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NOTÍCIASMARISTAS

■  O Conselho geral se reuniu, no último sábado, na Casa 
geral com os Conselhos Gerais dos ramos da Família Marista.
■  Durante os primeiros dias desta semana, o Conselho Geral 
continuou seus preparativos para a Conferência Geral.
■  Na terça-feira, os irmãos Mark e Carlos Alberto, do Secre-
tariado de Educação e Evangelização, participaram de uma 
reunião sobre o projeto “ Levante-se, fale & participe”.
■  Na terça-feira, os Irmãos Ángel e Lindley, do Secretariado 
dos Irmãos Hoje, participaram da reunião do Grupo II da Co-
missão Internacional da nova Guia de Formação. Este grupo 
é formado pelos irmãos César Rojas, Ataíde José de Lima e 
Perre Ferre. Por outro lado, o Grupo I, formado pelos irmãos 
Fabien Bulaimu, Francisco García e Graham Neist, se reuniu 
em 11 de fevereiro.
■  Terça-feira também foi iniciado o processo de planeja-
mento dos Programas de Formação Permanente, realizado 
pelo Secretariado dos Irmãos Hoje (Irmãos Ángel e Lindley) 
juntamente com os conselheiros de ligação (Irmãos Óscar e 
João) e a Equipe de Formação Permanente (Irmãos Antonio 
Peralta, Xavi Barceló e Michael Sexton).
■  Na terça-feira, o Ir. Beto do Secretariado de Educação e 
Evangelização se reuniu com a equipe da PUCRS para discutir 
um MOOC para Champagnat Global. Na quarta-feira, ele se 

reuniu com os diretores dos colégios da Colômbia para apre-
sentar o espaço Agorá da Rede de Escolas.
■  De quarta-feira a sábado, o Conselho tem seu retiro na 
cidade de Assis. 
■  Na quarta-feira, realizou-se a última sessão da 2ª Assem-
bleia da Rede Marista de Solidariedade Internacional, organi-
zada pelo Secretariado de Solidariedade. Participaram todos 
os delegados das províncias maristas e ONGs. Do Conselho 
Geral, estiveram presentes os irmãos Ernesto, Luis Carlos e 
Ken. O Ir. Fachi (Cmi) e Andrea (FMSI) também participaram.
■  Ainda na quarta-feira, foi realizada a terceira reunião de 
leigos e irmãos da Casa Geral no contexto do Fórum Interna-
cional sobre a Vocação Marista Laical. Houve um total de 40 
participantes.
■  Na quinta-feira, os irmãos Beto e Mark se encontraram 
com representantes da Família Marista para discernir sobre o 
encontro de jovens do próximo ano, em Lisboa.
■  Na sexta-feira, a Secretaria de Educação e Evangelização 
organizará várias reuniões com os grupos da Plataforma 
Agorá da Rede de Escolas.
■  No sábado 19, o Conselho realizará uma celebração de 
ação de graças pelos 7 anos de serviço do Ir. Libardo como 
Ecônomo Geral.

administração geral

Os Maristas de Champagnat na Austrália 
estão comemorando 150 anos de vida 
e missão. Foi em 1872 que os Irmãos 

Maristas formaram sua primeira comunidade 
e fundaram uma escola na Austrália. Eles 
chegaram a convite do Arcebispo de Sydney 
para ajudar no desenvolvimento de escolas 
para jovens australianos.

Durante este ano, três eventos vão celebrar 
este marco.

MARISTAS DA AUSTRÁLIA CELEBRAM
150 ANOS DE PRESENÇA

https://champagnat.org/pt/maristas-da-australia-celebram-150-anos-de-educacao-marista/
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Como parte desta comemoração, em 1º de janeiro de 2022, a 
Associação Marista de São Marcelino Champagnat Limited e 
as Escolas Maristas Austrália Limited entraram em operação. 
Ambas as sociedades têm independência em suas operações, 
mas um saudável elemento de interdependência com outras 
entidades maristas.

Um evento de destaque para marcar o Sesquicentenário será 
o lançamento da História dos 150 Anos, preparada sob os 
auspícios do Comitê de Patrimônio da Província, e escrita por 
John Luttrell, Julian Casey, Neville Solomon e Peter Rodney. 
Será lançada oficialmente em junho ou agosto. Os eventos 
provinciais terão um sabor do sesquicentenário e as Escolas 
Maristas da Austrália também estão planejando atividades para 
as escolas.

O terceiro evento de 2022 está focado no futuro: a criação 
da Província Estrela do Mar em 8 de dezembro. O trabalho 
progride com a reunião de vários grupos para aprofundar as 
questões e fazer recomendações sobre o que é necessário 
para a vitalidade futura dos Maristas de Champagnat em toda 
a Oceania. Os Irmãos da Província da Austrália e do Distrito 
do Pacífico estão atualmente discernindo as necessidades e a 
liderança da nova Província, e quando finalizado e anunciado, 
será um grande passo adiante.

“Devemos nos aproximar do Sesquicentenário não com 
qualquer triunfalismo, mas com um profundo sentimento de 
humilde gratidão: a Deus, aos nossos colaboradores e simpa-
tizantes e aos irmãos que nos precederam”, disse o Ir. Peter 
Caroll, Provincial da Austrália.

FILIPINAS 

MOVIMENTO CHAMPAGNAT DA FAMÍLIA MARISTA
E A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

Membros do Movimen-
to Champagnat da 
Família Marista em 

Kidapawan, Filipinas, reuni-
ram-se no dia 13 de fevereiro 
para iniciar o processo de 
reflexão proposto pelo Fórum 
Internacional sobre a Vocação 
Marista Laical. Ivy Yecyec 
(Notre Dame of Kidapawan 
College) foi a organizadora 
do evento, enquanto Jano 
Dalumpines, líder leigo da 
Notre Dame de Cotabato, foi 
o facilitador.

Os participantes se concen-
traram na proposta da primeira reunião sugerida pelo Secre-
tariado dos Leigos, usando as fichas para animar as reuniões. 
O primeiro encontro centrou-se na identidade do leigo marista 
e teve como tema: “Acolhendo a vocação marista, um dom de 
Deus em nossa vida”.

Considerando a vocação leiga marista como um presente, 
os participantes compartilharam sua experiência de receber 
presentes e serem eles mesmos presentes para os outros. A 
vocação marista como dom encontrou sua maior valorização na 
experiência pessoal de cada um.

Também foram levantadas questões-chave para a reflexão, 
especialmente sobre os sinais do Espírito, que precisam ser 
alimentados, as mudanças que precisam ser encorajadas e os 
novos passos vistos como importantes no horizonte da vocação 
marista.

Os responsáveis da organização do itinerário do grupo são o 
Ir. Demosthenes Calabria, que acompanha a comunidade de 
Kidapawan, e Agnes Reyes, diretora assistente do Secretariado 
dos Leigos.

https://champagnat.org/pt/movimento-champagnat-da-familia-marista-e-a-vocacao-marista-laical/
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México
A Província do México Ocidental 
lançou um site chamado “Juventude 
Marista” que reúne temas sobre ani-
mação vocacional, trabalho voluntário 
marista, grupos apostólicos, grupo de 
ex-alunos e missões. Para saber mais, 
visite este link: https://juventudes.
maristas.org.mx/

Mediterránea 
Membros das instituições da Pro-
víncia participaram da Reunião de 
Orientação, realizada nos dias 8 e 9 
de fevereiro na Casa de Guardamar 
(Espanha), para tratar de temas como 
os Direitos da Criança, o Plano de 
Ação Tutorial, a educação emocio-
nal, o projeto de grupo, a orientação 
vocacional, a prevenção, a co-edu-
cação e a igualdade e a proteção das 
crianças.

cruz del Sur
Mais de 40 jovens participaram de 
oficinas elétrica, ferraria e mecânica 
na comunidade de Misión Nueva 
Pompeya, Escola Cacique Francisco 
Supaz, no Chaco (Argentina), com o 
apoio de uma equipe de voluntários da 
Escola Técnica Marista Ing. Herminio 
Arrieta de Libertador e a Fundação 
Educando. O Ir. Polo e os professores 
Montaño, Aciar e Oliver ficaram encar-
regados dos treinamentos que serão 
retomados em julho e setembro.

auStrália
A Australian Marist Solidarity (AMS) 
lança este mês sua campanha escolar 
2022 “Dignidade para todos”, que irá 
contribuir para a educação maris-
ta no Timor Leste. Como parte da 
campanha, é oferecido um kit cheio 
de recursos educacionais e espiri-
tuais, um vídeo para compartilhar e, 
pela primeira vez, um programa de 
embaixador estudantil para aspirantes 
a líderes estudantis. Mais informações 
podem ser encontradas aqui

PROVÍNCIA IBÉRICA   

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA ENTRE OS MENORES

A Província Ibérica continua o 
trabalho de promoção dos Direitos 
da Criança junto dos menores, 

educadores, famílias e outras pessoas no 
ambiente dos centros educativos. Neste 
sentido, é especialmente importante o 
trabalho de prevenção e empoderamento 
com os alunos e as alunas por meio de 
tutorias específicas, adaptadas às dife-
rentes idades. Também são realizadas 
formações para professores, voluntários 
e outros profissionais das escolas.

Desde 2011, em todas as províncias 
maristas com obras na Espanha existem 
Políticas de Proteção à Criança que 
lançaram ações de prevenção, sensibili-
zação e intervenção em nossos centros 
educativos.

Vídeos formativos
Nesta ocasião, a Equipe provincial de 
proteção do menor de Maristas Ibéri-
ca nos apresenta uma série de vídeos 
formativos sobre “Os maus-tratos em 
nossa realidade: como proteger meu filho 
ou filha” destinados a todas as famílias 
de nossas obras educativas. Há um total 
de 8 episódios que serão transmitidos ao 
longo deste segundo e terceiro trimes-
tres. O objetivo dos vídeos é oferecer 

às famílias algumas pistas sobre os 
diferentes tipos de abuso que existem, 
prestando atenção especial aos sinais 
que podem nos alertar de que crianças 
ou jovens estão sofrendo, e nos dando 
orientações para agir se isso acontecer.

Os vídeos estão publicados na seguinte 
plataforma: https://maristasiberica.com/
videosproteccionmenor/

Neste momento, pode ser visto um vídeo 
introdutório no qual se explica o motivo 
desta formação e no qual se oferece 
uma série de dados que evidenciam a 
importância da formação das famílias 
nesta área: o que significa o abuso, que 
tipos de abuso existem, que consequên-
cias podem ter para nossas crianças e 
jovens, e o que as famílias podem fazer 
a respeito.

O episódio 2, que será publicado em 15 
de fevereiro, abordará em profundidade 
o “Abuso Físico”. E os vídeos a seguir, 
com frequência quinzenal, oferecerão 
chaves e informações sobre o abuso 
por negligência, o abuso entre iguais, 
o abuso emocional, a pornografia, o 
abuso nas redes sociais e, por fim, o 
abuso sexual.

https://juventudes.maristas.org.mx/
https://juventudes.maristas.org.mx/
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/wp-content/uploads/2022/02/2022-AMS-Schools-Activities-HIGH-SCHOOL-KIT.pdf?fbclid=IwAR13r2_mC763z-Bd7XSWvBitxbkK5ASfCHUs7KM5iuGWuwLEzPBuv6slu3k
https://maristasiberica.com/
https://maristasiberica.com/videosproteccionmenor/
https://maristasiberica.com/videosproteccionmenor/
https://champagnat.org/pt/provincia-iberica-e-a-promocao-dos-direitos-da-crianca-entre-os-menores/
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O Ir. Francisco se fez acompanhante dos enfermos, inclusive, em um mo-
mento dado, ele pediu para acompanhar os Irmãos agonizantes, e este 
ministério o praticou durante muito tempo, desde 1826 até sua morte, com 
as pausas impostas por outras funções.
“O Padre Champagnat o havia mandado fazer um pequeno curso de enfermagem e o havia nomeado enfermeiro 
dos Irmãos. Ele preparava os remédios com grande habilidade; os doentes o preferiam a qualquer outro.”
Um Irmão narrou a seguinte anedota: Em 1860, encontrando-me em L’Hermitage como enfermeiro provincial, 
aconteceu-me o seguinte: O Ir. Ceferino, da classe especial, foi operado das amídalas. A da esquerda foi cortada 
muito profundamente, provocando uma hemorragia considerável, das 4 às 8 da noite. Deixando o enfermo aos 
cuidados de outro Irmão, fui correndo chamar o Reverendo Irmão, o qual veio imediatamente. Pediu-me o frasco 
de ácido sulfúrico e, pegando um pouco de algodão o embebeu no ácido e o aplicou durante alguns instantes na 
parte externa do pescoço, no lado esquerdo, e imediatamente a hemorragia estancou. Foi a aplicação do ácido 
que fez parar a hemorragia ou a oração do Superior? Pois ele se pôs a rezar enquanto aplicava o algodão com o 
ácido. Não sei! O certo é que a hemorragia se deteve instantaneamente e o enfermo que tinha tido uma síncope 
recobrou imediatamente o conhecimento.
A outro Irmão escreveu:
Meu querido Irmão,
A enfermidade do querido Ir. Acaire me permite recomendá-lo vivamente a você dar abundantemente aos seus 
colaboradores o que eles necessitam para superar as fadigas do ensino; conservar a saúde é a maior econo-
mia que você pode fazer para a Sociedade, sempre dentro dos limites da Regra, a menos (creio que não tenho 
necessidade de recordá-lo) que haja necessidade de uma tenção paternal que saiba descobrir a necessidade do 
religioso antes que ele a manifeste...
Uma de sua resoluções era muito clara neste aspecto: 
“Ver Jesus na pessoa dos enfermos: os visitarei e os consolarei tanto quanto seja possível”.
Outros episódios em

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

46. Santo enfermeiro

Em fevereiro de 1823, como conta 
Jean-Baptiste Furet na Biografia, 
Marcelino Champagnat estava 

perecendo em uma tempestade de neve. 
Mas, ao invés de perder a esperança, 
rezou a oração “Lembrai-vos”, pedindo a 
intercessão de Nossa Senhora.
O mundo marista recorda esse evento no 
dia 15 de fevereiro, quando se celebra 
a memória do “Lembrai-vos na neve”. 
Nesse dia recordamos o itinerário feito 
pelo Padre Champagnat e Ir. Estanislao, 
regressando a casa, depois de ter visita-
do o Ir. João Batista, que estava doente.
Dando-se conta que era impossível 
continuar, visto também que tinham se 
perdido na neve, o Pe. Marcelino inter-
cede à Maria, rezando o “Lembrai-vos”.

Oração em PDF: English | Español | 
Français | Português

FEVEREIRO DE 1823.

LEMBRAI-VOS NA NEVE

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_PT.pdf
https://champagnat.org/en/memorare-in-the-snow/
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ESPANHA: COLEGIO SANTA MARÍA MARISTAS, 
TOLEDO

ARGENTINA: WORKSHOPS DE VERÃO NA MISIÓN 
NUEVA POMPEYA

MÉXICO: COLEGIO PEDRO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, 
IRAPUATO

BRASIL: COLÉGIO MARISTA DE MACEIÓBRASIL: EM CURITIBA, MARISTAS ACOLHEM 
FAMÍLIA MIGRANTE DO AFEGANISTÃO

mundo marista

FRANÇACENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

No sábado 29 de janeiro, o padre 
Avelino, sacerdote diocesano local, 
celebrou a abertura e a bênção da Casa 

de Estudos em Bacau, Timor Leste. Após 
um processo de discernimento, os irmãos 
de Bacau decidiram chamar a comunidade 
com o nome de “L’Hermitage”. O nome está 
relacionado à casa mãe do Instituto, mas 
também ao fato de que, no início da história 
do Instituto, foi construído um escolasticado 
em l’Hermitage.
A casa de formação conta com 7 irmãos, 
entre os quase são irmãos de profissão tem-
porária, que seguem o período de formação 
após o noviciado. Eles seguirão sua caminhada guiados pelo 
Ir. Robert Speare.
Além dos 6 irmãos em formação, Timor conta com 8 novi-
ços, que viajarão em março para Sri Lanka, onde continu-
arão o período de formação dessa etapa. Outros 5 jovens 
postulantes se preparam para entrar no noviciado.

Os irmãos que trabalham no Timor, além dos jovens irmãos 
do país, são da Austrália (6) e do Brasil (1). Há três casas 
de formação (postulantado, noviciado e escolasticado, com 
1 irmão formador em cada etapa) e a comunidade com 3 
Irmãos, que trabalham no Instituto Católico de Formação de 
professores.

TIMOR LESTE.

ABERTURA DA CASA L’HERMITAGE PARA JOVENS IRMÃOS EM BACAU

https://champagnat.org/pt/abertura-da-casa-lhermitage-para-jovens-irmaos-em-bacau/
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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

O Liceu Privé Saint Pierre Chanel, em 
Ihosy (Madagascar), celebrou o seu 35º 
ano de existência durante o ano letivo 

2020-2021. O tema que o animou durante 
o ano foi: “Educação Marista, para uma Vida 
Nova”. O Liceu é um estabelecimento per-
tencente à diocese de Ihosy e dirigido pelos 
Irmãos Maristas desde sua criação em 1986.

A comemoração do aniversário da escola 
católica e marista teve outros objetivos:

• Promover a animação pastoral (enfatizar 
a importância da Educação e da vida 
espiritual);

• Fortalecer a unidade dentro da comu-
nidade educativa (Pais e Educadores) e 
entre os alunos;

• Angariar fundos para melhorar a infraestrutura do Estabe-
lecimento (desta vez pretendemos construir um muro de 
cerca de 700m – exigindo uma quantia bastante grande 
de dinheiro).

Apesar das dificuldades causadas particularmente pelas crises 
sanitárias, a celebração do 35º aniversário do Liceu correu bem 
e os objetivos foram amplamente alcançados. A vida da Escola 
continua e enquanto espera pelos próximos 35 anos, Irmãos 
e Leigos juntos não cessam de dar o seu melhor e desdobrar 
esforços para que “a Educação Marista traga uma Vida Nova” 
nesta Região de Madagascar.

O Liceu Privé Saint Pierre Chanel
O Liceu Privé Saint Pierre Chanel foi fundado em 1986. O es-
tabelecimento atua na área escolar oferecendo uma educação 
integral e de qualidade. Além disso, o Liceu oferece suas ins-
talações (as salas) para catequese e encontros de movimentos 

juvenis; os campos esportivos estão disponíveis para os jovens 
da cidade nos finais de semana.

No início, o estabelecimento era constituído apenas pelo 
primeiro ciclo do nível secundário, composto por 145 estu-
dantes. Desde o início a escola foi mista, acolhendo meninos 
e meninas. Começamos com a abertura da turma do 6º ano 
em 1986, e tivemos que esperar seis anos depois (1993) para 
ter o primeiro grupo do ensino médio. Atualmente a população 
do Liceu é composta por 1150 estudantes e 48 Professores 
e Colaboradores. Gostaríamos de salientar que, a cada ano, o 
Liceu apresenta bons resultados nos diversos exames ofi-
ciais. Também ousamos dizer, com humildade, que muitos de 
nossos ex-alunos ocupam cargos-chave na administração de 
diversos setores em todo o país e até no exterior. Entre eles 
também, muitos são líderes honestos, bons cristãos com senso 
de responsabilidade e luta pela justiça.

MADAGASCAR

O LICEU SAINT PIERRE CHANEL COMEMOROU
35 ANOS DE EXISTÊNCIA EM MADAGASCAR

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/pt/o-liceu-saint-pierre-chanel-comemorou-35-anos-de-existencia-em-madagascar/

