Ano XIV - Número 715 | 10 de FEVEREIRO de 2022

NOTÍCIASMARISTAS
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

CASA GERAL

CONSELHO-GERAL PROMOVE ENCONTRO
COM OS SECRETARIADOS E DEPARTAMENTOS
DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

O

l Consejo General, durante la sesión plenaria de febrero,
o Conselho Geral, durante a sessão plenária do mês
de fevereiro, tradicionalmente organiza uma semana
durante a qual se reúne com os diretores dos Secretariados e
Departamentos da Administração Geral, proporcionando um
momento de encontro e reflexão que busca criar sinergia para
animação da vida do Instituto Marista.

•

Durante a semana, o conselho propõe reflexões sobretudo
sobre o Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade e a ecologia.
Também se dedica um tempo para preparar a Conferência
Geral, que se realizará em março. Os secretariados e Departamentos também têm tempo para trabalhar nas respectivas
áreas com os conselheiros links, alinhavando as atividades
previstas para os próximos meses.

•
•

As atividades começam às 8:30, com um momento de oração
e terminam de tarde, com uma meditação e a celebração
eucarística.
Em síntese, esses são os objetivos do encontro durante a
semana:

•
•
•

Refletir e contribuir com nossas intuições para o processo
sinodal proposto pela UISG/USG.
Aprofundar, como Família Marista, a proposta de Laudato
Si’ de uma ecologia integral.
Preparar e organizar a Conferência Geral.
Promover os espaços necessários de diálogo e interação
entre as Áreas, Secretariados e Conselheiros Links em
seus projetos comuns.
Celebrar a fé como comunidade animadora do Instituto.
Aprofundar as relações interpessoais e oferecer espaços
para a vida comunitária.
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REGIÃO AMÉRICA SUL

6 NOVIÇOS COMEÇAM O NOVICIADO EM COCHABAMBA

N

o dia 2 de fevereiro, festa da
apresentação do Senhor no
Templo e Dia Internacional da
Vida Consagrada, seis noviços das
províncias do Brasil começaram o
percurso de formação no noviciado
de Cochabamba, Bolívia. Os cinco
provinciais da Região América Sul,
que se reuniram na cidade de 31 de
janeiro a 5 de fevereiro, participaram da celebração da entrada dos
noviços.
Os novos noviços são: Daniel (Brasil
Centro-Sul), Thiago, José
Francisco (Brasil Sul-Amazônia)
Levy, Agostinho, Hiury (Brasil Centro-Norte). Outros 10
noviços, que começaram o segundo ano, completam o grupo
de formandos do noviciado da
Região América Sul.

O Noviciado Champagnat
da Região América Sul, em
Cochabamba, Bolívia, é uma casa de formação internacional
onde iniciam seu caminho de vida consagrada os jovens das
Províncias do Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, Brasil
Sul-Amazônia, Cruz. del Sur (Argentina, Uruguai e Paraguai) e
Santa María de los Andes (Bolívia, Chile e Peru). A equipe de

formação é composta pelo
mestre, Ir. Rubens José
Falqueto (Brasil Centro-Norte), e pelos Irmãos
Guillermo Mautino, da
Província Cruz del Sur, e
Otalivio Sarturi, da Província Brasil Centro-Sul.
Seguindo o Plano de
Formação Inicial da Região, o noviciado de Cochabamba está
organizado a partir dos seguintes Itinerários: desenvolvimento
humano, vida fraterna, estilo marista, espiritualidade apostólica
e marista e disponibilidade global.
Fotos | YouTube

Ir. Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto Marista

45.

Silêncio e vida interior

O Ir. Francisco, como se pensava em seu tempo, tinha a profunda convicção
de que a regra perfeitamente observada era o melhor meio de viver o Evangelho, ou seja, de ser santo. Para ele, o silêncio era um ponto essencial da
Regra, e traduzia-a em atos concretos, como fechar uma porta, não falar ou
pelo menos baixar a voz quando é necessário fazê-lo, manifestando prudência e discrição. Viver assim requer um profundo autocontrole.
Sua intenção era clara: criar uma atmosfera de silêncio, o que torna mais
fácil para todos viverem na presença de Deus.
Outros episódios
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noticias en breve

México Occidental
A província atualizou o documento
sobre os protocolos de proteção à
criança. Liderada pelo Ir. Enrique
Escobar, a equipe de Política Provincial de Proteção à Criança está agora
desenvolvendo um projeto para apresentar e implementar nas realidades
locais as mudanças realizadas nos
protocolos.

PROVINCIA NORANDINA.

ASSEMBLEIA DE COORDENADORES
DE VIDA E MISSÃO MARISTA DE
NORANDINA

Filipinas
A Universidade Notre Dame de Marbel
com o seu departamento Integrado
de Educação Básica, alcançou uma
nova meta, com a benção, no último
2 de fevereiro, do recém-construído
Ginásio e Cantina. A cerimônia teve
uma mensagem do Presidente da
Universidade, Ir. Paterno S. Corpus e
contou também com a presença do
Ir. Dominador Santiago, Provincial de
East Asia.

Australia
A Pandemia tem causado grandes
transtornos para a comunidade
internacional Lavalla200> de Mount
Druitt. Mesmo assim, apesar de um
atraso de 18 meses, o casal Ruben
e Silvia, da Província de Compostela,
que substituem Argie e Rodrigo, de
México Occidental, chegará no dia 17
de fevereiro para compor a comunidade. Eles serão recebidos pelos irmãos
Lawrie e Fabricio.

Brasil Centro-Norte
Seis Jovens entraram na casa de
formação de Vila Velha e outro está
sendo seguido pela comunidade de
Aparecida de Goiânia. Eles, durante
aproximadamente um ano, fazem
uma experiência de discernimento
vocacional. Após essa experiência,
decidem se continuar no postulantado de Fortaleza o percurso
vocacional para se tornarem Irmãos
Maristas.

D

e 24 a 28 de janeiro, foi realizada a Assembleia de Coordenadores de Vida e Missão Marista da
Província Norandina em Cali, Colômbia,
onde mais de 20 participantes se
reuniram na Casa de Encontro Champagnat.

de fé e vida na experiência marista.
No meio deste espaço, o Ir. Ernesto
Sánchez Barba, Superior-Geral, entregou uma mensagem convidando-nos
a construir pontes de solidariedade e
a sermos faróis de esperança entre as
crianças e os jovens.

Durante cinco dias, os participantes
refletiram sobre os apelos e linhas
de ação do VII Capítulo Provincial,
celebrado em junho de 2021. Como
resultado desta reflexão, as diferentes
áreas de animação provincial construíram o planejamento trienal e anual
dos projetos provinciais que permitirá
colocar em prática as linhas de ação
dos apelos provinciais.

Durante a manhã do último dia, o Ir.
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário-Geral,
deu uma palestra intitulada “Identidade do Líder Marista”, onde destacou
as características e passos que um
líder deve ter nas diferentes áreas da
vida. Entre elas destacou a empatia,
a escuta ativa, a prospectiva e outras.
No final lembrou do compromisso que
se deve ter com o crescimento das
pessoas e das comunidades sob a
responsabilidade marista.

Outra atividade realizada foi a elaboração do calendário de atividades
provinciais para o período de três anos,
a ser compartilhado com os conselhos
de missão.
Na abertura da assembleia, houve uma
atividade de apresentação e partilha

No final do encontro, foi celebrada a
Eucaristia de envio, onde cada uma
das áreas de animação provincial
apresentou um símbolo representando
o trabalho que a espera para o próximo
triênio.
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PROVÍNCIA L’HERMITAGE

PROVÍNCIA RECEBEU O CERTIFICADO DA KEEPING CHILDREN SAFE

A

s escolas e obras
sociais maristas da
Província L’Hermitage receberam a certificação
da Keeping Children Safe
(KCS), que confirma os maristas como uma rede que
oferece espaços seguros
às crianças e jovens e que
respeita seus direitos. Em
Catalunha, os maristas representam a única Rede que
tem este reconhecimento.
Esta certificação é uma das
melhores notícias para os
Maristas. Todas as obras
educativas da Província de
l’Hermitage são certificadas, num total de 44 entre
escolas e obras sociais.
Certificar as escolas e obras sociais através da KCS significa
aplicar os critérios internacionais desta prestigiosa organização
independente de alcance internacional e sem fins lucrativos, na
defesa e proteção das crianças. As normas da KCS valorizam
o compromisso das pessoas que trabalham com as crianças e
jovens para assegurar que suas instituições cumprem com as
responsabilidades estabelecidas pela Convenção das Nações
Unidas sobre os Diretos da Criança, proteger os meninos e
meninas de todas as formas de abuso, negligência, exploração
e violência.
Esses critérios, reconhecidos em nível mundial, baseiam-se na
necessidade de se ter políticas que expressem um compromisso institucional, em identificar as responsabilidades de todas
as pessoas de uma instituição, em estabelecer procedimentos
de proteção de qualidade que ofereçam ambientes seguros,
em sensibilizar os adultos e em formá-los, em trabalhar para o
empoderamento das crianças e jovens e revisar periodicamente
as medidas de proteção.
Caminho de mudança institucional
Os Maristas, já faz algum tempo, estamos completamente
envolvidos em um caminho de cultura institucional, livre e
consciente, de que nos leva a trabalhar sem descanso no
processo de prevenção e proteção dos direitos das crianças e
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jovens de todos os níveis de nossas obras educativas. De fato,
desde 2011, estam sendo desenvolvidos e implementados
protocolos de prevenção e proteção das crianças em todas as
etapas das escolas e nas obras sociais, assim como, trabalhando a proteção através de materiais pedagógicos específicos
a parti da educação infantil (3 anos), até o Ensino Médio.
De maneira paralela, os Maristas da Catalunha estão colaborando com outras organizações que têm objetivos afins. Entre
outras, os maristas participaram na redação da norma da
Associação Espanhola de Normalização (UNE) CTN 165/GT –
Prevenção da violência contra menores e pessoas em situação
de vulnerabilidade, e fazem parte da equipe de especialistas
que, com EDUCO, criaram um guia para implementar uma política de proteção da infância para todos os centros de educação
primário e secundário da Espanha.
Com este trabalho em Rede, os Maristas pretendem contribuir
para a mudança de mentalidade e da cultura organizacional do
que se entende por “safeguarding policy”, isto é, tudo que contribui para que os direitos dos meninos e meninas não somente
sejam respeitados, mas eles sejam reconhecidos como sujeitos
de direitos e protagonistas, com sua participação na implementação de qualquer política de prevenção, promoção e proteção
de seus direitos inalienáveis.
Equipe de Proteção da Infância – Maristas da Catalunha
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mundo marista
ESTADOS UNIDOS
RETIRO PARA COLABORADORES MARISTAS DA
PROVÍNCIA

COLÔMBIA
NOVIÇOS DO MÉXICO EM MEDELLÍN

HUNGRIA
SZENT PÁL MARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA COM
O ARCEBISPO DE EGER

BRASIL: IRMÃOS DO DEL COLÉGIO MARISTA
SANTO ANTONIO, SINOP

ROMÊNIA
CENTRUL DE ZI MARISTI – BACAU

ITÁLIA
LAVALLA200> SIRACUSA

SECRETARIADO IRMÃOS HOJE

ENCONTRO DE ANIMADORES DE PASTORAL VOCACIONAL

O

Secretariado Irmãos Hoje realizou
no dia 31 de janeiro o segundo
encontro online de animadores,
coordenadores e diretores de pastoral
vocacional para continuar o diálogo sobre
a preparação do Ano das Vocações
Maristas (AVM).
Cerca de 32 irmãos e leigos estiveram
presentes nesta reunião. No início, o
Irmão Ernesto Sánchez dirigiu uma breve
mensagem, mas muito inspiradora.
Também estiveram presentes o Ir. Óscar Martín e o Ir. Sylvain
Ramandimbiarisoa, do Conselho-Geral, e Agnes Reyes, do
Secretariado dos Leigos. Luiz da Rosa, do Departamento de
Comunicação, fez uma breve apresentação sobre a seção do
Ano das Vocações Maristas do site. Em seguida, o Secretariado
Irmãos Hoje passou a oferecer informações detalhadas sobre o
Guia do AVM com orientações para as Unidades Administrativas que foi publicado em 2 de janeiro.

Houve tempo também para os participantes se dividirem em
grupos para partilharem ideias, ouvirem e aprenderem uns com
os outros.
No final, o Secretariado Irmãos Hoje expôs alguns aspectos
com os quais os animadores vocacionais foram convidados a
colaborar.
10 I FEVEREIRO I 2022
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2ª ASSEMBLEIA DA REDE MARISTA
DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL

E

m 1º de fevereiro
de 2022, aconteceu a reunião
de abertura da 2ª
Assembleia da Rede
Marista de Solidariedade Internacional. Em
dezembro começaram
os encontros regionais
que nos levaram a este
primeiro encontro. A
reunião foi online.
A primeira assembleia foi realizada
em janeiro de 2018.
Em outubro de 2020,
o Secretariado de
Solidariedade do Instituto retomou a reflexão sobre a Rede,
como adaptá-la ao Secretariado de Solidariedade. O Comitê
Executivo da Rede vem trabalhando para realizar esta segunda
Assembleia. Este Comitê é formado por Rebecca Bromhead
(Austrália), Mark Potterton (África do Sul), Socorro Álvarez
(México) e os Irmãos Vicente Falchetto (Brasil), Henry Uzor (Nigéria) e Javier Salazar (Espanha), juntamente com os diretores
do Secretariado de Solidariedade, os Irmãos Francis Lukong e
Ángel Diego García Otaola.
O objetivo geral desta 2ª Assembleia é “retomar os encontros
da Rede Marista de Solidariedade Internacional e suas ações
de animação e coordenação das diversas áreas da solidariedade marista”. Precisamente a este objetivo geral surgem
outros objetivos específicos: Conhecer e partilhar a vida;

Comprometermo-nos com o trabalho em Rede; Iniciar os
Grupos Temáticos e a Aprovação dos Documentos constitutivos da Rede.
Todos os delegados provinciais dos 5 Grupos de Trabalho
(Direitos da Criança, Educação Solidária, ONGs/Fundações,
Ecologia e Obras Sociais), bem como representantes de outras
organizações como SED, FMSI, CMI e UMBRASIL foram convidados para a Assembleia. Por ser online, a participação foi
aberta a todas as pessoas do Instituto que estejam trabalhando
em alguma das áreas incluídas nos 5 Grupos Temáticos. A
participação foi superior a 80 participantes.
O grupo continuará agora os trabalhos até o dia 16 de fevereiro, quando a Assembleia será encerrada.

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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