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XI MENSAGEM DA COMISSÃO INTERNACIONAL DA MISSÃO MARISTA

PASTORAL JUVENIL MARISTA

A

décima primeira mensagem da Comissão Internacional
de Missão do Instituto Marista intitula-se “A Pastoral
Juvenil Marista: uma forma de caminhar juntos como
família global”. A mensagem sublinha o que as Constituições
do Instituto mencionam sobre as crianças e os jovens no
mundo de hoje: “Contemplamos o mundo com os olhos das
crianças e dos jovens empobrecidos. Mantemo-nos atentos e
disponíveis para ir a novos campos de missão junto aos mais
vulneráveis dentre eles” (artigo 60).
A mensagem, baseada nas contribuições da Comissão, é do
Ir. Mark Omede, diretor adjunto do Secretariado de Educação e

administração geral
■ Toda a Administração Geral se reuniu na segunda-feira
para celebrar o dom da vida do Irmão Ernesto, Superior Geral.
■ Matteo Cavicchioli, secretário do Departamento de
Colaboração para a Missão Internacional (CMI), concluiu sua
colaboração com a Administração Geral.
■ Na segunda-feira, os irmãos Beto e Mark (Secretaria
de Educação e Evangelização), Angel Diego (Secretaria de
Solidariedade) e Fachi (CMI) se reuniram para dar seguimento
à revisão do Documento Educativo Marista.
■ O Comitê Regional do Arco Norte se reúne, na Cidade do
México, de 22 a 26 de fevereiro. O Irmão Goyo, da Administração Geral, está presente. No primeiro dia, os Conselheiros
Gerais João e Ken também participaram virtualmente.
■ Na terça-feira, o Ir. Beto e Javier Llamas, do Secretariado
de Educação e Evangelização, reuniram-se virtualmente com
o coordenador de missão e gestão da UMBRASIL, Ricardo
Mariz.
■ Também na terça-feira, o Ir. Ángel Diego, do Secretariado
de Solidariedade, participou da reunião do Grupo “Ordens
Religiosas” para conversar sobre a Plataforma de Ação de
Laudato Si’.
■ Na terça-feira, a FMSI e os irmãos Nnodu (Nigéria) e Mark
(Secretaria de Educação e Evangelização) se reuniram via
zoom para discutir o Projeto Hopeville.

■ Também na terça-feira, a FMSI reuniu-se com o Ir. Francis Jumbe e o Sr. Patrick Siwinda (Malauí) para coordenar o
Projeto “Equidade de acesso à educação de qualidade para
meninas e meninos desfavorecidos no Malauí”. No mesmo
dia, a equipe da FMSI reuniu-se na Casa Geral com Maurizio
Di Schino - Jornalista da TV2000 - para falar sobre a celebração dos 15 anos da Fundação.
■ Nos dias 22 e 23 de fevereiro, os Irmãos Ángel Medina
e Lindley Sionosa, do Secretariado dos Irmãos Hoje, e Manu
Gómez Cid, do Secretariado dos Leigos, participaram das reuniões de três comissões Maristas da Europa: Leigos, Irmãos
Hoje e Missão, realizadas em Lisboa, Portugal.
■ Na quarta-feira, o Br Beto se reuniu on-line com os Jovens Líderes do Projeto Levante-se, Fale e Participe.
■ Na quinta-feira, os irmãos Beto e Mark e Diugar, do Secretariado de Educação e Evangelização, se reúnem, on-line,
com a equipe ad hoc de Pesquisa sobre a Pastoral Juvenil
Marista. No mesmo dia, Javier Llamas, gerente da rede global
de escolas, se reunirá com Joan Pratdepadua Bufill, diretor da
escola marista em Badalona.
■ Na sexta-feira, os Irmãos Lindley e Ángel, do Secretariado
dos Irmãos Hoje, participam do encontro do grupo Tutti Fratelli
para refletir sobre Laudato Si’ e sobre as atividades do grupo
para este ano.
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Evangelização da Administração Geral do Instituto.

todos os agentes da Pastoral Juvenil Marista a:

O texto questiona “o tipo de PJM que queremos ter hoje” e
busca responder à pergunta: Quais são as experiências atuais
da Pastoral Juvenil Marista que nos ajudam a manter o contato
com os jovens? Da mesma forma, o texto pretende buscar as
melhores práticas fora do mundo marista, pois, hoje mais do
que nunca, as alianças e o intercâmbio de boas práticas produzem melhores resultados em benefício de cada UA do que
fazê-lo isoladamente.
Por meio das reflexões se espera responder criativamente às
aspirações da Pastoral Juvenil Marista, pois, como cuidadores
dos jovens, os Maristas, segundo o último Capítulo Geral, são
chamados a ser construtores de pontes, e a estar próximos
deles, especialmente os marginalizados.

1. Promover as plataformas da PJM, especialmente nas UAs
mais necessitadas.
2. Fomentar a interconexão entre as PJM em todo o mundo.
3. Compartilhar as melhores práticas e fazer sinergias entre
as UAs e as Regiões, oferecendo experiências aos jovens.
4. Promover o trabalho em rede da PJM.
5. Trabalhar com os Centros de Pesquisas da Juventude
(Observatórios) para analisar continuamente o mundo
juvenil, as mudanças culturais e os novos valores geracionais.
6. E, por fim, criar e acompanhar as experiências da PJM
como resposta aos apelos do XXII Capítulo Geral para
promover a escuta, a transformação, o empoderamento e
o acompanhamento dos jovens.

No final, a mensagem faz um chamado à ação, convidando
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BRASIL CENTRO-SUL

PUCPR E FAROL 1817 PROPÕEM CURSO SOBRE
O PACTO EDUCATIVO GLOBAL

E

m parceria com a Pontifícia
Universidade Católica do Paraná
(PUCPR), o canal Farol 1817 da
Província Brasil Centro-Sul desenvolveu o segundo módulo do curso “Nos
Passos de Francisco” que tem como
base os preceitos do “Pacto Educativo
Global”, uma proposta do Papa Francisco que tem como objetivo buscar
uma renovação da educação.
No curso de 10 horas são apresentados, de forma simplificada, os
principais conceitos que envolvem o
Pacto Educativo Global. Algumas das
temáticas abordadas são: aliança e
aldeia educativa; importância do diálogo
e da escuta na educação; educação para
o acolhimento; o papel da ecologia e da
sustentabilidade; a educação focada em
pessoas; e a coragem de investir os melhores recursos na educação. O acesso aos
conteúdos é gratuito através desse link
Farol 187 e a proposta “Nos Passos de
Francisco”
Os quatro pilares da série de minicursos chamada “Nos Passos
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de Francisco” são: Educação,
ecologia, economia e ecumenismo. O primeiro minicurso
da série tratou de Ecologia Integral e foi lançado em meados
do ano passado.
O Portal Farol 1817 é uma
plataforma que dispõe de conteúdos e cursos para Irmãos, leigos, colaboradores e pessoas
interessadas em espiritualidade e missão.

notícias maristas 717

SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

DIREITO DAS CRIANÇAS A UM LAR

O

conceito do
lar vai além
de uma casa
física e inclui um lugar
protegido, onde as
crianças desenvolvem
um senso de pertença.
Quando a necessidade das crianças por
um lar é ignorada,
elas sofrem de saúde
mental. Basta isso
para nos dar conta
que nunca é demais
enfatizar a importância
de um lar. Isto explica
por que o artigo 27
da Convenção das
Nações Unidas sobre
os Direitos da Criança
(CDCNU) é enfático
a esse respeito ao afirmar que as crianças têm direito a um
padrão de vida adequado para seu desenvolvimento físico,
mental, espiritual, moral e social. Para atingir seu pleno potencial, elas precisam se sentir seguras e confortáveis, ter comida
e roupas suficientes e viver em um lar. Para que isso aconteça,
os pais e tutores devem proporcionar boas condições de vida
para seus filhos. Com relação a isto, a CDCNU obriga os governos a ajudar as famílias a criar lares decentes para seus filhos.
Além disso, os defensores dos direitos das crianças acreditam
que as crianças precisam de um lar também para desenvolver
uma razão do ser e de se tornar alguém. Quando se sentem
aceitas por aquilo que são, à medida que se desenvolvem,
adquirem um senso de pertencer a uma família, comunidade,
cultura e lugar. Esta experiência lhes permite desenvolver
sua identidade, relacionamento social, confiança nas pessoas
à medida que interagem com os membros de sua família.
Elas podem não ter acesso às coisas de que gostam, mas
o compartir de preocupações com seus pais e irmãos lhes
proporciona uma sensação de facilidade e conforto e, a base
para desenvolver e manter relacionamentos duradouros que
reforçam o sentido de lar.
As crianças não se importam se suas famílias vivem em
palácios ou casebres. O que importa para elas é ter um lar, um
lugar onde se sentem, física e socialmente, amadas e emo-

cionalmente apoiadas, com oportunidades para brincar. Jesus
não se importava onde seus pais moravam. Ele recebeu deles
o calor emocional, a melhor coisa que eles puderam lhe dar,
e ele cresceu em graça e sabedoria, mesmo tendo partido da
estrebaria, em Belém, e, por um tempo, no exílio, no Egito, e
depois na cidadezinha de Nazaré. O mesmo aconteceu com
São Marcelino Champagnat, que cresceu em um pequeno
sítio em Marlhes, onde os valores cristãos foram postos em
prática. Se ele sobreviveu às dificuldades da vida, foi porque
aprendeu prudência, trabalhando com assiduidade, sendo
honesto e piedoso com seus pais e tia que lhe deram educação
e formação espiritual em casa. De sua família, Champagnat
adquiriu habilidade de trabalho manual, senso de responsabilidade e abertura a novas ideias, assim como o senso de bom
exemplo e pedagogia de presença: os dois pilares da sua visão
da educação.
Falando dos deveres dos pais, o Catecismo da Igreja Católica
convida cada lar a se tornar uma igreja doméstica, nos passos
da família de Nazaré, um ambiente natural onde ocorre a
educação nas virtudes. Ao criar um lar onde o amor, a ternura,
o perdão, o respeito e a fidelidade são a regra e onde lhes
dão bons exemplos, os pais dão testemunho de sua primeira
responsabilidade na educação de seus filhos.
Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade
24 I FEVEREIRO I 2022
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MEXICO CENTRAL

O COLÉGIO MARISTA DE IRAPUATO FESTAJA
70 ANOS DE EDUCAÇÃO MARISTA

A

Escola Pedro Martínez Vázquez em Irapuato, Guanajuato, na Província do México Central, celebrou seus
70 anos de formação acadêmica marista no dia 4 de
fevereiro.
A ideia de construir um centro educacional marista surgiu
em 1942, a pedido de antigos alunos maristas que conheciam a qualidade do ensino dos Irmãos Maristas, em nível
nacional e em Irapuato, onde os Maristas estiveram presentes de 1903 a 1914, sob o nome de Instituto Guadalupano.
Através da mediação das autoridades da Igreja, foi possível
que o Irmão Leôncio V. Lorenzo visitasse a escola em Irapuato e aceitasse que ela estivesse sob a tutela dos Irmãos
Maristas.
“Acredito que durante esses 70 anos houve muitos jovens
que assumiram de bom grado suas responsabilidades em
diferentes áreas e interesses. Espero que esta escola marista continue a trabalhar por mais 70 anos para capacitar as
crianças e jovens a serem ilustres, não para se destacar
dos outros por causa de sua imagem, mas para que com
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seu simples testemunho e forma de ser possam iluminar o
nosso caminho, para ter mais clareza sobre como agir para
transformar nossa sociedade em um espaço de maior justiça e bem-estar”, disse o diretor da escola, Ir. Juan Carlos
Robles.
Escola Pedro Martínez Vázquez
O Colégio Pedro Martínez Vázquez recebeu o nome do
irmão de um de seus maiores benfeitores, Sebastián Martínez Vázquez, que pediu que a escola tivesse o nome de seu
irmão que morreu em um acidente de avião e que também
ajudou na construção da nova escola.
No início, em 1952, a escola tinha apenas 4 classes, mas
em 1953 já compreendia toda a seção primária. Em 1956
começou o Ensino Médio e em 1998 o Ensino Superior. Ao
longo destes 70 anos, mais de 15.000 estudantes foram
formados pelo carisma marista, e hoje são médicos, artistas, esportistas, cientistas, políticos, diplomatas, educadores, arquitetos, padres e muito mais. Eles são parte da
identidade desta Instituição Marista.
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mundo marista
PORTUGAL: EQUIPES EUROPEUS DE MISSÃO E
VIDA MARISTAS EM LISBOA

NIGÉRIA: JUNIORATO DOS IRMÃOS MARISTAS,
UTURU

ESTADOS UNIDOS: COMUNIDADE DE ACOLHIDA
DE AUSTIN

AUSTRÁLIA: RUBEN E SILVIA, DE COMPOSTELA,
NOVOS MEMBROS DA COMUNIDADE
LAVALLA200> DE MT. DRUITT

NICARÁGUA: COLEGIO MARISTA SAN FRANCISCO

OLÔMBIA: MARISTAS DE NORANDINA

Irmão Francisco, primeiro Superior-geral do Instituto Marista

47.

Homem de oração

Das suas reflexões e de seus ensinamentos resumimos o que concerne à
oração na vida religiosa: “O religioso deve ser essencialmente um homem
de oração. A oração deve ser uma ocupação familiar, o “ponto capital”, tal
como Champagnat o chamava.
Modelo de religioso apostólico vivendo em comunidade, exige de si mesmo e dos demais uma oração comum o mais perfeita possível. As orações
deveriam ser feitas lentamente, escutando o vizinho, para que a recitado
fosse uniforme.
Todos os Irmãos, e até os vizinhos, observavam o intenso recolhimento que
ele tinha na capela e, apesar de sua saúde sempre vacilante, mantinha-se
de joelhos, de maneira heroica, sem apoiar-se no genuflexório.
Depois da morte do Irmão Francisco, alguns Irmãos recordaram:
Cada dia rezava a Via-Sacra, no meio da manhã, de joelhos, até 1876, e, de
pé, durante os últimos cinco anos de sua vida, porque, ao ficar de joelhos,
já não conseguia levantar-se sem ajuda... Fazia sua meditação entre nós e
como um de nós, de joelhos sobre o solo. Estive muitas vezes ao seu lado: me parecia impregnado do amor de
Deus... Sua compostura era tão edificante que me dizia a mim mesmo: “Falava com o Bom Deus, não se ocupava
de outra coisa senão d’Ele, evitando distrair-se. Parecia que a oração era seu alimento e que era muito natural
para ele. Por isso suas circulares falam frequentemente sobre a oração, prova de que ele fazia dela seu prazer.
Sempre o via em um profundo recolhimento.”
Outros episódios
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CASA GERAL

SEGUNDA ASSEMBLEIA DA REDE MARISTA
DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL

A

Segunda Assembleia da Rede
Marista de Solidariedade Internacional (RMSI) foi realizada
on-line nos dias 01 e 16 de fevereiro
de 2022. O encontro foi organizado
por seu Comitê Executivo, composto
pela Secretaria de Solidariedade e
pelos representantes das Regiões
Maristas.
A primeira sessão teve a participação
de 84 participantes. Começou com
um discurso de boas-vindas do Ir.
Ángel Diego, Diretor do Secretariado
de Solidariedade, seguido de um
momento de oração conduzido pelo
Ir. Francis Lukong, Diretor Adjunto do mesmo secretariado.
O Irmão Ernesto Sanchez, Superior Geral do Instituto esteve
presente e se dirigiu à Assembleia, convidando os participantes
a serem “vozes proféticas” de nosso tempo.
Além do objetivo principal da Assembleia, que era lançar os
Grupos de Trabalho para realizar as atividades do RMSI, foram
apresentados à Assembleia para aprovação os cinco documentos da entidade: o Manual, o Plano Estratégico, o Glossário do
Plano Operacional e o Memorando de Entendimento da RMSI.
Os cinco Grupos de Trabalho, a saber, Educação Solidária,
Direitos da Criança, Ecologia, Trabalho Social e ONGs, iniciaram as atividades em 04 de fevereiro, que continuaram em 09
de fevereiro, em preparação para a segunda sessão geral, que
aconteceu em 16 de fevereiro. Nessa sessão participaram 75
pessoas. O Ir. Ángel Diego, moderador, deu-lhes as boas-vindas e o Ir. Vincent Falchetto conduziu a oração. Seguiram-se
breves palavras do Ir. Ken, conselheiro geral responsável
pela área de solidariedade, com as quais elogiou os grupos
de trabalho pelo empenho e os encorajou a continuar o bom
trabalho.

Os Grupos de Trabalho em Inglês e em Espanhol-Português,
respectivamente, se revezaram para apresentar o resultado das
reflexões. Cada um deles apresentou seus objetivos, linhas de
ação e ações concretas. Para concluir esta sessão de apresentações, o Ir. Fachi Valdícer, diretor do departamento de Colaboração para a Missão Internacional (CMI) teve a oportunidade de
dizer algumas palavras sobre o Departamento e sua missão em
prol do voluntariado.
O Ir. Ángel Diego apresentou os resultados da aprovação dos
cinco documentos da RMSI. Observando as representações
gráficas, fica claro que a Assembleia aprovou todos os documentos por uma grande maioria.
A última intervenção do dia foi do Ir. Luis Carlos, Vigário Geral
do Instituto. Em sua fala, agradeceu aos Grupos pelo trabalho
bem feito e os encorajou a continuar da mesma forma para
realizar o sonho do Instituto de uma família marista global.
A Assembleia terminou com palavras de agradecimento do Ir.
Ángel Diego, que reconheceu os esforços de todos e o incentivo do Conselho Geral em apoiar a RMSI no cumprimento de
sua missão.

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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