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NOTÍCIASMARISTAS

■  Durante essa semana, a comissão internacional encar-
regada da revisão do documento Missão Educativa Marista 
se encontra em L’Hermitage para um encontro presencial. A 
reunião conta com a participação dos Irmãos Luis Carlos e 
Ben, do Conselho Geral; Carlos Alberto e Mark, do Secretaria-
do de Educação e Evangelização; Valdícer e Ángel Diego, CMI 
e Solidariedade, respectivamente.
■  Na terça-feira, os diretores do Secretariado Irmãos Hoje, 
Irmãos Ángel e Lindley, participaram do encontro da equipe 
que prepara o programa de preparação para os votos perpé-
tuos de jovens irmãos da Ásia e Oceania, que realizar-se-á 
em setembro, na Malásia.

■  Na quarta-feira, realizou-se o encontro da Comissão Inter-
nacional de Patrimônio Marista, com a presença dos Irmãos 
Lindley e Ángel, do Secretariado Irmãos Hoje.
■  A equipe de FMSI realiza, durante a semana, diversos 
encontros virtuais para incrementar sua participação em 
projetos (Malaui, Camboja, Bangladesh) e acordos com outras 
entidades (Fundación Real Madrid, La Salle).
■  Na sexta-feira, os Irmãos Lindley e Ángel, do Secretariado 
Irmãos Hoje, participarão do encontro virtual da equipe “Tutti 
Fratelli”, formada por irmãos de várias congregações que vivem 
e trabalham em Roma. O encontro é mensal e nele se planeja 
algumas atividades e se reflete sobre certos temas comuns.

administração geral

A XIII mensagem da Comissão Inter-
nacional de Missão Marista, com 
o título Inovação no Contexto da 

Missão Marista, destaca a necessidade 
de renovar recursos, inovar metodolo-
gias e ampliar a inclusão nas diferentes 
dimensões dos espaços de missão.

O texto, elaborado em nome Comissão 
Internacional de Missão Marista pelo Ir. 
Manuir José Mentges, vice-reitor da PU-
CRS, propõe inovações associadas a um 
processo colaborativo, centrado na criati-
vidade e no valor das pessoas para agir, 
em uma era de profunda transformação, 
onde o avanço das tecnologias digitais e 
de comunicação é marcado pela hiper-
-conectividade e pelas mudanças sociais, 
econômicas, políticas e ambientais.

Através desta mensagem, a Comissão Internacional pede a 
todos os irmãos e leigos maristas, sob a inspiração do XXII Ca-
pítulo Geral, que atuem de forma colaborativa, interdependente 
e em rede. Também convida à reflexão sobre a questão: como 

podemos promover movimentos de mudança em um mundo 
cada vez mais complexo?

Leia na íntegra a mensagem:
PDF: English | Español | Français | Português

COMISSÃO INTERNACIONAL DE MISSÃO MARISTA

INOVAÇÃO NO CONTEXTO DA MISSÃO MARISTA

https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InnovationMaristMission-ComMissio-13.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InnovacionMisionMarista_ComMissio-13.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InnovationMissionMariste_ComMissio-13.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InovacaoMissaoMarista_ComMissio-13.pdf
https://champagnat.org/pt/a-inovacao-e-o-tema-da-xiii-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
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Um projeto que a Área de Vida Marista da Administração 
Geral elaborou, em sintonia com o Ano das Vocações 
Maristas, é a Rede de Animadores da Pastoral Vocacio-

nal. Para isso, o Secretariado Irmãos Hoje organizou encontros 
online para animadores vocacionais das diferentes unidades 
administrativas para se conectar e se conhecer, refletir juntos, 
compartilhar experiências e pontos de vista, aprender uns com 
os outros, encorajar e apoiar-se mutuamente.
Desde outubro de 2021, foram realizadas três reuniões, sendo 
que a última ocorreu em 31 de março de 2022, desta vez em dois 
grupos ou horários, considerando os diferentes fusos horários.
A reunião de 31 de março foi inspirada no tema da Conferência 
Geral recém-concluída, “Olhar além...”. O primeiro momento 
foi um exercício de visualização que levou os participantes ao 
futuro, recolhendo os frutos do Ano das Vocações Maristas.
O segundo momento se concentrou em cuidar e gerar vida 
marista, utilizando as imagens do fertilizante e da água que são 
muito importantes para o broto representado pela logomarca 
do Ano das Vocações Maristas. Os animadores da pastoral 
vocacional foram convidados a refletir sobre o que é necessário 
para que aquele broto cresça até se tornar a árvore que dará 

os frutos desejados.
Os sonhos ou os frutos podem ser resumidos em um cresci-
mento maciço da vida marista, na qual haverá mais maristas 
-irmãos e leigos- vivendo o carisma de maneira muito dinâmi-
ca. Por outro lado, entre os modos de cuidar e gerar vida ma-
rista, os fertilizantes e as gotas de água para o rebento, estão 
as experiências profundas da oração, os encontros significati-
vos em que se promove a vida marista, especialmente entre os 
jovens, o retorno aos fundamentos de nossa vocação marista e 
o testemunho de uma vida bem vivida.
A primeira reunião, em 31 de março, contou com a presença 
do Ir. Óscar Martín, Conselheiro-Geral, que reiterou o apelo a 
olhar além. Por sua vez, Raúl Amaya, diretor do Secretariado 
de Leigos, esteve presente na segunda reunião. Ele destacou a 
ideia de que, ao falar das vocações maristas, nossa abordagem 
é tanto dos irmãos como dos leigos.
Nas duas reuniões, o Irmão Teófilo Minga ajudou na tradução. 
Participaram 29 animadores de pastoral vocacional, irmãos e 
leigos maristas.
Esse tipo de encontro continuará a ser realizado a cada dois 
meses.

CASA GERAL

CONSTRUINDO REDES: ENCONTRO
DE ANIMADORES DE PASTORAL VOCACIONAL

https://champagnat.org/pt/construindo-redes-encontro-de-animadores-de-pastoral-vocacional/
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Todos os anos a Conferência Episco-
pal promove um tema para reflexão 
especialmente durante a quaresma. 
Pela terceira vez os bispos propõem 
a educação como tema. Este ano o 
foco é sobre o Pacto Educativo Global, 
com o tema “Fraternidade e Educa-
ção”. A UMBRASIL e a Província Brasil 
Centro-Sul lançaram um site dedicado 
a aprofundar esse tema. Você pode 
visitá-lo através desse link 

Timor lesTe

No sábado, 2 de abril, os seis esco-
lásticos do país renovaram seus votos 
anuais em uma cerimônia na Casa 
Marista (formalmente chamada “Casa 
de Formação”). A cerimônia contou 
com a presença de todos os Irmãos 
de Baucau e alguns amigos. Para os 
irmãos Benjamin, Jacinto e Melquia-
no, foi a terceira vez que renovaram 
seus votos, enquanto os irmãos Ade-
lino, Gaspar e Isac fizeram a primeira 
renoção.

refugiados da ucraína

A FMSI, na Casa Geral, recolheu 
diversos materiais (comida, vesti-
dos, remédios, etc.) para ajudar aos 
refugiados da guerra na Ucrânia. As 
doações foram entregues, na terça-
-feira, à Paróquia romana S. Ilario de 
Poitiers, que as destinará aos refugia-
dos acolhidos na Itália.

composTela

Foram realizadas duas etapas do 
“Itinerário de Vida Marista”. A etapa 
“D2” foi em Sintra, Portugal. A Etapa 
D3 se realizou em Miraflores, Burgos 
(Espanha). O primeiro grupo teve 
como tema “Descobrindo as minhas 
emoções”, enquanto para o segundo 
o tema foi “descobrindo a profundi-
dade”.

A Província dos Estados Unidos 
concluiu o percurso de encontros 
regionais sobre a Vocação Marista 

Laical conforme o programa do Fórum 
Internacional. Os grupos se reuniram 
em Nova Jersey, Nova Iorque, Chicago, 
Miami e Brownsville. As pessoas que 
moram longe desses locais, se encontra-
vam virtualmente. Cada grupo expressou 
grande satisfação com o processo e com 
o diálogo dos encontros. As reuniões 
tiveram tempo para oração, discernimen-
to, partilha e outras atividades.

Vários participantes envolvidos seguem 
há tempo um percurso marista. Outros 

que acabam de chegar também contri-
buíram com suas próprias perspectivas. 
A participação de vários Irmãos contri-
buiu para aumentar a diversidade de 
pontos de vista.

Houve uma última reunião, um encontro 
virtual, que marcou a última sessão, que 
se realizou no dia 22 de março.

Os líderes farão uma síntese de todas 
as observações e redigirão o relatório 
provincial a ser apresentado ao Secre-
tariado dos Leigos, que está preparando 
a reunião presencial em Roma, em 
novembro.

ESTADOS UNIDOS

FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL 
NA PROVÍNCIA

champagnaT gloBal

A Rede Global Marista de Escolas, desde o início do ano, lança um boletim mensal 
com informações sobre as atividades que promove. Nesse endereço você encontra o 
arquivo dos boletins já publicados. Inscreva-se nesse link para receber os próximos 
números e assim ficar por dentro das iniciativas da Rede Champagnat Global.

https://conteudo.marista.org.br/campanha-da-fraternidade-22
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-na-provincia-de-estados-unidos/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-escolas-noticias/newsletter/
https://global.us20.list-manage.com/subscribe?u=a6d32775a68c619a8aa92c589&id=ff82401935
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CMI

LOGO DA REDE MARISTA
DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL

Em fevereiro passado, a Rede Ma-
rista de Solidariedade Internacional 
celebrou sua 2ª Assembleia. Um 

dos temas discutidos foi a possibilida-
de de ter um logotipo que nos desse 
visibilidade e unidade em todo o mundo 
Marista.

Das seis propostas que tivemos, uma 
delas teve maior número de apoio. 
Hoje, com esse comunicado, queremos 
apresentá-la a você. Publicamos com 
as iniciais da Rede nos dois idiomas: 
espanhol e inglês.

Estes são alguns elementos que se 
destacam no logotipo, criado pelo 
Departamento de Comunicação da 
Administração Geral:

Parte central: a cruz e os símbolos 
próprios da Administração Geral, centra-
dos em Cristo, e assentados sobre um 
triângulo com a cor azul escuro utilizada 
também pela Administração Geral.  
O símbolo do mundo que nos une como 
“família global”, dentro do qual se insere 
o “M” em referência ao nosso ser Maristas de Champagnat.
As letras que se encontram na parte inferior, “RMSI”, são as 
iniciais da RedeMarista de Solidariedadd Internacional.
Na parte superior encontramos quatro cores, que representam 
as cores das quatro áreas do Secretariado de Solidariedade 
(azul claro, para Direitos; verde, para Ecologia; amarelo, para 
Solidariedade; roxo, para Obras Sociais).
Na parte lateral, tanto à esquerda como à direita, se encontram 
duas faixas brancas, que querem simbolizar o apelo que essa 
rede sente às necessidades emergentes e, portanto, a possibi-
lidade de incluir outras áreas de trabalho dentro da Rede.  
A partir de agora, usaremos este logotipo para nos identificar-
mos como Rede, com base na simbologia que ele representa e 
que acabamos de descrever brevemente.

Responder com audácia às necessidades emergentes
São muitos os elementos que nos unem como família caris-
mática global. São muitas as iniciativas e ações que desen-

volvemos em favor dos mais vulneráveis   em nosso entorno. 
São milhares de pessoas comprometidas em viver o que o XXII 
Capítulo Geral nos disse tão belamente, no quinto apelo, de 
“responder com audácia às necessidades emergentes”, e que 
sinteticamente é explicado em 4 pontos:

• Abandonar velhos paradigmas… para tornar visível o amor 
do Pai no mundo de hoje;

• Converter nossos corações e flexibilizar nossas estruturas;  
• Comprometermo-nos firmemente na promoção e defesa 

dos direitos;
• Despertar a consciência ecológica, com o cuidado de 

nossa casa comum.
Mais uma vez, do Secretariado da Solidariedade, queremos 
agradecer a todos vocês que se sentem Maristas de Cham-
pagnat. Queremos agradecer-lhes o seu “fazer” solidário e, 
particularmente, o seu “ser” solidário para com o irmão em 
dificuldade.

https://champagnat.org/pt/logo-da-rede-marista-de-solidariedade-internacional/
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TIMOR LESTE: RENOVAÇÃO DOS VOTOS

ARGENTINA: SEMANA DE FORMAÇÃO NO 
COLEGIO SAN LUIS

COLÔMBIA: COLEGIO CHAMPAGNAT IPIALES

ESTADOS UNIDOS: RETIRO ANUAL “PARTILHANDO 
NOSSA MISSÃO” – ESOPUS

MÉXICO: COLÉGIO CERVANTES BOSQUE

mundo marista

BRASIL: COLÉGIO MARISTA DE BRASÍLIA 
(MARISTINHA)

BRASIL

PUCPR CONVIDA A UMA EXPERIÊNCIA DIGITAL
DE ORAÇÃO DURANTE ESTE TEMPO DE QUARESMA

DA Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR), através do 
Conselho de Identidade Institucio-

nal, convida o mundo marista a descobrir 
e participar de uma experiência digital de 
oração durante este tempo de Quaresma.

Cumprindo sua missão pedagógico-e-
vangelizadora, a Universidade Marista de 
Curitiba instalou em seu campus a Via 
Sacra PUCPR, composta por 15 painéis, 
cada um medindo 1,20 metros de largura 
por 2,40 metros de altura, criados pelo 
artista plástico Elvo Benito Damo.

Considerando a situação da pandemia de Covid-19 e as regu-
lamentações sanitárias visando sua contenção, a Universidade 
propôs a experiência da Via Sacra Digital PUCPR. Esse per-

curso conta também com legendas em inglês e espanhol. Essa 
experiência digital está disponível para acesso permanente 
da comunidade neste link.

https://identidade.pucpr.br/webapp/
https://identidade.pucpr.br/webapp/
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/pt
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/pt
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/pt
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/pt
https://www.facebook.com/ELVOBENITODAMO/
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/pt
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/pt
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/pt
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/pt
https://champagnat.org/pt/pucpr-convida-a-uma-experiencia-digital-de-oracao-durante-este-tempo-de-quaresma/
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CONFERÊNCIA SOBRE 
SEGURANÇA DIGITAL 
DISPONÍVEL na web.

No dia 15 de março, o 
grupo de Segurança Di-
gital da Rede de Escolas 
organizou uma confe-
rência sobre “Riscos 
digitais de crianças e 
jovens e educação pre-
ventiva na escola e em 
casa” que está disponí-
vel para os interessados   
em Champagnat Global/
Recursos/Contribuições 
Agora. Aproveite, apren-
da e compartilhe em sua 
comunidade educacional.

VISITE AGORÁ E EN-
CONTRE SUA OPORTU-
NIDADE!
SE LHE INTERESSA interagir com outros colegas do mundo 
marista sobre:
• O bem-estar digital no ambiente escolar e familiar…
• A promoção da prática de línguas…
• A criação de espaços de aprendizagem…
• A criação de projetos educacionais conjuntos internacio-

nais…
• O empoderamento dos estudantes

… Agorá é o seu espaço nos grupos de Internacionalização 
dos Estudantes, Educação e Segurança Digital, Aprendizagem 
de Línguas, O Terceiro Educador e o Conselho Estudantil Ma-
rista Global. NÓS VAMOS ESPERAR POR VOCÊ!

DIRETORES DA PROVÍNCIA DE COMPOSTELA CONHECEM 
MAIS SOBRE A REDE MARISTA GLOBAL DE ESCOLAS
Todos os diretores das escolas da Província Marista Compos-
tela se reuniram no dia 4 de março e tiveram a oportunidade 
de conhecer um pouco mais sobre a Rede Global Marista de 
Escolas. O Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do Secretariado de 
Educação e Evangelização do Instituto, aproveitou o convite 
para apresentar o Projeto na reunião geral realizada em León 
(Espanha). LER MAIS…

EQUIPE EUROPEIA DE EDUCAÇÃO COM A REDE GLOBAL 
DE ESCOLAS
No dia 7 de março, a Equipe Educativa Europeia se reuniu com 
a Rede Global Marista de Escolas para saber como promover 
o projeto em suas províncias. A Região Marista da Europa com 
sua estrutura e organização, com seus canais de comunica-
ção e com sua equipe humana conta com os recursos ideais 
para promover o trabalho em rede. Obrigado por aderir a esta 
iniciativa.

REUNIÃO DE DIRETORES DA ZONA LEVANTE (PROVÍNCIA 
MEDITERRÂNEA)
Aos poucos, os eventos da Rede Global Marista de Esco-
las estão se tornando presentes nos ambientes escolares 
maristas. Nesta ocasião, no dia 24 de março, os diretores 
do Levante, da Província Mediterrânea, aproveitaram a 
presença de Javier Llamas (de forma remota) para com-
partilhar como está se desenvolvendo a rede. A reunião se 
concentrou especialmente em conhecer as atividades que 
estão sendo desenvolvidas como Rede aberta: atividades 
específicas como webinars, cursos massivos… e atividades 
na plataforma Agorá, que permitem ingressar em um grupo 
que interage em torno de um tema com outros membros da 
comunidade Marista.

CHAMPAGNAT GLOBAL

REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-documentos-e-recursos/contribuicoes-agora/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-documentos-e-recursos/contribuicoes-agora/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-documentos-e-recursos/contribuicoes-agora/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-documentos-e-recursos/contribuicoes-agora/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-documentos-e-recursos/contribuicoes-agora/
https://agora.champagnat.global/?lang=pt_br
https://www.champagnat.global/pt/diretores-dos-colegios-de-compostela-conhecem-a-rede-global-marista-de-escolas/
https://champagnat.org/pt/esta-acontecendo-em-champagnat-global-3/
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Em 2019, por ocasião do lançamento da 
Rede de CPVs (Coordenadores Provin-
ciais do Voluntariado), em Roma, a comu-

nicação foi definida como uma das prioridades. 
Com o objetivo de compartilhar experiências 
e informações, trocar opiniões, esclarecer 
dúvidas e promover o voluntariado em nível 
provincial e interprovincial, o Departamento de 
Colaboração para a Missão Internacional (CMI) 
criou o grupo no Facebook “Voluntariado 
Marista”. Todos os Maristas de Champagnat (irmãos, leigos, 
voluntários, educadores…), que desejam colaborar efetiva-
mente na construção de uma cultura de solidariedade, estão 
convidados a se inscrever.

O voluntariado faz parte da vida e da missão marista
O voluntariado internacional marista é uma forma concreta 
de construção da família global, de participação na vida e na 
missão maristas.

O voluntariado é também, por natureza, um importante veículo 
para o desenvolvimento sustentável. Permite que pessoas e 
comunidades participem de seu próprio crescimento. Graças 
ao voluntariado, os cidadãos constroem sua própria resiliência, 
ampliam seus conhecimentos básicos e adquirem um senso de 
responsabilidade por suas próprias comunidades.

Contamos com sua ajuda para divulgar e compartilhar este 
novo canal de comunicação.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO CMI LANÇA GRUPO NO FACEBOOK PARA 
VOLUNTÁRIOS MARISTAS

No dia 6 de maio de 1872, um novo 
transbordamento do rio Gier fez o Ir. 
Francisco lembrar aquele de 1840. Na-
quela ocasião, havia feito o mesmo que 
o Padre Champagnat: levou um grupo 
de jovens irmãos à capela de Nossa 
Senhora da Piedade, recitando, na ida, 
o “miserere” e as litanias da Santíssi-
ma Virgem, no regresso. “Façamos o 
mesmo”, dizia. E durante a litanias da 
Virgem as chuvas cessaram. Quando 
saíram da capela, as águas no refeitório, 
que estava inundado, haviam baixado. 
Nesta ocasião, colocou dois escapu-
lários na janela do quarto. No mesmo 
instante, segundo testemunhas, a chuva 
cessou e o nível do rio baixou; o céu 
ficou claro e se dissipou todo temor. O 
muro da casa do noviciado caiu numa 
extensão de 12 metros, porém o edifício 
principal estava salvo.
Outros episódios 

Irmão Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto Marista

53. Transbordamento do Gier

https://champagnat.org/pt/voluntariado/
https://champagnat.org/pt/voluntariado/
http://www.facebook.com/groups/voluntariadomarista/
http://www.facebook.com/groups/voluntariadomarista/
https://champagnat.org/pt/voluntariado/
https://champagnat.org/pt/voluntariado/
http://www.facebook.com/groups/voluntariadomarista/
https://champagnat.org/pt/departamento-cmi-lanca-grupo-no-facebook-para-voluntarios-maristas/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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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

Os Irmãos Maristas da Província de Norandina celebra-
ram, no dia 19 de março, festa de São José, padroei-
ro do Instituto, a profissão perpétua do Irmão Juan 

Sebastián Herrera Salazar na capela do Instituto Champagnat 
de Pasto, na Colômbia.

A cerimônia foi presidida pelo Pe. Fernando Mesa e pelo Pe. 
Carlos Eduardo Correa, S.J. O Irmão Julián Olmo Miguel, 
delegado do Irmão Superior Geral, Ernesto Sánchez, recebeu 
os votos. “Em nome do Superior Geral e na companhia dos 
Irmãos da Província e do Instituto, dou-lhe as boas-vindas 
à nossa Família Marista como Irmão de votos perpétuos”, 
expressou o Ir. Julián, depois de agradecer ao Ir. Juan pela 

sua consagração, também em nome do Ir. Orlando Escobar, 
Provincial de Norandina.

Irmãos, leigos e familiares do Irmão Juan participaram da 
celebração. Virtualmente, também participaram Maristas de 
diversos países e comunidades.

Antes de ingressar nos Irmãos Maristas, o Irmão Juan Se-
bastián estudou no Colégio Marista de Cristo em Manizales 
e, depois de se formar em 2005, continuou sua formação 
marista e ingressou no noviciado em Medellín. Em 2013, fez 
seus primeiros votos. Atualmente, trabalha como educador no 
Instituto Champagnat, em Pasto.

NORANDINA

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IRMÃO
JUAN SEBASTIÁN HERRERA SALAZAR
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