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NOTÍCIASMARISTAS

■  O Superior-Geral, Ir. Ernesto, e os Conselheiros links 
com a Região da Europa, João Carlos e Ben, participam do 
VII Capítulo da Província de l’Hermitage, que começou no 
domingo e termina na quinta-feira. Tem como tema “Hermi-
tage: Olhar Além” e se realiza na casa mãe do Instituto, na 
França. O Ir. 
■  Começou na segunda-feira o curso “Mentors”, programa 
de formação permanente destinado a formadores que se 
dedicam ao acompanhamento de jovens irmãos. 22 irmãos 
seguirão o percurso até 27 de agosto, na Casa Geral e nos 
lugares Maristas. A equipe de formação permanente do 
Instituto, com os Irmãos Antonio, Michael e Xavi, conduzem o 

programa, ajudados pelo Ir. Memo, como tradutor.
■  Los Hermanos Sylvain y Óscar, consejeros generales, des-
de el primer de julio hasta el martes han visitado el Noviciado 
de Cochabamba, de la Región América Sur.
■  Na sexta-feira começa o encontro da “Área Vida Maris-
ta”, que reúne os secretariados alargados Irmãos Hoje e dos 
Leigos. O encontro contará também com a presença dos 
conselheiros-gerais Óscar, João Carlos e Sylvain. A reunião 
terminará no dia 14 e realizar-se-á em Manziana.
■  No mesmo dia o Secretariado de Educação e Evangeliza-
ção participa do encontro online da Rede de Educação Supe-
rior, do qual participará também o Ir. Ben, Conselheiro-Geral.

administração geral

Depois de três anos e de várias 
reuniões virtuais, a Comissão 
Internacional do Patrimônio Espiri-

tual Marista voltou a reunir-se em Roma 

de forma presencial. O encontro foi de 
20 a 24 de junho, com a participação 
de todos os seus membros, incluindo 
Dorotea Cinanni, nova arquivista geral.

Estar em torno da mesma mesa durante 
vários dias permitiu uma partilha mais 
aprofundada sobre a situação atual do 
patrimônio espiritual nas várias Provín-

CASA GERAL

REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL
DO PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA

https://champagnat.org/pt/reuniao-da-comissao-internacional-do-patrimonio-espiritual-marista-4/
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cias e Regiões do Instituto, quanto 
a estruturas, iniciativas formativas, 
centros de memória, pessoas dispo-
níveis e preparadas, pesquisadores, 
escritores etc. Viu-se a importância 
de favorecer e apoiar decisões nessa 
linha em todas as unidades do Insti-
tuto. Houve também toda uma manhã 
de formação, animada pelo Ir. André 
Lanfrey, sobre o tema da Aprovação 
Legal do Instituto. Será o conteúdo 
do próximo volume da coleção FMS 
Studia, a ser publicado no início de 
2023.

Os Irmãos Óscar Martín e João Carlos do 
Prado, conselheiros gerais de ligação, 
apresentaram ao grupo reflexões e 
orientações da parte do governo geral, a 
partir da última Conferência Geral e de 
projetos de destaque para a vitalidade da 
caminhada marista atual.

Dorotea Cinanni fez uma explanação so-
bre a organização e recursos dos nossos 
Arquivos e partilhou alguns elementos 
do congresso internacional “Carisma e 
Criatividade”, sobre o cuidado e cultivo 
do patrimônio cultural das congregações 
religiosas, realizado recentemente no 
Vaticano e do qual ela participou.

O projeto de um curso de Patrimônio 
para o Instituto ocupou um bom tempo 
da reunião, por ser um consenso a 

urgência de motivar e formar pessoas 
nessa área. Depois de analisar várias 
possibilidades, diante de uma série de 
desafios e a exiguidade de tempo daqui 
até o próximo capítulo geral, optou-se 
pela proposta de realização de um 
simpósio e não de um curso. Congrega-
ria um grupo de especialistas e também 
Irmãos e Leigos de uma nova geração, 
durante uma semana, de preferência em 
torno a outubro de 2023. Uma equipe 
de trabalho foi indicada, aguardando o 
acordo do Conselho Geral.

Sobre Cadernos Maristas, o grupo 
apreciou as novidades já introduzidas 
no número 40, recentemente publicado 
e com divulgação em nossos meios 
de comunicação maristas. Há o desejo 
de incentivar a participação do maior 
número possível de pessoas na pesquisa 

lançada sobre o tema, para um maior 
aproveitamento da riqueza que essa 
publicação representa. Foi feita também 
uma primeira abordagem na organização 
do número 41 de Cadernos Maristas.

No último dia, o Ir. Ernesto Sánchez, su-
perior geral, teve um bom momento de 
diálogo com a Comissão, inteirando-se 
e apoiando o caminho feito. Insistiu no 
desafio da pesquisa e estudo do Patri-
mônio como uma maneira de atualizar e 
iluminar o caminho do Instituto hoje.

Encerrando os trabalhos, a Comissão 
marcou um encontro virtual para o dia 
26 de outubro deste ano e a reunião 
presencial ordinária para junho de 2023, 
de 19 a 23.

Fotos em FaceBook

West Central europe
O Conselho Provincial de Missão reuniu-se 
em Guardamar, Espanha, em junho. Irmãos 
e leigos trabalharam sobre o tema “Acompa-
nhamento Marista e Caminho Espiritual”. Os 
participantes refletiram sobre o próprio cami-
nho espiritual. Exploraram também métodos 
que ajudem no acompanhamento e tiveram 
momentos de silêncio que lhes permitiram 
praticar a escuta contemplativa.

https://champagnat.org/pt/biblioteca/cadernos-maristas/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5361055767273903&type=3
https://champagnat.org/pt/reuniao-da-comissao-internacional-do-patrimonio-espiritual-marista-4/
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A Província Marista Brasil Centro-
-Sul, em parceria com o Instituto 
SIVIS e o portal Farol 1817, une 

forças ao projeto ‘Cidadania em tempos 
de crise’. O curso online, oferecido gra-
tuitamente, surgiu do interesse comum 
das instituições de encontrar formas de 
diálogo na sociedade, tendo como princi-
pal público os jovens em formação. São 
abordados temas como solidariedade, 
democracia, direitos humanos, ecologia 
e ética. Sublinha-se a solidariedade, que 
é pilar basilar da Missão Marista que 
busca formar cidadãos éticos e solidários 
que sigam transformando a sociedade.

O curso pretende promover a reflexão 

sobre cidadania, solidariedade e demo-
cracia e contribuir para encontrar solu-
ções para resolver os problemas sociais, 
destacando o papel da cidadania.

O curso ‘Cidadania em tempos de crise’, 
é, portanto, um incentivo para que mais 
pessoas possam conhecer seus direi-
tos e deveres, buscando assim, uma 
atuação ativa para que os direitos sejam 
respeitados. Não somente os próprios, 
assim como daqueles que estão em 
condições de vulnerabilidade social. As 
aulas foram divididas em um total de 8 
módulos e foram facilitados pela analista 
de parcerias do SIVIS, Fernanda Santos. 
Clique nesse link para acessar o curso.

BRASIL CENTRO-SUL

PROVINCIA PROMOVE FORMAÇÃO
SOBRE CIDADANIA NO
PORTAL FAROL 1817
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s santa María de los andes
Cerca de 100 alunos de vários 
colégios maristas do Chile começa-
ram a experiência de intercâmbio no 
colégio Marista de Dublin, Moyle Park 
College, na Irlanda. O intercâmbio terá 
a duração de cerca de um mês.

aMériCa sul
O Ir. Inácio Etges, Brasil Sul-Ama-
zônia esteve algumas semanas no 
noviciado de Cochabamba, quando 
deu formação para os noviços: 
Antropologia da Vida Religiosa, 
apresentação do documento do XXII 
Capítulo Geral e aprofundamento 
de aspectos das Constituições, tais 
como a Vida Fraterna, a Espirituali-
dade e a Missão.

revista présenCe Mariste
Uma pequena celebração, no dia 27 
de junho, em l’Hermitage, marcou a 
conclusão da publicação da revista, 
que contou a vida Marista para o 
público de língua francesa durante os 
últimos 70 anos. O Número 312, que 
acaba de sair, foi o último número 
publicado.

CaMerões
O Ir. Ivo Njongai Leynyuy, diretor do 
St Albert’s Comprehensive College de 
Bafut, recebeu uma Medalha e um 
Certificado em homenagem ao serviço 
prestado à Arquidiocese de Bamenda. 
O prêmio foi entregue pelo Arcebispo 
durante a reunião anual de todos os 
professores católicos, diretores e 
diretores de escolas.

Haiti
No passado dia 6 de junho, quatro 
irmãos fizeram a primeira profissão no 
Instituto Marista: Jean Fredlet Nicolas, 
Jean Pierre Béaly, Louis Ismick e 
Louis Jonhson. O Provincial de México 
Occidental, Ir. Luis Enrique Rodríguez 
Santana, recebeu os votos em nome 
do Superior Geral.

https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://www.farol1817.com.br/
https://www.farol1817.com.br/courses/cidadania-em-tempos-de-crise
https://champagnat.org/pt/brasil-centro-sul-promove-formacao-sobre-cidadania-no-portal-farol-1817/
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LÍBANO 

PROJETO FRATELLI

«Faz quatro meses que cheguei 
ao Líbano e me juntei à família 
“Fratelli”, descobrindo um projeto 

cheio de nomes, programas, sonhos e 
histórias. Um projeto cheio de vida.

No Projeto Fratelli somos mais de cinquen-
ta pessoas que acompanham crianças, 
jovens e adultos vulneráveis, especialmente 
refugiados e desalojados da guerra. Com 
eles, tentamos construir juntos um mundo 
melhor.

Nossos programas vi-
sam inserir crianças em 
escolas formais; jovens 
e adultos na sociedade 
através de treinamento 
vocacional; também 
oferecemos um plano 
de apoio psicossocial e 
estamos comprometidos 
em fazer dos nossos 

espaços um lugar seguro onde defendemos 
os direitos das pessoas.

Nosso objetivo é fazer com que as pes-
soas sejam artesãs de seu próprio futuro. 
Acreditamos em suas possibilidades. Essa é 
a nossa força».

Ir. Juan Carlos Fuertes
Província Mediterránea

SANTA MARIA DE LOS ANDES

FÓRUM SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

No dia 18 de junho, a nível da 
Província de Santa Maria de Los 
Andes, teve lugar o encerramento 

da segunda etapa do Fórum Internacio-
nal sobre a Vocação Marista Laical. Lei-
gos e irmãos de diferentes comunidades 
e fraternidades do Chile, Bolívia e Peru 
participaram neste encontro, tendo vivido 
o processo de reflexão e discernimento 
da vocação marista laical desde junho de 
2021. O Ir. Pablo González, Provincial, 
esteve presente, assim como os três 
delegados da Vida e Missão dos sectores 
da Província: Bolívia, Chile e Peru.

Além de colher os frutos deste ano de diálogo e reflexão, foram 
indicados os três representantes da Província que continuarão 

a contribuir na etapa presencial que se realizará em novembro, 
em Roma. Eles são: Sara Sánchez, leiga marista do Peru; Isidro 
Aspeleta, um irmão marista da Bolívia; e Jaime Godoy, leigo 
marista do Chile.

https://www.maristasmediterranea.com/
https://champagnat.org/pt/projeto-fratelli/
https://www.facebook.com/FratelliProject/photos/a.2263396690424841/4980901175341032/?type=3
https://www.maristas.cl/provincia
https://www.maristas.cl/provincia
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical_19marzo2021/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical_19marzo2021/
https://youtu.be/N6YedsCXY20
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KENIA:
COMISIÓN AFRICANA DE MISIÓN – NAIROBI

MÉXICO:
COLEGIO MÉXICO ACOXPA

ESPANHA:
PASTORAL JUVENIL E VOCACIONAL – IBÉRICA

BOLÍVIA:
OS IRMÃOS SYLVAIN Y ÓSCAR, CONSELHEIROS-
GERAIS, VISITAM O NOVICIADO DE COCHABAMBA

ESPAÑA:
CONSEJO REGIONAL DE EUROPA

mundo marista

IRLANDA: BOAS-VINDAS DO PROJETO MARISTA 
MOYLE PARK À DELEGAÇÃO MARISTA DO CHILE 
– DUBLIN

PORTUGAL

COLÉGIO MARISTA DE CARCAVELOS
GANHA PRÊMIO COMO “ESCOLA VOLUNTÁRIA”

No passado dia 9 de junho decorreu a cerimónia de 
atribuição do Galardão Escola Voluntária 2021/2022, em 
que o Colégio Marista de Carcavelos ganhou o primeiro 

lugar, tendo sido premiada a escola e todos os voluntários que 
participaram no projeto Dia Aberto de Voluntariado Marista.

O projeto vencedor, Dia Aberto de Voluntariado Marista, 
promove em paralelo diversas atividades com as instituições e 
associações parceiras, possibilitando a prática de voluntaria-
do desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário, onde os 
estudantes participam conjuntamente com as suas famílias, 
potenciando o espírito fraterno e o combate à indiferença.

Este primeiro lugar é o reconhecimento do trabalho voluntário 
desenvolvido no colégio e simboliza o compromisso ativo do 
Voluntariado no Colégio.

Através do Voluntariado Marista, pretende-se combater a indi-

ferença e promover nos alunos a semente do voluntariado, de 
exercerem uma cidadania ativa, concretizando o sonho do nos-
so fundador, de formar “bons cristãos e virtuosos cidadãos”.

https://www.marista-carcavelos.org/
https://champagnat.org/pt/colegio-marista-de-carcavelos-ganha-premio-como-escola-voluntaria/
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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

Agorá é a principal ferramenta que a 
Rede de Escolas tem para promover a 
comunicação, o encontro e a interação 

da comunidade escolar internacional Marista. 
Pouco a pouco estamos criando uma cultura 
de encontro global. 

Algumas das notícias mais relevantes, 
durante o mês passado, em torno de Agorá 
são:
• Acabam de ser constituídos dois novos 

grupos: o Pacto Global Rede Champag-
nat e o Projeto de Interioridade. Estamos 
todos convidados a conhecer o seu 
perfil e a considerar a oportunidade de 
aprofundar nessas questões.  

• O grupo de Inovação Educacional teve 
sua segunda reunião no dia 30 de junho 
para continuar compartilhando práticas 
inovadoras nos núcleos educacionais 
dos integrantes que o compõem. Se 
você se interessa por esses temas, não 
deixe de visitar o grupo.

• No dia 5 de julho, os animadores que 
coordenam os grupos Agorá se reunirão 
online com o objetivo de compartilhar 
sua experiência e as primeiras aprendi-
zagens como pioneiros na experiência 
que começamos de caminhar como 
família escolar global.
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