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■  Os 22 irmãos que participam do Programa Gier 2022 
começaram a chegar desde o dia 25 de maio à Casa Ge-
ral. O Programa de formação permanente Gier é oferecido 
aos irmãos que fizeram os votos finais nos últimos cinco 
anos. Será realizado de 1 a 30 de junho: primeiros 15 dias 
em Roma e os últimos 15 dias em l’Hermitage, na França. 
A equipe que o animará é composta pelo Ir. Tony Leon, 
Ir. José Miguel Caballero, Ir. Angel Medina e Ir. Lindley 
Sionosa.
■  Na segunda-feira, os Irmãos Óscar, Conselheiro-Geral, 
e Valdícer, diretor do Departamento Cmi, participaram da 
reunião do Conselho Fratelli, momento para a despedida dos 
Irmãos Jorge Gallardo e Rafa Matas.
■  Na segunda e terça-feira aconteceu a reunião do Board da 
FMSI, na Casa Geral, que conta com a participação do Ir. Ken, 
Conselheiro-Geral, como presidente da Fundação.
■  Quarta-feira, o Secretariado Irmãos Hoje se reuniu com 

os participantes do Programa para irmãos de meia-idade 
(Senderos), em Manziana, para um encontro sobre o Ano das 
Vocações Maristas. O Programa de formação permanente 
conta com a participação de 19 irmãos. Acabaram de voltar 
da viagem aos lugares maristas, na França.
■  Na quinta-feira, em Genebra, os Irmãos Ken, Ángel Diego 
e Francis, em nome do Secretariado de Solidariedade, reali-
zam entrevistas para a escolha do candidato que trabalhará 
junto aos órgãos das Nações Unidas. Nesse mesmo período, 
encontrarão os sócios que trabalham com os maristas em 
Genebra: CCIG, ERI, Franciscans International, Dominicans for 
Justice and Peace...
■  A partir de quarta-feira, até domingo, os irmãos Óscar e 
Valdícer visitam a comunidade LaValla200> de Moinesti, na 
România.
■  Na sexta-feira, o grupo de Gier estará em Manziana para 
um encontro fraterno com os Irmãos do programa Senderos.

administração geral

"O futuro das escolas católicas de-
penderá de sua capacidade de 
adaptação aos novos tempos em 

que vivemos, promovendo a inovação, conec-
tando-se melhor com as novas gerações e apre-
sentando valores evangélicos”, disse o Irmão 
Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral, durante 
sua palestra no XXVII Congresso Interamericano 
de Educação Católica, realizado no México, nos 
dias 27 e 28 de maio.

O objetivo do evento católico foi de refletir, 
repensar e colocar em prática, nas escolas 
católicas da América a iniciativa da UNESCO, 
chamada “O Futuro da Educação”, que está 
em sinergia com o Pacto Educativo Global, 
promovido pelo Papa Francisco.

CONGRESSO INTERAMERICANO DE EDUCAÇÃO CATÓLICA

MANIFESTO DO SUPERIOR GERAL
EM FAVOR DA EDUCAÇÃO CATÓLICA

https://en.unesco.org/futuresofeducation/
https://en.unesco.org/futuresofeducation/
https://www.educationglobalcompact.org/en/
https://champagnat.org/es/manifiesto-del-superior-general-a-favor-de-la-educacion-catolica/
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Além do Ir. Ernesto, estiveram presentes Dom Miguel Cabrejos, 
presidente do CELAM e Irmã Daniela Canavina, secretária-geral 
da CLAR. Vários Irmãos maristas também participaram do Con-
gresso, inclusive o Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do Secretaria-
do de Educação e Evangelização. Veja nesse link detalhes sobre 
as atividades e os palestrantes.

Durante sua participação, no dia 28 de maio, o irmão Ernesto 
proferiu uma palestra com o título “Manifesto a favor da Edu-
cação Católica no presente e no futuro“, no qual sublinhou 4 
pontos, que resumimos a seguir:
1. Enviados juntos em missão, onde afirma que “ter consciên-

cia de que somos enviados é compreender que estamos 
cumprindo uma missão de serviço que é a missão de Deus”.

2. Somos semeadores de esperança, onde se interroga “se 
acreditamos profundamente no valor e na oportunidade da 
contribuição que podemos oferecer à Igreja e ao mundo a 
partir da educação católica”.

3. Construímos com as crianças e jovens um rosto participativo 
de Escola católica: “As gerações jovens de hoje, como a 
nossa outrora, trazem novidade e criatividade. Como pode-
mos ouvi-las mais? Como podemos nos conectar com elas, 
usando linguagens apropriadas e acessíveis?”.

4. Uma escola que nos educa e nos educa para acolher os 
mais vulneráveis e marginalizados: “A pergunta fundamental 
que poderíamos nos fazer é: de que forma estamos, como 
escola católica, contribuindo para a transformação social? 
Estamos colocando nossas energias na área da solidarieda-
de como uma questão prioritária, oferecendo atenção aos 
mais necessitados e vulneráveis?”

O Superior Geral concluiu seu discurso recordando como São 
Marcelino Champagnat “era alguém que sabia “olhar além”, 
num contexto pós-Revolução Francesa, onde a ignorância e o 
descaso com a juventude eram claramente percebidos.” E deixou 
o seguinte desafio e proposta: “Que desafios implica o “olhar 
além” para a educação na América de hoje? Trata-se de olhar 
além do contexto em que vivemos, além de nossas fronteiras 
geográficas e culturais, além de nossas próprias organizações e 
além da própria Igreja Católica, tornando realidade sua dimensão 
de universalidade.”

Outors detalhes do 27º Congresso Interamericano de Educação 
Católica podem ser encontrados neste link.

Baixar PDF: English | Español | Français | Português

ÁFRICA AUSTRAL

CORRIDA SOLIDÁRIA DAS ESCOLAS DA ÁFRICA DO SUL

Após o sucesso da primeira corri-
da em 2021, este ano a corrida 
“virtual” retorna, envolvendo os 

5 colégios maristas da África do Sul 
em uma maratona de solidariedade. 
Começará no dia 6 de junho, dia de São 
Marcelino Champagnat, e terminará dia 
20 de junho.
A corrida “virtual”, que celebra o dia 
da festa do fundador, visa fortalecer a 
unidade dos colégios maristas da África 
do Sul em um esforço de solidariedade: 
St David’s Marist Inanda, Sacred Heart 
College e Marist Brothers Linmeyer 
(Johannesburgo); St Henry’s Marist Colle-
ge (Durban); e St Joseph’s Marist College 
(Cidade do Cabo).
A corrida “virtual” consistirá em construir uma comunidade 
virtual ou presencial, correndo, caminhando, de bicicleta ou 
jogando golfe para levantar fundos. No ano passado, mais de 
1.300 participantes participaram na África do Sul e em todo o 
mundo, arrecadando uma soma importante.

Um quinto dos fundos arrecadados irá para o programa Marist 
Mercy Care ou aa programa Three2Six do Sacred Heart 
College. Todos os participantes receberão uma medalha virtual 
no final de seu evento, ao final das duas semanas. Clique aqui 
para participar do evento

https://www.celam.org/
https://www.clar.org/
https://congresociec.com/2022/#contenidos
https://congresociec.com/2022/#contenidos
https://congresociec.com/2022/#contenidos
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/ErnestoSanchez_CIEC2022_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/ErnestoSanchez_CIEC2022_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/ErnestoSanchez_CIEC2022_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/ErnestoSanchez_CIEC2022_PT.pdf
https://champagnat.org/pt/corrida-solidaria-das-escolas-maristas-da-africa-do-sul/
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SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

MISSÃO DE SOLIDARIEDADE MARISTA NA ESPANHA

De 13 a 18 de maio de 2022, os Irmãos Ángel 
Diego e Francis Lukong, diretores do Secreta-
riado de Solidariedade, participaram de dois 

encontros de obras sociais maristas que aconteceram 
na Espanha. O primeiro foi um curso de resiliência 
em Maimón, Córdoba, de 13 a 15 de maio. Este 
encontro, organizado e dirigido por José Luis Gonzá-
lez, coordenador da Fundação Marcelino Champagnat 
em colaboração com o BICE, reuniu trinta e nove (39) 
jovens e educadores de obras sociais da Província 
Marista Mediterrânea. Utilizando a linguagem, os 
gestos, os símbolos e as atividades adequadas, os 
animadores, durante o curso, conseguiram acompa-
nhar e ajudar os participantes a sonhar e a refletir 
sobre suas capacidades como indivíduos ou grupos 
para se recuperar das adversidades e a continuar a 
planejar sua vida. O clima jovial que caracterizou a 
experiência em Maimón mostrou que o trabalho so-
cial é um caminho a seguir para acompanhar e levar 
esperança aos jovens à margem da vida.

Da mesma forma, o encontro de dois dias dos 
Delegados da Solidariedade Marista das Províncias 
europeias, realizado na Casa Provincial da Ibérica, 
em Alcalá de Henares, nos dias 17 e 18 de maio, 
centrou-se na coordenação, organização e boas 
práticas no campo das obras sociais maristas 
em Europa. O Ir. Ángel Diego aproveitou para 
falar sobre a estrutura, a organização e o funcio-
namento do Secretariado da Solidariedade. Os 
participantes também apresentaram e discutiram 
suas atividades e a situação das obras sociais em 
suas respectivas províncias. Seguiu-se a visita a 
algumas obras sociais da Província Ibérica, nota-
damente os centros de acolhida durante o dia para 
crianças e adolescentes de Espartales, em Alcalá 
de Henares, e Nuevo Versalles, o centro comu-
nitário de promoção social de Fuenlabrada para 
pessoas, com particular atenção às mulheres para 
seu desenvolvimento pessoal e social, e também 
o Centro de Formação Profissional Humanes, em 
Madrid, para formação profissional e a aquisição 
de competências sociais.

https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://maristasiberica.com/
https://champagnat.org/pt/missao-de-solidariedade-marista-na-espanha/
https://champagnat.org/es/mision-de-solidaridad-marista-en-espana/
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TIMOR LESTE

INSTITUTO MARISTA DE PROFESSORES DE BACAU
REALIZA FESTA DE DESPEDIDA PARA
UM DE SEUS MEMBROS FUNDADORES

Mais de 
quatrocen-
tos pessoas 

entre professores, 
alunos e convida-
dos reuniram-se no 
dia 7 de maio para 
uma cerimônia de 
despedida em ho-
menagem a Margie 
Beck, Vice-diretora 
do Instituto Católico 
Para Formação 
de Professores, 
onde trabalho nos 
últimos vinte anos. 
Ela chegou ao 
Timor-Leste em 
2002, a convite do 
Diretor fundador, Ir. Mark Paul. Agora, Margie se prepara para 
retornar à Austrália. Deixa um legado impressionante que a le-
vou a ser condecorada com a Ordem da Austrália, em outubro 
de 2020, comenda apresentada pelo Embaixador da Austrália 
no Timor, Peter Roberts. Ela é coautora de vários livros sobre 
educação no Timor-Leste, escritos em revistas publicadas em 
Hong Kong. Durante esses anos ela preparou 16 cerimônias de 
formatura para mais de 800 alunos.

Junto com o Ir. Mark Paul, Ir. Tony d’Arbon e seus colegas da 
ACU, Margie, leiga marista, foi um dos primeiros a ajudar na 
criação e estabelecimento do Instituto Católico para Forma-
ção de Professores em Bacau, inaugurado oficialmente em 
outubro de 2003, na presença do Bispo local, Dom Basílio 
do Nascimento, Presidente, Xanana Gusmão, e Primeiro 
Ministro, Mari Alkateri. Recebeu o nome oficial de Instituto 
Católico para Formação de Professores, embora as pessoas, 
muitas vezes, se refiram a ele simplesmente como ‘ICFP’ ou 
o Marista.

Cerimônia de despedida
Após a oração de abertura feita pelo Padre Avelino Lemos, Di-
retor de Educação Católica da Diocese de Baucau e represen-
tante do Administrador da Diocese, Padre Alipio Pinto Gusmão, 

o Irmão Peter Corr, Presidente da Fundação Marista e Líder 
da Comunidade Marista, fez o discurso de abertura, focando 
no grande trabalho e compromisso de Margie com a missão 
marista no Timor.

O Ir. Paul Gilchrist, Diretor do Instituto, falou em nome dos 
funcionários e alunos e sobre a incrível generosidade e bon-
dade de Margie para com as pessoas. Além de sua conside-
rável contribuição para a vida acadêmica do Instituto, Margie 
também foi médica interna, coordenadora de hospitalidade e 
assistente social.

Depois de agradecer a todos pelo carinho, Margie também 
expressou sua grande satisfação por estar à frente da Missão 
Marista no Timor-Leste, que começou quando os primeiros 
Irmãos chegaram a Baucau, apenas quatro meses após a 
Independência do país, em setembro de 2002.

“Assistente leal a quatro Diretores, Ir. Mark Paul, Ir. Fons Van 
Rooij, Ir. Peter Corr e Ir. Paul Gilchrist, Margie tem sido a pedra 
fundamental sobre a qual o Instituto Católico foi construído. Pa-
rabenizamos e agradecemos a Margie por tudo o que ela deu 
ao Instituto e à missão Marista neste país. Nossos melhores 
votos e gratidão vão com ela”, disse o Ir. Paul Gilchrist.

https://champagnat.org/pt/instituto-marista-de-professores-de-bacau-realiza-festa-de-despedida-para-um-de-seus-membros-fundadores/
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IRLANDA: PRÊMIOS PARA LÍDERES MARISTAS 
NO MARIST COLLEGE ATHLONE COM A 
COORDENADORA ORLA MANNION

AUSTRÁLIA: FORMAÇÃO DE PESSOAL – MARIST 
COLLEGE EASTWOOD

BOLÍVIA: MARCHA MARISTA – COMARAPA

ALEMANHA: ENCONTRO DA EQUIPE EUROPEIA DE 
LEIGOS

ARGENTINA: GRUPOS DE JOVENS MARISTAS DE 
FRAILE PINTADO E DO BAIRRO SAN LORENZO

mundo marista

ÁFRICA DO SUL: LANÇAMENTO DO ANO DAS 
VOCAÇÕES MARISTAS

Igniculus: Histórias de Montagne Hoje nos 
traz à memória o encontro de São Marceli-
no com o jovem moribundo Montagne, uma 
experiência que o transformou e consequen-
temente deu a sua vida um profundo sentido 
e propósito. A série de vídeos, transmitida 
durante o Ano das Vocações Maristas (20 de 
maio 2022 - 06 de junho de 2023), captura 
esta experiência transformadora da vida 
real, que é decisiva para descobrir o dom da 
vocação marista.

IGNICULUS: HISTÓRIAS
DE MONTAGNE HOJE

https://www.youtube.com/watch?v=EYdkvmNyROI
https://www.youtube.com/watch?v=F_i-wWSB5t8
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AUSTRÁLIA

MARISTAS CELEBRAM SEU 150º ANIVERSÁRIO
JUNTO COM BISPOS CATÓLICOS

Por ocasião do 
150º aniversá-
rio do início da 

primeira comunidade 
e missão marista na 
Austrália, os Maris-
tas de Champagnat 
realizaram um evento 
especial do Ses-
quicentenário no St 
Joseph’s College, 
Hunters Hill. Para 
a comemoração 
também foram convi-
dados os Bispos Ca-
tólicos Australianos 
que estavam reunidos 
no Centro MacKillop 
em North Sydney para 
seus encontros anuais de maio.

Embora os maristas tenham vivido e trabalha-
do em apenas 20 das 28 dioceses australia-
nas, todos os 41 bispos foram convidados, 
incluindo aqueles que lideram Eparquias de 
rito oriental e Ordinariatos especiais. No total, 
33 aceitaram o convite, incluindo o recém-no-
meado Núncio Apostólico, Dom Charles Balvo. 
Da parte dos Maristas, participaram: ex-Pro-
vinciais, Conselheiros Provinciais, Irmãos, 
Associados, Diretores, Presidentes e Diretores 
das Marist Schools Australia, Marist180, Australian Marist 
Solidarity e Marist Association.

O Ir. Tony Boyd foi o Mestre de Cerimônias do jantar que se 
seguiu. Teresa Ardler, anciã indígena e Diretora da Junta 
Marista180, realizou a Acolhida à Pátria. Seguiu-se a sauda-
ção solene do Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez, gravada 
especialmente para a ocasião. Ele enfatizou o papel central 
desempenhado pelos Bispos na expansão das obras maristas 
nos últimos 150 anos na Austrália: “É uma graça que nosso 
instituto sempre trabalhou em colaboração e cooperação com 
tantos bispos e dioceses. Realmente pensamos que os 150 
aniversário é uma celebração como a Igreja australiana como 

é para a família marista global”, disse Ir. Ernesto. Assista ao 
vídeo

À noite, foi exibido um curta-metragem produzido por Conor 
Ashleigh. Seu foco eram os Maristas hoje. O Dr. Frank Malloy, 
Diretor Nacional das Escolas Maristas da Austrália, fez um voto 
de agradecimento ao final da noite e reiterou que “os Maristas 
da Austrália esperam continuar a colaborar com a Igreja”.

Referindo-se ao Sesquicentenário, o Ir. Peter Carroll, Provin-
cial, disse que “apesar das mudanças óbvias, nós, Maristas, 
continuamos comprometidos como sempre com a educação e 
o bem-estar dos jovens”. Mais sobre o 150.º aniversário

https://www.joeys.org/
https://www.joeys.org/
https://www.joeys.org/
https://www.catholic.org.au/
https://www.catholic.org.au/
http://msa.edu.au/
https://marist180.org.au/
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/
http://www.maristassociation.org.au/
https://youtu.be/Aub16ieDs0g
https://youtu.be/Aub16ieDs0g
https://champagnat.org/pt/maristas-da-australia-celebram-150-anos-de-educacao-marista/
https://champagnat.org/pt/maristas-australianos-celebram-seu-150o-aniversario-junto-com-bispos-catolicos-australianos/
https://youtu.be/Aub16ieDs0g
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Mais de 150 jovens das 10 escolas 
maristas do país e da Paróquia Santa 
Maria Madalena se reuniram, de 27 
a 30 de maio, no Centro Marista de 
Esopus para o Encontro de Jovens 
Maristas de 2022. Houveram várias 
sessões de formação e foi marcado 
também pelos XXI Jogos Anuais de 
Champagnat.

África do sUl

O setor da Província da África Austral 
lançou o Ano da Vocações Maris-
tas na sexta-feira, 28 de maio. O 
lançamento aconteceu junto com a 
conferência de gestão marista, que 
reuniu os cinco diretores das escolas 
do país e sua equipe para uma 
conferência anual sob o tema “Lem-
brando nossas Raízes e Espalhando 
Nossas Ações”.

Provincia ibérica 

14 centros educacionais e 3 obras 
sociais da província, da Espanha e 
Romênia, receberam a certificação 
“keeping Children Safe”, que as 
credencia como lugares onde as 
crianças e os jovens são protegidos 
de qualquer tipo de maus-tratos ou 
abusos.

brasil sUl-amazônia 

Nos dias 27, 28 e 29 de maio, foi 
realizado o Encontro Síntese Provin-
cial do Fórum Internacional sobre a 
Vocação Marista Laical, no Recanto 
Medianeira, em Veranópolis (RS). 
Estiveram reunidos cerca de 60 
representantes entre Irmãos e Leigos 
do MChFM e do Movimento Farol 
para dialogar e elaborar o documento 
síntese sobre os principais pontos da 
vocação laical.

Com sede em Rmeileh e Bourj Ham-
moud, o Projeto Fratelli no Líbano 
é uma iniciativa educacional im-

plementada pelos irmãos maristas e las-
salistas em favor de crianças refugiadas 
da Síria e do Iraque que estão isoladas e 
em desvantagem educacional. O Projeto 
Fratelli é inspirado nos valores da paz, da 
justiça, da fraternidade e da esperança 
que motivam as duas Congregações e 
envolve pessoas, crianças e adultos de 
todas as religiões.

A fim de unir forças para este projeto 
inclusivo intercongregacional, FMSI e 
De La Salle Solidarietà Internazionale 
estão agora trabalhando juntos para 
garantir oportunidades iguais e um futuro 
melhor para as crianças por meio da 
educação e apoio personalizado para o 
período 2022-2025. A proposta conjunta 
apresentada à Misean Cara por ambas 
as organizações foi totalmente aceita em 
13 de maio de 2022 e cobrirá a maior 
parte dos custos do projeto e garantirá 

aos beneficiários um ambiente seguro 
e solidário para se expressar, encontrar 
apoio psicossocial, aprender e desen-
volver capacidades para sua progressiva 
autonomia.

Atualmente, as duas fundações estão 
trabalhando juntas para melhor divulgar 
o projeto, desenvolver estratégias de 
captação de recursos, realizar atividades 
de monitoramento e elaboração de infor-
mações, e também uma ação conjunta 
de comunicação, que será realizada nos 
próximos 3 anos.

“Esse é apenas o começo, queremos 
levar essa cooperação ainda mais longe”, 
disse Andrea Rossi, CEO da FMSI. 
“Existem grandes oportunidades a serem 
exploradas, e ambas as organizações es-
tão totalmente empenhadas em trabalhar 
juntas para alcançar os mais necessita-
dos, seguindo os passos que os Irmãos 
maristas e lassalistas vêm fazendo há 
mais de dois séculos”.

CASA GERAL

FMSI E DE LA SALLE SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE UNEM FORÇAS
PARA O PROJETO FRATELLI

https://fmsi.ngo/en/
https://lasallefoundation.org/
https://www.miseancara.ie/
https://champagnat.org/pt/fmsi-e-de-la-salle-solidarieta-internazionale-unem-forcas-para-o-projeto-fratelli/
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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

Nos dias 13 e 14 de maio de 2022, o Secretariado de 
Educação e Evangelização do Instituto foi convidado a par-
ticipar da reunião realizada pelos custodians e membros 

do conselho nacional de escolas para analisar sua estratégia de 
futuro na África do Sul. Neste país, o Instituto conta com 5 esco-
las com grande tradição e prestígio no sistema educativo do país.

Atendendo ao convite do Ir. Norbert Mwila, Provincial da África 
Austral, o Ir. Mark Omede, Diretor Adjunto do Secretariado, e o 
Senhor Javier Llamas, gerente do Projeto da Rede de Escolas 
Maristas Champagnat Global, compartilharam com a equipe 
sul-africana experiências e boas práticas que estão sendo reali-
zadas em todo o mundo marista e que podem ser referência no 
desenho da estratégia local.

Graças à tecnologia e à generosa disposição encontrada nos 
Maristas de Champagnat, foi possível construir experiências en-

riquecedoras de gestão escolar, com a participação da Austrália, 
na intervenção do Diretor Regional de Educação, Mark Malloy, 
do Brasil, com a participação do Ir. Natalino Guilherme de Souza, 
Presidente da Rede Integrada de Educação Básica do Brasil 
Marista; e finalmente, da Irlanda, com a participação do Ir. P. J. 
McGowan e Aisling Demaison, Diretor de Educação Marista da 
Província da Europa Centro-Oeste.

É muito interessante notar que os desafios que surgem no traba-
lho educacional e administrativo das escolas maristas no mundo 
são cada vez mais complexos, mas ao mesmo tempo as ferra-
mentas e a mentalidade que desenvolvemos também são mais 
colaborativas e participativas. Temos certeza de que podemos 
contar com o poder da força coletiva na hora de resolver nossos 
desafios. Pensar globalmente, agir localmente, uma boa prática 
que certamente dará frutos na realidade escolar da África do Sul 
e para o bem das crianças e jovens desse país.
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