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ABERTURA DO ANO VOCACIONAL MARISTA

O

Ano das Vocações
Maristas foi lançado em
20 de maio com três
reuniões via Zoom realizadas
às 6:00, 14:00 e 22:00 horas,
horário de Roma. A programação, apresentada pelo Secretariado Irmãos Hoje com a
colaboração do Departamento
de Comunicações, também foi
transmitida ao vivo no canal
YouTube do Instituto.
As partes ao vivo foram apresentadas pelos irmãos Ángel
Medina e Lindley Sionosa, diretores do Secretariado Irmãos
Hoje, que fizeram a introdução, a conclusão e as breves intervenções entre os diversos segmentos. Todas as outras partes
foram pré-gravadas, embora em uma das videoconferências,

senão em todas, as pessoas que intervieram estivessem presentes como participantes.
O Irmão Ernesto Sánchez, Superior-Geral, foi o primeiro a dar
sua mensagem. Ele disse que o Ano das Vocações Maristas
é um momento em que queremos celebrar e agradecer o
presente que recebemos como maristas de Champagnat. Ele

administração geral
■ No dia primeiro de junho começa o Program Gier, para
irmãos com ao menos 5 anos de profissão perpétua, com 26
participantes. A equipe que acompanha esse programa de
formação permanente chega essa semana, formada pelos
Irmãos José Miguel Caballero, de Norandina, e Tony Leon, de
Austrália.
■ Durante essa semana os diretores do Secretariado de
Solidariedade, Irmãos Ángel Diego e Francis, participam
em diferentes eventos: na segunda-feira, participaram da
Assembleia Geral do Centro Católico Internacional de Genebra; na terça-feira, estiveram presentes no grupo de trabalho
“educação em solidariedade”, grupo de língua espanhola e
portuguesa; na quarta-feira, participam da reunião do Comitê
Executivo da Rede marista de Solidariedade Internacional; na
quinta-feira, participam do IV Seminário sobre “aprendizagem
e serviço”, promovido pela rede “coração solidário”.
■ Na quarta e quinta-feira, no México, o Ir. Carlos Alberto, diretor do Secretariado de Educação e Evangelização,
participará da V Assembleia da Rede Internacional de Editoras

Maristas. O Ir. Ernesto, superior-geral, participará do encerramento do encontro.
■ Na quarta-feira, Andrea Rossi (FMSI) e os Irmãos Valdícer (Cmi) e Ángel Diego (Secretariado de Solidariedade)
se encontram com a equipe de solidariedade da Província
Mediterrânea.
■ A comissão europeia Irmãos Hoje se reúne em Genebra,
de 24 a 26 de maio. Os diretores do Secretariado Irmãos
Hoje, Irmãos Ángel e Lindley, participam da reunião na quinta-feira.
■ Também na quinta, os diretores do Secretariado Irmãos
Hoje participam do encontro online da Comissão que está
trabalhando a nova Guia de Formação.
■ Na sexta-feira e sábado, o Ir. Ernesto, Superior-Geral,
participará do XXVII Congresso Interamericano de Educação
Católico, no México, organizado pela CIEC. Durante o encontro fará uma palestra com o título “Manifestos a Favor
da Educação Católica no Presente e no Futuro”. O Ir. Carlos
Alberto também estará presente.
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acrescentou também que é uma ocasião para
retomar com força e entusiasmo o tema das
vocações maristas, a partir da perspectiva de
uma cultura vocacional renovada.
Após a mensagem do Ir. Ernesto, foi exibida
um clip musical com o títutlo “Cántalo a
una voz”. Esta canção foi composta por Br.
Angelito González, da Venezuela.
Em seguida foram apresentadas as mensagens dos conselheiros de ligação da Área de
Vida Marista, Irmãos Óscar Martín, Sylvain
Ramandimbiarisoa e João Carlos do Prado.
Seguiu-se outra canção, desta vez feita por um grupo das
Filipinas, intitulada “Eu sou, você é, nós somos”.
Raúl Amaya, diretor do Secretariado de Leigos, e os diretores
adjuntos Agnes Reyes e Manu Gomez também deram sua
mensagem. Seguiu a Oração pelo Ano das Vocações Maristas,
com um vídeo no qual participaram maristas do Líbano, Ruanda, Espanha, Filipinas, Colômbia, Portugal, Austrália e Bolívia.
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Após a oração, foi exibido outro vídeo com maristas de
diferentes partes do mundo falando em diferentes línguas a
frase “Vale a pena ser marista hoje”, juntamente com várias
reflexões de um minuto sobre “Por que ser marista?
No final, os irmãos Ángel e Lindley fizeram alguns anúncios,
agradeceram e encerraram o programa.
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SRI LANKA

NOVICIADO INTERNACIONAL DE TUDELLA
RECEBE 8 NOVIÇOS

8

jovens entraram oficialmente no Noviciado Internacional
de Tudella, Sri Lanka, no dia 10 de maio. Os noviços
vêm do Timor Leste (5), Vietnã (2) e Camboja (1).

Os jovens candidatos à vida religosa marista foram recebidos na Casa do Noviciado em Tudella, após uma longa
viagem de Dili (Timor Leste) e de Ho Chi Minh (Vietnã): no
dia 8 de maio chegaram dois noviços do Vietnã, Cuong e
Ky e um do Camboja. Estes 3 noviços pertencem ao Distrito
Marista da Ásia (MDA). O Irmão Rod os acompanhou desde
a cidade de Ho Chi Minh até Sri Lanka. No dia 9 de maio
chegaram os 5 noviços do Timor Leste (que pertence à Província Marista da Austrália) acompanhados pelo Ir. Mattew:
Dedimo, Edgar, Manecas, Ruben e Simon.
Após as boas-vindas, teve lugar a entrada oficial no
noviciado. Durante a celebração, os noviços receberam as
constituições, a cruz marista e a bíblia e se comprometeram a seguir, com determinação, sua etapa de formação e
discernimento.
Os formadores do noviciado de Tudella são os Irmãos Real,
do Canadá, Rod, da Austrália, e Paco, da Espanha. A comunidade também inclui dois irmãos anciãos do Sri Lanka,

o Irmão Godfrey e o Irmão Remigio, cuja presença é muito
significativa para os jovens noviços.
Noviços do segundo ano
Oficialmente são 14 noviços no segundo ano: 8 do Timor
Leste, 1 de Bangladesh, 2 das Ilhas Salomão, 2 do Vietnã
e 1 do Sri Lanka. 10 farão a primeira profissão em 7 de
outubro de 2022 e 4 em 25 de março de 2023. Os dois
noviços das Ilhas Salomão ainda não puderam viajar para o
Sri Lanka por causa da pandemia. Sua formação continua a
ser feita on-line.

CHAMPAGNAT GLOBAL

O QUE FAZ UMA ESCOLA SER MARISTA?

C

omo parte de seu plano de trabalho com a
Comunidade Escolar Marista Internacional,
a Rede Global Marista de Escolas, Champagnat Global, programou um evento especial, um
webinar, para celebrar a festa de São Marcelino,
em junho, para os diretores das escolas maristas.
O tema será: O que faz uma escola ser marista?
Educadores maristas de diferentes partes do mundo vão compartilhar sua resposta a esta pergunta.
A fim de incentivar a participação de todos os
diretores, o mesmo webinar será realizado em
duas datas diferentes: a primeira no dia 8 de junho
(youtube) e a segunda no dia 14 do mesmo mês
(youtube).
26 I MAIO I 2022
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CASA GERAL

21 DE MAIO – DIA MUNDIAL DA DIVERSIDADE CULTURAL
PARA O DIÁLOGO E O DESENVOLVIMENTO

F

alar de diversidade cultural é falar de realidade. Falar de realidade é falar de elementos
concretos, de relações, de interconexão,
de momentos de encontro e desacordo. Não
podemos cair na tentação de permanecer em uma
construção mental, em um conceito teórico. A
cultura nos facilita a expressão de quem somos,
ajuda-nos a compreender melhor a nós mesmos e
aos outros, oferece-nos um refúgio para descansar e abre-nos para uma relação com alguém que
é diferente. Uma cultura que se manifesta na arte,
na literatura, no cinema, na música, na linguagem
e também na religião.
Durante os meses que durou a pandemia, vimos como foram cancelados milhares de eventos culturais, centenas de reuniões para
compartilhar riquezas culturais, como os principais locais culturais
e históricos ficaram desertos. Esses são grandes exemplos de
como nossa vida diária foi afetada. Como seres humanos somos
diálogo, somos relação, precisamos nos encontrar, compartilhar
com os outros, mostrar como somos e como nos entendemos.
Assim, nossa vida foi afetada, nossos relacionamentos perderam riqueza e muitos setores econômicos também perderam
dinamismo. Tudo isso se reverteu, também negativamente, no
desenvolvimento de alguns grupos sociais e de algumas cidades e
comunidades.
A riqueza da diversidade cultural foi reconhecida pelas Nações
Unidas já em 2002. A partir de então, com a declaração deste dia,
somos convidados a mergulhar nos valores mais importantes por
trás da diversidade cultural. As Nações Unidas querem aumentar a
conscientização sobre a importância do diálogo, querem que cada
pessoa possa se comprometer, por meio de gestos reais e cotidianos, a eliminar possíveis posições de poder de alguns grupos/
culturas sobre outros.
Maristas, construtores de pontes
Como Maristas de Champagnat também nos juntamos a esta
corrente que busca valorizar a diversidade e a riqueza de cada
uma das culturas e suas manifestações culturais. De certo modo,
Marcelino também foi profético nesse sentido quando nos disse
que “todas as dioceses do mundo entram em nossos planos”. Da
mesma forma, o XXII Capítulo Geral nos lembrou da importância
de promover a vida “em toda a sua diversidade” (1º apelo). O que
é senão ser construtores de pontes? Como caminhar com crianças
e jovens marginalizados da vida se não somos capazes de nos
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abrir à sua realidade, de compreendê-los a partir de sua própria
bagagem cultural? Se cairmos na tentação de abordar as crianças
e os jovens de forma paternalista, não estaremos realmente nos
acercando de sua própria realidade, seu próprio modo de entender
e viver a vida.
Neste dia queremos lhe convidar a tomar consciência de todas as
coisas positivas que a diversidade e o diálogo trazem. Queremos
deixar para trás os estereótipos e os populismos que levam à exclusão dos diferentes. Como Maristas, temos a grande oportunidade de viver e educar milhares de meninos, meninas, adolescentes
e jovens para que a afirmação de sua própria cultura não signifique
rejeitar o diferente, para que possam (e possamos) descobrir a
riqueza que nos proporciona outras maneiras de entender a vida.
Recordemos o que também disse o Capítulo Geral: “A interdependência… deve ser a normalidade para nós. Seremos testemunhas
de unidade e esperança”. A geografia emocional nos convida precisamente a descobrir e a valorizar o outro a partir do apreço e da
empatia, nos aproxima de uma relação mais fraterna, encoraja-nos
a sentir-nos como uma família global. Quando nos conectamos
emocionalmente com o outro, mesmo nos lugares mais remotos
do mundo, sentimos e experimentamos o outro como irmão e
irmã.
A diversidade cultural nos “obriga” a abrir-nos ao outro, ao
diferente, ao diverso, a outra forma de pensar, fazer e viver. A
diversidade cultural nos “obriga” ao diálogo. Você se atreve a fazer
o caminho em direção à diversidade cultural? Você se atreve a se
deixar desafiar pelo outro? Você se atreve a sair da “nossa zona de
conforto”?
Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado de Solidariedade
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mundo marista
EL SALVADOR, AMÉRICA CENTRAL: FÓRUM
PROVINCIAL DA VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

MALAWI: DOMINGO VOCACIONAL NA PARÓQUIA
DE SHARPVALE, DEDZA

BOLÍVIA: NOVICIADO DA REGIÃO AMÉRICA SUL,
COCHABAMBA

COLÔMBIA: CONSELHO DA MISSÃO –
NORANDINA

VIATNÃ: RENOVAÇÃO DOS VOTOS

BRASIL: PROVINCIAIS DA REGIÃO AMÉRICA SUL
VISITAM A COMUNIDADE LAVALLA200>TABATINGA

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

MARISTAS PROMOVEM O COMBATE
À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL

N

o Brasil, o mês de maio é marcado por uma
ampla mobilização nacional para o combate
ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil.
Para discutir estratégias em torno do tema, o Centro
Marista de Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente e a Assessoria de Proteção à Criança e
ao Adolescente da Rede Marista, Província Marista
Brasil Sul-Amazônia, promovem a 3ª Conferência
Marista sobre Enfrentamento à Violência Sexual
Infantojuvenil. O evento, que conta com apoio da
Ordem dos Advogados do Brasil, será realizado de
forma online no dia 27 de maio, das 18h às 20h, via
Zoom.
Com o tema O autocuidado como forma de proteção contra a
violência sexual: o protagonismo dos espaços educativos, o
evento é gratuito, aberto ao público e destinado para profissionais que atuam com crianças e adolescentes nas instituições

de ensino e órgãos da rede de proteção pública, acadêmicos,
docentes, religiosos, entre outros membros e colaboradores de
congregações religiosas.
Nesse link você encontra todos os dados para participar do
encontro.
26 I MAIO I 2022
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COMPOSTELA

ENCONTRO COM A BOA MÃE, EM FÁTIMA

N

o dia 14 de maio, em Fátima, teve
lugar o Encontro da Família Marista
da Província de Compostela. A
peregrinação começou dois dias antes,
com centenas de alunos no encalço da
Boa Mãe. Foi um momento emocionante
para a Província recuperar uma tradição
interrompida pela pandemia, como referiu
o Irmão Provincial Máximo Blanco, no seu
discurso de abertura.
Os colégios de Carcavelos e Lisboa presentearam o auditório com um espetáculo
de dança e orquestra e foram apresentadas várias obras sociais da Fundação Champagnat, como os
Campos de Trabalho e Missão, a Ludoteca e a Ecoludoteca e a
Casa da Criança. Ermesinde, Vouzela e o movimento MarCha
também marcaram presença e todos fizeram desta tarde uma
festa inesquecível.

Como disse o Irmão António Leal, no encerramento deste
dia, ninguém se queria despedir, nem mesmo Maria. Por isso
mesmo, Maria regressou com cada um dos participantes e
caminhará, com toda a certeza, ao lado deles, novamente, no
próximo ano.

SÉRIE DE VÍDEOS CURTOS

IGNICULUS: HISTÓRIAS DE MONTAGNE HOJE

A

Área de Vida Marista da Administração
Geral propõe, a partir de 23 de maio, uma
série de vídeos curtos de pessoas no
mundo marista compartilhando suas histórias
de como, em algum lugar do caminho, sentiram
a “faísca” (igniculus) que acendeu sua vocação
para viver a vida marista.
Igniculus é uma palavra latina que significa fogo,
chama ou faísca.
Toda segunda-feira, durante o Ano das Vocações Maristas, aparecerá uma nova história no
nosso canal YouTube e no Facebook. Nos dois
canais, deixe sempre ativa a opção “legenda” para acompanhar
a história em uma das 4 línguas do Instituto.
Ao celebrarmos o dom das vocações maristas, compartilhamos
histórias cheias de fé, que são inspiradoras e que dão vida. Estas
histórias são testemunhos do movimento criativo do Espírito de
Deus que permite a todos viver plenamente suas vocações como
maristas: Irmãos e leigos maristas, homens e mulheres.
Igniculus: Histórias de Montagne Hoje nos traz à memória o
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encontro de São Marcelino com o jovem moribundo Montagne,
uma experiência que o transformou e consequentemente deu a
sua vida um profundo sentido e propósito. A série de vídeos captura esta experiência transformadora da vida real, que é decisiva
para descobrir o dom da vocação marista.
Trata-se de uma iniciativa concreta para nutrir e gerar vida marista, que é compartilhada como um testemunho de que a graça
de Marcelino Champagnat é de fato relevante para nós hoje e
sempre.
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CASA GERAL

22 DE MAIO: DIA INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE

O

Dia Internacional da Biodiversidade é
comemorado todos os anos em 22 de
maio pela comunidade internacional
para chamar a atenção do mundo para a
importância da biodiversidade no planeta
Terra. O tema da celebração do Dia da
Biodiversidade deste ano é “Construindo um
futuro compartilhado para toda a vida na
Terra”. Um futuro compartilhado para toda
a vida representa a aspiração compartilhada
da humanidade. Os desafios ecológicos nos
lembram que somos membros da mesma
comunidade universal. Nosso chamado
básico para a sobrevivência é melhor capturado pelo ditado chinês: “todos os seres
florescem quando vivem em harmonia e recebem nutrição da natureza”. A grande lição
disso é que ninguém sobrevive sozinho. Se
protegemos a natureza e outras espécies,
protegemos a nós mesmos.
A crise da biodiversidade, a rápida perda de espécies e a
degradação dos ecossistemas, ameaçam o futuro dos seres
humanos no planeta Terra. Um milhão de espécies de um total
estimado de oito milhões de acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2019, estão ameaçadas
de extinção devido à perda de habitat, espécies invasoras,
poluição e mudanças climáticas, além das atividades humanas,
a principal causa dessa perda. Podemos sentir o impacto no
declínio do ar que respiramos, da água que bebemos e dos
alimentos que comemos, bem como nos remédios, abrigos e
fontes de nosso sustento.
Cientistas da Universidade de Copenhague estão convencidos
de que essa perda de espécies induzida pelo homem é 100
a 1000 vezes mais rápida do que a taxa de extinção natural.
Por isso, eles acreditam que o desafio de conservar a espécie
exige vontade política e um sólido conhecimento científico para
garantir um futuro seguro para a Terra. As principais áreas de
ação que eles propuseram incluem conservação de ecossistemas críticos, restauração de terras e mares degradados, sistemas alimentares seguros e sustentáveis, uso legal e seguro
da vida selvagem, conhecimento e capacitação, governança e
acordos ambientais multilaterais e atenção aos povos indígenas
e comunidades locais. comunidades.
O Papa Francisco propõe a ecologia integral, uma abordagem
integrada e holística dos problemas políticos, sociais, econô-

micos e ambientais, como solução para a crise das mudanças
climáticas, poluição e biodiversidade, porque acredita que os
seres humanos são participantes integrais do ecossistema.
Dada a superexploração dos recursos da terra e o desaparecimento de milhares de espécies, o Vaticano pede a proteção
das regiões ricas em biodiversidade do mundo, incluindo a
Amazônia e a Bacia do Congo.
Para nós, Maristas de Champagnat, cuidar da casa comum é
um imperativo moral. Dado que o amor de Deus se estende a
toda a criação, nossa paixão por Deus e paixão pelas pessoas
incorporadas em nossa espiritualidade deve incluir paixão pela
criação porque a revelação de Deus também é encontrada na
criação. O fato de que os pássaros não semeiam nem colhem
e ajuntam em celeiros, e ainda assim Deus os alimenta, nos diz
que Deus cuida da criação. Como Francisco de Assis, somos
convidados a considerar todas as criaturas como irmãos ou
irmãs. Nosso vínculo familiar universal deve nos fazer sentir a
dolorosa extinção das espécies. Da mesma forma, a espiritualidade ecológica nos convida a ampliar a tenda e nos relacionar
com todas as criaturas como parentes. Desta forma, nossa
resposta proativa ao apelo de nosso XXII Capítulo Geral de ir
além dos “egos” para os “ecos” nos permitiria salvar o planeta
Terra, nossa casa comum das várias crises, incluindo a perda
da biodiversidade.
Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade
26 I MAIO I 2022
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CASA GENERAL

IRMÃOS E LEIGOS DA CASA GERAL CELEBRAM A
ABERTURA DO ANO DAS VOCAÇÕES MARISTAS

N

o dia do nascimento de Marcelino Champagnat, 20 de maio, os irmãos e leigos
da Casa geral se reuniram para celebrar a
abertura do Ano das Vocações Maritas, que terminará em 6 de junho de 2023.
Organizado pela área da Vida Marista da Administração Geral, o Ano Vocacional busca retomar com
força e entusiasmo o tema das vocações maristas.
Como parte deste evento, o Secretariado Irmãos
Hoje também organizou 3 reuniões virtuais em
nível internacional, para abrir o Ano, realizadas em
3 diferentes momentos do dia. Assista os vídeos
nesse link.
Por ocasião da inauguração, o Irmão Ernesto Sánchez, Superior
Geral, saudou todos os irmãos e leigos – através de uma mensagem em vídeo – e convidou a todos a viver este ano numa
atitude de ação de graças e renovação, com uma perspectiva
de Família Marista Global: “Que sejamos capazes de gerar
mudanças. E lembremos que o mais importante não é quantos
irmãos e leigos maristas existem ou existirão, mas a qualidade
de nossa vida que testemunha apaixonadamente a presença de

um Deus vivo e próximo, assim como nossa dedicação solidária
com aqueles que mais necessitam.”
Durante o encontro na Casa Geral, o Ir. Lindley, diretor adjunto
do Secretariado Irmãos Hoje, pediu a todos os presentes que
renovem o carisma marista e celebrem o presente que recebemos de Marcelino Champagnat, de Jesus e de Maria.
Após a celebração, houve uma confraternização, com a torta
que comemorou o aniversário de São Marcelino Champagnat.

DO JEITO DE MARIA
O relacionamento de Marcelino com Maria, a quem se referia como a “Boa Mãe”, foi
marcado por profunda afeição e total confiança, pois estava plenamente convencido de
que o projeto que empreendera, na verdade era dela. Escreveu certa vez: Sem Maria
não somos nada; com Maria temos tudo, porque Maria sempre tem seu adorável Filho
nos braços e no coração. Essa convicção permaneceu com ele por toda a vida. Jesus e
Maria eram o tesouro no qual Marcelino aprendera a depositar seu próprio coração. Esse
relacionamento íntimo contribuiu para o dimensionamento da espiritualidade mariana.
Em nossa tradição, a expressão “Recurso Habitual” traduz a plena confiança em Maria.
O lema “Tudo a Jesus por Maria; tudo a Maria para Jesus”, atribuído ao fundador por
seus biógrafos, revela o estreito relacionamento entre filho e mãe, atitude de confiança
de Champagnat em Maria, atitude que somos convidados a viver. (Água da Rocha, 25)

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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