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NOTÍCIASMARISTAS

■  Durante a segunda semana das sessões plenárias, o Con-
selho Geral partilha sobre as visitas realizadas às Unidades Ad-
ministrativas nos últimos meses. Continua também discutindo 
sobre alguns temas apresentados durante a Conferência Geral, 
incluindo a reconfiguração de algumas regiões do Instituto. 
Discute várias questões tais como de pessoal, economato, além 
de dar respostas a alguns pedidos recebidos.
■  De segunda a sexta-feira, Raúl Amaya e Ana Saborío, do 
Secretariado dos leigos, participam do encontro regional de 
formadores leigos da Região Arco Norte.
■  Na segunda-feira, o Ir. Ben, Conselheiro-Geral, se reuniu 
com os Irmãos Beto e Mark para coordenar as atividades do 
Secretariado do Secretariado de Educação e Evangelização.
■  No mesmo dia, os diretores do Secretariado de Solidarie-
dade, Irmãos Ángel Diego e Francis, participaram do encon-
tro do Comitê Executivo da Rede Marista de Solidariedade 
Internacional que tratou de iniciativas em prol dos refugiados 
da guerra na Ucrânia.
■  A Rede Champagnat Global, na terça-feira, realizou a se-
gunda sessão do encontro para diretores de escolas maristas. 
Teve como tema “o que faz uma escola ser marista”, tendo 

sido organizado pelo Secretariado de Educação e Evangeliza-
ção. O Conselho Geral participou do encontro.
■  Na quinta-feira o grupo de jovens de recente profissão 
perpétua, que seguem o programa de formação “Gier”, termi-
nam a primeira etapa, em Roma. Continuarão o programa em 
l’Hermitage. Vários Irmãos da Administração Geral ajudaram 
do desenvolvimento do programa que conta com a partici-
pação de 22 irmãos de diferentes unidades administrativas. 
A equipe de animação é composta pelos Irmãos Tony Leon, 
José Miguel Caballero, Ángel Medina e Lindley Sionosa.
■  Na sexta-feira começa o Programa de Formação para as 
Comunidades Internacionais e Interculturais. Organizado pelo 
Departamento Cmi, com a colaboração de Agnes Reyes, o 
programa terá 8 participantes, e será realizado em Manziana 
(4 semanas) e em l’Hermitage (última semana). No domingo, 
o Ir. Ernesto, junto com o Conselho Geral, dará as boas-vin-
das ao grupo.
■  Na sexta-feira, Irmãos e Leigos da Administração Geral 
realizam a última sessão do percurso local do Fórum sobre 
a Vocação Marista laical, que contará com a participação do 
Conselho Geral.

administração geral

A FTD Educação, editora marista 
da Província Brasil Centro-Sul, 
realizou, de 5 a 8 de junho, a 

IX edição do Encontro Integra Con-
fessionais, uma iniciativa que procura 
inspirar a Educação Confessional no 
Brasil e outros países da América La-
tina. Esse ano, o encontro teve como 
tema “Carisma, Memória e Educação: 
o caminho para uma gestão escolar 
colaborativa e solidária”. O lema foi 
baseado em Lucas 24,15: “Jesus 
aproximou-se e pôs-se a caminhar 
com eles”.

BRASIL

IX ENCONTRO INTEGRA CONFESSIONAIS:
“NÃO SE PODE ENSINAR SEM PAIXÃO”

https://ftd.com.br/
https://marista.org.br/
https://champagnat.org/pt/ix-encontro-integra-confessionais-nao-se-pode-ensinar-sem-paixao/
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Participaram do evento 175 repre-
sentantes das 274 congregações 
religiosas que gerenciam 781 escolas 
parceiras da FTD, instituição marista 
que conta com 120 anos de história.
O evento contou com painéis com 
várias instituições católicas, dentre 
elas a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), Conferência dos Reli-

giosos do Brasil (CRB) e a Associação 
Nacional de Educação Católica do 
Brasil (ANEC). Houve também um 
momento de formação com Ricardo 
Mariz e Emília Cipriano. A “Palestra 
Magna” foi realizada por Dom Ângelo 
Zani, Secretário Emérito da Congre-
gação para a Educação Católica da 
Santa Sé.

MENSAGEM DO CARDEAL PIETRO PAROLIN, SECRETÁRIO DE ESTADO

Em nome do Papa Francisco, saúdo com estima quantos 
participam nesta IX edição do Encontro «Integra Confessio-
nais», dirigindo urna palavra de gratidão aos promotores desta 
louvável iniciativa de partilha e reflexão. Iluminados pela pas-
sagem do Evangelho que narra a experiência dos discípulos de 
Emaús, são convidados a sentir no decorrer desta assembleia 
a presença animadora de Jesus, que ainda hoje se aproxima 
e se põe a caminho com a humanidade (cf. Lc 24,15). Feita 
esta experiência, os discípulos constataram um para o outro: 
«Não nos ardia o coração, quando Ele nos falava pelo caminho 
e nos explicava as Escrituras?» (Lc 24,32). Educar é fazer 
arder o coração! A este propósito, o Santo Padre recorda que 
“não se pode ensinar sem paixão” (Discurso à União Católica 
Italiana de Professores, Dirigentes, Educadores e Formadores, 
14/111/2015).
A cada religioso ou Ieigo representante da educação católica 
no Brasil ou na América Latina e participante neste encontro 

lanço o desafio de se deixar cativar pelo método de Jesus, o 
qual não significa um rol de técnicas exteriores, mas um estilo 
cultivado interiormente a partir do diálogo sapiencial com o Pai. 
O método de Jesus espelha-se, de forma natural, no caminho 
feito até Emaús, e pode desdobrar-se nos seguintes pontos: 
iniciativa da proximidade, escuta atenta e inclusiva, diálogo 
demorado, partilha à mesa. O modo de relacionamento do 
Mestre Ressuscitado transfigura a memória dos seus discípulos 
que, de entristecida e desencorajadora, se abre em horizontes 
de esperança e em alegria irreprimível.
A todos formulo os meus votos de profícuo trabalho, ao 
transmitir a proximidade espiritual de Sua Santidade o Papa 
Francisco, que, enviando-lhes a Bênção Apostólica, encoraja 
cada um a aprender de Jesus o ardor da misericórdia e a arte 
da solidariedade.

Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado da Santa Sé

BRASIL CENTRO-SUL

ENCONTRO DO FÓRUM SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

A Província Brasil Centro-Sul realizou no dia 4 de junho o encontro provincial do Fórum Internacional sobre a Vocação 
Marista Laical, culmine da segunda etapa do processo que terminará em novembro de 2024. O encontro contou com 60 
participantes.

Durante os últimos meses, a Província forma debatidos diver-
sos temas em oficinas formativas.
No último encontro foram apresentados os três integrantes 
escolhidos para representar a Província no evento presencial 
do Fórum Internacional em Roma, que acontecerá de 4 a 11 
de novembro de 2022: João Gabriel Soares Sedrez, Laicato Jo-
vem, São Paulo; Josmari Pauzer, Fraternidade Sagrada Família 
do MChFM, Curitiba; Ir. Alison Furlan, assessor provincial do 
MChFM.

Veja outros detallhes

Outro destaque da edição deste ano foi a Mensagem enviada, em nome do Papa Francisco, pelo Cardeal 
Pietro Parolin, Secretário de Estado, aos participantes, que reproduzimos aqui abaixo.

https://youtu.be/7R43c-eLHWQ
https://youtu.be/7R43c-eLHWQ
https://youtu.be/7R43c-eLHWQ
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-Home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-Home/
https://marista.org.br/noticia/conheca-os-representantes-da-pmbcs-para-o-forum-internacional-da-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/encontro-na-provincia-brasil-centro-sul-do-forum-sobre-a-vocacao-marista-laical/
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NOVA ZELÂNDIA

100 ANOS DE EDUCAÇÃO MARISTA EM HAMILTON

Em 5 de 
junho, 
Maristas 

de Champagnat, 
Irmãos e leigos, 
se reuniram no 
St John’s College 
para celebrar os 
100 anos de pre-
sença marista em 
Hamilton, Nova 
Zelândia. Dom 
Frank (ex Irmão Marista) e o Pe. Chris concelebraram a Missa. 
Dom Frank fez uma homilia na qual elogiou a contribuição que 
os maristas deram à Igreja na cidade durante esses 100 anos.
A missa foi seguida de um almoço preparado pelos funcioná-
rios e alunos do Departamento de Culinária do Colégio.
Shane Tong, atual diretor, falou sobre o Colégio de hoje 
e como continua seguindo a tradição marista. O Ir. Doug 

partilhou com os presentes a situação dos Irmãos hoje em 
Nova Zelândia, destacando a criança da nova província Star 
of the Sea, a partir de 8 de dezembro, e o apoio dos leigos 
Maristas Champagnat para continuar o trabalho iniciado 
pelos Irmãos. Em seguida, Mons. Frank recordou alguns 
eventos envolvendo os Irmãos durante seu tempo de estu-
dante no colégio.

MÉXICO

V ASSEMBLEIA DA REDE DE EDITORAS MARISTAS

Nos dias 25 e 26 de 
maio foi realizada na 
Cidade do México a 

V Assembleia da Rede de 
Editoras Maristas. Além dos 
representantes dos Editoras 
FTD Educação, GRAM Edito-
ra e EDELVIVES,, participou 
das sessões de trabalho o Ir. 
Carlos Alberto Rojas, Diretor 
do Secretariado de Educação 
e Evangelização.
A Rede de Editoras Maristas, 
em funcionamento há mais 
de dez anos, propôs nesta 
última Assembleia novos modelos de trabalho que promovam a 
colaboração ativa entre as diversas Editoras. Desde o início de 
sua trajetória, em 2011, esta Rede busca estabelecer sinergias 
para enfrentar os desafios dos novos cenários do setor editorial 
internacional.
No último dia da Assembleia, ocorreu a inauguração, na sede 
da Edelvives México, da primeira Sala RTCi (Reinvent The Clas-

sroom international) dentro de uma Editoria, uma sala que leva 
o nome do Ir. Joaquín Flores, em homenagem ao último Diretor 
Geral Marista da Editorial Progreso. Este ato contou com a pre-
sença do Superior-geral, Ir. Ernesto Sánchez; dos Provinciais 
do México Central, Ir. Luis Felipe González; México Ocidental, 
Ir. Luis Enrique Santana e Ir. Abel Muñoz, Provincial da Ibérica, 
juntamente com outras personalidades do Instituto.

https://champagnat.org/pt/100-anos-de-educacao-marista-em-hamilton/
https://ftd.com.br/
http://grameditora.com.ar/
http://grameditora.com.ar/
https://edelvives.com/
https://champagnat.org/pt/v-assembleia-da-rede-de-editoras-maristas/
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AUSTRÁLIA

IR. PETER CARROLL, PRIMEIRO 
PROVINCIAL DE STAR OF THE SEA

O Conselho Geral anunciou a nomeação do Ir. Peter Carroll 
como Provincial da nova Província Star of the Sea, na 
Oceania, por um período de três anos, a partir de 8 de 

dezembro de 2022, quando a nova Província será inaugurada. 
Star of the Sea será formada pela atual Província da Austrália 
e pelo Distrito do Pacífico. A nova Província é composta por 
11 países: Austrália, Camboja, Nova Caledônia, Papua Nova 
Guiné, Ilhas Salomão, Timor Leste, Vanuatu, Fiji, Kiribati, Nova 
Zelândia, Samoa.
Em sua carta, enviada aos Irmãos do Distrito do Pacífico e da 
Província da Austrália, o Irmão Ernesto disse: “Obrigado, Peter, 
por sua disponibilidade e por aceitar generosamente servir 
como líder na nova Província e por seu serviço como Provincial 
da Austrália, desde setembro de 2015. Também gostaria de 
agradecer ao Ir. John por sua dedicação e serviço como Líder 
do Distrito do Pacífico a partir de dezembro de 2019. Agrade-

ço a ambos, aos membros de seus Conselhos e às diversas 
equipes e comitês pela caminhada que vocês percorreram 
juntos ao longo desses anos, e pelas medidas necessárias que 
tomaram para preparar o nascimento da nova Província”.

A NOVA PROVÍNCIA
Em 2018-19, os líderes da região empreenderam um processo para discernir o caminho a seguir para a Região da Oceania. Este 
processo tomou a forma de encontro de representantes da Austrália, Melanésia e Pacífico, em março de 2020. Na conclusão, foi 
unanimemente acordado que uma nova Província fosse estabelecida na Oceania. Os Conselhos da Província da Austrália e dos 
Distritos da Melanésia e do Pacífico aceitaram unanimemente esta recomendação e, como resultado, solicitaram formalmente que 
o Conselho Geral aprovasse o plano de mudança para uma única Província na região. Em 12 de setembro de 2020, o Conselho 
Geral aprovou este pedido e endossou os planos para que a Oceania, até o final de 2022, se tornasse uma única unidade adminis-
trativa.
A nova Província será inaugurada em 8 de dezembro de 2022, durante o primeiro Capítulo, que se realizará em Mittagong, Austrá-
lia, de 8 a 15 de dezembro de 2022.

IR. PETER CARROL
Ir. Peter foi nomeado Provincial da Austrália em 15 de janeiro de 2015, função que desempenha atualmente. Foi nomeado primei-
ro Provincial de Star of the Sea em 25 de março desse ano, durante a Conferência Geral.

Nasci em 1958 e cresci em Bundaberg e Brisbane, Queens-
land, Austrália. Sou o segundo de três irmãos. Minha irmã mais 
velha faleceu em 1979 e a mais nova vive com seu marido e 
seus dois filhos em Brisbane.
Depois de ter terminado a escola secundária no Colégio Ma-
rista de Ashgrove, comecei o postulantado em 1977 e entrei 
no noviciado em 1978. Fiz a primeira profissão em 1980 e a 
profissão perpétua em 1986.
Durante a formação depois do noviciado completei os estudos 
na Universidade de Macquarie e fiz a pós-graduação na Univer-
sidade Católica Australiana.
De 1984 até 2012 meu trabalho pastoral foi exclusivamente no 

contexto da educação secundária. Sou especialista em educa-
ção religiosa e conduzi tal departamento em três colégios, um 
no estado de Queensland e dois em New South Wales.
Fui eleito membro do Conselho Provincial da antiga Província 
de Sydney, em 2003 e, depois, da Província da Austrália e 
em 2012 fui indicado pelo provincial Jeffrey Crowe como seu 
representante, assessorando-o em relação à questões de 
pastoral e gestão de profissionais.
O Bom Senhor me abençoou em diferentes modos: tive exce-
lentes pais; cresci em um lar ideal, com uma família que dava 
constante apoio; fui chamado para a vida marista; tive tantas 
chances nos últimos anos.

https://champagnat.org/pt/ir-peter-carroll-primeiro-provincial-de-star-of-the-sea/
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HAITI: NOVOS IRMÃOS MARISTAS HAITIANOS: ISMICK, 
BÉALY, FREDLET, JONHSON, COM OS IRMÃOS 
ANTONIO CAVAZOS E LUIS ENRIQUE, PROVINCIAL

ESPANHA: AGRADECIMENTO DA COMUNIDADE 
DE BADALONA POR 118 ANOS DE PRESENÇA 
MARISTA

CASA GERAL: PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
“SENDEROS” EM MANZIANA

MALAWI: NOVICIADO DE MTENDEREFRANÇA: NOS PASSOS DE CHAMPAGNAT, 
HERMITAGE

mundo marista

CANADÁ: FRATERNIDADE « BUENA MADRE » DO 
MCHFM

FILIPINAS 

A ORDEM DOS ADVOGADOS SE TORNA PARCEIRA
DA MARCELLIN FOUNDATION

Em 3 de junho de 2022, no Lar Marcelino, foi lançado 
um programa de grande importância para o bem-estar 
das crianças em conflito com a lei.  Membros da Ordem 

dos Advogados das Filipinas (IBP), uma organização profissio-
nal de advogados de South Cotabato e General Santos City, 
se associaram à Marcellin Foundation em seu interesse de 
trabalhar em benefício das crianças que necessitam de ajuda.  
No Memorando de Acordo, foi estabelecido que os membros 
da IBP ajudarão nos casos de crianças em conflito com a lei e 
lhes prestarão assistência jurídica gratuita por um período de 3 
anos.
Como centro de detenção alternativo e local de formação para 
jovens em situação de risco, o Lar Marcelino cuida do bem-es-
tar de todas as crianças. Através do programa de assistência 
jurídica da IBP, uma criança que precise de assistência jurídica 
será encaminhada a advogados que estarão disponíveis para 
tratar de suas situações.
Esta iniciativa de prestar assistência jurídica é realizada pela 

Aliança Internacional Pro-Bono (iPBA0 e The Asia Foundation 
(TAF) através do projeto Fortalecimento do Estado de Direito 
através de Escritórios de Assistência Jurídica nas Filipinas.

Na assinatura do acordo, junto com o Ir. Crispin, o Ir. Cristino e 
as crianças do Lar Marcelino, estavam as várias autoridades da 
Ordem dos Advogados das Filipinas.
A assinatura do Memorando de Entendimento pode dar espe-
rança às crianças privadas de assistência jurídica.

https://marcellinph.org/
https://champagnat.org/pt/onde-estamos-na-caminhada-do-forum-internacional/
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MOÇAMBIQUE

COMUNIDADE MARISTA DE NIVAVA
E O PROJETO NOVOS HORIZONTES

No dia 9 de maio de 2022, nosso Colégio Marista de Niva-
va e toda a Comunidade Marista foram agraciados com 
a visita do Ir. Mark Omede, vice-diretor da Secretariado 

de Educação e Evangelização e Diretor Geral do Projeto New 
Horizons, além do Ir. Geraldo Medida, Conselheiro Provincial 
da África Austral para Moçambique. A Comunidade Marista de 
Nivava está localizada na Região Norte da Província da Zambé-
zia, Moçambique, a cerca de 2.000 km de Maputo, a Capital. A 
Comunidade Marista está situada dentro das dependências do 
Colégio Marista Nivava.
O objetivo da visita foi acompanhar, avaliar, afirmar e incentivar 
as obras educativas maristas no contexto do Projeto Novos 
Horizontes. Durante a visita de três dias, os Irmãos deram um 
treinamento sobre prevenção à violência para o corpo docente 
e compartilharam sobre a rede de Escolas Maristas. Além 
disso, os dois Irmãos reuniram-se com o conselho escolar e 
visitaram a transformação do moinho de milho em sala de aula 
para atender ao rápido aumento de alunos. Eles também visi-
taram a garagem em sua última fase de reforma para se tornar 
a loja de fardamentos escolares, uma atividade para geração 
de renda, destinada a apoiar os alunos carentes. O Conselho 
escolar agradeceu calorosamente aos Irmãos, que receberam 
presentes, produtos locais que a comunidade local presenteou 
com muito carinho.
Na mesma ocasião aconteceram outros atos de generosidade 
do Projeto Novo Horizonte e dos alunos da Escola Marista de 
Manhiça. En-
quanto o Projeto 
apoiou a escola 
com equipamen-
tos como fotoco-
piadora, estabili-
zador de energia, 
UPS e baterias 
para painéis 
solares para a 
escola, os alunos 
doaram roupas 
usadas, mochilas 
e material escolar 
para seus irmãos 
e irmãs, filhos 
de Champagnat, 
em Nivava. As 
duas doações 

foram apresentadas com a presença do Conselho escolar, dos 
funcionários e do corpo docente.
Na ocasião, os visitantes destacaram que os alunos da Escola 
de Manhiça fizeram uma doação do fundo do coração movidos 
por genuíno sentimento de solidariedade, ao embarcarem 
juntos numa viagem como Família global. Em seu discurso, o 
Ir. Mark explicou extensivamente, para melhor compreensão do 
público, sobre o significado dessas doações e a necessidade 
da Escola Nivava se juntar à Rede Global de Escolas Maristas. 
Isso foi apoiado pelo Ir. Medida, que incentivou a escola a não 
se esquivar sempre que fosse preciso.
Foi um prazer enorme ter nossos Irmãos Mark, Geraldo Medi-
da, em Nivava. A comunidade escolar aproveitou para agrade-
cer à equipe de gestão do Projeto Novos Horizontes por trazer 
um modelo de educação transformadora para nossas escolas. 
Por favor, venha sempre em nosso auxílio, pois não podemos 
administrar a escola sozinhos e sem recursos e competências 
que o projeto promove. Esta ajuda surge num momento muito 
crítico em que o Governo moçambicano deixou de canalizar o 
pouco dinheiro que costumava dar a todas as escolas reli-
giosas, incluindo a nossa. Agradecemos igualmente a Escola 
Marista da Manhiça por estender a mão generosa aos nossos 
queridos alunos, a maioria dos quais mal tem condições de 
comprar um uniforme escolar.

João Serrote – Presidente do Conselho escolar
José Ernesto Gemusse – Diretor da escola

https://champagnat.org/pt/comunidade-marista-de-nivava-e-o-projeto-novos-horizontes/
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s Estados Unidos E Canadá
As equipes dos arquivos da Provín-
cia dos EUA e do Distrito do Canadá 
se reuniram em Esopus, durante o 
último fim de semana, para explorar a 
possibilidade de um arquivo unificado 
dos Irmãos Maristas, à medida que se 
avança para o futuro.

norandina
Em Venezuela, no dia 6 de junho, 
Andrés, Marycarmen, Deysi, Neida e 
María José renovaram o compromisso 
com o Carisma Marista. Eles fazem 
parte da família marista do Instituto 
Juan XXIII e a celebração se deu na Pa-
róquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Brasil CEntro-sUl
A província anunciou o acordo com as 
Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de 
Jesus para assumir, em janeiro de 2023, 
o Colégio Sagrado Coração de Jesus, na 
cidade de Birgüi, estado de São Paulo, 
que passa a se chamar Escola Champag-
nat de Birigüi. No comunicado divulgado 
no último dia 13, o Ir. Benê Oliveira, Pro-
vincial, assumiu o compromisso com a 
continuidade da missão da escola católica 
na cidade, caminhando em uníssono com 
as Irmãs e com respeito à história desse 
estabelecimento de ensino.

MéxiCo CEntral
As áreas da Educação e da Pastoral 
Juvenil Marista estão convidando para 
o “Primeiro Encontro Provincial de 
Arte e Cultura”, que se realizará de 
sexta-feira 17 a domingo 19 de junho 
em Querétaro. O tema que motiva esse 
primeiro encontro é “Desconstruir para 
reconstruir novas normalidades”.

Espanha
Neste link, é possível ler a 97ª edição 
da revista SED SOLIDARIOS. A edição 
revisa os últimos meses de trabalho 
da ONG marista da Espanha, com 
especial atenção à campanha de 
emergência em prol dos refugiados da 
guerra na Ucrânia.

DISTRITO MARISTA DA ÁSIA

O SUPERIOR É NOMEADO
PARA UM SEGUNDO MANDATO

Ouperior do 
Distrito Ma-
rista da Ásia 

por mais três anos. 
O Irmão Canísio 
iniciará seu segundo 
mandato durante 
a celebração do 
Capítulo Distrital que 
acontecerá de 16 
a 19 de agosto de 
2022.
Em sua carta, 
enviada aos Irmãos 
do Distrito da Ásia, o Irmão Ernes-
to agradeceu ao Irmão Canísio pelo 
trabalho realizado em seu primeiro 
mandato e agradeceu também a atua-
ção do Conselho Distrital. “Obrigado, 
irmãos e leigos maristas, por tudo o 
que fazem para manter vivo o sonho de 

Marcelino nos países que compõem o 
Distrito Marista da Ásia”, expressou o 
Ir. Ernesto.
O Distrito da Ásia é formado por comuni-
dades presentes em 6 países: Tailândia, 
Bangladesh, Índia, Camboja, China e 
Vietnã.

IR. CANÍSIO JOSÉ WILLRICH
O Irmão Canísio nasceu em 17 de fevereiro de 1972, em São Vendelino, Rio Grade do 
Sul, Brasil. Faz parte da Província do Brasil Sul-Amazônia. Entrou para a Juvenato Ma-
rista em 1986 e emitiu seus primeiros votos em 8 de dezembro de 1992, em Passo 
Fundo. Seis anos depois, em 1998, fez a profissão perpétua no dia 22 de novembro 
de 1998.
Estudou teologia na PUCRS, catequese e psicopedagogia em São Paulo. Também 
estudou inglês e frequentou um curso para formadores no Chile.
Como parte de sua experiência de trabalho na província, o Ir. Canísio dedicou-se por 
vários anos à formação inicial da província, à pastoral vocacional, ao trabalho social, e 
trabalhou como professor e animador comunitário.
O Ir. Canísio, originário da Província Brasil Sul-Amazônia, faz parte do Distrito da 
Ásia há 14 anos. Começou sua preparação para a Missão Ad Gentes em 2007. Fex 
um curso de inglês na África do Sul e curso de missiologia de 5 meses em Davao, 
Filipinas.
Em 2008, foi enviado para o Vietnã, onde aprendeu vietnamita e trabalhou na promo-
ção vocacional e na formação inicial.
Trabalhou no Noviciado de Cotabato, Filipinas, de 2012 a 2014, e depois de colaborar 
no Noviciado de Tudella, Sri Lanka, de 2014 a 2016, retornou em 2016 ao Vietnã, 
onde trabalhou na pastoral vocacional e formação inicial, sendo ao mesmo tempo por 
dois mandatos conselheiro do Distrito. Tomou posse como superior do Distrito em 
agosto de 2019.

https://bit.ly/3H8vFJM
https://champagnat.org/pt/o-superior-do-distrito-da-asia-e-nomeado-para-um-segundo-mandato/
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12 DE JUNHO

DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL

Noda forma de trabalho ou atividade que prive as crianças 
de seu direito à infância é considerada trabalho. Estatís-
ticas do Fundo Internacional das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) mostram que 160 milhões de crianças trabalham, ou seja, 
uma em cada dez crianças no mundo. Essa situação é mais 
grave em muitos países em desenvolvimento da Ásia, América 
Latina e África. Só a África Subsaariana tem 86,6 milhões de 
crianças trabalhadoras, algo tão alarmante que a comunidade 
internacional não pode ficar calada. É por isso que o dia 12 de 
junho de cada ano é comemorado como o Dia Mundial Contra 
o Trabalho Infantil para conscientizar e tentar erradicar esse 
fenômeno.

Como Maristas de Champagnat, somos chamados a proteger 
as crianças e a defender seus direitos. Herdamos isso de São 
Marcelino Champagnat que passou a vida formando Irmãos 
para educar crianças que vivem na pobreza e na ignorância. 
Hoje, continuamos a educar as crianças para que usufruam de 
seus direitos, dando-lhes oportunidades por meio de nossas 
obras educacionais e sociais, bem como por meio de ONGs 
e fundações maristas que apoiam projetos educacionais e 
promovem os direitos das crianças nos países em desenvol-
vimento. Isso está de acordo com o 22º Capítulo Geral que 
pede a defesa e a promoção dos direitos das crianças e jovens, 
implementando de forma proativa políticas para sua proteção 
contra qualquer tipo de abuso.

A Igreja Católica condena veementemente o trabalho infantil. 
Descrevendo-o como uma “praga”, o Papa Leão XIII advertiu 
que se deve tomar muito cuidado para não colocar as crianças 
em oficinas e fábricas antes que seus corpos e mentes estejam 
suficientemente desenvolvidos. Da mesma forma, em 11 de ju-
nho de 2014, o Papa Francisco ergueu um cartão vermelho ao 
trabalho infantil e pediu a todos, especialmente às famílias, que 
protejam a dignidade das crianças e lhes deem a oportunidade 
de crescer em um ambiente saudável. Referindo-se ao trabalho 
infantil como um flagelo que sufoca as crianças com sua alegre 

onda de esperança, ele insistiu que todas as crianças devem 
poder brincar, estudar e crescer em um contexto harmonioso 
de amor e serenidade em sua própria família. Ele também 
aproveitou a oportunidade para reiterar o compromisso da Igre-
ja Católica em promover e coordenar iniciativas voltadas para a 
proteção das crianças.

Tudo indica que a extrema pobreza e o desemprego dos pais 
são os fatores que mais expõem as crianças, principalmente 
nos países em desenvolvimento. Nesse sentido, é necessário 
um esforço conjunto para erradicar a pobreza e corrigir as dis-
torções do atual sistema econômico, que concentra a riqueza 
nas mãos de poucos. Devemos também apoiar organizações 
da sociedade civil e grupos religiosos para pressionar os Esta-
dos e os atores econômicos a criar oportunidades de trabalho 
decente com salários justos que permitam às famílias se sus-
tentarem sem que seus filhos sejam forçados a trabalhar. Além 
disso, devemos fazer uma opção pelas crianças que trabalham, 
condenando o trabalho infantil. Também podemos enfrentá-lo 
aumentando a conscientização pública, apoiando e incentivan-
do as famílias pobres a enviar seus filhos à escola, desenco-
rajando seu emprego em casas e fábricas e apoiando ONGs e 
Fundações, como a FMSI e a SED Espanha, que trabalham em 
benefício de crianças e jovens nos países em desenvolvimento.

Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade
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