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COORDENADORES PROVINCIAIS DE VOLUNTÁRIOS

REDE DE CPVS COMEMORA O DIA INTERNACIONAL
DO VOLUNTÁRIO

A

s Nações Unidas comemoram o
Dia Internacional do Voluntário em
5 de dezembro. Este dia, em todo
o mundo, é uma oportunidade única para
agradecer a todos os esforços desenvolvidos pelos voluntários, bem como para
promover os seus valores e divulgar as
suas conquistas.
Para este ano o tema inspirador foi:
voluntariado agora para o nosso futuro

administração geral
■ Durante esta semana, as Províncias Brasil Centro-Norte
e Afrique Centre-Est realizam seus capítulos. Em Brasília, os
Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, Óscar e Sylvain, Conselheiros-Gerais acompanham a Assembleia (segunda a quarta-feira) e o Capítulo (quinta-feira – sábado) de Brasil Centro-Norte.
E, em Ruanda, o Ir. Ernesto, Superior-Geral, de terça a sexta-feira, acompanha os Irmãos da PACE. No Brasil, o Ir. José de
Assis Elias de Brito e, em Ruanda, o Ir. Venceslas Baindekeli
Beimoyato tomam posse como novos provinciais.
■ Na segunda-feira, os Irmãos Ben, João (conselheiros-gerais) e Mark (Secretariado da Missão) se encontraram com
membros da equipe que revisa o documento Missão Educativa Marista
■ De segunda-feira a quarta-feira, o Secretariado de Educação e Evangelização, Ir. Beto, Javier e Diugar, junto com os
Irmãos Luis Carlos e Ben, do Conselho-Geral, participaram de
reuniões com os Coordenadores de Escolas das Províncias,
dando continuidade à implementação da Rede Champagnat
Global.
■ No mesmo dia, o Ir. Francis, do Secretariado de Solidariedade, reuniu-se virtualmente com representantes das regiões
Ásia e Oceania em vistas da II Assembleia da Rede Marista de
Solidariedade Internacional.
■ Na terça-feira, os Irmãos Óscar e Valdícer, diretor do CMI,

se encontram virtualmente com o Conselho do Projeto Fratelli
para fazer um balanço do trabalho efetuado e do futuro dessa
missão no Líbano.
■ Na quarta-feira, o Departamento de comunicação promoveu um encontro online com comunicadores maristas de
todo o mundo. O Ir. João Carlos, Conselheiro-geral, animou o
encontro, junto com Luiz Da Rosa, diretor de comunicações
do Instituto.
■ A Comissão Internacional de Missão se reuniu na quarta-feira para dialogar sobre o tema “Planejar o futuro da Missão
Marista”.
■ No mesmo dia, os Irmãos João e Ben se encontraram com
o Conselho Regional da Região Europa.
■ Ainda na quarta-feira, o Secretariado de Solidariedade se
encontra para continuar o planejamento do Projeto Bolívia II.
■ O Ir. Valdícer se encontra, na quinta-feira, com o Ir. Deivis,
Provincial de Brasil Sul-Amazônia para conversar sobre o
seguimento da comunidade LaValla200> de Tabatinga.
■ No mesmo dia, os Irmãos Francis e Ángel Diego, diretores
do Secretariado de Solidariedade, participam do seminário
sobre a mudança climática organizado pelo CCIG.
■ Na sexta-feira, o Ir. Ángel Diego se encontra com o BICE
e a equipe de solidariedade da Província Mediterránea para
preparar cursos de resiliência.
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comum, sublinhando como juntos é possível construir um futuro mais próspero, garantindo a inclusão e o serviço aos mais
vulneráveis. Incentivar, reconhecer e promover o voluntariado é
uma parte importante da criação de um futuro mais igualitário
e inclusivo.
Encontro virtual de lideranças maristas
No dia 6 de dezembro, para celebrar o dia internacional do
voluntariado, o CMI promoveu um encontro virtual, com 170
participantes, irmãos e leigos, com a presença da Rede de
Coordenadores de Voluntários, pastoralistas e voluntários. Foi
uma oportunidade para agradecer aos voluntários e conscientizar sobre a necessidade de promover o voluntariado marista.
Na saudação de abertura, o Irmão Ernesto Sánchez, Superior
Geral, sublinhou a importância da missão dos voluntários no
Instituto na perspectiva da disponibilidade, e a construção de
uma família carismática global a serviço dos mais necessitados.
O Ir. Valdicer Fachi, Diretor do CMI, convidou todos os presentes a seguir em frente e a buscar formas alternativas e criativas
de ser voluntário, respondendo às necessidades do mundo
de hoje. Da mesma forma, agradeceu todo o serviço prestado
pela Rede de CPVs e a generosidade e o exemplo de tantos
voluntários maristas em todo o mundo.
Nos vídeos a seguir, produzidos para este momento, os protagonistas falam sobre o significado de Ser voluntário.

VOLUNTARIADO MARISTA

Como maristas, acreditamos
que o voluntariado, ao contribuir para o desenvolvimento
da cultura da solidariedade,
é um instrumento eficaz
para construir uma cultura
de encontro, que estabelece
vínculos entre nações e entre
culturas. É uma ferramenta
poderosa para compartilhar
conhecimentos, habilidades e
valores, que contribui significativamente para a redução
da pobreza.
Somos convidados a nos abrir, de forma simples, e a estar
disponíveis, local ou globalmente, como voluntários, indo
além das fronteiras geográficas ou provinciais; a conhecer
em profundidade o nosso mundo em contínua transformação e enfrentar os desafios atuais; a abandonar a cultura
dos egos e promover ecos, reduzindo o escândalo da
indiferença e das desigualdades; a ser agentes de mudança, construtores de pontes, mensageiros de paz, comprometidos em transformar a vida e as realidades imediatas
onde estamos inseridos; a converter os nossos corações e
flexibilizar as nossas estruturas, sem medo de correr riscos,
para nos aproximarmos das periferias, em defesa dos mais
pobres e vulneráveis.

NIGÉRIA

QUATRO POSTULANTES FORAM RECEBIDOS
NO CENTRO DE FORMAÇÃO MARISTA ORLU

D

urante a celebração eucarística da Solenidade da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro, quatro candidatos foram oficialmente recebidos como postulantes do
primeiro ano no Centro de Formação Marista Orlu, na Nigéria.
Eles foram recebidos no Postulantado pelo Superior Provincial
da Nigéria, Ir. Vincent Abadom.
O Postulantado conta atualmente com nove candidatos à vida
marista: cinco em seu segundo ano e quatro que acabaram
de iniciar o percurso de formação.
O Provincial aproveitou a ocasião para pedir orações pelos
candidatos e confiou o dom da vocação marista à intercessão
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de Maria, Nossa Boa Mãe e Recurso Habitual.
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notícias breves

Chile
O setor da Província Santa María
de los Angeles realizou o primeiro
encontro de animadores maristas de
movimentos pastorais, que contou
com a participação também do
Movimento Infância Missionária. Foi
um momento de agradecer o trabalho
realizado e sonhar com o futuro.

Espiritualidade do Coração
No sábado passado, os Maristas do
México promoveram um encontro
virtual com o Irmão Óscar Martín,
Conselheiro-Geral, que refletiu sobre
o tema da espiritualidade, que o
Capítulo Geral convidou a cultivar:
“É hora de nos perguntarmos sobre
nossas raízes, nossa sede, nossos
medos, nossos anseios... e descobrir
o Deus que vive em mim e em cada
um dos que nos rodeiam”. Você pode
assistir o vídeo aqui, em espanhol

Profissões
Durante o mês de dezembro, muitos
jovens realizam sua promessa de
seguir o ideal de Champagnat como
consagrados. Em várias províncias,
jovens irmãos que terminaram o
noviciado fizeram a primeira profissão. Outros concluíram seu processo
de formação inicial e se consagraram
definitivamente através da profissão
perpétua, como os Irmãos Cong
Nguyen (Vietnã), Alonso Pino (Colômbia) e Doe Lawrence (Libéria).

ARCO NORTE

ENCONTRO DA EQUIPE
DE ANIMADORES DE LEIGOS

N

o dia 02 de dezembro a equipe
regional de animadores de leigos
do Arco Norte esteve reunida para
encerrar as atividades de 2021. Não obstante os desafios por causa da pandemia,
quarentenas e isolamentos, este grupo
de Maristas de Champagnat cm alegria,
esperança e criatividade, conseguiu
partilhar os processos de formação laical
desenvolvidos nas Unidades Administrativas da Região, 5 Províncias e o novo
Distrito do Canadá. A equipe realizou
também o FODA (SWOT) para a pastoral
laical da região e definiu os núcleos onde
se centrarão os esforços nos próximos
anos: Organização, Comunhão, formação
e vocação, que acompanharão o desenvolvimento do fórum vocacional laical.
Junto com essas conquistas, talvez a
riqueza maior alcançada neste período
tenha sido uma família Marista Arco
Norte com rostos concretos, onde cada
um se sente ponte entre sua província e
a região.
O último encontro do ano contou com a
presença do Ir. Hipólito Pérez, Provincial
da América Central e delegado dos pro-

vinciais para o comitê regional do Arco
Norte. O Ir. Hipólito convidou os leigos
a refletirem sobre estas três atitudes:
agradecimento, acolhida e criação.
A oração final foi inspirada na figura do
presépio. Um pequeno brinde virtual, preparado por Claudia Rojas, coordenadora
do laicato para o Arco Norte, encerrou
este belo e emotivo momento.
A equipe fez um agradecimento especial
ao Secretariado dos leigos, aos Irmãos
Provinciais de cada uma das Províncias e
do distrito por facilitar a participação dos
membros da equipe. Agradeceu, sobretudo, a Jesus, a Maria, nossa Boa Mãe, e a
Champagnat, que continuam caminhando com os Maristas de Champagnat.

Estados Unidos
Marcus Anthony Lemonis, um
ex-aluno marista, que é empresário,
estrela de TV e filantropo doou mais
de US$ 10 milhões à Marist school
Christopher Columbus, em Miami,
na qual se formou em 1991. Os
fundos irão para o desenvolvimento
de dois centros no Campus: o Center
for College and Career guidance e
o Desmond Family Success Center.
Marcus também incluiu uma doação
para os funcionários da escola.
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BRASIL CENTRO-SUL

FASE LOCAL NA PROVÍNCIA DO FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

A

tendendo ao apelo do Instituto
Marista, através do Secretariado dos Leigos, que pediu a
todas as Províncias que promovam
o processo do Fórum Internacional
sobre a Vocação Marista Laical, a
Província Marista Brasil Centro-Sul
lançou, no dia 17 de novembro, a sua
participação no Fórum. A iniciativa
envolveu Irmãos, leigas e leigos na
jornada que durará até 2024.
Para o Superior Provincial, Ir. Benê
Oliveira, a participação no Fórum
responde ao XXII Capítulo Geral, que apelou para que o futuro
do carisma seja baseado em uma comunhão de Maristas de
Champagnat: “Pessoas que estejam plenamente comprometidas, chamadas a caminhar unidas, respeitando a diversidade
e a variedade de experiências do mundo marista. Somos todos
responsáveis pela vida e missão marista”.
O encontro foi registrado e pode ser assistido nesse link.

A sequência do Fórum na Provincia terá o portal Farol 1817
como ponto de referimento, onde se encontra um curso com
dicas de leituras e vídeos que poderão nortear as discussões.
As inscrições estão abertas nesse link.
Os próximos passos serão marcados pela criação de grupos
dentro das Fraternidades, grupos de jovens e colegas de
trabalho, para que as discussões sejam mais aprofundadas e
diversas.

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

38.

Capítulo de 1860: Nomeação de um Vigário Geral

Roma, ao estudar as Constituições, pediu algumas mudanças. Para isso, o Irmão Francisco convocou um Capítulo
Geral em 1860. Segundo as normas, os capitulares eram escolhidos entre os irmãos com voto de estabilidade. Eram
33 naquela época e deviam ser eleitos 30. Não houve eleição porque três deles apresentaram sua renúncia de ser
capitular. O Capítulo se realizou na nova casa de Saint-Genis-Laval.
Durante as discussões, o Irmão Francisco surpreendeu a todos ao apresentar sua renúncia ao cargo de Superior
geral. Ele argumentou motivos de saúde, dores de cabeça contínuas que o impediam de trabalhar. Possivelmente
quatro razões influenciaram sua decisão: sua saúde precária; as responsabilidades crescentes; as exigências de
sua vida interior e o exemplo do Padre Colin que, em 1854, renunciou ao cargo de Superior Geral dos Padres Maristas.
Sobre sua saúde, o Irmão Francisco de Borja, assistente geral na época do Irmão Diógenes (1920-1942), comenta:
“Não é de se estranhar que a saúde desse modesto operário do Senhor fosse ruim e até mesmo muito delicada aos
52 anos. O Irmão Francisco sofria de dores de cabeça há muito tempo. As dificuldades, ocupações e preocupações,
a solicitude por todos não lhe deixavam um momento de descanso. Suas enxaquecas tornaram-se crônicas e atingiram tal gravidade que ele pediu para ser aliviado do peso do governo do Instituto…”
Depois de muita discussão, o Capítulo não aceitou a renúncia do Irmão Francisco, que permaneceu superior geral,
mas, por motivos de saúde, transferiu totalmente seu cargo para o seu Vigário, o Irmão Luís Maria. Legalmente, o
Irmão Francisco permanece à frente da congregação. Na prática, ele renunciou. Não vai mais intervir no governo.
Além disso, o Capítulo elege três novos assistentes. Essas nomeações são um meio de reduzir uma centralização
que Roma considera excessiva.
Outros episódios
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FRANÇA

CASA DE ACOLHIDA NOTRE-DAME DE L’HERMITAGE

D

esde o início da pandemia da COVID-19, a
Casa de Notre-Dame
de l’Hermitage, casa mãe do
Instituto, teve que enfrentar
várias vezes as medidas de
contenção decretadas pelas
autoridades sanitárias a partir
de 17 de março de 2020. No
entanto, a comunidade e as
pessoas que trabalham no local colocaram suas energias
para permitir que as atividades de recepção fossem reiniciadas.

novas propostas de formação.

Uma nova pessoa foi contratada em 1 de outubro deste ano:
Virginie Chomette (à direita na foto), coordenadora da recepção.
Ela apoia a Caroline Martin, que está no cargo desde agosto de
2017, sendo diretora do Centro de acolhida desde setembro
passado.

Agradecemos a Caroline e Virginie por sua presença em l’Hermitage para que o espírito de acolhida e abertura próprio deste
lugar seja perpetuado.
F. Maurice Berquet – Superior da comunidade marista de
Notre-Dame de l’Hermitage

A presença de Caroline e
Virginie nos permite renovar
nosso acolhimento de grupos e
pessoas, abrir nosso espaço a
outros destinatários, relançar o
retorno de todos os nossos amigos maristas do exterior, após
este período difícil. Também
nos permite criar vínculos com
organizações e associações
oficiais de turismo. Finalmente,
permite que nossa casa faça

COLÔMBIA

RETIRO E PROFISSÕES DE IRMÃOS
NA PROVÍNCIA NORANDINA

N

o dia 12 de dezembro, o Ir. Alonso
Pinos fez sua profissão perpétua
em Ibagué, na Colômbia. Durante a mesma celebração, 12 Irmãos
renovaram seus votos. A celebração
eucarística foi presidida por Pe. John
Fitzgerald Yara Aponte. O Irmão Orlando
Escobar, Provincial, agradeceu a Deus
pelas vocações maristas na Província e
pelos 100 anos de vida do Irmão Rafael
Rengifo, lembrado durante a missa.
Os Irmãos de votos temporários se
prepararam para esse momento importante da caminhada
vocacional marista através do retiro anual, que havia começado
no dia 10 de dezembro na comunidade de Ibagué. O retiro foi
dirigido pelos Irmãos Orlando Escobar, Provincial, Julián Olmo,
Conselheiro Provincial, e Lindley Sionosa, da Secretaria dos
Irmãos Hoje do Instituto.

Os irmãos que renovaram seus votos são Duberney Giraldo,
Alexnnys Flores, Andrés Robles, Michael Anamá, Juan Pablo
Burgos, Duvan Correa, Francisco Ruiz, Óscar Bolívar, Junior
Jaramillo e Kevin Quezada.
Neste link você pode assistir à celebração eucarística, presidida pelo Pe.
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CHAMPAGNAT GLOBAL

ESTÁ ACONTECENDO EM CHAMPAGNAT GLOBAL

E

mbora estejamos apenas iniciando as atividades da Rede
Global Marista de Escolas, eventos muito interessantes já
aconteceram.

CRIAÇÃO DO GRUPO “O TERCEIRO EDUCADOR”
Após o convite para participar da Rede Marista Global de Escolas, por meio da criação de um grupo de interação internacional aberto a outros educadores, a Escola Marista Juan Zorrilla
de Montevidéu (Uruguai) foi a primeira a apresentar uma
proposta. O grupo, liderado pelas professoras María Favaro,
Adel Steineck e Natalia Bengoa, ex-alunas e mães maristas,
decidiu chamá-lo de “TERCEIRO EDUCADOR”. O objetivo desse
grupo é criar um
espaço de reflexão
numa perspectiva
interdisciplinar
que convida
debater, sensibilizar e oferecer
ferramentas para
criar ambientes
de aprendizagem
que possibilitem
o ser e o fazer.
Assim, diz respeito
à influência que
os espaços e
ambientes físicos
exercem para
potencializar
aprendizagens
significativas e,
portanto, ao propósito de co-conceber espaços educativos a partir dos direitos
de meninos/as e de adolescentes.
Se o tema chamar sua atenção e você quiser dar uma olhada
ou entrar no grupo, já pode fazê-lo em: https://agora.champagnat.global/
ENCONTRO entre o INSTITUTO MÉXICO de TOLUCA (México) e o COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de
BADAJOZ (Espanha)
Os professores Jesús Gutiérrez (Instituto México de Toluca) e
Marta Romero (Colegio Ntra. Sra. Del Carmen de Badajoz) se
conheceram na Cúpula Champagnat Global em outubro passado, trabalhando com o tema da aprendizagem de idiomas.
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Em seu grupo de trabalho, propuseram a iniciativa de criar o
Programa EMBAIXADORES CULTURAIS, cujo objetivo é conectar
as comunidades Maristas interessadas em aprender um novo
idioma ou uma nova cultura.
Como teste-piloto, no dia 19 de novembro foi realizado um
encontro virtual com 33 alunos de Badajoz e 30 de Toluca. Naquele dia, todos puderam experimentar a riqueza de compartilhar os valores e a inspiração Maristas.
Estimulados por esta experiência, Marta e Jesús se preparam
neste momento para desenvolver outros encontros semelhantes e coordenar o
grupo de Aprendizagem de Idiomas
na plataforma Agorá
de Champagnat
Global. Lá, todos os
interessados poderão
interagir e promover
iniciativas que fortaleçam o aprendizado de
idiomas e de outros
países e culturas.
REUNIÃO DE EQUIPES DIRETIVAS DA
PROVÍNCIA DE SANTA
MARÍA DE LOS
ANDES
No dia 23 de novembro, por ocasião do
primeiro encontro
online de diretores da Província de Santa María de los Andes
(Bolívia, Chile e Peru), a equipe do Secretariado de Educação e
Evangelização foi convidada a apresentar a Rede Champagnat
Global e seu processo de implementação.
O workshop, do qual participaram quase uma centena de
diretores, ficou centrado em compartilhar os elementos mais
relevantes do trabalho em Rede e ver como poderão ser aplicados no ambiente escolar e na gestão gerencial. Da colaboração
e da contribuição criativa dos diferentes grupos de trabalho
foram tiradas conclusões muito interessantes, como a ideia de
fortalecer a cocriação e ativar a inteligência coletiva, compartilhar boas práticas, aprofundar a identidade Marista e continuar
a fortalecer nossa família global.

➔
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mundo marista
FILIPINAS: MAPAC

GUATEMALA: PRIMEIRA PROFISSÃO RELIGIOSA:
IRMÃOS MELVIN ANTONIO MARROQUÍN E
GERARDO RIVERA

ESPANHA: ÚLTIMO ENCONTRO DO ATUAL
CONSEJO DA PROVÍNCIA MEDITERRÂNEA

VIATNÃ: VOTOS PERPÉTUOS DO IR. CONG

ESTADOS UNIDOS: NEW YORK

ROMA: IRMÃOS ERNESTO, SUPERIOR-GERAL, E
JOSÉ SÁNCHEZ COM D. JORGE CARLOS PATRON,
ARCEBISPO DE JALAPA

construir um modelo de Rede escolar internacional que
agora é uma realidade: Champagnat Global. A Cúpula de
outubro passado, da qual participaram quase 500 pessoas de 50 países, culminou com a contribuição de mais
de 40 iniciativas, que aos poucos vão se transformando
em grupos que encontraremos na plataforma Agorá.

Champagnat Global, por meio de sua plataforma online, será
um espaço muito favorável para que os diretores da Província
de Santa María de los Andes abram seu grupo de comunicação
e encontro.
ENCONTRO DE COORDENADORES PIONEIROS da REDE
Quem segue o itinerário da Rede Global Marista de Escolas
sabe que, durante o ano 2021, trabalhamos de forma criativa
e colaborativa com a comunidade escolar internacional para

Na semana de 6 a 10 de dezembro, a Equipe do Secretariado de Educação e Evangelização se reuniu com os
líderes dessas iniciativas para orientar seu processo de
transformação em temas que aparecerão na plataforma e estarão acessíveis a todos aqueles que desejam
interagir em torno de uma temática com outros educadores em
todo o mundo.
Neste momento, os interessados já podem se cadastrar na
plataforma e se inscrever nos grupos disponíveis. Aos poucos,
novos grupos serão adicionados. Enquanto isso, convidamos
você para conhecer o Manual Agorá no qual poderá encontrar
informações importantes ao ingressar em um grupo: https://
www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-manual-agora/
16 I DEZEMBRO I 2021
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MÉXICO CENTRAL

PROVÍNCIA PROMOVE A CONSTRUÇÃO
DE ESPAÇOS SEGUROS EM SUAS OBRAS

A

Província do México Central realizou, de 8 a 11 de novembro, um
ciclo de webinars com o tema “Para
você … construindo um mundo seguro”,
com o objetivo de promover espaços
seguros em suas obras maristas, conhecer
as boas práticas no domínio da prevenção
e tratamento de casos de violência e dar
voz aos jovens e aos Comitês de Proteção
sobre o tema.
Participaram das sessões 214 pessoas, incluindo membros
do Comitê Provincial de Proteção, estudantes do ensino médio
e universitários, professores e palestrantes especialistas em
diferentes campos e abordagens como saúde, psicologia,
sociologia e educação. Também participaram convidados de
outras instituições educacionais do México e Maristas do Chile
e da Catalunha.
Durante sua participação, o Ir. Luis Felipe González, Provincial,
lembrou que “Marcelino Champagnat se rebelou contra qualquer tipo de violência e propôs que a educação se baseasse no
respeito e no amor. Que isso continue a inspirar nosso compromisso de ter espaços educativos livres de violência e, assim,
favorecer a construção de uma sociedade melhor. Isso será
feito graças à nossa participação e trabalho”.
Construindo um mundo seguro
No primeiro dia, diferentes instituições educacionais nacionais
e internacionais compartilharam seus mecanismos e boas
práticas de prevenção e atenção integral à violência sexual com
perspectiva de gênero. Os palestrantes abordaram as políticas
de atendimento a casos de violência, protocolos, grupos de
apoio, indicadores de medição, monitoramento e acompanhamento e programas de prevenção.

No segundo dia, os Comitês de Proteção da Província falaram
sobre o trabalho que realizam, os desafios e os avanços que
têm em cada uma suas obras maristas para tornar esses
lugares seguros e confiáveis para todos os membros da comunidade.
O terceiro dia foi um espaço para fazer exercícios de introspecção, refletir sobre a aprendizagem, a convivência e como se
constroem as relações entre pares, estudantes, trabalhadores
e família.
Tolerância zero à violência
Por sua vez, a comunidade estudantil do México Central
respondeu à pergunta “Como podemos participar para
melhorar o atendimento e a prevenção da violência sexual
em nossa escola?” durante uma mesa de diálogo entre
os diferentes colégios e a escuta do Comitê Provincial de
Proteção.
Por fim, a Comissão Provincial de Proteção concluiu o ciclo
reafirmando que o compromisso de ouvir e prestar atenção é
uma prioridade para o caminho para a tolerância zero com a
violência. Outras informações

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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