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O SECRETARIADO DE EDUCAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

REUNIÃO DA EQUIPE PARA A REVISÃO
DO DOCUMENTO MISSÃO EDUCATIVA MARISTA

A

equipe para a revisão do documento “Missão Educativa
Marista – Um projeto para o nosso tempo” se reuniu em
L’Hermitage, França, de 3 a 8 de abril de 2022, para
continuar as discussões sobre as atualizações do documento,
que foi iniciado em junho de 2021. A escolha da casa mãe do
Instituto, Notre Dame de l’Hermitage, como local para este encontro não foi coincidência, pois a equipe graças ao local pode

se conectar com o início da fundação do instituto, fato que dá
inspiração para o trabalho a ser feito.
Cada dia de trabalho foi uma oportunidade para a equipe
explorar o documento, fazer sugestões, ouvir uns aos outros e
afinar diferentes áreas que precisavam de atenção. O Secretariado de Educação e Evangelização organizou as sessões

administração geral
■ Os Irmãos Óscar e Ken, Conselheiros-Gerais, terminaram
a visita ao MIC, em Nairóbi.
■ Os Irmãos João Carlos e Ben, Conselheiros Gerais links
com a Região Europa, visitam, durante essa semana, as
comunidades maristas da Hungria.

■ Na quinta-feira começou o Capítulo da Província East
Asia, com a tomada de posse do Ir. Allan De Castro como
provincial. Os irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, Josep Maria
e Sylvain, Conselheiros-Gerais, participam do encontro nas
Filipinas, que terminará no domingo.
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enquanto o Ir. Joe McKee foi convidado a acompanhar o grupo.
Ele compartilhou generosamente suas ideias e foi muito eficaz
na orientação da caminhada do grupo.
A equipe encerrou os trabalhos no dia 8 de abril com uma
avaliação do percurso que havia sido feito até então. Cada
participante teve a oportunidade de se expressar e, como nos
outros encontros, este foi também uma experiência muito rica.
O encontro terminou oficialmente no quarto do Pe. Champagnat, onde a equipe teve um momento de recolhimento, oração
e ação de graças a Deus por tudo o que pode realizar durante

estes dias. O som do rio Gier, que entra através da janela
aberta do quarto do fundador, lembrou à equipe o frescor da
missão e um chamado a um compromisso renovado com o
ministério através da atualização do documento sobre a missão
educativa marista.
O trabalho ainda não terminou; há muito a ser feito. As sessões
continuarão de maneira virtual até que o grupo chegue a um
consenso. A equipe confia que é obra de Deus, e Ele a acompanhará até que tenham a proposta final desse importante
documento para os Maristas de Champagnat.

Os integrantes da equipe são os seguintes: Adriana Kampff (Brasil Sul-Amazônia), Amaya Espuelas (Ibérica), Ir. Ángel Diego García
(Administração-geral), Bartolomé Gil Garre (Mediterrânea), Ir. Ben Consigli (Conselho-geral), Ceciliany Alves Feitosa (Brasil Centro-Sul), Ir. Hank Hammer (Estados Unidos), Joan Palma (East Asia), John Robinson (Austrália), Ir. Luis Carlos Gutierrez (Vigário-geral), Ir. Michael De Wass (South Asia), Ir. Nchang Cho (Afrique Center-Est), Ir. Salvador Hidalgo (Compostela) e Ir. Valdícer Fachi
(Administração-geral).
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notícias breves

Arco Norte
No documento “Orientações sobre
a Pastoral Migratória Intercultural”,
o Vaticano inseriu um livreto com
exemplos de melhores práticas no
trabalho com migrantes e refugiados
em vários continentes. Entre eles
está “The Encuentro Project”, no qual
a comunidade marista interprovincial
de El Paso, Estados Unidos, está
envolvida.

FILIPINAS

MARISTAS DE MARIKINA SE REÚNEM
PARA COMPARTILHAR A VOCAÇÃO

França
O Ir. Rafael Ferreira, de Brasil
Centro-Norte, é o novo membro
da comunidade mãe do Instituto, o
Centre d’Accueil l’Hermitage. Além do
Ir. Rafael, os membros da comunidade, atualmente, são os Irmãos Benito
Arbues, Eladi Gallego, Manel Castillo,
Maurice Berquet (superior), Maurice
Goutagny, Maurice Paul Razanandro e
Miquel Cubeles Bielsa.

A

Brasil Sul-Amazônia
O Centro Marista de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente da província promove, no dia 5
de maio, a 7ª edição do Seminário
A Escola e o Sistema de Justiça,
com a temática “Uso de imagens
de crianças e adolescentes pelas
instituições de ensino”. O evento será
online, das 8h30 às 17h. A inscrição
pode ser feita nesse link até o dia 3
de maio.

comunidade de leigos e leigas
marista de Marikina, nas Filipinas,
reuniu-se em 11-12 de abril para
uma sessão do Fórum Internacional sobre a vocação marista laical, com o tema:
Acolher, Cuidar, Viver e Compartilhar
nossa vocação. Entre os vinte e cinco leigos maristas presentes estavam administradores, responsáveis da educação na
escola, membros do MChFM, professores
e funcionários.
Sob a orientação das animadoras Agnes
Reyes e Marjorie Raneses, os participantes participaram de atividades de formação. Foram sublinhadas a espiritualidade
marista, mariana e apostólica, a vida e o
carisma de São Marcelino Champagnat e
a vocação como leigos maristas.
Cada participante pôde compartilhar sua
reflexão sobre sua jornada vocacional
através de atividades artísticas e outras
intervenções de grupo que os ajudaram a

falar das próprias experiências, dificuldades, lutas, triunfos, objetivos e missão.
Os participantes compartilharam artigos/
materiais sobre a família baseados na fé,
no processo da caminhada espiritual e na
união e na pertença.
Também participaram os Irmãos Luis
Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, e Josep
Maria Soteras, Conselheiro Geral, que
visitam nesses dias a Província East Asia.
O Ir. Allan De Castro, Provincial eleito,
também esteve presente.
A reunião terminou com um diálogo
amigável, onde os participantes foram
lembrados pelo Ir. Josep Maria de que
para fortalecer a comunhão entre irmãos
e leigos maristas devemos REZAR,
COMER e AMAR juntos. Os participantes
ficaram cheios de entusiasmo, se sentiram conectados e parte de um grupo,
inspirados e motivados a continuar sendo
Leigos Maristas no caminho de Maria.
22 I ABRIL I 2022
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AUSTRÁLIA

150º ANIVERSÁRIO DA PRESENÇA MARISTA

O

s maristas da Austrália comemoraram seus 150 anos
de presença no dia 8 de abril com uma missa solene na Catedral St Mary’s, Sydney. Irmãos Maristas,
professores, pais, ex-alunos e atuais e outros colaboradores
maristas estiveram presentes para agradecer a Deus e à Boa

Mãe Maria, que abençoou a missão educativa marista na
Austrália. O arcebispo de Sydney, Dom Anthony Fisher, foi o
celebrante principal. O arcebispo de Melbourne, Dom Peter
Comensoli, também concelebrou, junto com Dom Mark
Edwards OMI, bispo de Wagga Wagga, que é membro do

Busto do Ir. Ludovic Laboureyras,
pioneiro dos Irmãos Maristas na Austrália
Aproveitando a ocasião, antes da missa na Catedral de St
Mary’s, um grupo de cerca de 120 pessoas se reuniu na praça
ao lado do St Patrick’s Church, uma paróquia cuidada pelos
Padres Maristas, para a inauguração e bênção de um busto
de bronze do Irmão Ludovic Laboureyras, Fundador da Educação Marista na Austrália, em 1872. O busto é um projeto dos
Padres Maristas da Austrália e foi realizado pelo escultor Roger
Apte.
Além dos irmãos e leigos maristas, estavam presentes também ex-alunos de St Patrick’s Harrington Street, paroquianos, diretores
de escolas maristas e membros da Sociedade de Maria: Pe. Michael Whelan (idealizador do projeto), Pe. Tony Corcoran (Provincial) e Pe. Peter McMurrich, que conduziu a cerimônia. Os atuais estudantes do St Patrick’s Church Hill foram os anfitriões.
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mundo marista
BRASIL: COLÉGIO MARISTA CHAMPAGNAT –
TAGUATINGA

QUÊNIA: IRMÃOS DO 4º ANO DE FORMAÇÃO NO
MIC, COM O IR. ÓSCAR MARTÍN

COLÔMBIA: GRUPO DE LEIGOS MARIA FALOR DE
ESPERANÇA, IBAGUÉ

BOLÍVIA: PASTORAL INFANTIL E JUVENIL
MARISTA

Comitê de Formação Marista, Dom Vincent Long e Dom Terry
Brady.
O Ir. Peter Carroll, provincial, nas palavras proferidas no final da
missa agradeceu ao arcebispo de Sydney por ajudar no desenvolvimento de escolas para jovens australianos, aos irmãos para
levar adiante o carisma de Champagnat, às dioceses do país por
promover a educação católica, aos pais que confiam seus filhos
aos maristas, aos estudantes, aos professores, ao pessoal, aos
colegas, mulheres e a todos que colaboram e estão à frente da
educação marista e apoiam a missão na Austrália.
O Ir. Peter também lembrou que “o primeiro grupo de Irmãos
Maristas chegou à Austrália em 1872 com poucos recursos.
Graças à fé e paciência, perseverança e colaboração, imaginação e energia, contando com a bênção de Deus e a presença
sempre de Maria, a Boa Mãe, foi possível criar algo que continua mesmo além de nós ” (leia aqui as palavras do Ir. Peter,
em inglês).
“Parabéns a toda a família marista por esta ocasião maravilhosa. Vocês têm feito muito bem a muitos jovens nesta terra,
durante 150 anos. Deus abençoe a todos vocês”, disse o

FILIPINAS: MARCELLIN YOUTH CENTER, GENERAL
SANTOS

FRANÇA: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

Arcebispo Fischer, que terminou a missa com a expressão em
latim ‘Ad Multos Annos’.
Após a missa, os presentes participaram de um coquetel para
celebrar de maneira festiva o aniversário.
A missa foi transmitida também em streaming, para que todos
pudessem participar.
O vídeo está disponível no YouTube.
Durante este ano, outros eventos celebrarão este marco
histórico. O Dia Champagnat e a Festa da Assunção darão às
comunidades locais a oportunidade de celebrar juntos e com
os colaboradores locais. As celebrações de jubileus de vida
religiosa, tradicionalmente feitas em junho-julho na Província,
assumirão um tom especial marcadas por esse evento. Serão
também lançados dois livros: Sub Tuum, a História dos 150
anos de presença e a edição revisada de “Bons Cristãos e
Bons Cidadãos”, que traçará o perfil de todas as escolas em
que atuaram e atuam os Irmãos Maristas na Austrália. E no
final do ano, o Instituto Marista se despede da Província da
Austrália e dá as boas-vindas à Província Estrela do Mar, em 8
de dezembro.
22 I ABRIL I 2022
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PJM REALIZA ENCONTRO PRESENCIAL COM OS ANIMADORES

D

epois de 2 anos de encontros
online, cerca de 120 pessoas da
Pastoral Juvenil Marista (PJM) da
Província Brasil Sul-Amazônia se reuniram presencialmente, em 1º de abril, na
Casa Marista da Juventude, em Porto
Alegre. Foi um encontro para novos animadores, que teve como interlocutores
adolescentes e jovens que assumiram

o serviço da animação em 2022 e têm
a função de dinamizar as atividades
realizadas nos grupos presentes nos Colégios, na PUCRS e nas Unidades Sociais
onde existem grupos de jovens.
Ao longo do dia, os participantes compartiram a própria vida e refletiram sobre o que
significa para a própria vida o comprometimento com estar à frente de um grupo de

jovens maristas. Nesta perspectiva, foram
propostas abordagens a respeito do desenvolvimento integral da pessoa, do serviço
de animação em relação ao processo da
PJM e da vivência em grupo.
O evento foi organizado pela Equipe
Provincial da PJM, grupo composto
por Irmãos e colaboradores maristas,
além de jovens que são indicados como
animadores. Todos os momentos foram
realizados a partir de partilha em pequenos grupos, dinâmicas e construção
coletiva de conhecimento.
Pastoral Juvenil Marista
A PJM está presente em todas as
três províncias do Brasil. Na Província
Sul-Amazônia se encontra em 27 instituições. É uma organização juvenil que
experiencia o desenvolvimento integral
da pessoa, a formação de lideranças, a
socialização, a construção da consciência crítica, a vivência da espiritualidade
cristã e do carisma marista.
Leia mais no site da Província
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LAVALLA200>

COMUNIDADE DE TABATINGA PROMOVE AÇÕES EDUCATIVAS

E

m comunhão
com o sonho
de São Marcelino Champagnat de
formar bons cristãos
e bons cidadãos, a
comunidade LaValla200> de Tabatinga,
no Brasil, promove o
projeto Redes, que
objetiva ser presença
significativa entre as
crianças e jovens em
situação de vulnerabilidade na tríplice
fronteira entre Brasil,
Colômbia e Peru,
promovendo e acompanhando a formação
escolar, seu protagonismo e a defesa de direitos.
O projeto quer ser um espaço de educação, lazer, convivência
e de reforço escolar. Conta também com parceiros voluntários.
Como estrutura para apoiar o projeto, criou-se o Centro Marista, um espaço físico que permite a realização de atividades
educativas. Trata-se de uma iniciativa fundamental, considerando o contexto social da cidade de Tabatinga, onde faltam
espaços seguros e atividades
educativas voltadas para
crianças ou adolescentes. “O
Centro Marista vem ocupar um
importante papel ao oferecer
momentos de lazer, direcionados não somente para a diversão, mas também à formação
humana de cada pessoa”,
afirma Sthefany de Sousa, uma
das voluntárias do projeto.
O projeto Redes compreende
sua operação a partir de dois
enfoques. Em relação às crianças, adolescentes e jovens o
foco consiste na atuação educativa, com apoio de leigos e
voluntários na realização de atividades de reforço escolar, aulas
de inglês e espanhol e momentos recreativos. Do ponto de vista das lideranças de bairros, comunidades eclesiais e professores, oportuniza momentos formativos e de escuta com foco no

desenvolvimento integral. Essa perspectiva também abrange as
pautas ligadas à garantia de direitos das comunidades indígenas e ribeirinhas da região, tendo como fio condutor o cuidado
com a Casa Comum à luz do conceito de ecologia integral.
Para Jaelen Vale, mãe de duas crianças assistidas pelo Centro
Marista, o Projeto Redes realiza sonhos a partir das oportunidades que oferece e pelo comprometimento com que os voluntários/as atuam. “Ensinam muito
bem, tem paciência para explicar
cada detalhe quando algum
aluno não consegue entender. É
muito gratificante! É uma enorme
alegria!”. Inspirada pela participação das filhas no projeto, Jaelen
também começou a participar
das atividades promovidas pela
iniciativa: “Nunca irei desperdiçar
meu tempo em outras coisas além
dos meus estudos!”, comenta.
A comunidade Lavalla200> de
Tabatinga é formada atualmente por Mayra Gutiérrez (México
Occidental) e Ir. Luke Fong (Distrito Pacífico, Fiji). No final de
abril, está prevista a chegada de um casal brasileiro como
voluntários.
Veja outros detalhes nesse link.
22 I ABRIL I 2022
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Irmão Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto Marista

55.

Morte dos companheiros de caminho

Pouco a pouco os primeiros Irmãos Maristas foram morrendo. O
Irmão Francisco terá que enterrar
todos os Irmãos que foram seus
companheiros na casa de La Valla,
quando Marcelino Champagnat os
convidou a “Ser Irmãos”.
O primeiro Irmão do Institu
to, Irmão Luís (Audrás), faleceu
em Notre Dame de l’Hermitage, em
3 de agosto de 1847.
O Irmão Lorenzo (João Cláudio
Audras) faleceu em 8 de fevereiro
de 1851, aos 58 anos, também em
l’Hermitage. O Irmão João Batista
escreve: “Antes de morrer, o Irmão
Lorenzo disse ao Irmão Francisco,
que se preparava para partir para
Paris para ativar os procedimentos
de autorização: Não se preocupe; quando eu estiver lá em cima com o padre Champagnat, verá como resolvemos o assunto entre nós dois”.
O Irmão Antonio (Couturier) faleceu em 7 de março de 1851, em Ampuis, onde foi sepultado. Em sua circular de
3 de julho de 1851, o Irmão Francisco escreveu: “Vejam, queridos Irmãos, partem nossos anciãos, aqueles que
o Padre Champagnat havia formado e que tinham plenamente seu espírito, o espírito original da Sociedade: em
menos de um mês perdemos os dois membros mais velhos da comunidade (Irmão Lorenzo e Irmão Antonio).
Peçamos a Deus que viva e se perpetue entre nós o espírito desses bons irmãos, sua piedade simples e sincera,
seu zelo pelo ensino do catecismo, seu amor à pobreza e à simplicidade, às regras e costumes do Instituto, sua
dedicação a todos os seus interesses, seu respeito, sua submissão e apego aos que têm que os guiar. É verdade
que essas virtudes brilharam, de modo particular, nos bons Irmãos Lorenzo e Antonio cuja morte lhes anunciamos... São verdadeiros irmãos de Maria e devemos fazê-los viver de novo na Sociedade, imitando suas virtudes
e conservando seu espírito”.
O Irmão Estanislau (Claudio Fayol) faleceu em Notre Dame de l’Hermitage, em 2 de novembro de 1853. E algum
tempo depois, o Irmão Bartolomé (Badard) faleceu em 5 de julho de 1877, aos 78 anos.
Também morreram antes dele seus companheiros no governo do Instituto: o Ir. João Batista (Furet), seu assistente, morreu em Saint-Genis, em 5 de fevereiro de 1872; e o Ir. Luis-Maria (Pierre-Alexis Labrosse), seu assistente, vigário e sucessor no governo, faleceu em 9 de dezembro de 1879. O Irmão Francisco expressará nesse
dia: “Agora meus dois assistentes estão no céu. Tudo o que tenho a fazer agora é ir e me juntar a eles”.
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
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