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■  O conselho geral se reuniu na segunda-feira para o “Con-
selho Regular”.
■  De segunda a quarta-feira, vários membros do Conselho 
e da Administração Geral participaram da reunião da Comis-
são Internacional de Missão, coordenada pelo Ir. Luis Carlos, 
Vigário-Geral.
■  Na segunda e terça-feira o Ir. Ángel Diego, diretor do 
Secretariado de Solidariedade participou da reunião da Equipe 
Diretiva do BICE.
■  Na quinta-feira se reúne o Comitê Executivo da Rede Ma-

rista de Solidariedade Internacional, que continua preparando 
a II assembleia da Rede. Participaram os Irmãos Ángel Diego 
e Francis, diretores do Secretariado de Solidariedade.
■  No mesmo dia, Andrea Rossi, diretor de FMSI e Ángel 
Diego, se reuniram com a equipe do projeto Bolívia II, dando 
seguimento ao Revisão Periódica Universal do país.
■  sexta-feira, o Ir. Ángel Diego participa da reunião da 
Equipe Diretiva do Centro Católico Internacional de Genebra, 
do qual o Instituto é membro, que comparte os projetos em 
defesa dos direitos humanos.

administração geral

MEMÓRIAS DOS IRMÃOS BASILIO E FRANCISCO
21 DE JANEIRO, IR. BASILIO RUEDA
No dia 21 de janeiro 
celebramos o 26º 
aniversário da morte 
do Irmão Basílio Rue-
da Guzmán, Servo 
de Deus, cuja causa 
já foi apresentada ao 
Vaticano.  A elabo-
ração da Positio foi 
iniciada e tem como 
objetivo provar suas 
virtudes heroicas 
para que seja decla-
rado “Venerável” pelo 
Vaticano. Superior 
do Instituto marista 
de 1967 a 1985, o Ir. Basílio foi um dos líderes mais ouvidos 
e equilibrados dos anos da Renovação Conciliar, não só no 
Instituto dos Irmãos Maristas, mas em geral, de toda a vida 
religiosa. No decorrer de sua vida, o Irmão Basílio colocou em 
prática o que tanto desejava: “Queimar minha vida por Cristo e 
por minha Congregação”.
Após uma vida de dedicação a seus irmãos, a Maria, a Cristo e 
a todas as pessoas ao seu redor, o Irmão Basílio voltou à casa 
do Pai em 21 de janeiro de 1996.
Leia nesse link mais sobre o Ir. Basilio

22 DE JANEIRO, IR. FRANCISCO, 
PRIMEIRO SUPERIOR DO INSTITUTO 
MARISTA
Quando Marcelino morreu, a 6 de junho de 1840, o Ir. Francis-
co se decidiu a ser “a imagem viva do Fundador”, e pediu aos 
Irmãos que também o revivessem na sua vida.
Durante 20 anos foi Superior-Geral dos Irmãos Maristas. 
Herdou de Marcelino uma Congregação de 280 mem-
bros, entregou-a ao Ir. Luís Maria, seu sucessor, com 
mais de 2000 Irmãos. A partir de 1860, esteve em l´Her-
mitage, o santuário marista construído por Marcelino. 
Superior da casa, era para todos modelo de oração e de 

vida interior.
A 22 de 
janeiro de 
1881 faleceu, 
de joelhos, 
ao recitar o 
Ângelus. Toda 
a vizinhança 
dizia: “Morreu 
o santo”.
Conheça 
mais sobre o 
Ir. Francisco 
nesse link 

https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-basilio-rueda/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-francois-rivat/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-francois-rivat/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-francois-rivat/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-francois-rivat/
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PROVÍNCIA DE COMPOSTELA

A PROVÍNCIA RELANÇA O PLANO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL

Com o objetivo de promover e gerar espaços onde 
os jovens possam fazer seus caminhos de busca 
e discernimento, a Província de Compostela criou, 

em 2021, o Plano de Animação Vocacional. E agora, em 
vista do Ano das Vocações Maristas (20 de maio de 2022 
– 6 de junho de 2023), o plano se renova e destaca a 
importância de promover a animação vocacional em todas 
as áreas da Província.
Este plano é um convite a todas as pessoas – irmãos e 
leigos – que compõem a família marista na Província para 
cuidar e promover a cultura vocacional, criando 
espaços onde os jovens possam acolher e abraçar 
os apelos que sentem em sua caminhada marista. 
A equipe provincial pretende que eles se sentem 
acompanhados por aqueles que são suas referên-
cias mais próximas.
“É necessário que toda a comunidade (seja a co-
munidade educativa, a paróquia, a Província como 
um todo…) reconheça a importância da promoção 
vocacional e se comprometa com ela, cada qual em sua área 
de missão. Só assim pode ser criada uma verdadeira cultura 
vocacional”, diz a introdução ao Plano, que está online.
O Plano de Animação Vocacional é uma resposta a dois 
grandes apelos. Por um lado, o Capítulo Geral de 2017, que 

convida todos os irmãos a “estar 
mais presentes entre os jovens, 
acompanhando-os com propostas 
vocacionais proativas e renovando 
nossos planos de ação vocacional”. 

E, por outro lado, o Capítulo Provincial de 2018, que chama a 
cuidar da vida e da vocação maristas.
Apresentado pela equipe de pastoral juvenil e vocacional da 
Província, o Plano reúne as reflexões e o trabalho realizado na 
animação vocacional nos últimos anos.

A casa do L’Hermitage, liberada da função administra-
tiva, com a transferência da Casa geral e do noviciado 
para Saint-Geni Laval, foi convertida em uma casa de 
retiro, por algum tempo. Mais tarde, ela recebeu os 
irmãos que se preparavam para apresentar o diploma 
de educador, ou seja, tornou-se o que mais tarde seria 
chamado de escolasticado. 
Francisco escreve em uma carta de 24 de janeiro de 1862:
“Tenho aqui mais de 80 Irmãos para dirigir e formar 
e uma grande casa para cuidar, como o precioso 
relicário do Padre Champagnat, onde cada uma de 
suas pedras nos oferece sua memória religiosa. Então, 
eu não saio, vivo como eremita e não faço viagens ou 
visitas por motivos de saúde e para melhor cumprir as 
funções do meu encargo.”
Em 1868, decidiu-se criar um juvenato na casa de 
L´Hermitage. Nesta casa de formação eram recebidos 
meninos de 11 ou 12 anos que desejavam ser irmãos, 
mas não tinham idade suficiente para entrar na pos-

tulantado. Funcionava como um internato primário. 
Foram esses meninos que começaram a chamar o 
irmão Francisco de “avô”. 
Todos os domingos à tarde, o Reverendo Irmão Fran-
cisco, “o avô”, como era chamado na casa, presidia a 
leitura das notas. Ele aproveitava para dar uma peque-
na palestra sobre formação religiosa. 
Um desses meninos assim se expressou mais tarde: 
“Lembro-me que, durante os primeiros meses do 
meu noviciado, ficamos felizes em ver o pôr do sol 
de domingo chegar. Por volta das seis e meia, toda a 
comunidade estava reunida e Irmão Francisco deu sua 
instrução. Era uma fonte de grande alegria para todos 
ouvirem sua palavra simples, mas cheia de unção. Ele 
citava muitas vezes os exemplos e doutrina do Vene-
rável Padre Champagnat. Portanto, suas instruções 
eram muito apreciadas pelos Irmãos e pelos noviços e 
produziram excelentes frutos espirituais nas almas.”  
Outros episódios

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

42. O Formador

https://view.genial.ly/6012e377c9a2770da3ff7cf1
https://view.genial.ly/6012e377c9a2770da3ff7cf1
https://champagnat.org/pt/a-provincia-de-compostela-relanca-o-plano-de-animacao-vocacional/
https://youtu.be/nB-KmS-5r1w
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/


19 I JANEIRO I 2022

notícias maristas 712

3

TAILÂNDIA: MARIST CENTRE FOR MIGRANTS, 
SAMUT SAKHON

MÉXICO: POSTULANTADO DO MÉXICO OCIDENTALÁFRICA DO SUL: ST DAVID’S MARIST INANDA

CAMARÕES: PRIMEIRA COMUNHÃO NO SAINT 
ALBERT’S COMPREHENSIVE COLLEGE, BAFUT

PORTUGAL: ASSEMBLEIA DA MARCHA 
COMPOSTELA

mundo marista

ESPANHA: EQUIPE DE PATRIMÔNIO MARISTA DA 
PROVÍNCIA MEDITERRÁNEA

Os Irmãos da Província do México Ocidental realizaram 
seu Retiro anual, de 27 a 31 de dezembro, sob o título 
“Eis que faço nova todas as coisas” (Apocalipse 21,5). 

As dezessete comunidades da província participaram tanto 
pessoalmente como on-line. As comunidades de El Paso, 
Ciudad Juárez, Sisoguichi, Tepic, Villa de Guadalupe, Volcán el 
Oro, Casa Provincial, Morelia e Kanasín (Mérida) se reuniram 
nas instalações de Spacio La Valla, em Guadalajara; enquan-
to as comunidades de Ciudad de Carmen, Mérida, Ocotlán, 
Cocula, Tepatitlán, Los Mochis, Monterrey e Mexicali, seguiram 
o retiro de maneira virtual.
O Pe. Javier Melloni SJ foi o pregador, que, de Manresa, 
Espanha, propôs uma série de textos bíblicos para meditação 
pessoal.
O retiro também lembrou os Irmãos que faleceram durante o 
ano 2021 e a fidelidade dos irmãos que durante o ano fizeram 
jubileu de vida religiosa: Alfredo Moreno, Bruno Cortés, José 
Guadalupe Aldrete, (70 anos de vida religiosa); Eduardo Torres, 
Elías Pérez, Sigifredo Jiménez, Manuel Villalobos, (60 anos de 
vida religiosa); Miguel Ángel Santos e Juan Manuel Plasencia 

(50 anos de vida religiosa); e Sergio Cáceres (25 anos de vida 
religiosa).
Na conclusão do Retiro Provincial, o Provincial, Ir. Luis Enrique 
Rodríguez, compartilhou sua experiência inicial como líder 
da Unidade Administrativa. O Ir. Luis Enrique enfatizou que 
encontrou muita vida nas comunidades e uma nova forma de 
estar nas obras onde o “ser” é enfatizado sobre o “fazer” do 
Irmão Marista. O provincial também agradeceu aos irmãos por 
sua determinação em continuar dando respostas audaciosas 
em meio à situação pandêmica.
Os Irmãos receberam o envio tradicional para suas comunida-
des com o sinal do tzik’ri (olho de Deus wirrárika), um símbolo 
que representa a capacidade de ver através dos olhos de Deus.

PROVÍNCIA DO MÉXICO OCIDENTAL 

RETIRO DA PROVÍNCIA

https://maristas.org.mx/
https://champagnat.org/pt/retiro-da-provincia-mexico-ocidental/
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BOLÍVIA

ENTIDADES MARISTAS LEVANTAM A VOZ
EM DEFESA DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Vários órgãos do Instituto Marista, junto com a 
Fundação Marista para a Solidariedade Interna-
cional (FMSI), divulgaram uma carta manifestando 

a preocupação com os contínuos incêndios que ocorrem 
na Bolívia e a consequente ameaça para a Casa Comum 
provocada pela destruição da floresta.
Los Maristas de Champagnat de Bolívia, pertencentes à 
Província de Santa María de los Andes, buscam inserir 
espaços de formação e ação dentro do âmbito educativo 
das obras no país pertencentes à congregação. Desse 
contexto nasce o interesse em suscitar canais de reflexão 
e de denúncia, colocando em prática uma das prioridades institucionais indicadas no último Capítulo Geral: “Despertar em nós e à 
nossa volta uma consciência ecológica que nos comprometa com o cuidado de nossa casa comum”.
A carta proposta por FMSI, reproduzida abaixo, foi assinada também pelo Secretariado de Solidariedade do Instituto, Rede Coração 
Solidário, Grupo temático Ecología Integral y Cuidado de la Casa Común, Sector Marista Bolivia, Consejo Consultivo Estudantil 
Marista e Equipo de Solidaridad Marista Bolivia.

13 de janeiro de 2022
Ref.: Pronunciamento sobre
Incêndios em Áreas Protegidas

À opinião pública, local, nacional e inter-
nacional:
De forma atenta, a Fundação Marista para 
a Solidariedade Internacional (FMSI) com 
representação junto à ONU, juntamente 
com outras Instituições Maristas em 
nível de América, signatárias desta carta, 
dirigimo-nos respeitosamente à opinião 
pública e às autoridades locais, subnacio-
nais e nacionais do Estado Plurinacional 
da Bolívia.
O objetivo é manifestar nossa preocupa-
ção com os contínuos incêndios que vêm 
ocorrendo em diferentes departamentos 
da Bolívia, especialmente na área de 
Chiquitania, no Parque Madidi, no Parque 
Nacional Tunari e nos arredores da lagoa 
Alalay, e o perigo que carrega para nossa 
Casa Comum e nossa Mãe Terra.

A seguir, apresentamos alguns dados 
recentes que especificam a dimensão do 
problema:
• A Bolívia está entre os países com 

maior desmatamento de florestas 
tropicais da região e do mundo. 
Em 2020, a Bolívia perdeu quase 
300.000 hectares de floresta tropi-
cal, a “quarta maior do mundo”[1].

• Foram detectados mais de 3,4 
milhões de hectares queimados acu-
mulados em 2021 em nível nacional, 
correspondente ao período de 1º de 
janeiro a 15 de outubro[2]. Quase 
95% dessas áreas afetadas perten-
cem aos departamentos de Beni e 
Santa Cruz.

• Segundo estimativas, a queimada, 
que já dura um mês, consumiu até 
agora mais de 450 hectares de 
floresta nas áreas protegidas da 
Reserva da Biosfera e da Terra Co-
munitária Pilón Lajas, colocando em 
risco o Parque Nacional Madidi[3].

• No domingo, 24 de outubro, um 
grande incêndio no Parque Nacional 
de Tunari carbonizou cerca de 650 
hectares de florestas nativas de 
kewiñas, plantações de pinheiros 
e eucaliptos. Também queimou as 
lavouras das comunidades de Andra-
da, Tirani, Pacoya e Ornonipampa[4].

• Em 26 de outubro, outro grande 
incêndio registrado nos arredo-
res da lagoa Alalay, na cidade de 
Cochabamba, causou um desastre 
ambiental. Cerca de 40 hectares 
foram consumidos em nove horas, 
destruindo a área de nidificação de 
uma diversidade de aves endêmicas 
e migratórias, sendo as espécies 
mais afetadas: garças noturnas, 
garças- vaqueiras, gaivotas e patos; 
o fogo comprometeu a qualidade 
da água devido às cinzas, canaviais 
e pastagens devastados, viu-se o 
grande estrago deixado para trás: ni-
nhos carbonizados, coelhos, répteis e 
outros queimados[5].  Como fato im-
portante, vale mencionar que a lagoa 
Alalay abriga mais de 60 espécies 
de aves, entre nativas e migratórias. 
Também abrigava os peixes, como o 
platinado que desapareceu em 2016.

Em uma conjuntura global em que nesses 
últimos anos foram realizados eventos 
como a Cúpula do Clima COP26, celebra-
do em Glasgow, Escócia, e estão sendo 
buscadas soluções diplomáticas para a 
problemática. Mais de 100 líderes globais 

https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
https://champagnat.org/pt/entidades-maristas-levantam-a-voz-em-defesa-da-preservacao-ambiental/
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se comprometeram a acabar com o desmatamento até 2030, 
assinando uma Declaração Conjunta. Preocupa-nos que o Estado 
boliviano não seja signatário do referido documento, razão pela 
qual nos parece muito urgente tornar visível a realidade vigente 
na Bolívia.
Como resultado deste evento mundial, apoiamos fortemente a 
Declaração[6]  assinadapor 40.000 jovens, que exigem mudan-
ças dos responsáveis pelas tomadas de decisões, reconhecendo 
que os jovens são a geração mais ameaçada pelas mudanças 
climáticas, e valorizando o importante papel que eles desempe-
nham em todos o mundo quando se trata de criar consciência 
e apresentar soluções inovadoras sobre a forma de abordar 
este problema, garantindo assim a sua participação continuada, 
lembrando que continuam sub-representados nos processos de 
consulta e de implementação de políticas e iniciativas relaciona-
das com o tema.
Concordamos também com as declarações de Alok Sharma, 
presidente da COP26: “Em todos os lugares do mundo em que 
estive, fiquei impressionado com a paixão e o compromisso dos 
jovens com a ação climática. As vozes dos jovens devem ser 
escutadas e refletidas em essas negociações aqui na COP. As 
ações e a análise dos jovens são fundamentais para mantermos 

vivo o 1,5 e criarmos um futuro de emissões zero”[7]. O tema 
da Ecologia Integral e Cuidado da Casa Comum é importante 
para o Instituto Marista. Na Bolívia buscamos inserir espaços de 
formação e ação dentro do campo educacional de nossas Obras, 
por isso nosso interesse em suscitar canais de reflexão e de 
denúncia onde a nossa corresponsabilidade social o exige.
Sem mais, e desde já agradecendo a atenção e as ações que 
como Estado, Governos subnacionais, Municipais e a Sociedade 
Civil possam propor para enfrentar esse problema, enviamos 
uma cordial saudação.

Atenciosamente:
• Secretariado de Solidariedade
• Rede Coração Solidário
• Grupo temático Ecología Integral y Cuidado de la Casa 

Común
• Setor Marista Bolívia
• Conselho Consultivo Estudantil Marista
• Equipe de Solidariedade Marista Bolívia
• Fundação Marista para a Solidariedade Internacional (FMSI)

PDF: ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | PORTUGUÊS | ITALIANO

O livro “Derechos del niño. Visión Compartida” (“Direitos 
da criança. Visão partilhada”) do Instituto de Estudos 
Maristas da Universidade Pontifícia de Salamanca foi 

apresentado no dia 13 de dezembro. Jacinto Escudero e Ma-
nuel Mendoza, editores, recolheram a opinião de 45 especialis-
tas sobre o tema do Direito das Crianças, uma visão ampla da 
Convenção aprovada pelas Nações Unidas em 20 de novembro 
1989. Os autores são de 13 diferentes nacionalidades.
O livro tem como objetivo contribuir para que as crianças 
sejam consideradas pessoas com direitos próprios; direitos, 
estes, dos quais as próprias crianças (e não os adultos) são os 
verdadeiros protagonistas. Ao mesmo tempo, o texto enfatiza a 
necessidade de equipar os menores com ferramentas para que 
se tornem cidadãos que conhecem os seus direitos e os seus 
deveres.
O Provincial de Compostela, Ir. Tomás Briongos, esteve presen-
te na apresentação. Ele destacou que os menores não são 
sujeitos passivos no que diz respeito às normas que ditam os 
seus direitos, “mas que devem ser encarados de igual para 
igual”. Para isso, tem sido estimulada consideração da opinião 
das crianças e o lançamento de iniciativas nas escolas, como, 
por exemplo, a que foi desenvolvida pelos Irmãos Maristas, 
“Levanta-te, pensa e participa”, que é “fundamental para que 

se reconheçam os direitos das crianças e as próprias crianças 
como sujeitos ativos”, frisou.
Jacinto Escudeiro, um dos editores, destacou que os futuros 
professores têm uma responsabilidade muito importante para 
que os direitos das crianças sejam atuados. Por isso, o libro 
busca ser um recurso necessário para os profissionais da edu-
cação: “Atualmente, no mundo existem 450 milhões de crian-
ças que vivem com menos de € 1,90 por dia. Originalmente, 
todos concordam em cumprir os direitos do menor, outra coisa 
é que seja cumprido”, insistiu.

PROVINCIAL DE COMPOSTELA

LIVRO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS

https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2022/01/ENG.pdf
https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2022/01/SPA.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/01/LetreMaristes_FMSI_incendiesBolivie_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/01/CartaMaristas_FMSI_IncendiosBolivia_PT.pdf
https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2022/01/ITA.pdf
https://champagnat.org/pt/compostela-promove-livro-sobre-os-direitos-das-criancas/
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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

Para dar continuidade ao trabalho 
realizado na Região América Sul e 
consolidar os projetos elaborados 

pelas 5 unidades administrativas (Cruz 
del Sur, Santa María de los Andes, Brasil 
Centro-Sul, Brasil Centro-Norte e Brasil 
Sul-Amazônia), o conselho regional ele-
geu o Ir. Pablo González Franco como o 
novo Provincial de referência da Região e 
Leonardo Humberto Soares como o novo 
Secretário Executivo, para o período de 
2022 a 2024.

O Ir. Pablo González, atual Provincial de 
Santa María de los Andes, substituirá o 
Ir. Inácio Etges, ex-Provincial do Brasil 
Sul-Amazônia, e será responsável pela 
liderança e consulta regional. Enquanto 
o Sr. Leonardo, conselheiro de gestão 
da União Marista do Brasil, substituirá 
o Ir. Alberto Aparicio, de Cruz del Sur, 
e será responsável pela coordenação 

das iniciativas e atividades regionais. Da 
mesma forma, organizará os trabalhos, 
os projetos, os comitês e o conselho 
regionais.

Durante o período 2022-2024, a região 
poderá fortalecer as metas e iniciativas 
conjuntas traçadas pelas províncias que 
concluíram seus capítulos provinciais até 
o final de 2021.

A Região América do Sul busca fortalecer 
o carisma Marista, por meio da educa-
ção, da saúde e do trabalho social. Tam-
bém visa trabalhar em rede e a promover 
aa internacionalidade e o intercâmbio de 
recursos entre os sete países da região: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, 
Peru e Uruguai.

Neste link é possível saber mais sobre 
o Irmão Pablo e Humberto.

REGIÃO AMÉRICA SUL

REGIÃO ELEGE PROVINCIAL
DE REFERÊNCIA E SECRETÁRIO
PARA O PERÍODO 2022-2024
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O Ir. Philip Robert Ouellette, Conse-
lheiro-Geral durante o governo do Ir. 
Charles Howard (1985-1993), faleceu 
na segunda-feira, na comunidade de 
Champagnat Hall, Bronx, Nova Iorque.

Província L’Hermitage
Na sexta-feira, dia 21, os superiores 
das comunidades da França, Grécia 
e Argélia se reúnem, em videocon-
ferência. Os superiores das comuni-
dades da Catalunha e da Hungria se 
encontrarão no dia seguinte, sábado.

eUroPa
Representantes das 4 províncias da 
Região participaram, on-line, do en-
contro da Comissão Europeia de For-
mação, na segunda-feira. A equipe 
seguiu aprofundando no âmbito do 
cuidado das pessoas, tentando ima-
ginar como será a formação europeia 
nos próximos anos, considerando os 
desafios, as debilidades e sobretudo 
as oportunidades existentes. No 
mesmo dia, reuniu-se a equipe con-
tinental de comunicação, trabalhando 
sobretudo nos conteúdos do novo site 
regional, www.champagnat.eu.

UmBraSiL
Os maristas do Brasil se unem à 
Conferência Nacional dos Bispos e 
à Caritas em solidariedade com as 
populações dos estados da Bahia 
e de Minas Gerais, afetados pelas 
fortes chuvas e inundações, onde 
se contam milhares de pessoas que 
perderam suas casas, outros bens e 
inclusive entes queridos.
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