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NOTÍCIASMARISTAS

■  Sexta-feira passada terminou a Conferência Geral. Muitos 
superiores aproveitaram sábado e domingo para encontros 
em nível regional. Agora, aos poucos, os participantes da 
Conferência regressam as suas Unidades Administrativas.
■  Desde o dia 21 de março, a administração conta com uma 
nova colaboradora: Flaminia Filanci. Ela assumiu a função de 
coordenadora dos serviços operativos e de suporte do depar-
tamento CMI e do Secretariado Irmãos Hoje.
■  Na quarta-feira se reúne o Secretariado Ampliado dos 
leigos, juntamente com os conselheiros links e os facilitado-
res. O tema central será a preparação do encontro presencial 

do Fórum Internacional, previsto para novembro próximo, em 
Roma.
■  No mesmo dia, Irmãos e Leigos da Administração Geral 
realizam o quarto encontro de preparação para o Fórum Inter-
nacional sobre a Vocação Laical Marista. O tema do encontro 
será a “Vinculação”.
■  Na quinta-feira, o Secretariado Irmãos Hoje encontrará os 
coordenadores da pastoral vocacional de todas as Unidades 
Administrativas. Divididos em dois grupos, refletirão sobre o 
tema vocacional em vistas do Ano das Vocações Maristas, 
que começa em 20 de maio.

administração geral

No dia 22 de março de 2022, durante a sessão da tarde 
da Conferência Geral, os participantes tiveram uma ses-
são interativa com a Secretaria de Educação e Evange-

lização centrada na compreensão do Pacto Educativo Global. 
Recordemo-nos que o Pacto Educativo 
Global é um convite do Papa Francisco 
“para reavivar a nossa dedicação pelos 
e com os jovens, renovando a paixão por 
uma educação mais aberta e inclusiva”. 
O Pacto não se limita às instituições 
educacionais e acadêmicas, mas sim na 
convicção de que o compromisso com 
a educação deve ser compartilhado por 
todos, ou seja, os representantes das 
religiões, dos organismos internacionais 
e das diversas instituições humanitá-
rias, do mundo acadêmico, econômico, 
político e cultural.

A inspiração é baseada em um provérbio africano que diz: “É 
preciso uma aldeia para criar uma criança”. O Papa, no entan-
to, vai mais longe dizendo que em nossos dias, “devemos criar 
tal aldeia antes de poder educar. Em primeiro lugar, é preciso 

EDUCAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

PARTICIPANTES DA X CONFERÊNCIA GERAL ASSINAM
UM COMPROMISSO COM O PACTO EDUCATIVO

NA SEXTA-FEIRA, 1º DE ABRIL, SERÁ PUBLICADA UMA EDIÇÃO ESPECIAL DE NOTÍCIAS MARISTAS 
COM DETALHES DAS TRÊS SEMANAS DA CONFERÊNCIA GERAL, QUE ACONTECEU EM ROMA, DE 8 A 
25 DE MARÇO.
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limpar o terreno da discriminação e permitir que a fraternida-
de floresça”. Trata-se de educar as crianças e os jovens na 
fraternidade, de aprender a superar as divisões e os conflitos, 
de promover a hospitalidade, a justiça e a paz.

O diretor do Secretariado de Educação e Evangelização, Irmão 
Carlos Alberto Rojas, traçou a história do Pacto e a neces-
sidade de o Instituto Marista abraçar a iniciativa. Um folheto 
criado em parceria com o Escritório Internacional de Educação 
Católica foi apresentado e colocado à disposição dos responsá-
veis das Províncias e Distritos para permitir que eles divulguem 
amplamente os destaques do Pacto e os caminhos para 
avançar em seu funcionamento. O material está disponível para 
todos os maristas em nossa web (English | Español | Français 
| Português).

Uma segunda sessão ocorreu durante uma solene celebração 
eucarística na qual todos os participantes da Conferência 
Geral assinaram o compromisso. Em seu discurso, o Superior 
Geral, Ir. Ernesto Sanchez, lembrou ao participante que o Pacto 
se enquadra na nossa missão de educadores e cuidadores 
de crianças e jovens. O Irmão Ernesto dirigiu a cerimônia de 
assinatura e encorajou o participante a reproduzir esse gesto 
em todos os ministérios maristas em todo o mundo. A carta 
do Papa ao Superior Geral também foi lida aos participantes 
com cópias disponíveis em todas as línguas oficiais do Instituto 
(English | Español | Français | Português | Italiano).

Juntos, podemos ser os verdadeiros defensores da educação 
integral enfatizada no Pacto. Participemos e divulguemos a 
iniciativa.

Em 19 de julho de 1870, a França entrou em uma guerra malfadada com 
a Prússia, e o desastre foi imediato. O Ir. Louis-Marie foi a Tours para 
falar com o governo provisório sobre uma possível dispensa para os 
trabalhadores da educação pública, como era o caso de muitos Irmãos, 
quanto à mobilização das guardas nacionais. Os recrutas estavam 
organizados por legiões e, no início de outubro, ficou claro que a casa 
de Saint-Genis-Laval seria confiscada. Inicialmente era para abrigar 
2.000 homens da 1ª Legião do Ródano. Isso não causou danos, mas, aos 
poucos, os quartos tiveram que ser abandonados. O irmão Louis-Marie 
passou o inverno em l’Hermitage.
Depois foi a vez dos mobilizados do Gironde que foram sucedidos pelos 
da Alsácia, depois a 3ª Legião do Ródano e, finalmente, os de Marselha. 
No total, a casa esteve ocupada durante quatro meses a partir de mea-
dos de outubro de 1870 e, no geral, bastante maltratada.
Em 10 de setembro de 1870, os Superiores souberam que teriam que 
sair de casa. Nos dias 10, 11 e 12 de outubro era necessário desocupar a 
casa. Eles trabalharam nisso dia e noite. Os mais velhos entre os jovens 
foram enviados às escolas; alguns, às suas famílias em caráter provisó-
rio, e os 52 noviços deviam partir para Notre-Dame de l’Hermitage.
Depois de uma noite muito curta, em 13 de outubro eles tiveram que caminhar de Saint-Genis a Rive-de-Gier, 
pois os trens estavam reservados para o exército. De Rive-de-Gier a Saint-Chamond de trem, depois de uma 
longa espera; uma vez na estação de Saint-Chamond, um novo teste de quatro quilômetros a pé para pessoas 
que já estavam cansadas. Eles chegaram a l’Hermitage às 11h30 da noite sem que ninguém tivesse avisado de 
sua chegada. O irmão Francisco os recebeu com estas palavras:
“Vocês tiveram que deixar a casa paterna de Saint-Genis-Laval, mas não se preocupem, meus queridos filhos, 
sejam bem-vindos na casa do vovô. Mas, como estamos no momento do grande silêncio em toda a casa, queria 
lembrar a todos essa obrigação de mantê-lo. No entanto, e como se trata de algo excepcional, continuem a 
falar mais alguns momentos, mas falem baixinho para não incomodar ninguém”.
Um dos noviços recordará este acontecimento como inesquecível, descobrindo naquela noite um religioso, fiel 
observador dos regulamentos, mas também um pai, um avô, como ele mesmo se chamava, cheio de bondade e 
cuidado paternal para com os netos.

Outros episódios 

Irmão Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto Marista

52. Guerra de 1870 recebe os habitantes em Saint-Genis
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No dia 25 de março, em Mtende-
re, Malawi, a Província recebeu 
8 postulantes, que começam o 
caminho de formação inicial para a 
vida marista. Os postulantes são de 
Malaui (4), Moçambique (2), Zâmbia 
(1) e Angola (1).

Oceania
Na semana passada, foi realizado 
o Colóquio de Formadores de Fé 
Maristas. Formadores que participam 
de diferentes pastorais maristas se 
reuniram online de diferentes partes 
da Austrália e outros lugares da 
Oceania para conectar, compartilhar 
e ouvir as palestras de Hugh Mackay, 
Catherine Keenan e Isaiah Dawe 
sobre o tema “Conhecido e Amado - 
Dignidade para Todos”. Frank Malloy, 
Diretor das Escolas Maristas da Aus-
trália, falou da grande importância 
da Formação dos colaboradores que 
trabalham nas escolas.

nOrandina
No dia 25 de março, terminou a for-
mação em Aprendizagem Cooperativa, 
da qual participaram 22 professores 
de escolas maristas da Colômbia. 
O aprendizado desta metodologia 
ocorreu durante três dias na Pontifícia 
Universidade Bolivariana de Bogotá, 
onde foram compartilhados conheci-
mentos e experiências das diferentes 
instituições educacionais. 

Maristas francófOnOs
Maristas de diferentes partes do 
mundo, que falam francês, encon-
tram-se virtualmente no dia 26 
de março. O encontro foi animado 
pelos maristas do Líbano, que 
escolheram como tema “Faróis de 
luz, Faróis de esperança”. Jovens do 
Grupo de Vida Cristã deram teste-
munho da vida no país e da missão 
do grupo e outros falaram da difícil 
situação vivida no país.

Em 5 de março uma mensagem foi 
enviada por um funcionário local 
de Habay, Bélgica, a todas as 

famílias e comunidades que estivessem 
disponíveis para acolher os refugiados 
ucranianos. Após um discernimento 
feito em comunidade, os maristas 
aceitaram colocar a pequena Maisonne-
tte à disposição desse apelo. Logo em 
seguida, em 11 de março, a comunida-
de acolheu 9 pessoas: três jovens mães 
com quatro filhos, dois dos quais muito 
jovens, acompanhados por duas avós.

Graças às redes sociais, a solidariedade 
entre as pessoas ligadas à comunida-
de foi rapidamente estabelecida. Em 
poucas horas, chegaram os berços, 
carrinhos de bebê, roupas, artigos de 
higiene pessoal, brinquedos, alimentos, 
etc. Houve inclusive recursos exceden-

tes, que foram dados à Cruz Vermelha 
para outras famílias em necessidade.

Em coordenação com as autoridades 
locais e numerosos voluntários leigos e 
leigas maristas, estamos organizando 
a vida cotidiana desta grande família: 
as traduções necessárias, os primeiros 
procedimentos administrativos e médi-
cos e a escolarização de duas crianças 
na escola da cidade. Em comunida-
de, com o grupo Champagnat e esta 
família, também rezamos pela paz na 
Ucrânia e no mundo.

Uma experiência que certamente 
requer energia e uma presença atenta, 
mas que prova ser de grande riqueza 
humana.

Ir. Albert ANDRÉ

BÉLGICA

REFUGIADOS UCRANIANOS NA 
COMUNIDADE MARISTA DE HABAY
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CASA GERAL

APRESENTAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS
DE IRMÃOS NO INSTITUTO DURANTE
A CONFERÊNCIA GERAL

Durante a Conferência Geral, os 
Irmãos Josep Maria Soteras 
e Sylvain Ramandimbiarisoa, 

Conselheiros-Gerais, apresentaram 
dados estatísticos sobre os irmãos que 
abraçaram o carisma de Champag-
nat. O número máximo de Irmãos no 
Instituto Marista foi de 9.752, em 1965. 
Atualmente, o Instituto conta com 2.610 
Irmãos, assim divididos por regiões: 
África = 452; América Sul = 418; Arco 
Norte = 561; Europa = 739; Oceania = 
269; e Asia = 171.

ESTAMOS DIANTE DE UM TEMPO DE 

ÊXODO, MAS TAMBÉM DE GRAÇA

A vitalidade e atualidade da nossa Família Global, provocou 
a assembleia da Conferência Geral a pensar, a imaginar e 
a planejar a Vida Consagrada Marista do presente e para o 
futuro. – Onde colocaremos nossas energias?! – Que visi-
bilidade daremos ou como retomar nossa presença junto às 
crianças e jovens e como acompanhá-los em seus projetos 
de vida?!  – Que vida e testemunho de Irmãos queremos e 
podemos promover no mundo, na Igreja?!   Existe um clamor 
e uma convocação a um novo jeito de ser Irmão e a novas 
e criativas formas de viver o carisma de Champagnat em nos-
sos dias, seja como Irmão, Leiga e Leigo Marista.

Estamos diante de um tempo de êxodo, mas também de 
graça e de fé para continuar a centrar apaixonadamente a 
nossa vida/vocação/missão no seguimento de Jesus Cristo 
como rosto mariano da Igreja, e com muita disposição e 
atitudes para a mudança, para um novo começo. O Senhor 
quer a nossa liderança servidora e profética diante da 
situação atual do mundo e da Igreja. O Espírito quer preci-
sar de nós no contexto atual para continuar e perenizar o 
carisma de São Marcelino para responder às necessidades 

eclesiais e sociais do nosso tempo. Somos os Pequenos 
Irmãos de Maria do coração de Champagnat, homens de 
Deus, mais frágeis, idosos (em sua maioria), mas não 
medrosos para abraçar com confiança a realidade que nos 
cabe viver, hoje.

O mundo, a Igreja, o Instituto e as crianças e jovens pre-
cisam do testemunho da nossa vida doada e laboriosa, do 
dom da fraternidade, da alegria da perseverança, de maior 
união com Deus na oração e no cotidiano de nossas vidas, 
de uma espiritualidade do coração. O futuro do mundo e da 
Igreja continua a pertencer às crianças e jovens. Que vocação 
privilegiada a nossa de Irmãos Religiosos, Leigas e Leigos, 
educadores, lideranças maristas, homens e mulheres, todos 
chamados a ser Maristas de Champagnat para as atuais e 
para as novas gerações!

Com a mesma paixão e entrega para a missão que incendiou 
o cotidiano da vida do santo Fundador, somos interpelados 
a enfrentar hoje o futuro com audácia e esperança! Perma-
neçamos firmes na esperança e na certeza da fé de que o 
Deus-Conosco caminha a nossa frente. Ele nos acompanhará 
até o fim, assim como Maria que “tudo fez entre nós”!

Ir. Benê Oliveira, Provincial de Brasil Centro-Sul

Compartimos, em seguida, uma reflexão feita pelo Ir. Benê Oliveira, Provincial de Brasil Centro-Sul, sobre a apre-
sentação dos números estatísticos.
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BRASIL: COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ TIJUCA

ESPANHA: COLEGIO SAN JOSÉ DEL PARQUEGUATEMALA: ENCONTRO DE EDUCADORES 
MARISTAS DO LICEO GUATEMALA

FRANÇA: EQUIPE DO CENTRE D’ACCUEIL 
L’HERMITAGE TEAM

AUSTRÁLIA: MARIST ASSOCIATION OF ST 
MARCELLIN CHAMPAGNAT

mundo marista

BOLÍVIA: SANTA CRUZ DE LA SIERRA – 
COMUNIDADE LEIGA MARISTA BUENA MADRE

ACerca de 50 irmãos de 
todo o Distrito do Pacífico 
se reuniu virtualmente para 

uma discussão estruturada sobre 
políticas de proteção e padrões 
profissionais. O programa começou 
com uma oração para lembrar 
todos os sobreviventes de abusos. 
Diante de Deus, com arrependi-
mento e profunda vergonha, os 
Irmãos Maristas reconhecem que não conseguiram proteger 
os vulneráveis.
O Superior do Distrito, Ir. John fez um breve resumo dos apelos 
da Igreja, da Congregação, do último Capítulo do Distrito e de 
outras fontes que destacam o significado do trabalho em prol 
da proteção das crianças hoje. A equipe de Normas Profissio-
nais compartilhou suas respostas às perguntas recebidas antes 
da sessão, vindas de vários irmãos.

Usando as informações repassadas, os participantes, em 
grupos, exploraram o tópico em profundidade com cuidado e 
respeito.
Há um desejo de aprender, de aprofundar a compreensão e 
de ser transformados. Individualmente e em grupo, os Irmãos 
Maristas do Distrito do Pacífico têm como objetivo continuar a 
crescer em cuidados, responsabilidade, comunicação, cura e 
apoio a todos os envolvidos.

DISTRITO DO PACÍFICO

OS IRMÃOS PROMOVEM DIÁLOGO SOBRE A PROTEÇÃO
E PADRÕES PROFISSIONAIS
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A igualdade de gênero implica direitos iguais à 
dignidade, respeito, equidade e oportunida-
des para todos, incluindo o acesso à lideran-

ça em todos os domínios da vida pública e privada. 
Infelizmente nem sempre isso acontece. A desi-
gualdade de gênero persiste em muitos lugares 
devido ao papel e ao lugar que a sociedade atribui 
às mulheres. Apesar dos avanços na igualdade 
social nos países desenvolvidos, esta situação não 
se alterou. Por isso, as Nações Unidas decidiram 
adoptar a igualdade de gênero como um dos seus 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
para capacitar todas as mulheres adultas e jovens. 
Para conseguir tal meta, a ONU procura eliminar 
todas as formas de discriminação, violência e exploração das 
mulheres e promover a igualdade de direitos aos recursos eco-
nômicos, à propriedade, aos serviços financeiros, bem como 
para fazer cumprir a legislação para a igualdade de gênero.

A contribuição das escolas
A ONU conta com governos, sociedades civis e não governa-
mentais, organizações e serviços sociais, incluindo escolas, 
para defender e promover a causa da igualdade de gênero. 
Infelizmente, as escolas continuam a reforçar a disparidade 
de gênero através de um “currículo oculto” por meio do qual 
os professores associam papéis estereotipados de gênero aos 
estudantes.

O preconceito de gênero está implícito quando os professo-
res categorizam os estudantes, materiais de aprendizagem, 
atividades e tarefas de acordo com o gênero. Os professores 
afirmam o seu preconceito de gênero também quando ridicula-
rizam os meninos por se comportarem como meninas durante 
as atividades físicas escolares.

O preconceito de gênero é igualmente evidente na sub-repre-
sentação das meninas nos livros escolares. A maioria dos livros 
de histórias descreve um mundo onde meninos e homens são 
ativos, resilientes e confiantes, enquanto meninas e mulheres 
não o são.

Os professores reforçam isto também quando prestam mais 
atenção aos meninos do que às meninas durante a interação 
em sala de aula. Pesquisas de observação em sala de aula 
revelaram que enquanto as professoras prestam mais atenção 

aos meninos, as professoras só aumentam sua atenção às 
meninas à medida que elas envelhecem.

Os professores geralmente não estão cientes do preconceito de 
gênero e das mensagens sutis de disparidade de gênero em-
butidas nos materiais, situações e atividades educacionais. A 
menos que os professores tomem consciência das mensagens 
tendenciosas que transmitem involuntariamente aos alunos todos 
os dias, e a menos que eles lhes forneçam os métodos e recursos 
necessários para eliminar o viés de gênero em suas salas de aula, 
as meninas continuarão a receber menos atenção na educação.

Em segundo lugar, os professores têm uma grande oportuni-
dade de modelar a igualdade de gênero e preparar as crianças 
para um mundo em mudança, onde as crenças tradicionais 
do papel masculino não subsistem. Não há dúvida de que a 
linguagem neutra, em termos de gênero, e as narrativas que 
leem nas salas de aula sobre mulheres e homens sem papéis 
estereotipados influenciarão os interesses, as atividades e 
carreiras futuras dos alunos e alunas. Enquanto os professores 
criam um ambiente de aprendizagem seguro e protegido, livre 
de violência e discriminação e fornecem educação sensível 
ao gênero, os governos poderiam desenvolver currículos não 
discriminatórios, facilitar a formação de professores e garantir 
instalações sanitárias adequadas. Da mesma forma, as escolas 
poderiam incentivar os professores a seguir padrões profissio-
nais relativos a práticas disciplinares apropriadas e fornecer 
instrução imparcial. Até que a feminilidade ou masculinidade 
seja reconhecida e aceita como dons específicos de Deus, seu 
enriquecimento mútuo não pode ser plenamente apreciado.

Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridade

SECRETARIADO DE SOLIDARIDADE

IGUALDADE DE GÊNERO NAS ESCOLAS:
UM DESAFIO PARA OS PROFESSORES
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ENCONTRO COM O PAPA FRANCISCO:
OLHAR ALÉM PARA ENSINAR A OLHAR ALÉM

Palavras do Ir. Ernesto ao Santo Padre: English | Español | Français | Português

Mensagem do Papa Francisco aos Maristas: English | Español | Français | Português | Italiano 
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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

REP. DEM. DO CONGO

A COMUNIDADE DE KINSHASA CHORA
A MORTE DO IR. MARINO PRIMICERI

Em comunhão com todos 
os Irmãos da Província 
PACE, a comunidade 

dos Irmãos Maristas em 
Kinshasa, República Demo-
crática do Congo, organizou 
uma missa no dia 25 de mar-
ço para acompanhar o Irmão 
Marino Primiceri ao seu lugar 
de descanso final. 

O Irmão Marino morreu no 
dia 22 de março em Roma. 
Ligado aos Maristas da 
Bélgica, Província da Europa 
Centro-Oeste, era missioná-
rio na África desde 1975 e 
atualmente era missionário 
na Tanzânia. O funeral foi 
realizado no dia 24 de março 
na Casa Geral.

A cerimônia no Congo contou com a presença de seus 
antigos alunos de Kindu, Kisangani e Nyangezi, que quise-
ram prestar sua última homenagem ao missionário marista. 
Numa atmosfera de recolhimento, a missa começou com a 
apresentação de sua biografia, com ênfase especial nos 58 
anos de sua vida religiosa na África.  Durante a homilia, o 
celebrante insistiu na fé que deve nos animar quando per-
demos entes queridos que fizeram parte de nossa criação.

O irmão Edouard YATHA, Superior da comunidade Bobokoli, 
em Kinshasa, deu um testemunho no qual destacou algu-

mas qualidades e valores encarnados pelo irmão Marino: 
simplicidade, seu amor pela juventude, sua compaixão 
pelos deficientes e pelas crianças de rua, seu gosto por 
assumir riscos para melhorar o mundo.

No final da cerimônia, toda a assembleia compartilhou uma 
pequena refeição e todos puderam dar seu testemunho 
sobre o Irmão Marino, que teve um impacto positivo em 
muitas vidas no Congo.  Ele havia prometido um dia visitar 
seus antigos alunos em Kinshasa, mas diante da morte eles 
esperam encontrá-lo na casa do Pai com os outros irmãos 
que nos deixaram.

Funeral na Casa Geral.


