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CHAMPAGNAT GLOBAL

MAPA GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

O

Mapa Global Marista de Escolas está agora
disponível em duas versões: uma versão on-line interativa e uma versão para download.
Convidamos você a explorar estes recursos, pois
são ferramentas muito interessantes para localizar
e aprender mais sobre as escolas maristas em todo
o mundo.
Missio Locus (lugar da missão) é o mapa interativo, projetado e desenvolvido pelo Secretariado
de Educação e Evangelização com o extraordinário
apoio do Departamento Marista de Tecnologia de
Curitiba, da Província Brasil Centro-Sul. Missio
permite localizar cada uma das quase 600 escolas
maristas espalhadas pelos 5 continentes e conhecer seus
principais dados. Acesse Missio Locus nesse aqui.
Há também a versão imprimível do mapa. Ela fortalece nossa
identidade e senso de pertença e ainda pode decorar nossos
ambientes de trabalho. Convidamos você a imprimi-lo, em
tamanho apropriado, e colocá-lo em um espaço público em
sua escola. Através desse link você pode baixar o mapa para
impressão, em diferentes formatos.

O mapa da Rede Global de Escolas Maristas é muito mais do
que uma apresentação geográfica da presença marista. Por
trás de cada obra há uma identidade marista que gostaríamos
que você compartilhasse conosco para que juntos possamos
formar um álbum digital global que certamente contribuirá
para a visualização de nosso espírito de família. Para lograr tal
objetivo, pedimos que nos envie fotos do mapa exposto em sua
escola. Use os seguintes endereços: info@champagnatglobal.
com or mission@fms.it

administração geral
■ Os Conselheiros Gerais regressaram à casa geral e preparam a sessão plenária, que tradicionalmente acontece durante
o mês de fevereiro.
■ O Irmão Luis Carlos, Vigário-Geral, esteve, no início da
semana, em Atenas, onde falou sobre a liderança em uma escola marista, no contexto da celebração do Dia da Educação.
■ O Irmão Jorge Gaio, depois da quarentena, começou sua
missão como Ecônomo-Geral. O Ir. Libardo, ecônomo durante
os últimos anos, o acompanhará nesse período de transição.
■ Na segunda-feira, os diretores do Secretariado de Solidariedade, Irmãos Ángel Diego e Francis, participaram do
encontro com representantes dos 4 ramos da família marista

que segue trabalhando a Laudato Si’.
■ O Secretariado de Educação e Evangelização segue
implementando a Rede Global Marista de Escolas, desenvolvendo especialmente o espaço “Agorá”. Também, durante a
semana, realiza encontros com a comissão preparatória do
encontro de jovens em Lisboa, em 2023, e segue acompanhando a revisão do documento Missão Educativa Marista.
■ Na quarta-feira, leigos e Irmãos da Administração Geral
participaram do segundo encontro da fase local do Fórum
Internacional sobre a Vocação Marista Laical.
■ Na quinta-feira acontece, virtualmente, a reunião da
Comissão do Patrimônio Espiritual Marista.
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OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1: ERRADICAÇÃO DA POBREZA

O

Secretariado de Solidariedade já falou várias vezes sobre
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já sabemos que estes são um grupo de objetivos que queremos
atingir até 2030, para todos os países, para todas as pessoas do
mundo. Sim, eles são objetivos ambiciosos. Ao mesmo tempo,
já sabemos que eles são realizáveis, pelo menos em uma ampla
gama. E sim, para alcançá-los é necessário tanto nosso compromisso, quanto nossa colaboração como maristas.
ODS 1: Erradicação da Pobreza
Refletindo sobre o primeiro destes objetivos, vários pensamentos
podem vir à mente. Antes de tudo, descobrimos que existem várias formas de pobreza; descobrimos que a pobreza tem mais de
uma face. Estamos conscientes da pobreza alimentar de milhões
de pessoas que não têm nada para colocar na boca; mas também vemos com frequência a pobreza habitacional dos “sem-teto”, que vemos dormindo nos alpendres de nossas cidades; ou a
pobreza energética daqueles que não conseguem acender uma
estufa nos dias de inverno; ou a pobreza educacional daqueles
que não podem ir à escola.
Falando de pobreza, uma impressão que pode vir à mente é
a “repetição” desta questão. Sim, há repetição, porque é uma
questão essencial, porque é uma questão que não podemos
deixar para mais tarde. Descobrimos que este objetivo está relacionado com “o grito dos pobres” do qual nos falam os objetivos
da Laudato Si’. vemos que este objetivo orienta o trabalho de
nossas ONGs e das associações de solidariedade maristas, em
muitos países e províncias. Este objetivo nos lembra a tradição
da Igreja de trabalhar para aqueles que menos têm, de compartilhar bens com os necessitados, de não permitir que a dignidade
humana seja desvalorizada.

Relatórios
oficiais, nos
últimos 25
anos, nos falam da redução
da pobreza
em números
gerais, mas
os números
de pessoas que sofrem com a pobreza ainda são escandalosos.
Estamos também cientes de que a situação pandêmica piorou a
vida de muitas pessoas que foram seriamente afetadas.
Como maristas de Champagnat, desde nossa fundação, estamos
comprometidos com situações de vulnerabilidade, queremos
estar perto de pessoas necessitadas. Nosso último Capítulo Geral
lembra disso com a bela expressão do IV apelo: “caminhar com
crianças e jovens marginalizados” e também nos convida a estar
atentos aos sinais dos tempos com outra expressão, igualmente
bela, que encontramos no V apelo: “responder com ousadia às
necessidades emergentes”.
Nossas obras maristas são chamadas, neste século XXI, a
continuar trabalhando para o bem daqueles que mais necessitam. Somos chamados a trabalhar com outros, em redes, para
que possamos ir mais longe em nosso objetivo de reduzir as
situações de desigualdade. Graças ao trabalho em rede, estamos
sendo capazes de descobrir como nossos parceiros estão
trabalhando em lugares onde nós maristas não temos presença
(partes da Europa Oriental, algumas áreas da África, alguns
países da Ásia…). Isto nos enriquece e nos encoraja a continuar
trabalhando, de forma comprometida, onde quer que estejamos.
Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado de Solidariedade

Ir. Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto Marista

43.

O Santo diretor de l’Hermitage

Ir. Francisco considerava que o Superior deveria ajudar
os Irmãos em sua vocação para a santidade. Ele convidava seus irmãos para cuidar da oração e da piedade:
“O ofício será recitado, tanto quanto depende de mim,
com a maior devoção”. Com paciência e amabilidade,
mas ao mesmo tempo, com constância e firmeza, ele
transformou l’Hermitage em uma casa de regularidade.
Pessoalmente, ele levava uma vida muito pobre. No
estilo de seu padroeiro São Francisco de Assis, proclamava a bem-aventurança da pobreza: “Que alegria
não possuir nada que nos retenha e possuir tudo
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contentando-nos apenas com Deus!”
A sua biblioteca continha apenas alguns livros. Quando ele falava com os formandos, ele disse-lhes, como
São Bernardo tinha feito: “Quem começa a ler não
procura aprender coisas sobre Deus, mas prová-las”.
Ele sabia ser um superior exigente, que se apoia nas
normas e, ao mesmo tempo, era gentil. Um de seus
irmãos se recordava: “Quando Ir. Francisco impunha
uma penitência, ele então a abrandava com palavras
gentis ou atitudes apropriadas para fazê-la esquecer”.
Outros episódios
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mundo marista
CAMBOJA: MARIST CENTER OF HOPE, PAILIN

ÁFRICA DO SUL: ST DAVID’S MARIST INANDA

HONDURAS: INSTITUTO MARISTA LA
INMACULADA

ESPANHA: CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO
– CCV

GRÉCIA: LYCÉE LÉONIN OF NÉA SMYRNI

AUSTRÁLIA: ASHGROVE

PROVÍNCIA MARISTA BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PROJETO UM NOVO COMEÇO
PROMOVE ATIVIDADES
COM JOVENS MIGRANTES E
BRASILEIROS EM BOA VISTA

P

lanejar o futuro, vislumbrar novas perspectivas e concretizar boas ações no presente são os objetivos da nova inciativa realizada pela Província Marista Brasil Sul-Amazônia na cidade de Boa Vista, em Roraima. O projeto Um Novo
Começo – Projeto de Vida reúne jovens migrantes e brasileiros/
as para a realização de atividades formativas e socioeducativas
sobre vocação e projeto de vida.
Organizado em parceira com a Diocese de Roraima, a Pastoral
Social de Roraima e com a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam), a iniciativa teve seu primeiro encontro realizado no dia
15 de janeiro de 2022. Na ocasião, estiveram presentes sete
jovens que participaram de oficinas de orientação vocacional e
dança. A previsão é que 38 jovens se engajem, gradativamen-

te, nas atividades que serão realizadas todos os sábados, das
14h às 16h, no Centro de Formação da Área Missionária São
João Batista.
Para o Irmão Danilo Bezerra, coordenador da iniciativa, a
concretização desse primeiro encontro é o início de uma
bonita trajetória que levará os/as jovens a descobrirem seus
caminhos: “Os sentimentos são de esperança e de alegria,
na certeza de que estamos trilhando, junto com os/as jovens,
uma caminhada de escuta e diálogo em vista do seu protagonismo”.
Nesse link é possível conhecer mais detalhes sobre a atuação marista na região amazônica.
26 I JANEIRO I 2022
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NIGÉRIA

O

Sacred Heart Marist
College de Ejule, na
Nigéria, realizou em
7 de janeiro um seminário
sobre o tema “Sonhando o
Melhor para o Aperfeiçoamento Escolar”. O Ir. Mark
Omede, do Secretariado de
Educação e Evangelismo da
Administração Geral, foi o facilitador do
seminário.
Durante sua apresentação, o Ir. Mark
dividiu o seminário em duas sessões com
seus respectivos objetivos e destaques.
A primeira sessão, com o tema “sonhando o melhor para o aperfeiçoamento
escolar”, teve como objetivo gerar ideias
e co-criar um itinerário que permite ser
uma boa escola marista, participando da
Rede de Escolas Maristas, procurando
atrair outros nessa trajetória.
Após o trabalho de grupo, os participantes mencionaram as seguintes perspectivas para a própria escola nos próximos
cinco anos: digitalização total da escola,
construção de espaços para a equipe de
formação, aumento do número de alunos,
melhoria dos salários dos empregados.
No final da primeira sessão, o Ir. Mark
pediu aos professores que transferissem
sua experiência para suas salas de aula
para criar uma experiência única de
ensino e aprendizagem.
A segunda sessão, com o tema “Envolvendo-se na administração escolar com
uma atenção especial à proteção das
crianças”, foi uma apresentação sobre a

Maristas Leigos

administração inclusiva na escola centrada no estudante. O Ir. Mark chamou a
atenção dos participantes para as leis de
proteção das crianças e outros decretos
de implementação destinados a proteger
e salvaguardar os direitos das crianças
na escola e em outros ambientes de
aprendizagem. Ele também encorajou
o diretor da escola, o Ir. Paul Angulu, a
permitir que a equipe se engajasse no
projeto a ser construído, pois conhecendo
bem a situação, os problemas podem
facilmente oferecer soluções.
O Ir. Mark desafiou os professores,
especialmente os professores de ciências,
a usar um método de pensamento criativo
buscando encontrar, por exemplo, energia
limpa para o uso na escola, substituindo o
gás e a lenha, atualmente em uso.
Concluindo a segunda sessão, o Ir.
Omede disse que os educadores maristas
estão a serviço dos alunos, cuidando
deles. Encarregou os tutores de ensinar
o cuidado e o amor às crianças, que o
Ir. Mark descreveu como presentes de
Deus. Sublinhou que é preciso trabalhar
em sinergia para lograr uma excelente
educação das crianças.

As províncias seguem, até junho próximo, no processo local do Fórum da
Vocação Marista Laical. Nos Estados
Unidos, por exemplo, na semana
passada, mais de 35 leigos e Irmãos
se reuniram via zoom para o primeiro
encontro. Os próximos encontros da
Província serão em presença, feitos
regionalmente. As fichas para os
encontros regionais se encontram
nesse link.

Brasil Centro-Norte
A Equipe de coordenação provincial
do Movimento Champagnat da Família
Marista se reuniu no dia 23 de janeiro
para dar continuidade ao seu planejamento trienal, contando com a
presença do Provincial, Ir. Assis.

Bolívia
FMSI, Secretariado de Solidariedade e
os maristas do país estão trabalhando
no projeto “Direitos das Crianças e
Mulheres na Bolívia: acompanhamento das recomendações da ONU”. O
projeto, financiado por Misean Cara,
visa melhorar o acesso aos direitos
humanos monitorando as recomendações da Revisão Periódica Universal
para o País, focando no combate à
violência de gênero, trabalho infantil e
ainda no direito das crianças e adolescentes de participar nas atividades da
sociedade.

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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Notícias Breves

COLÉGIO EM EJULE PROMOVE FORMAÇÃO
PARA A MELHORIA NA EDUCAÇÃO

