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■  A Comissão Internacional que prepara o Novo Guia de 
Formação está reunida em Roma até sexta-feira. Esse grupo, 
que começou a reunião na segunda-feira, continua o trabalho 
iniciado no final de 2020. Nesta reunião, a comissão está 
fazendo a transição da fase de escuta para a definição dos 
elementos centrais do novo documento. A equipe é compos-
ta pelos Irmãos Óscar Martín (Conselho Geral), João Carlos 
do Prado (Conselho Geral), Graham Neist (Austrália), Fabien 
Bulaimu (PACE), Ataide José de Lima (Brasil Centro-Norte), 
Francisco Garcia (MDA), Père Ferre (Hermitage), Cesar Rojas 
(Norandina), Ángel Medina e Lindley Sionosa (Secretariado 
Irmãos Hoje).
■  Durante a semana, o Ir. Ben, Conselheiro-Geral link com 
a Região da Europa, realiza conversas com consulentes espe-
cialistas em vista do processo de restruturação regional.
■  Na terça-feira, o Superior-Geral, Ir. Ernesto, participou da 
Assembleia dos Superiores das Unidades Administrativas dos 
Marianistas, em Roma
■  O Irmão Ben, Conselheiro Geral, Carlos Alberto e Mark, 

diretores do Secretariado de Educação e Evangelização, 
encontraram-se na terça-feira com os coordenadores dos 
programas de Pastoral Juvenil Marista do Instituto para discu-
tir sobre uma futura Rede Global de Pastoral Juvenil Marista.
■  Na quarta-feira, o Secretariado Irmãos Hoje apresentou 
o Ano das Vocações Maristas aos irmãos que participam do 
Programa “Mentores”. Junto com essa apresentação, os 
Irmãos Lindley e Angel também facilitarão uma reflexão sobre 
o tema da vocação e do ser marista hoje.
■  Na quinta e sexta-feira, o Ir. Ernesto estará com o grupo 
que se prepara para integrar o projeto Fratelli e LaValla200>. 
O curso de formação terminará com o envio na sexta-feira, 
que realizar-se-á na basílica de Fourvière, na França.
■  A Comissão Internacional que trabalha no novo Guia de 
Formação, como parte do seu calendário, reunir-se-á com 
os participantes do programa Mentores na quinta-feira, para 
refletir juntos sobre a formação marista hoje e no futuro. 
Espera-se que este encontro ajude a Comissão na tarefa que 
realizando.

administração geral

A Província de L’Hermitage realizou 
seu VII Capítulo Provincial de 3 a 
7 de julho, em Notre-Dame de 

l’Hermitage, na França, com o tema 
“Olhar além”. Durante a celebração, o 
Ir. Gabriel Villa-Real iniciou seu triênio 
como Provincial e foram eleitos os 
membros do novo Conselho Provincial: 
Ir. Jaume Parés, Xavier Giné, Ramon 
Rúbies, André Déculty, Pau Tristany e 
Rafa Escolà. O Irmão Ernesto Sánchez, 
Superior Geral, e os Irmãos João Carlos 
do Prado e Ben Consigli, Conselheiros 
Gerais, estiveram presentes no even-
to, acompanhando os Irmãos e leigos 
capitulares.

OLHAR ALÉM

VII CAPÍTULO DA PROVÍNCIA DE L'HERMITAGE  

https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
http://www.maristes-ndh.org/fr/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
https://champagnat.org/pt/vii-capitulo-da-provincia-marista-lhermitage/
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Durante a abertura do Capítulo, o 
Irmão Ernesto Sánchez lembrou 
que “o serviço na Província deve 
ser feito com um olhar profético” 
e convidou os Irmãos a serem um 
farol de esperança em um mundo 
turbulento.

Em seu discurso, o Irmão Gabriel 
agradeceu a todos os irmãos da 
Província, ao Superior Geral e 
ao Irmão Pere Ferré, Provincial 
cessante: “Obrigado, Pere, pelo seu 
exemplo de liderança (…). Tanto 
em situações complexas como 
nas mais simples e comuns, você 
sempre mostrou uma sensibilidade e de-
licadeza especial para com as pessoas. 
Obrigado por tudo que pude aprender 
ao seu lado”, expressou. Por sua vez, o 
Irmão Pere agradeceu também a todas 
as pessoas que estiveram com ele e o 
acompanharam em seu mandato.

Família global
Por ocasião do VII Capítulo Provincial, 
o Ir. Ernesto falou sobre o desafio dos 
irmãos e leigos maristas hoje: “Acho 
que o grande desafio é que realmente 
nos sintamos como uma família marista 
global. Isso implica ir além da visão 
local, provincial e até regional. Temos 
que nos ver como continente, porque 
esta obra, como intuiu Champagnat, é 

para todas as dioceses. Estamos todos 
aí!”, disse o Superior Geral, por meio de 
uma mensagem em vídeo.

Por sua vez, o Irmão João Carlos do Pra-
do falou sobre o significado de ser uma 
família global e o que isso implica no 
mundo marista (ver vídeo). Da mesma 
forma, o Irmão Ben Consigli destacou 
que “é preciso ir além das fronteiras 
geográficas e existenciais, onde Deus 
nos pede para estar e o que fazer” (ver 
vídeo).

Também os/as leigos/as convidados/
as ao Capítulo tiveram a oportunidade 
de participar e responderam à pergunta: 
“Se olharmos além, quais são suas intui-

ções, o que você pensa para o futuro?” 
Veja o vídeo da participação dos leigos.

Durante o capítulo, foi divulgado o relató-
rio do Conselho Provincial 2019-2022, 
destacando o trabalho dos diferentes 
órgãos de governo e a animação da 
Província, e foram feitas sugestões para 
os próximos três anos.

Como parte do desenvolvimento do 
evento, os participantes tiveram momen-
tos de reflexão pessoal e em grupo para 
compartilhar e conversar sobre perspec-
tivas e certezas futuras. Houve também 
momentos de oração, eucaristia e uma 
visita a La Valla.

Fotos

ObrigadO, ir. dOuglas!
descanse em paz!
Agradecemos a Deus pelo dom da vida 
do Ir. Douglas Welsh e pelo serviço que 
prestou à Administração Geral do Institu-
to durante vários anos, traduzindo para 
o inglês os textos que publicamos nos 
nossos canais de comunicação.
O Ir. Douglas faleceu na Escócia, no dia 
17 de julho. Que o Senhor o recompense 
pela sua disponibilidade e dedicação.

https://champagnat.org/mundo-marista/el-hermano-gabriel-villa-real-provincial-del-hermitage/
https://youtu.be/2HDuPmgLuM4
https://youtu.be/2HDuPmgLuM4
https://youtu.be/M9E9SJp_qX4
https://youtu.be/M9E9SJp_qX4
https://youtu.be/M9E9SJp_qX4
https://youtu.be/Pp2nQKzbOvw
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5397581646954648&type=3
https://youtu.be/2HDuPmgLuM4
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CASA GERAL

IR. JOSÉ SÁNCHEZ BRAVO NOMEADO 
DIRETOR DO SECRETARIADO DE 
EDUCAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

OSuperior Geral e seu Conselho nomearam o Irmão José Sánchez Bravo, da 
Província de México Central, como o novo Diretor do Secretariado de Educa-
ção e Evangelização, por um período de três anos. Ele assumirá esta função a 

partir de janeiro de 2023, quando substituirá o Ir. Carlos Alberto Rojas, da Província 
Norandina.
O Secretariado de Educação e Evangelização, juntamente com o Conselho Geral, 
acompanha em nível global diversas iniciativas no campo da missão marista, entre 
as quais a Rede de Escolas, Universidades, Editoras e a Pastoral Juvenil Marista. O 
Secretariado também coordena a revisão do documento sobre a Missão Educativa 
Marista; o projeto “Levante-se, Fale e Participe”, ligado à participação de crianças 
e jovens; as atividades relacionadas ao Pacto Global de Educação; e os preparativos 
para a III Assembleia Internacional da Missão Marista.
Desde janeiro de 2017, os diretores do Secretariado Secretaria são os irmãos Carlos 
Alberto Rojas (Norandina) e Mark Omede (Nigéria) e contam com a colaboração de 
Javier Llamas (Gerente de Projetos da Rede de Escolas), Diugar Madera (Assistente) e 
Luis Perez (voluntário digital). 

Ir. José Sánchez Bravo
O Ir. Pepe nasceu em Puebla (México) em 1973. Estudou na Universidade Marista de 
San Luis Potosí. Sua vocação está intimamente ligada à pastoral juvenil. O Ir. Basilio 
Rueda foi seu mestre no noviciado.
Após sua profissão perpétua como Irmão Marista, em 28 de maio de 2005, ele esteve 
nas comunidades educativas de San Luis Potosí, Celaya e Uruapan, onde foi profes-
sor, responsável da Pastoral Juvenil e diretor.
Ele foi Provincial de México Central de 2015 até 2021. Foi presidente da Conferência 
dos Religiosos do México de 2017 a 2021 e vice-presidente da CLAR – Conferência 
Latino-Americana e Caribenha de Religiosos e Religiosas, de 2018 a 2021.
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O ano acadêmico 2021-2022 marca 
90 anos de presença marista em 
Giugliano. Neste tempo, os Irmãos 
Maristas trouxeram educação, cultura, 
amor e solidariedade para a cidade. 
São noventa anos de uma missão 
significativa em uma realidade que 
sempre acolheu o carisma marista.

cOmpOstela 

38 professores e 5 acompanhantes 
de Portugal e Espanha estão na 
Comunidade Mãe do Instituto, em 
l’Hermitage, França, para concluir o 
curso de formação “Escola Hermitage 
para Educadores”, iniciado antes do 
período de pandemia.

nOrandina 

40 irmãos do setor da Colômbia 
concluíram seu retiro espiritual anual 
no dia 4 de julho. “Fidelidade até ao 
fim” e “Vida Religiosa é uma questão 
de amor” foram alguns dos temas 
abordados pela Irmã Liliana Franco 
Echeverri, Superiora Provincial da 
Companhia de Maria, que dirigiu o 
retiro durante 5 dias de fraternidade e 
oração.

santa maria de lOs andes

Membros da Equipe de Missão do 
Setor Chile conduziram um curso de 
treinamento para 43 educadores das 
obras maristas da Bolívia, sobre a 
abordagem educacional da Apren-
dizagem e Serviço. A atividade foi 
realizada no início do mês no Centro 
de Espiritualidade Marista em Santa 
Cruz de La Sierra.

https://champagnat.org/pt/ir-jose-sanchez-bravo-nomeado-diretor-do-secretariado-de-educacao-e-evangelizacao/
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CHAMPAGNAT GLOBAL

ENCONTRO DE COORDENADORES DE GRUPO
DA AGORÁ DA REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

AGORÁ é a ferramenta que permite 
o encontro e a interação entre 
educadores maristas da Rede 

Global Marista de Escolas, Champagnat 
Global. AGORÁ é uma plataforma que 
permite a criação de grupos de edu-
cadores de diversas partes do mundo 
para conversar, debater e trabalhar em 
iniciativas de interesse comum. Cada 
grupo tem um ou vários coordenadores 
que incentivam a dinâmica interna a 
seguir.
No dia 5 de julho, convocados pela 
equipe do Secretariado de Educação 
e Evangelização, os animadores dos 
grupos da AGORÁ se reuniram online 
para compartilhar sua experiência de 
trabalho. Vindos de 9 países, participa-
ram 20 dos animadores que pertencem 
aos 11 grupos que atualmente com-
põem a plataforma.
A parte central do encontro desenvol-
veu-se em torno de uma dinâmica em 
que foram respondidas 4 questões por 
meio de um Padlet participativo. Algu-
mas das respostas foram:

Que aspectos de Champagnat Global 
mais o inspiraram até agora?
• Facilidade de conexão internacional.
• Sentimento de família global.
• Grandes oportunidades para nossas 

escolas.

Que sentimentos foram gerados em 
você por ser um pioneiro de Cham-
pagnat Global?
• Empoderamento por atuar na dire-

ção do grupo.
• Emoção e às vezes alguma ansie-

dade pela responsabilidade.

Que aspectos positivos descobriu 
no trabalho do grupo que você 
anima?
• Conhecimento de outras pessoas e 

sua diversidade.
• Energia contagiante por meio da cons-

trução de novos relacionamentos.
• Esperança de que o que estamos 

semeando dará seu fruto.

Em que você acha que devemos 
crescer nos próximos meses para 
que o trabalho dos grupos se apro-
xime do ideal?
• Divulgar a Rede.
• Criar uma estrutura que permita 

combinar os tempos.
• Promover o intercâmbio e o conhe-

cimento entre os grupos.

Terminado o momento de comparti-
lhar, Javier Llamas, Project Manager 
da Champagnat Global, incentivou as 
pessoas a participarem do fórum de 
apresentação pessoal na Agorá e a 
aproveitarem as ferramentas da plata-
forma para dinamizar a interação.
O Ir. Carlos Alberto Rojas, Diretor do 
Secretariado de Educação e Evangeliza-
ção, encerrou a reunião agradecendo ao 
Sr. Pep Buetas pelo apoio na dinâmica 
de trabalho durante a reunião e pelo 

bom espírito que está sendo criado 
entre aqueles que fazem o trabalho de 
pioneiros no desenvolvimento da Rede. 
Ao mesmo tempo, comentou sobre a 
possibilidade de rotatividade no papel 
de animador ao longo do tempo e que 
outros membros assumam a animação 
dos grupos.

Por fim, todos os participantes rece-
beram informações sobre o encontro 
presencial da CHAMPAGNAT GLOBAL 
que acontecerá de 28 de novembro a 
7 de dezembro de 2022, no México. 
Sob o lema “Juntos somos mais fortes”, 
espera-se terminar de concluir e definir, 
de forma participativa, o roteiro a seguir 
na rede de escolas na sua próxima 
etapa de 2023-2025.

Rede Global Marista de Escolas

Champagnat Global é um espaço para 
promover a comunicação e a sinergia 
educativa, “um lugar a que todos per-
tencemos”. Se você quiser se envol-
ver, saiba mais e entre em contato 
conosco.

https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/os-grupos/
https://www.champagnat.global/pt/os-grupos/
https://www.champagnat.global/es/foros/tema/presentate/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-participa/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-participa/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-coordenadores-de-grupos-da-agora-da-rede-global-marista-de-escolas/
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ESPANHA: IRMÃOS DAS PROVÍNCIAS DE 
COMPOSTELA, IBÉRICA E MEDITERRÂNEA REUNIDOS 
EM EL ESCORIAL

SÍRIA: MARISTAS AZUIS DE ALEPOBRASIL: FRATERNIDADE SÃO MARCELINO 
CHAMPAGNAT DE UBERLÂNDIA – MG

ITÁLIA: ENCONTRO DA COMISSÃO INTERNACIONAL 
IRMÃOS HOJE

ÁFRICA DO SUL: PRIMEIRAS PROFISSÕES DA 
PROVÍNCIA ÁFRICA AUSTRAL

mundo marista

FRANÇA: HERMITAGE ESCOLA DE EDUCADORES 
EM LA VALLA

ESTADOS UNIDOS

REUNIÃO DAS COMUNIDADES ESCOLARES MARISTAS

C erca de 60 membros das comu-
nidades escolares maristas dos 
EUA se reuniram San Alfonso 

Retreat Center, de 10 a 13 de julho, 
para a seção deste ano do “Marist 
Leadership Institute”. O grupo era 
composto por presidentes, diretores, 
membros de conselhos escolares e 
equipe de pastoral de cada escola 
da Província. O encontro foi liderado 
pelos Irmãos Hank Hammer e Tom 
Schady, do Departamento de Pastoral, 
contando com a assistência de Matt 
Fallon, Maureen Hagan e Ir. Owen 
Ormsby.

A reunião incluiu uma sessão com 
Conselho Provincial. Houve também a oportunidade de co-
nhecer o grupo que participou do retiro Mariano da Província. 
Os dois grupos, que se reuniram no mesmo local, tiveram em 

comum os momentos de oração, caracterizados por temas 
marianos, conforme as sugestões propostas pela Provincia, 
que celebra o “Ano de Maria”.

https://champagnat.org/pt/direito-das-criancas-a-igualdade/
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GANA

TRÊS NOVOS IRMÃOS NO INSTITUTO

T rês jovens abraçaram a vida marista ingressando no 
Instituto dos Irmãos Maristas. Os irmãos Ebenezer 
Owusu-Ansah Arthur (Gana), Alvine Shiyntum (Cama-

rões) e Cletus Anekwe Chijioke (Nigéria) se consagraram 
ao Senhor no sábado 9 de julho em Gana, com a primeira 
profissão religioas. Os irmãos Ebenezer e Alvine pertencem 
à Província da África do Oeste e o Ir. Cletus pertence à 
Província da Nigéria.
Durante a missa, o Ir. Vincent Abadom, Provincial da Nigéria, 
recebeu os votos em nome do Superior Geral. Muitos religio-
sos, sacerdotes e fiéis leigos estavam presentes.
Em sua homilia, o bispo da diocese de Obuasi, Dom John 
Yaw Afoakwah, pediu aos jovens irmãos que se alegrem pelo 
fato de o Senhor os ter achado dignos de serem chamados 
para trabalhar em sua vinha. O bispo também os encorajou 
a disponibilizar seus talentos como pedras preciosas para 
construir o Reino de Deus. Ele lamentou a tendência atual de 
acumular riqueza e seu crescente apetite pelo materialismo. 
Ele os lembrou da afirmação de Cristo de que “as raposas têm 
covis e as aves ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde 
reclinar sua cabeça” (Mateus 8,20). O Bispo enfatizou, por fim, 
que uma compreensão profunda deste versículo é a chave para 
abraçar e seguir o pobre Cristo com um coração indiviso.
Em seu discurso de boas-vindas, o pároco, Pe. William Opoku 

Boateng, lembrou aos jovens irmãos de não ver sua consa-
gração como o fim de sua caminhada espiritual, mas como o 
começo. Ele os encorajou a se comprometerem com a oração, 
a sempre ouvirem a Deus e a confiarem no Espírito Santo como 
apoio e inspiração.
Os irmãos recém professos passarão umas curtas férias com 
suas famílias e depois irão para o Centro Marista Internacional 
(MIC) no Quênia, onde continuarão a sua formação religiosa e 
acadêmica de quatro anos.

ESPANHA

FORMAÇÃO SOBRE COMO VIVER A VIDA ADULTA
EM FRATERNIDADE E ESPERANÇA

De 1º a 6 de julho, foi realizada na casa marista 
de El Escorial uma sessão de formação para 
Irmãos da terceira idade. Participaram 23 

Irmãos de três Províncias: Compostela, Ibérica e 
Mediterrânea.
A formação foi coordenada pela equipe formada por 
Vicky Irigaray, com o tema: “Viver a vida adulta em 
fraternidade e esperança. A comunidade, encontro 
e descanso” e por Carmen Maganto, que abordou 
o tema “Comunicação e expressão de emoções em 
comunidade“.
Foram quatro dias de palestras, seminários, momen-
tos de reflexão pessoal e partilha em grupo, e mo-
mentos de oração e vivência alegre em fraternidade.

https://champagnat.org/pt/tres-novos-irmaos-no-instituto/
https://maristascompostela.org/
https://maristasiberica.com/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://champagnat.org/pt/formacao-sobre-como-viver-a-vida-adulta-em-fraternidade-e-esperanca/
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CASA GERAL

REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA
REDE INTERNACIONAL MARISTA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

Em 08 de julho de 2022, 
realizou-se a primeira 
reunião (online) do novo 

Conselho Diretor da Rede Inter-
nacional Marista de Educação 
Superior. Estiveram presentes: 
Ir. Marcelo Bonhemberger 
(PUCRS – Brasil), Ana Gabriela 
Aguirre Franco (Universidad 
Marista De La Ciudad De Mé-
xico – México), Ir. Arnel Alfanta 
S. (Notre Dame of Kidapawan 
College – Filipinas), Ir. Carlos 
Alberto Rojas Carvajal (Diretor 
do Secretariado de Educação e Evan-
gelização – Casa Geral), Fabiano Incerti 
(PUCPR – Brasil), Silvia Vargas Salazar 
(Universidad Marista Valladolid – Mé-
xico), Ir. Osuji Gregory Ekene (Marist 
Polytechnic Enugu – Nigéria), João 
Fett (PUCRS – Brasil), Ir. Manuir Men-
tges (PUCRS – Brasil), Ir. Ben Consigli 
(Conselheiro-Geral – Casa Geral), Ir. 
José Sánchez Bravo (Diretor nomeado 
do Secretariado de Educação e Evan-
gelização – Casa Geral), Daiana Kessler 
(Intérprete – PUCRS – Brasil).
Com a liderança do novo presidente da 
Rede Internacional Marista de Educação 
Superior (RIMES), Ir. Marcelo Bonhem-
berger (Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul – PUCRS – Brasil), 
foram discutidos temas pertinentes à 
nova gestão da RIMES, eleita na sua 
X Assembleia, que ocorreu entre 26 a 
29 de abril de 2022. A nova gestão é 
composta por dois conselhos: Conselho 
Diretor e Conselho Fiscal.

Membros dos respectivos conse-
lhos:
Conselho Diretor
• Ir. Marcelo Bonhemberger (PUCRS 

– Brasil)
• Ana Gabriela Aguirre Franco (Uni-

versidad Marista de la Ciudad De 
México – México)

• Ir. Arnel S. (Notre Dame of Ki-
dapawan College – Filipinas)

• Ir. Carlos Alberto Rojas Carvajal 
(Secretariado de Educação e Evan-
gelização – Casa Geral)

Conselho Fiscal
• Fabiano Incerti (PUCPR – Brasil)
• Silvia Vargas Salazar (Universidad 

Marista Valladolid – México)
• Ir. Osuji Gregory Ekene (Marist 

Polytechnic Enugu – Nigéria)

Após a reflexão sobre a mensagem do 
Papa Fran-
cisco aos 
participantes 
na Confe-
rência Geral 
dos Irmãos 
Maristas, em 
março de 
2022, houve um momento de agra-
decimento ao Ir. Manuir e aos demais 
membros do Comitê executivo da gestão 
anterior. Em seguida, houve a apresen-
tação do novo Secretário Executivo da 
RIMES, João Fett, Analista de Pastoral da 
Pró-Reitoria de Identidade Institucional 

da PUCRS, Brasil.
Ir. Ben Consigli, em nome do Governo 
Geral do Instituto, agradeceu à ges-
tão anterior e desejou à nova gestão 
êxito em seus trabalhos, recordando 
a vitalidade e atualização da missão 
marista no âmbito da educação superior, 
mencionando a importante contribuição 
que a RIMES é convidada a oferecer ao 
mundo marista, pedindo sobre este novo 
momento as bênçãos de Deus.
Ir. Carlos Alberto Rojas mencionou o 
atual momento de reflexão do Instituto 
Marista sobre a atualização de sua 
autocompreensão na missão educativa 
desempenhada globalmente, reforçando 

o papel da cons-
tante renovação do 
modo de se viver 
o carisma marista, 
especialmente 
no contexto das 
obras de educação 
superior.

Rapidamente foram retomadas as deli-
berações-chave da última assembleia. 
Em seguida, foi apresentada a atualiza-
ção do status de registro legal da RIMES 
com os órgãos públicos no Brasil. Um 
macro cronograma do ano de 2022 foi 
sugerido para reflexão.

https://www.pucrs.br/
https://umarista.edu.mx/
https://umarista.edu.mx/
https://umarista.edu.mx/
https://www.ndkc.edu.ph/
https://www.ndkc.edu.ph/
https://www.pucpr.br/
https://umvalla.edu.mx/
https://maristpoly.edu.ng/
https://maristpoly.edu.ng/
https://www.pucrs.br/
https://champagnat.org/pt/reuniao-do-conselho-diretor-da-rede-internacional-marista-de-educacao-superior/
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Naquela época, o imperador Augusto mandou 
fazer um recenseamento… (José) foi lá se 
registrar, junto com Maria, sua esposa, que 

estava grávida” (Lc 2, 1.5).
Mais de 2.000 anos depois, ainda encontramos 
situações em que homens e mulheres, e também 
crianças, não têm nacionalidade. A nacionalidade é 
um direito, deve ser um direito efetivo de cada pes-
soa. As Nações Unidas defendem que toda criança, 
desde o nascimento, tem o direito de adquirir uma 
nacionalidade. A nacionalidade pode ser obtida pelo 
local de nascimento ou pelo local de residência.
Não ter nacionalidade pode significar que o meni-
no e a menina vivam em situação de exclusão social, o que 
dificultará seu acesso a outros direitos fundamentais, como 
educação ou saúde. Infelizmente, ainda hoje e por diferentes 
razões, há crianças que carecem deste direito fundamental. 
Meninos e meninas que se tornam apátridas.
A nacionalidade é um direito que faz parte da identidade de 
uma pessoa, assim como seu nome e sobrenome, seu sexo e 
sua data de nascimento. Tudo isso lhe permite adquirir uma 
identidade dentro de uma sociedade específica. Essa falta 
acarreta a impossibilidade de fazer parte plena da vida da 
sociedade.
Sabemos que as causas da apátrida podem ser diversas 
(não reconhecimento de um Estado, falta de documentação, 
condições dos pais, pertencimento a determinados grupos 
étnicos…), sendo a mais comum aquela causada pelo fato de 
os pais não irem ao Registro Civil para registrar os recém-nas-
cidos.
Às vezes, como aconteceu com Maria, José e o menino Jesus, 
milhares de pessoas são obrigadas a emigrar em busca de 
uma vida melhor em outros países. Muitas dessas pessoas, 
além de terem que deixar suas casas, suas terras, são obriga-
das a viver sem o reconhecimento do Estado ao qual chegam 
devido às barreiras legais e institucionais que os países 
estabelecem. Por esta razão, embora tenham nacionalidade, 
têm dificuldades em criar a sua própria identidade pessoal tão 
necessária para o pleno desenvolvimento pessoal.

Nós, Maristas de Champagnat, precisamos continuar o 
trabalho pela eliminação de qualquer tipo de fronteira; somos 
chamados a ser construtores de pontes entre pessoas, entre 
grupos sociais, entre Estados.
O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, nos recorda a 
necessidade de eliminar as barreiras, de caminhar além delas. 
Isso nos lembra como essas fronteiras, muitas vezes, violam a 
dignidade humana, como as fronteiras implicam a ausência de 
direitos para as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, 
entre elas as meninas e os meninos.
Na parábola do “Bom Samaritano” somos lembrados do modo 
cristão de proceder, o modo de cuidar do “próximo”. Um próxi-
mo que, às vezes, descobrimos deitado nas valas da vida, nas 
periferias do nosso mundo. Ajudar quem precisa é uma atitude 
cristã irrenunciável.
Muitos maristas, irmãos, leigos, trabalham com pessoas sem 
documentação, especialmente com crianças e jovens. Obri-
gado pelo seu testemunho. Este é o caminho, tornar visíveis 
aqueles que estão “escondidos” em nossas sociedades, de-
senvolver ações que promovam o pleno desenvolvimento dos 
mais vulneráveis   em nossos ambientes, ser a “voz profética” e 
a “ação misericordiosa” de Deus em nosso mundo.

Ir. Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidaridade

SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

DIREITOS DAS CRIANÇAS DE TER UMA NACIONALIDADE
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