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20 DE MAIO

INÍCIO DO ANO DAS VOCAÇÕES MARISTAS

P

ara celebrar o início do Ano das Vocações Maristas
(AVM), o Secretariado Irmãos Hoje preparou uma oração
que será entregue às comunidades e grupos maristas
como recurso para a abertura do AVM, em 20 de maio de
2022. A ideia é ter uma celebração homogênea em todo o
Instituto, respeitando ao mesmo tempo o contexto único de
cada país ou unidade administrativa.
A oração para a celebração consiste em várias leituras curtas
em torno
do tema
da vocação
e oferece
temas para
reflexão e
partilha. a
O vaso de
plantas será
usado como
o principal
símbolo da
vida marista,
porque os
maristas de
Champagnat
são convidados a cuidar
e gerar.
Termina

com a Oração do Ano das Vocações Maristas e um pedido à
Boa Mãe por sua proteção.
A oração já está disponível em nosso site. Ela também vem
com o guia para facilitar a animação.
No dia 20 de maio, o Secretariado organizará um evento
online para marcar o início do ano.
Nesse link você encontra outras informações sobre o Ano
das Vocações Maristas.

administração geral
■ Os Irmãos Óscar e Ken, conselheiros-gerais, terminam no
próximo domingo a visita à Província de Madagascar.
■ Os Irmãos João Carlos e Ben, Conselheiros-Gerais, até
quinta-feira, visitam as comunidades maristas da Alemanha e
da Bélgica.
■ O Comitê Executivo do Fundo Berford se reuniu na
residência do Distrito do Canadá na segunda e terça-feira.

Na terça e quarta-feira acontece a reunião do Conselho de Administração do mesmo Fundo, composto por
seis pessoas dos quatro continentes, que administra os
investimentos do Instituto. Os irmãos Jorge Gaio, Gregorio
Linacero e Libardo Garzón, juntamente com Flavia Angi, do
Economato Geral, estão no Canadá para participar dessas
reuniões.
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MÉXICO CENTRAL

ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE MARISTA
DE QUERÉTARO APRESENTAM PROJETOS ECOLÓGICOS

C

om o objetivo de promover o cuidado com a
Terra, a Universidade Marista de Querétaro
promove projetos ecológicos e, como parte
deste programa, alguns estudantes universitários
apresentaram suas propostas para o desenvolvimento
de ecotecnologias a partir do que é considerado lixo.
Os projetos apresentados foram:
1) “Telhado verde otimizando custos” com substrato
de casca de coco, para neutralizar o impacto urbano
e recuperar áreas verdes.
2) “Do lixo eletrônico à Energia Renovável”. A partir
de lixo eletrônico, papelão e madeira, os estudantes
constroem uma célula fotovoltaica.
3) “Energia solar aplicada, em um fogão
solar” feito de caixas de papelão, vidro
e alumínio é considerado um fogão que
frita, gratina, cozinha e assa alimentos.
4) “Do céu para a escola”. Coletor de
água pluvial para irrigação da horta
escolar.
5) “Eco-Moda”. Confecção e e costumização de roupa em desuso para lhe dar
uma segunda oportunidade.
6) “Espuma, um Contaminante Anônimo”. Desenvolve a conscientização sobre o uso de produtos de limpeza domésticos e de
higiene pessoal. Eles ensinam que espuma não é sinônimo de
limpeza e é um contaminante que esgota o oxigênio da água.
7) “Aquaponia” como alternativa alimentar sustentável. (Em
nível piloto, limpa o tanque de peixes e mantém um ciclo
purificado).

		

As atividades promovidas pela Universidade
Marista visam desenvolver projetos ambientais para o aproveitamento eficiente dos
recursos naturais e materiais; e, da mesma
forma, promover a educação ambiental na
comunidade educativa sobre o uso sustentável dos recursos naturais e materiais
diversos para o dia a dia.

Entre seus projetos, a Universidade Marista de Querétaro também conta com o Serviço Marista de Apoio Social (SEMAAS),
que promove a assistência social aos menos favorecidos e
ações de conscientização ecológica e cuidado com o meio
ambiente.

Irmão Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto Marista

58.

O Instituto com a morte do Irmão Francisco

Com a morte do Irmão Francisco, desapareceu a primeira geração que governou o Instituto, ou seja, os Irmãos
que haviam sido formados pelo próprio Padre Champagnat. Com o falecimento do Irmão Francisco, o Instituto
está devidamente fundado e consolidado, e é formado por aproximadamente 2.500 Irmãos, que lecionam para
mais de 80.000 alunos, em 565 escolas.
O Instituto estava dividido em 8 províncias: Saint-Genis, Hermitage, St. Paul, Aubenas, North, Bourbonnais, Ilhas
Britânicas e a do Oeste, além das missões da Oceania. Além disso, havia um grande número de formandos: uns
600 noviços, cerca de 130 postulantes e perto de 190 juniores.
Outros episódios
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notícias breves

estados unidos

16 membros das equipes de centros
educativos da Província (Marist
Eugene, Mount Saint Michael
Academy. Archbishop Molloy High
School, Christopher Columbus High
School, Saint Joseph Regional High
School, Saint Joseph Academy e
Central Catholic High School) participaram, na semana passada do
retiro “Sharing Our Call”. Entre os
facilitadores estavam Alice Miesnik,
Ir. Hank Hammer, Ir. Michael Flannigan, Tim Hagan, Matt Fallon e Ellen
Salmi VanCLeef.

COMPOSTELA

A PROVÍNCIA PROMOVE
A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
O CUIDADO COM A CASA COMUM

Mediterránea
Durante o último final de semana de
abril, 44 pessoas (10 irmãos e 34
leigos) do Líbano, Itália e Espanha
realizaram a fase provincial do
Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical, em Guardamar.
Participando de maneira virtual, Raúl
Amaya, diretor do Secretariado de
Leigos, convidou aos participantes
a refletir sobre o sentido da vocação marista que vivem e sublinhou
a necessidade de criar itinerários
e processos de acompanhamento
vocacional.

Oceania e Asia
O primeiro dos três Encontros
Inter-regionais foi realizado no dia
26 de abril, com 50 participantes das duas regiões que tiveram
a oportunidade de destacar a
vocação leiga marista. A iniciativa
faz parte do processo do Fórum
Internacional. Os participantes
compartilharam o seu contexto de
vida marista, onde se encontram
no desdobramento da história
marista, e ficaram desejosos de
outras oportunidades para encontros como este.

A

Província Marista de Compostela
está avançando em seu objetivo
estratégico de conscientizar sobre
o cuidado da casa comum em todas as
suas obras educativas. O Marco eco2social defende “o despertar e o desenvolvimento da consciência eco e social a
partir de uma perspectiva integradora
e cristã que promove a solidariedade, o
consumo responsável e a sustentabilidade”, em linha com um dos apelos do XXII
Capítulo Geral, que pede para responder
às necessidades emergentes.
Neste sentido, os coordenadores “eco-sociais” estão promovendo a sustentabilidade ecológica nas comunidades
educacionais, através do intercâmbio de
ideias, boas práticas, experiências e projetos nas diversas etapas educacionais
ligadas às Metas de Desenvolvimento
Sustentável e ao cuidado de nossa casa
comum. E, muito em breve, eles lançarão
a horta infantil, as hortas verticais nas

escolas primárias e o projeto zero desperdício.
As iniciativas têm 5 linhas principais de
ação: pessoas, planeta, prosperidade,
paz e alianças. Veja aqui a o projeto
apresentado on-line há algum tempo,
com a participação do Ir. Ernesto Sanchez, Superior Geral.
Com o objetivo de compartilhar projetos eco2sociais com outras escolas,
a Província de Compostela, com suas
14 escolas em Castilla y León, Galiza e
Astúrias, aderiu à Plataforma Natives.
Como resultado desta aliança, as escolas
maristas podem agora compartilhar
suas iniciativas eco2sociais com outras
escolas.
O objetivo a médio prazo é fazer do eco2social uma consciência transversal que
permeia toda atividade sem a necessidade de encorajamento explícito.
11 I MAIO I 2022
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FUNDAÇÃO MARISTA PARA A SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL

DELEGAÇÃO DA FMSI NO MALAUÍ
PARA AVALIAR OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO

O

diretor da FMSI, Andrea Rossi, juntamente com
o Ir. Mark Omede, diretor Adjunto do Secretariado de Missão e Evangelização, e Rita Pala, da
equipe da FMSI, viajaram ao Malauí para uma visita de
monitoramento do projeto “Equidade de acesso à educação de qualidade para meninas e crianças desfavorecidas no Malauí”, apoiado por Misean Cara. A equipe
visitou duas das 7 escolas envolvidas no projeto e
pôde encontrar alunos, professores, pais e diretores de
escolas. O projeto visa garantir a igualdade de acesso à
educação de qualidade, especialmente para meninas,
em uma área onde isso muitas vezes não é garantido.
Fundação Marista para a Solidariedade Internacional
A FMSI é uma Fundação da Administração Geral do Instituto
Marista e trabalha mundialmente para promover uma nova
mentalidade e iniciativas concretas em benefício das crianças e
jovens, especialmente os mais indefesos e abandonados para
fazer do mundo um lugar melhor para as crianças e jovens.
Atualmente, a FMSI e o Secretariado de Educação e Evangelização dos Irmãos Maristas estão implementando em conjunto
dois projetos no Malauí, que têm como objetivo enfrentar as
barreiras que impedem o acesso à educação no país a estudantes desfavorecidos, especialmente meninas.
Andrea Rossi disse que o objetivo da visita da equipe foi o de
apreciar a contribuição que os Irmãos Maristas estão fazendo
para melhorar a qualidade e o acesso à educação de cada
criança. “Como uma organização baseada nos direitos da
criança, nossa maior preocupação é sempre o bem-estar das
crianças em todos os países onde os Irmãos Maristas estão
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presentes. Portanto, nossa visita ao Malauí nos dará a oportunidade de compreender e apreciar os desafios que as crianças
estão enfrentando e como melhor podemos trabalhar com
nossas partes interessadas, como o governo, para assegurar
que cada criança tenha acesso a uma educação de qualidade”,
disse Andrea.
“Queremos combater o abandono escolar e melhorar a qualidade da educação nas escolas públicas do Malauí e de qualquer
outro país onde os Irmãos Maristas estejam presentes. Queremos criar programas de resiliência e atividades geradoras
de renda como uma forma de garantir a sustentabilidade do
projeto”, sublinhou o diretor da FMSI.
O Diretor de Educação, Juventude e Esportes do Conselho
Distrital de Salima, Alfred Hauya, declarou que menos de um
quarto dos alunos que têm o Certificado de Conclusão do Ensino Primário chegam ao ensino médio devido à falta de espaço.
Hauya, portanto, pediu à delegação que considerasse apoiar o
governo na construção de albergues e blocos de salas de aula
adicionais para facilitar o aumento do número de alunos que
estão sendo selecionados para as escolas secundárias.
Em suas observações, a Comissária do Distrito de Salima,
Grace Chirwa-Kanyimbiri, garantiu à FMSI que seu conselho
fornecerá o apoio necessário para que o projeto alcance seus
objetivos.
Atualmente, os Irmãos Maristas estão implementando suas
intervenções nos seguintes colégios: Likuni Boys Secondary
School, em Lilongwe; Champagnat Community Day Secondary
School (CDSS) e Marist Secondary School, em Dedza; St. Charles Luwanga Secondary School, em Balaka; Zomba Catholic
e Mayaka Community Day Secondary Schools, em Zomba; e
Msalura and Mafco CDSSs em Salima.
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mundo marista
BRASIL: ENCONTRO DA EQUIPE DIRETORA DA
REDE DO VOLUNTARIADO

BRASIL: VIGÁRIO-GERAL ENCONTRA
FORMADORES E CANDIDATOS À VIDA
RELIGIOSA MARISTA EM CURITIBA

ESPANHA: FÓRUM MARISTA INTERNACIONAL
SOBRE A VOCAÇÃO LEIGA, EM GUARDAMAR

MALAWI: MARIST SECONDARY SCHOOL

AUSTRÁLIA: ST JOSEPH’S SCHOOL, NORTHAM

BÉLGICA: IRMÃOS JOÃO E BEN VISITAM OS
IRMÃOS DE GENVAL

IBÉRICA

OTRA MIRADA, UM PODCAST PARA
UMA LEITURA DE FÉ DA REALIDADE

A

Escola de Espiritualidade da Província Ibérica apresenta o
novo programa mensal de podcast “Otra Mirada”. É um
projeto que nasceu com o objetivo de servir à comunidade marista, e a quem quiser vir compartilhar este espaço
conosco, a se posicionar como cristão diante da realidade.
Este programa de podcast, que já começou, tem como objetivo
aliar notícias, formação e espiritualidade. Porque viver animado pelo Espírito supõe estar aberto à ação do Deus de Jesus
na vida cotidiana, sentir sua presença nos acontecimentos da
história e aprender a olhar para ela com os olhos da fé.
Por isso, queremos criar um espaço de reflexão e escuta atenta, de diálogo sereno sobre questões atuais que nos desafiam.
Queremos propor outro olhar sobre a realidade, um olhar que
muitas vezes deixamos de lado neste mundo complexo, acelerado e barulhento. Queremos que o nosso seja um olhar lento,
calmo, crítico, compassivo e construtivo; um olhar de fé que
nos ajude a nos situar na realidade e a ela responder.
O primeiro podcast foi publicado no início de maio e conta com

a colaboração de Joseba
Louzao, que nos ajuda a entender as chaves da invasão
da Ucrânia pela Rússia e a
nos situarmos em tudo isso a
partir de uma visão de fé da
realidade.
O programa pode ser acessado nas seguintes plataformas: IVOOX, SPOTIFY
Por detrás destes podcasts estão as pessoas que compõem a
equipe da Escola de Espiritualidade da Província Ibérica, mas
também toda uma rede de colaboradores habituais, pessoas
boas, competentes e generosas que nos acompanharão e
ajudarão nesta aventura.
A partir de agora, se você quiser, tem um encontro todo mês
com Otra Mirada, um podcast de pessoas inquietas para uma
leitura de fé da realidade.
Ángel Fernández, Escola de Espiritualidade da Província Ibérica
11 I MAIO I 2022
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SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

DIRETORES VISITAM REALIDADES MARISTAS NO BRASIL

O

s irmãos Francis Lukong e Ángel Diego, diretores
do Secretariado de Solidariedade da Administração Geral, visitamos uma parte da realidade
marista no Brasil. De 25 de abril a 2 de maio, tivemos
a oportunidade de conhecer algumas pessoas e obras
maristas mais diretamente envolvidas na solidariedade. Após dois anos de pademia, finalmente pudemos
começar a visitar e conhecer realidades maristas pelo
mundo afora.
A riqueza do encontro pessoal foi a nota dominante durante todos os dias da visita. Tivemos a oportunidade de
conhecer e interagir com muitas pessoas, com muitos
maristas, com muitas crianças e jovens que estão em
nossas obras.
Tivemos a oportunidade de conhecer as realidades de
Brasília e Porto Alegre, assim como algumas cidades
próximas. Também pudemos nos reunir com a UMBRASIL, que
organiza a colaboração entre as três Províncias Maristas do
Brasil. Tivemos reuniões com coordenadores provinciais, com
educadores sociais, com crianças e jovens que são os beneficiários da ação solidária como Instituto Marista.
Foi um momento de encontro que também nos deu a oportunidade de transmitir a maneira de entender e organizar a
solidariedade na Administração Geral. Pudemos aprender
uns com os outros e descobrir como continuar colaborando
e trabalhando em rede nos próximos meses. A solidariedade
não é única, mas é feita através das diferentes maneiras que

temos, como maristas, de sair ao encontro daqueles que estão
em necessidade. Crianças e jovens nos unem, assim como um
entendimento comum das relações e da missão.
Queremos agradecer a todos os maristas de Champagnat
que nos acolheram e nos acompanharam: obrigado por sua
disponibilidade, sua proximidade, seu senso de família. Somos
especialmente gratos por seu ser maristas no dia-a-dia.
Agradecemos especialmente a Leonardo, Paulo e aos irmãos
Iranilson e José: obrigado pela acolhida fraterna e marista nas
comunidades provinciais de Brasília e Porto Alegre.
Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado de Solidariedade

Irmãs Maristas
As Irmãs Maristas, durante o XXX Capítulo Geral, que se
realiza em Nemi, de 24 de abril até 15 de maio, elegeram,
no dia 8 de maio, o novo governo geral. Ele será formado
pela Irmã Sylvette Mané, Superiora Geral, e suas conselheiras, Irmãs Silvia Sanz de Diego, Mari Aranda Sánchez-Lara e
Kate McPhee.

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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