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ÁFRICA

A COMISSÃO AFRICANA DE MISSÃO
REÚNE-SE EM NAIROBI

A

pós uma longa espera pela
primeira oportunidade de realizar
uma reunião presencial, a Comissão de Missão Africana finalmente
conseguiu realizar sua primeira encontro
presencial, depois da crise da pandemia, nos dias 29 de junho a 6 de julho
de 2022, em Karen, Nairobi – Quênia.
Esta reunião, que veio depois de muito
tempo devido à pandemia, foi muito
importante porque foi a primeira vez
que nos reunimos presencialmente com
dois membros que foram recentemente
adicionados à Comissão. Além disso,
foi necessário conhecer e compartilhar
experiências que de alguma forma
afetaram negativamente a boa execução
das atividades planejadas pela Comissão devido ao Covid-19.

administração geral
■ De domingo a quarta-feira, reuniu-se em Manziana a
Comissão Internacional Irmãos Hoje, com a participação dos
diretores do Secretariado e do Ir. Óscar, Conselheiro-Geral.
■ O Secretariado Alargado dos Leigos está reunido desde
domingo passado e conta com a participação dos Conselheiros-Gerais João Carlos e Sylvain. O encontro termina na
quinta-feira e se realiza em Roma, na casa Nostra Signora
Madre della Misericordia, local do encontro em presença do
Fórum sobre a Vocação Marista Laical.
■ Na quarta-feira começa, na Casa Geral, a reunião do
Conselho Internacional de Assuntos Econômicos, do qual
participam os Irmãos Jorge Gaio, ecônomo geral, e Goyo
Linacero. A reunião termina na sexta-feira e retoma o plano
estratégico do Economato Geral, considerando as recomen-

dações da última Conferência Geral.
■ Na quarta-feira, o Secretariado de Educação e Evangelização promove um encontro com a equipe Ad Hoc para
a construção da Rede Global da Pastoral Juvenil Marista.
Participam o Ir. Ben, Conselheiro-Geral e os diretores do
Secretariado, irmãos Carlos Alberto e Mark.
■ Na sexta-feira, o Irmãos Ernesto, Superior-Geral, e
Óscar, Conselheiro-Geral, se encontram com o grupo de
candidatos destinados aos Projetos LaValla200> e Fratelli,
que estão seguindo o programa de formação em Manziana.
■ No sábado, os secretariados dos Leigos e Irmãos Hoje se
encontrarão na Casa Geral. Além dos respectivos diretores,
participam os conselheiros links com a área Vida Marista,
Irmãos Óscar, Sylvain e João Carlos.
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Principais pontos de reflexão, propostas e decisões
A vida e a missão marista na Região
Africana são orientadas pelas necessidades, conforme consagrado no
Plano Estratégico (2017-2022), que
se concentra em quatro áreas prioritárias principais, a saber: Direitos
e Salvaguarda da Criança, Pastoral
Juvenil Marista, Comunicação e
Formação de Liderança Transformadora e Serviço. Durante esta reunião,
a Comissão passou a maior parte do
tempo ouvindo profundamente os relatórios das Unidades Administrativas
com interesse no nível de implementação do Plano Estratégico.
A partir da discussão, ficou claro que,
embora as Unidades Administrativas
tenham feito alguns avanços positivos em diferentes áreas em graus
variados, ainda há um enorme volume
de trabalho a ser realizado nas quatro
áreas prioritárias cobertas pelo Plano
Estratégico, de modo a produzir os
resultados esperados. Isso exigiu uma
revisão crítica do Plano Estratégico,
que levou a uma proposta de extensão do atual Plano de 2022 a 2025
mediante autorização da CSAC.
A Comissão insta as UA a aproveitarem os resultados alcançados até
agora e reforçarem a plena implementação das atividades revistas,
impulsionando diferentes grupos e
indivíduos para uma ação imediata.
A Comissão também refletiu sobre algumas propostas que requerem atenção
urgente, como segue:
• A Comissão está trabalhando com
as autoridades e equipes relevantes para incentivar a participação
da Região na reunião on-line dos
Coordenadores Provinciais da PJM,
organizada pela Secretaria de Evangelização e Educação, agendada
para 19 de julho de 2022.
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•

•

•

Na mesma linha, a Comissão também está defendendo a participação
da Região no planejado encontro
da Juventude Marista em Lisboa,
Portugal, em julho de 2023, e na
Jornada Mundial da Juventude em
agosto de 2023.
Há planos de realizar um encontro
online na Rede Marista Global de
Escolas ainda este ano.
O projeto Novo Horizonte II que
está sendo realizado na Província
da África Austral acaba de entrar
em seu terceiro e último ano.
Esperamos um final frutífero e a
sustentabilidade dos resultados
positivos alcançados até agora. A
Comissão irá contratar o escritório
da FMSI em Roma para analisar
as possibilidades de replicar essa
intervenção a outras UAs na Região
que também enfrentam desafios
semelhantes.

Membros da Comissão de Missão
Africana
Atualmente, a composição da Comissão
é a seguinte:
• África Austral – Ir. Francis Jumbe,
Presidente.
• África Ocidental – Ir. Isaac Kwame
Frimpong, vice-presidente Madagascar – Ir. Michel Maminiaina &
Link Provincial Nigéria – Ir. Mark
Iwu.
• África Central Oriental (PACE) – Ir.
Michel Longena Bokolu.
• Membros Ex-Oficio.
• Secretaria de Evangelização e
Educação: Ir. Carlos Alberto Rojas
(Diretor) Ir. Mark Omede (Codiretor).
Agradecimentos
A Comissão estendeu uma palavra
de agradecimento aos seus membros
fundadores (Ir. Ifeanyi Mbaegu e Ir.
John Kusi-Mensah) que foram recentemente substituídos na Comissão, por

seus longos anos de serviço abnegado
à Comissão em particular, e à Região
como um todo. A sua liderança sábia
e dinâmica conduziu a Comissão para
onde está hoje. Não podemos agradecê-los o suficiente! Que Deus lhes conceda
graça abundante em seus outros papéis
e responsabilidades.
A Comissão continua agradecida ao
apoio que a CSAC oferece em apoio aos
trabalhos da Comissão. Espera-se que o
envolvimento contínuo com a CSAC facilite a realização e o crescimento da Vida
e Missão Maristas em nossa Região. Os
tempos difíceis da pandemia ensinaram
algumas lições à Comissão. A Comissão
continuará aprendendo com as experiências prevalecentes e discernindo
a maneira mais adequada de seguir
em frente com os sonhos e aspirações
da CSAC em alinhamento com a visão
global marista.
Os membros da Comissão continuam
a apreciar o material imprescindível e
o apoio especializado que recebe da
Secretaria de Evangelização e Educação.
Os Irmãos Carlos Alberto Rojas (Beto) e
Marcos Omede sempre acompanham a
Comissão em suas reflexões e decisões,
e orientam os membros da Comissão em
ação para dar passos de gigante para
caminhar lado a lado com as Comissões
Missionárias em outras Regiões Maristas
do mundo.
Reafirmação de Propósito
A Comissão permanece firme em seu
compromisso de proporcionar discernimento e pensamento estratégico
nas áreas da Vida e Missão Maristas
em conformidade com os objetivos e
aspirações da CSAC em alinhamento
com a direção estratégica marista
global.
Com Jesus, Maria, José e Champagnat.
Ir. Francis Jumbe – AMC Chairperson
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notícias breves

Noviciado de Tamontaka
Ir. Joe Walton, originário da província
África Austral e agora membro do
Distrito Marista da Ásia, foi nomeado
Mestre de Noviços no Noviciado Internacional Inter-Regional nas Filipinas.
Ele substitui o Ir. Pepito. O Ir. Devasiri,
da Província South Asia juntou-se
também à equipe de formação. Mais
tarde, o Ir. Jone Seduadua, do Distrito
do Pacífico, também formará parte da
equipe.

BRASIL

LAVALLA200> TABATINGA

Estados Unidos
A Província contratou recentemente o
Sr. Sam King para ajudar a dar uma
resposta eficaz ao apelo ao cuidado
da Casa Comum. Ele irá trabalhar
especificamente no desenvolvimento
de respostas e ações concretas para
a implementação dos objetivos da
Plataforma de Ação Laudato Si’. Sam
assegurará que todos os âmbitos
pastorais dos Maristas nos Estados
Unidos darão passos objetivos em vista de uma implementação da vivência
de uma Ecologia Integral.

Norandina
O Conselho Provincial está animando
o encontro provincial do Fórum Vocacional sobre a Vocação Marista Laical,
que reúne cerca de 30 participantes,
em Cali, na Colômbia. O encontro se
caracteriza pela partilha de experiências dos fóruns nacionais, realizados
anteriormente em Venezuela, Equador
e Colômbia.

Compostela
Um grupo de educadores maristas
está peregrinando pelos lugares
maristas, onde nasceu o carisma de
Champagnat.

E

m Tabatinga, na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru, uma comunidade mista
de Irmãos e leigos realiza um trabalho desafiador com as comunidades indígenas
e ribeirinhas da região, bem como com os imigrantes que chegam ao território
brasileiro.
Os membros da comunidade são: Mayra Gutiérrez Márquez (México), o casal, Marcio
Guerreiro e Patrícia Borja (Brasil), e Ir. Luke Fong, do Distrito do Pacífico. Eles vivem a
missão onde o carisma marista é mais necessário: entre os menos favorecidos, que
vivem em realidades adversas e de difícil acesso.
Aqui embaixo, Ir. Luke compartilha algumas novidades de sua live no projeto
Lavalla200>.

Viver em uma comunidade mista de Irmãos e Leigos aqui em Tabatinga é algo
muito importante para a Igreja e para a população local. Dá-nos a oportunidade de
servir os mais necessitados, colocando-nos a seu serviço. O novo modo de vida
misto que envolve Irmãos e Leigos maristas formando uma comunidade e trabalhando juntos, contribuindo para a continuação do carisma marista, é algo muito
importante em nossa vida comunitária.
Lavalla200>, em Tabatinga, tem sido um espaço de experiência muito rica para
nós, Irmãos e Leigos. Temos o coração aberto para construir uma comunidade
fraterna, alicerçada numa vida espiritual bem nutrida pela oração, pela Eucaristia
e pela participação na Igreja local. É construir juntos um projeto missionário que
combine o carisma marista com as necessidades locais. Temos sempre em mente
que a obra pertence a Deus, é para Ele e por meio Dele que estamos aqui. Certamente é isso que nos diferenciará de sermos membros de uma ONG.
Sem uma espiritualidade baseada na Palavra de Deus seria muito difícil ter uma experiência frutífera. Seria difícil ser feliz, formar uma comunidade feliz, quanto mais
dar um testemunho autêntico.
Ir. Luke Fong
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SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

DIREITO DAS CRIANÇAS À IGUALDADE

O

primeiro artigo da
Declaração dos Direitos
Humanos das Nações
Unidas afirma que “todos os
seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e direitos”.
Este artigo destaca e reforça a
dignidade humana, os direitos
humanos, a igualdade de oportunidades e a não discriminação
para todos. Ninguém deve ser
privado de oportunidades de
desenvolvimento por causa de
onde nasceu, no que acredita
ou se tem uma deficiência.
Infelizmente, ainda hoje existem
situações de exploração e
opressão em que seres humanos, incluindo crianças, são
tratados como objetos.
Todas as crianças, independentemente de suas diferenças,
precisam que todos, incluindo governos e pais, valorizem,
respeitem, cuidem e protejam de danos para facilitar seu
crescimento e desenvolvimento. Infelizmente, a desigualdade na sociedade perpetua posições privilegiadas na escala
sociopolítica e econômica e dificulta a igualdade de direitos das
crianças desprivilegiadas ao desenvolvimento.
A responsabilidade de garantir que as crianças com deficiência
ou nascidas de uniões de fato ou fora do casamento gozem de
direitos iguais em relação às nascidas de casais é dos Estados.
Quando a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) foi
adotada em 1989, os estados se comprometeram a melhorar
as condições de vida das crianças em todos os países. No
entanto, muitas crianças, especialmente meninas nos países
em desenvolvimento, não desfrutam de seus direitos devido à
discriminação de gênero.
As escolas e as famílias têm um papel importante a desempenhar na promoção dos direitos das crianças. Por meio de
instrução imparcial, os professores podem modelar a igualdade humana apenas dando aos alunos seu quinhão de atenção
enquanto interagem com eles. Da mesma forma, os pais têm
o dever de dar igual amor e atenção a seus filhos, apreciando suas personalidades e dando-lhes consistentemente um
tempo individual de qualidade, celebrando sua singularidade,
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mostrando-lhes amor e dando-lhes elogios genuínos e de
qualidade.
Como Maristas de Champagnat, continuamos firmes no princípio de Champagnat de que, para educar bem as crianças,
devemos amá-las igualmente, dedicando-nos inteiramente à
sua instrução e formação de caráter. O 22º Capítulo Geral também nos convida a estar presentes de forma mais significativa
e continuar respondendo ao clamor das crianças e jovens que
vivem à margem da vida.
O ensinamento da Igreja sobre a centralidade da pessoa humana nos convida a refletir sobre as seguintes questões: Que
dignidade existe sem a possibilidade de expressar livremente o
pensamento ou professar a fé religiosa? Pode haver dignidade
sem um quadro jurídico claro que limite o domínio da força e
permita que o Estado de direito prevaleça sobre o poder da tirania? Homens e mulheres podem gozar de dignidade se forem
submetidos a todos os tipos de discriminação? Que dignidade
pode uma pessoa esperar encontrar quando lhe falta comida
e o essencial para a sobrevivência e, pior ainda, quando lhe
falta o trabalho que lhe confere dignidade? Certamente, essas
questões nos lembram que promover a dignidade da pessoa
significa reconhecer que os seres humanos possuem direitos
inalienáveis que ninguém deve tirar arbitrariamente.
Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade
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mundo marista
ITÁLIA: SECRETARIADO AMPLIADO DE LEIGOS

TAILÂNDIA: MARIST LEARNING CENTER,
SAMPRHAN

FILIPINAS: NOVICIADO INTERREGIONAL DE
TAMONTAKA

FRANÇA: NOVO CONSELHO DA PROVÍNCIA DE
L’HERMITAGE

AUSTRÁLIA: JUBILEU DE VIDA MARISTA EM
MELBOURNE

COLÔMBIA: RETIRO ESPIRITUAL ANUAL DOS
IRMÃOS DA PROVÍNCIA NORANDINA

CASA GERAL

FMSI PUBLICA SEU RELATÓRIO SOCIAL 2021

A

Fundação Marista para a Solidariedade Internacional
(FMSI), ONG da Administração Geral, acaba de publicar
o Balanço Social 2021, com detalhes de seus projetos
realizados em diversos países do mundo.
O relatório visa fornecer uma visão clara e abrangente de como
a FMSI implementa seus princípios estabelecidos nos contextos
em que opera. Também oferece um panorama das principais
iniciativas promovidas pela FMSI no ano passado. E apresenta
uma lista dos projetos financiados nos diferentes países onde a
Fundação Marista está presente. Da mesma forma, menciona
e explica as áreas de intervenção, relacionadas principalmente
com a defesa e os direitos da criança.
Durante 2021, a FMSI trabalhou em diferentes países da
Europa, América do Sul, África, Ásia e Pacífico. O seu trabalho
é focado em programas que melhorem a qualidade de vida e
o desenvolvimento das crianças que vivem nas periferias, em
matéria de educação, saúde, nutrição, proteção dos menores e
bem-estar.

“Hoje, mais do que nunca, a FMSI mantém seu compromisso
de dar apoio incondicional a todos os meninos e as meninas
vulneráveis”, comenta Andrea Rossi, diretor da FMSI, falando
sobre as conquistas e desafios da Fundação Marista.
Baixe o Relatório Anual FMSI 2021: English | Español |taliano
13 I JULHO I 2022
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ARCO NORTE

ENCONTRO REGIONAL DE FORMADORES LAICAIS

D

e 14 a 17 de junho de 2022, a Equipe Ampliada de
Formação de Leigos da Região Arco Norte se reuniu
no Centro de Formação Marista, na Cidade da Guatemala, para encerrar o trabalho iniciado em maio de 2020 em
formato virtual. Durante esse tempo, a área do laicato marista
da região vem refletindo, discernindo e planejando o melhor
caminho para a animação dos leigos e das leigas maristas que
transformam em vida o sonho de Marcelino Champagnat e dos
primeiros irmãos para a Região.
Os representantes das províncias da Região participaram em
um clima de diálogo e reflexão, mas, sobretudo, de grande
alegria e esperança pelo futuro dos maristas leigos da região.
Durante o encontro puderam compartilhar os novos desafios
e as realidades que o laicato vive nas diferentes unidades
administrativas nesta época pós-pandemia; e também os
novos estilos de animação que foram implementados após as
mudanças de alguns Irmãos Provinciais e seus Conselhos.
O objetivo principal desta reunião foi elaborar o planejamento
estratégico da área pastoral do laicato Marista, contemplando
4 importantes núcleos de desenvolvimento: Comunhão, formação, vocação e organização. Para isso, durante o encontro,
também foram abertos espaços para ouvir o planejamento da
Região, do secretariado e das áreas pastorais de Formação
inicial e permanente de Irmãos, Espiritualidade e economia.
Nossa gratidão ao Ir. Hipólito Pérez Gómez e à Província América Central por ele representada pelo carinho e acolhimento,
o que na realidade nos fez sentir em casa; aos Irmãos Provinciais e suas equipes de animação por facilitar o deslocamento
e a participação de todas as unidades administrativas da
Região; ao Secretariado dos leigos pelo acompanhamento durante todo este tempo; ao Ir. Rodrigo, secretário executivo do
CRAN (Comitê Regional Arco Norte), por sua presença amiga e

articuladora; à Claudia Rojas pela organização e fraternidade;
e finalmente, a todos nós que participamos porque embora
cheios de mais tarefas, também saímos cheios de sonhos,
alegria e esperança porque sabemos que somos construtores
protagonistas da Família Marista na Região Arco Norte.
Os participantes
Estes são os representantes das Províncias da Região que
participaram do encontro: Ir. Félix Roldán e Jacques Boudrias,
do Distrito do Canadá; Matt Fallon e Antonio Cantú, Estados
Unidos; Beatriz Coronado Estudillo e Bibiana Enríquez Rodríguez, México Central; Abigail Fernanda Ruíz Cuevas e Alfredo
de Jesús Rodríguez Márquez, México Ocidental; Nohemy
Pinto e Ana Isabel Sabório Jenkins, América Central; Margarita Espinoza Torres, Norandina; Raúl Amaya Rivera, diretor
do Secretariado de Leigos do Instituto; Ir. Rodrigo Espinosa
Larracoechea, Secretário Executivo do Comitê Regional Arco
Norte; Claudia Rojas Carvajal, Coordenadora do Laicato da
Região Arco Norte.

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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