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CONFERÊNCIA GERAL: OLHAR ALÉM…

D

esde dia 8 até dia 26, o Conselho
Geral recebe em Roma os Superiores das Unidades Administrativas
para a realização da X Conferência Geral,
cujo slogan é “Olhar Além” e tem como
tema “Líderes a serviço da Família Marista
Global”.
As informações sobre a Conferência estão
disponíveis na página do Instituto. No final do
mês, um número especial de Notícias Maristas será
dedicado ao encontro. Nos próximos números divulgaremos as principais temáticas que estarão em pauta durante cada
semana do encontro.
As atividades diárias começam e terminam com a oração. Duas
sessões serão realizadas durante a manhã e outra à tarde, depois de um momento mariano. Também estão previstas atividades em fraternidades e momentos de encontros.
O programa dessa primeira semana compreende os seguintes
tópicos:

Terça-feira (8 de março): oração
de abertura, acolhida e mensagem
do Irmão Ernesto (“olhar além...),
informações e acolhida dos novos
provinciais
Quarta-feira (9 de março): análise
do contexto atual, releitura dos apelos
do XXII Capítulo Geral, apresentação
das 5 áreas que serão trabalhadas durante
a Conferência
Quinta-feira (10 de março): nesse dia será trabalhada a “Área 1”: nosso estilo de governo, sublinhando o tema
“líderes em temos novos e desafiantes”.
Sexta-feira (11 de março): a primeira parte do dia será dedicada à “Área 2”: como Maristas de Champagnat. Em seguida
também se trabalhará a “Área 3”: nossa vocação de Irmãos,
destacando o tema da formação.
No sábado, 12 de março, os participantes realizam um dia de
retiro e no domingo, dia 13, fica livre para passeio.
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ESPANHA

A PROVÍNCIA MEDITERRÂNEA PROMOVE
A FORMAÇÃO DE EDUCADORES MARISTAS

A

notícias breves

Província Mediterrânea realizou o Encontro
de Novos Educadores
Maristas, Ano 2, de 10 a 12
de fevereiro. O evento, que
aconteceu em Castillo de
Maimón, na Espanha, contou
com a presença de professores de escolas e obras sociais, assim como membros
do pessoal administrativo e
de serviços.
O principal objetivo do encontro, como parte de seu plano
de formação inicial, foi de
aprofundar a identidade marista. O programa foi desenvolvido
em conjunto pelas equipes provinciais de Pastoral, Solidariedade, Conselho de Vida Marista e Recursos Humanos.
Durante os dias de encontro, foram destacados os elementos
próprios de alguém que trabalha para a missão marista, além
da dimensão da solidariedade e da pastoral, considerados
como pontos centrais da evangelização e da implementação do
carisma do São Marcelino Champagnat.
Entre os temas tratados, destacou-se o seminário sobre o
Irmão Basilio Rueda, dirigida pelos Irmãos Guillermo Villareal
(Postulador Geral), Alain Delorm e Sean Sammon. Da mesma
forma, foi muito apreciada a dinâmica com o material audio-
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visual vocacional “Alguém como você” e a jornada vocacional
dos próprios novos educadores, baseada no que Marcelino fez
e viveu.
Entre os participantes, foi chamada a atenção para o trabalho
realizado pela Escola Solidária e pela Fundação Marcelino
Champagnat. Foi ouvia a voz daqueles que convivem com as
obras sociais e também dos jovens da Pastoral Juvenil Marista.
Aos novos educadores foi dada a possibilidade de fazer uma
leitura vocacional do que Marcelino viveu, o que lhes permitirá
fazer o mesmo através de suas vidas, iniciando um período
sem precedentes como novos educadores maristas.

Leigos Maristas

Champagnat Global

O Secretariado dos Leigos iniciou esta semana a formação
para o segundo grupo participante do Curso para Animadores da Vocação Laical Marista, formado por participantes das
regiões do Arco Norte, Oceania e América Sul. 65 pessoas
estão participando, de 13 unidades administrativas, conectados virtualmente, com reuniões de terça a quinta-feira.

O grupo TERCEIRO EDUCADOR convida para sua reunião de
lançamento do grupo a todas as pessoas interessadas no
tema relacionado à criação de espaços de aprendizagem
que possibilitem o ser e o fazer no desenvolvimento integral
dos estudantes. O encontro (língua espanhola) acontecerá
na quinta-feira, 10 de março, às 16h em Montevidéu, Uruguai (20h em Roma, Itália). Para participar, acesse esse link

Compostela
Os responsáveis acadêmicos das diferentes escolas da
Província reuniram-se em Valladolid no dia 2 de março para
compartilhar reflexões e continuar trabalhando em rede para
se projetar juntos como líderes maristas. A reunião começou
com a apresentação da Estrutura Provincial de atenção à
diversidade com uma abordagem inclusiva. A diversidade já
está presente nas escolas e a nova lei educativa está incentivando os maristas para trabalharem nesse sentido.
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Brasil Sul-Amazônia
Os Irmãos Maristas João Gutemberg e Altenir Pimentel, da
Comunidade Marista de Manaus, participaram no Curso
de Realidade Amazônica e conduziram um painel sobre a
atuação da REPAM nos territórios amazônicos. A iniciativa é
promovida pelo Instituto de Teologia, Pastoral e Ensino Superior da Amazônia, em parceria com Conferência dos Bispos e
com a Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM).
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ESPANHA

A PROVÍNCIA DE COMPOSTELA FOI
CERTIFICADA COMO REDE DE REFERÊNCIA GOOGLE

A

notícias breves

Província Marista de Compostela foi certificada como Rede de Referência Google, um
reconhecimento concedido pela implementação bem-sucedida do uso de novas tecnologias
através das ferramentas inovadoras do Google. Fazer
parte da rede de centros educacionais de referência
do Google significa alcançar o mais alto nível em
termos de instituições educacionais digitalmente
competentes.
O programa Google Reference Network é um projeto
internacional em que centros e professores de todo
o mundo colaboram para a transformação digital das
salas de aula. E nesse caminho, o Google selecionou
a Província Marista de Compostela como exemplo de
sucesso em onze escolas de Castela e Leão, Galiza
e Astúrias.
Esta distinção vem premiar o trabalho desenvolvido
por todas as equipas com o objetivo de incorporar
soluções digitais que permitiram melhorar as práticas pedagógicas, como a utilização diária de ferramentas como
o Google Classroom, gerando um impacto positivo na aprendizagem dos estudantes.
A editora Edelvives tem acompanhado este processo de transformação como parceira do Google for Education Spain, que é
muito mais do que o ramo educacional de um gigante tecnológico, é uma fonte de inspiração e mudança para mais de 170
milhões de estudantes e professores em todo o mundo.

Norandina
Venezuela: A Escola de Animadores Maristas de 2022 foi
realizada de 25 a 27 de fevereiro. 33 pessoas participaram
da reunião, incluindo irmãos e jovens líderes dos movimentos Tiemar, Semar, Amigos en Marcha e Remar das escolas
San Pablo, Chiquinquirá, Ir. Ildefonso, Puchi Fonseca e
Misael Vilchez. Durante o encontro, também foram revistos
os processos realizados na PJM.
Colombia: Professores das escolas maristas do país se reuniram nos dias 3 e 4 de março na cidade de Armênia para
participar do encontro de Formação de Interioridade para
Crianças e Jovens, dirigida pelo Irmão Carmelo San Millán.
O irmão Leonardo Yepes, que lidera a área de educação no
país, também esteve presente.

México
Em 26 de fevereiro, o processo do Fórum Vocacional dos

A entrega de reconhecimento Google Reference Network aconteceu no Colégio Marista San José de León com a presença,
entre outros, de Gonzalo Romero, Head of Education, Google
Spain; Javier Cendoya, Diretor Geral do Grupo Edelvives; Ir.
Salvador Hidalgo, coordenador do Conselho de Missão da
Província; Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do Secretariado de
Educação e Evangelização do Instituto.
Mais informações sobre este link
Leigos Maristas começou nas duas províncias do país.
Quarenta e seis representantes das Províncias participaram,
para discutir possíveis estruturas de associação para leigos.

FMSI - Zâmbia
Graças ao apoio de um de seus doadores, a FMSI implementou um Projeto para a escola St. Paul Mulungushi, o
único jardim de infância na área de Kabwe. O projeto apoiou
a compra de material educativo e lúdico, como novas carteiras, quadros negros e equipamentos lúdicos. Graças ao
Projeto, 231 crianças órfãs e vulneráveis têm agora acesso
a atividades educacionais pré-escolares melhoradas e um
espaço para brincar, onde podem desenvolver suas habilidades cognitivas e físicas. Os alunos podem agora frequentar aulas em grupos menores e em salas de aula separadas,
podendo também respeitar o distanciamento de prevenção
à pandemia.
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UMBRASIL

CAMINHADA EM REDE MARCA A ASSEMBLEIA DA UMBRASIL

N

os dias 15 e 16 de fevereiro, em Brasília, aconteceu
a 18ª Assembleia Geral Ordinária da União Marista
do Brasil (UMBRASIL), que teve por objetivo dialogar
e deliberar projetos da vida e missão maristas no Brasil. O
encontro contou com 21 representantes dos Conselhos das
três Províncias Maristas do Brasil.

Projeto Ir. Francisco Rivat sobre das Organizações Religiosas
das Províncias do Brasil; o Projeto da Rede de Solidariedade
do Brasil Marista; Planejamento Estratégico das Províncias
do Brasil; situação atual e novos passos da Rede Integrada
de Educação Básica do Brasil Marista; palavra aberta aos
participantes da AGO.

Os dias da assembleia foram de intenso trabalho, apreciação
da caminhada, de decisões e de encaminhamentos; de profunda gratidão, paixão e esperança na vida, vocação, missão
e educação maristas.

Rede Integrada de educação Básica
Especial tempo e debate foi conferido à Rede Integrada de
Educação Básica como o principal projeto do Brasil Marista.
Trabalhar em rede é imperativo do mundo globalizado. Desde
junho de 2021, as três Províncias assumiram o compromisso
de criar, implantar e consolidar uma rede, por meio de um
Conselho de Administração que fortaleça o carisma institucional e a gestão das nossas Unidades Escolares do Brasil.
A Rede tem o objetivo promover um processo crescente
de unidade e ação em rede dos colégios e escolas sociais
maristas, com grande impacto para a nossa missão educativa
no cenário nacional, por meio de uma educação de qualidade
e defesa dos direitos de crianças e jovens. A unidade das instituições no Brasil em termos de gestão da educação básica
garantirá a vitalidade, atualidade, viabilidade, sustentabilidade
do carisma transmitido por São Marcelino Champagnat para o
presente e para o futuro.

A Assembleia teve como tema: “Para tempos de unidade:
gratidão, paixão e esperança!” e como lema “Tudo tem o seu
tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo
do céu”. O seu desenvolvimento se deu a partir dos “eixos”
gratidão, paixão e esperança, assim sintetizados pelo Papa
Francisco: “Olhar o passado com gratidão, viver o presente
com paixão e abraçar o futuro com esperança”.
Durante o encontro foram apresentados, debatidos e deliberados vários temas: relatórios e balanços de 2021; parecer
fiscal; apresentação do novo Secretário Executivo da UMBRASIL, prof. Leonardo Soares, também Secretário Executivo da
Região Marista América Sul; projetos para 2022; o orçamento
de 2022 da UMBRASIL e da Rede de Educação Básica; o
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Segue abaixo o novo organograma da UMBRASIL.
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mundo marista
ARGENTINA: CASA PROVINCIAL CRUZ DEL SUR,
BUENOS AIRES

VENEZUELA: ESCUELA DE ANIMADORES
MARISTAS 2022

HUNGRIA: HEART WITHOUT FRONTIERS
FOUNDATION

CHILE: COLEGIO MARISTA DE VILLA ALEMANA

Conselho Superior da UMBRASIL:
• Ir. Antônio Benedito de Oliveira - Provincial (PMBCS) e
presidente do Conselho Superior da UMBRASIL
• Ir. Rogério Renato Mateucci - Vice Provincial (PMBCS)
• Ir. Vanderlei Siqueira dos Santos (PMBCS)
• Ir. Deivis Alexandre Fischer – Provincial (PMBSA)
• Ir. Dionísio Roberto Rodrigues - Vice Provincial (PMBSA)
• Ir. Marcelo Bonhemberger (PMBSA)
• Ir. José Assis Elias de Brito - Provincial (PMBCN)
• Ir. Adalberto Batista Amaral - Vice Provincial
(PMBCN)
• Ir. Iranilson Correia de Lima (PMBCN)
•
Diretoria da UMBRASIL
• Ir. Jos Augusto J nior (Diretor-Presidente) –		
PMBCN
• Ir. Marcelo Bonhemberger (Diretor-Secret rio)
– PMBSA
• Ir. Ronaldo Luzzi (Diretor-Tesoureiro) – PMBCS

ROMÊNIA: CASE ALE SPERANTEI – BUCARESTE

MÉXICO: MARISTAS IRAPUATO – CAMINHO DA
QUARESMA

Conselho Fiscal da UMBRASIL
• Ir. Humberto Lima Gondim - PMBCN
• Ir. Délcio Afonso Balestrin (Presidente) - PMBCS Ir. Lauri
Heck (Secretário) - PMBSA
Coordenação de Áreas
• Ir. Ivonir Imperatori (PMBSA) – Área de Vida Consagrada
e Laicato Prof. Ricardo Spindola Mariz – Área de Missão
e Gestão.

Secretaria Executiva
• Prof. Leonardo Soares

10 I MARÇO I 2022
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XII MENSAGEM DA COMISSÃO INTERNACIONAL DA MISSÃO MARISTA

SERVIR E SERVIR PRIMEIRO

A

XII mensagem da Comissão Internacional
da Missão do Instituto
Marista se intitula “Servir e
servir primeiro – Voluntariado
e aprendizagem-serviço”. A
mensagem destaca a Encíclica Fratelli Tutti, n. 115, que
fala sobre a solidariedade e
o serviço. Da mesma forma,
responde ao apelo do Plano
Estratégico 2017-2025 que
busca fortalecer o serviço e
o voluntariado concretizando
o apelo 4 do Capítulo Geral
(2017) que convida a “caminhar com crianças e jovens
marginalizados da vida”.
A mensagem, baseada nas
contribuições da Comissão
Internacional da Missão Marista, foi formulada, desta vez, pelo
Ir. Valdicer Civa Fachi, diretor do Departamento de Colaboração
para a Missão Internacional (CMI).
O texto, dividido em três partes, aborda sob uma perspectiva
marista e conceitos teóricos os significados de ” aprendizagem-serviço” e “voluntariado”. Da mesma forma, a mensagem
explica o desenvolvimento e a importância do voluntariado
marista nas Unidades Administrativas e destaca a Aprendizagem-Serviço como porta de entrada para o desenvolvimento de
uma cultura de solidariedade, para a Pastoral Juvenil Marista e
para o Voluntariado.
Com esta mensagem, a Comissão Internacional da Missão do
Instituto Marista pede a todos os irmãos e leigos maristas que

construam juntos uma Família Carismática Global, e convida a:
• Continuar e reafirmar nossa opção por crianças e jovens
pobres e marginalizados.
• Preparar os maristas de Champagnat para viver e desenvolver sua missão, interconectada e colaborativamente,
em um espírito de serviço.
• Empoderar e dar protagonismo às crianças e aos jovens.
Nós estamos com eles e para eles.
• Criar oportunidades concretas de formação e orientação
para voluntários em todas as Unidades Administrativas.
• Fortalecer as redes de vida e de missão, criando um sentido de corpo e identidade.
• Servir, e servir primeiro, como fez Jesus de Nazaré.
Baixar PDF: English | Español | Français | Português

A Comissão Internacional, formada por Irmãos e leigos, assumiu a tarefa de refletir sobre a centralidade da missão marista no mundo de hoje.
Se você quiser compartilhar suas idéias, reflexões ou experiências com a Comissão após esta mensagem, você pode
escrever para fms.cimm@fms.it .
Neste link você encontrará todas as mensagens que a Comissão tem publicado desde janeir0 de 2021.

6

10 I MARÇO I 2022

notícias maristas 719

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PROVÍNCIA INVESTE EM ENERGIA SUSTENTÁVEL

A

Província Brasil Sul-Amazônia está investindo em energia
sustentável com a construção da Usina Fotovoltaica
Champagnat I. O projeto é caracterizado como uma
usina de médio porte com placas solares instaladas em
solo, ocupando uma área de aproximadamente
15.000m², no Recanto Marista, em Porto
Alegre.
Um dos pilares do projeto é atender aos apelos da Igreja e do
XXII Capítulo Geral do Instituto,
que pede para que se trabalhe
em prol de uma consciência
ecológica integral que esteja
comprometida com o cuidado
da casa comum.
Uma experiência em evolução
A iniciativa deriva do projeto piloto
instalado no Colégio Marista Graças,
em Viamão, no ano de 2020. Em seu
primeiro ano de funcionamento, a usina, com
capacidade de 90 kWp, abasteceu toda a demanda de
energia do Colégio. Em termos financeiros, foram economizados aproximadamente 19 mil dólares, além de créditos junto

a concessionárias que poderão ser utilizados em momentos
futuros, quando a demanda de energia for maior que a capacidade gerada.
Com todos os benefícios para o meio ambiente
e para a produção de energia sustentável,
a Usina Fotovoltaica Champagnat
I também será um espaço para
estudo e pesquisa. O local ficará
disponível para realização de
visitas guiadas, pois, além do
funcionamento das placas de
energia solar, os estudantes
e pesquisadores poderão ter
contato com uma miniestação
meteorológica e com controladores de carga que carregam
baterias com energia solar. 
Com esse investimento, a Rede Marista, Província Brasil Sul-Amazônia, cumpre
com a sua missão de cuidado com a vida
em todos os aspectos, incluindo a preservação do meio
ambiente e o incentivo para a formação de uma sociedade com
consciência ecológica e sustentável.
10 I MARÇO I 2022
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Irmão Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto Marista

49.

Práticas Marianas

mistério da Encarnação, ouvindo as palavras
do anjo, ela evita a credulidade rápida e imprudente de Eva que se deixa enganar pelo diabo,
e a repentina e seca incredulidade de Zacarias
que não quis acreditar nas palavras do anjo. Ela
reflete, examina, pede esclarecimentos e se submete ao reconhecer que o que lhe é dito vem de
Deus e conduz a Deus, sem qualquer violação da
lei e de seu voto. Modelo admirável de prudência
e discernimento”.
Como para o Padre Champagnat, Maria é para
ele: Mãe, Recurso Ordinário e Primeira Superiora. Este último título é proposto, sobretudo aos
Superiores e diretores: “A Santíssima Virgem saberá compensar-vos pelas pequenas privações
que deveis suportar. Que esta boa Mãe presida
sempre à vossa escola, regule e dirija todos os
vossos esforços”. “Atuem como representantes
de Maria”. “Considerem-se representantes da SSma. Virgem que vos confia uma pequena parte de sua herança”.
“Entronize-a como superiora de vossa casa e diga a ela que você quer que tudo seja feito de acordo com suas
ordens e desejos”.
Ele não tem escrúpulos em expressar seu amor a Maria por meio de múltiplas práticas. Em uma ocasião listou
quinze delas, as mesmas que ele viveu:
1. Pronunciar com frequência o seu nome, com os de Jesus e José.
2. Pedir sua bênção ao se levantar e ao deitar-se, ao sair, ao retornar, ao iniciar os exercícios de piedade, os
atos principais etc.
3. Saudar com carinho suas estátuas. Maria é educada: ela retribui a saudação do céu. Que felicidade para
nós!
4. Levar consigo a medalha, o terço, o escapulário.
5. Trabalhar em frente de sua imagem ou estátua que deve estar nos cômodos principais da casa.
6. Oferecer-lhe o que recebemos, antes de guardar, de levar.
7. Meditar suas alegrias, suas dores, suas glórias, seus benefícios.
8. Celebrar suas festas com muita devoção e renovar a consagração a essa divina Mãe.
9. Jejuar no sábado ou fazer alguma obra de caridade em sua homenagem.
10. Falar com frequência sobre ela com as pessoas com as quais convivemos: Irmãos, alunos.
11. Pedir-lhe que fale por nós, para cumprir nossos deveres para com Jesus Cristo.
12. Confiar-lhe nossas tristezas e alegrias, projetos e medos.
13. Recitar com devoção o seu ofício, o rosário, a Salve, o Lembrai-vos, o Magnificat, o Ave Maris Stella, etc. ...
14. Fazer novenas em sua homenagem ou para preparar suas festas, confiar-lhe certos assuntos.
15. Visitar suas estátuas, capelas e igrejas que lhe são dedicadas.
Outros episódios

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

8

10 I MARÇO I 2022

