem a TODOS 
os seres humanos. Esses direitos não dependem do sexo, 
nacionalidade, etnia, religião ... da pessoa. Queremos que os 
direitos humanos sejam “realmente” universais e iguais para 
todos. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, nos desafia 
pela verdadeira defesa dos direitos humanos. Nós, maristas, 
queremos aderir a esta proposta.
Para a celebração deste ano de 2021, as Nações Unidas pro-
põem o lema “Igualdade”. A igualdade está no centro de todos 
os direitos, protegendo de forma particular os mais vulneráveis   
(crianças, mulheres, indígenas, migrantes ...). Também deve 
ser destacado que esta celebração quer se somar aos Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável, incluindo justiça climáti-
ca.
Mas não falamos apenas de celebração, falamos também 
de compromisso concreto, ação prática, responsabilidade 

compartilhada. Nossas obras educativas, nossas comunidades 
e famílias, são espaços privilegiados para continuar a caminha-
da. A nossa vontade determinada de melhorar o nosso mundo 
leva-nos a nos associarmos a outros, a trabalhar em rede, para 
irmos mais longe e sermos mais efetivos.
Move-nos o compromisso decidido pela promoção e defesa 
dos direitos, como nos lembra o quinto apelo do XXII Capítulo 
Geral. E este compromisso nos estimula a implementar políti-
cas de proteção, defesa e promoção de direitos, especialmente 
entre as crianças e jovens mais vulneráveis.
Neste tempo de pandemia, que ainda vivemos em diferentes 
graus, continuamos a apostar na reflexão e na ação, para 
avançar juntos, trabalhando em rede. Muito já está sendo 
feito e muito podemos continuar a fazer. Temos centenas de 
experiências concretas, em escolas e obras sociais, em co-
munidades e famílias, em grupos de jovens e adultos, que nos 
mostram isso. Experiências que compartilhamos cada vez mais 
em nossas páginas web, com outras Províncias e Regiões, com 
várias instituições. Experiências em defesa dos “direitos hu-
manos” que nos aproximam cada vez mais da grande “família 
global” que queremos ser.

Ir. Ángel Diego, Diretor do Secretariado de Solidariedade

SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

10 de dezembro, dia dos Direitos Humanos
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