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NOTÍCIASMARISTAS

■  Na quarta-feira começou o capítulo da Província South Asia, 
em Negombo, Sri Lanka. Terminará no domingo, 28 de agosto. 
Estão presentes os conselheiros links com a Região da Ásia, 
Irmãos Josep Maria e Sylvain.
■  Na quarta-feira, o Superior-Geral, Ir. Ernesto, visitou a 
escola Lavalla, em Phnom Penh, no Camboja

■  No próximo final de semana terminará o Programa de 
formação dedicado a irmãos que acompanham a caminhada de 
jovens irmãos. Vinte e dois participantes de diferentes Provín-
cias, acompanhados pelos Irmãos Antonio Peralta, Xavi Barceló 
e Michael Sexton, equipe de formação permanente do Instituto, 
estiveram na Casa Geral e na França desde 4 de julho.

administração geral

L ançado durante a Con-
ferência Geral, 10 de 
março de 2022, o livro 

Vozes Maristas: ensaios sobre 
liderança profética e servidora 
fala sobre a liderança ma-
rista, buscando refletir sobre 
o pedido do último Capítulo 
Geral que sublinhou que “para 
um novo começo cremos num 
estilo de governo que assume 
uma liderança profética e 
servidora, que acompanha com 
proximidade a vida e a missão 
marista”.
A obra é fruto da iniciativa 
do Governo Geral, ao qual pareceu 
conveniente ter por escrito, a propósito 
de liderança, reflexões, experiências 
e ideias concretas relacionadas com a 
liderança marista e que pudessem ser-
vir como convite, motivação, consulta e 
referência para o mundo marista.
Estiveram à frente do projeto os Irmãos 
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário-Geral, 
Ben Consigli e Ken McDonald, conse-
lheiros gerais.
O trabalho foi supervisionado pelo Ir. 

Gregorio Linacero, gerente do Plano 
Estratégico da Administração Geral, 
com a colaboração dos Departamentos 
de comunicação da América Central e 
da Casa Geral.
A obra é composta por 22 capítulos, 
divididos em 4 partes: visão, caracte-
rísticas da liderançaprofética e servido-
ra, habilidades, trilhas e fundamentos 
e perspectivas de formação. Um 
preâmbulo do Ir. Ernesto Sánchez, 
Superior-Geral, apresenta a obra e, no 

prefácio, os Irmãos Luis Carlos, Ben e 
Ken apontam os seus objetivos.
A Administração Geral providenciou 
a impressão de alguns volumes, nas 
4 línguas do Instituto, distribuídos às 
Unidades Administrativas.
A versão digital da obra pode ser bai-
xada nesses links:  English | Español | 
Français | Português
Em português, uma segunda edição 
foi publicada no Brasil, pelo Memorial 
Marista de Curitiba.

VOZES MARISTAS

ENSAIOS SOBRE LIDERANÇA PROFÉTICA E SERVIDORA

https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/MaristVoices_ServantPropheticLeadership.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/VocesMaristas_LiderazgoServicial_Profetico.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/VoixMaristes_LeadershipServiteurProphetique.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/VozesMaristas_EnsaiosLiderancaProfeticaServidora.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/VozesMaristas_EnsaiosSobreLiderancaProfeticaServidora_Curitiba.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/VozesMaristas_EnsaiosSobreLiderancaProfeticaServidora_Curitiba.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/VozesMaristas_EnsaiosSobreLiderancaProfeticaServidora_Curitiba.pdf
https://champagnat.org/pt/vozes-maristas-ensaios-sobre-lideranca-profetica-servidora/
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23 DE AGOSTO

DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA DO
TRÁFICO DE ESCRAVOS E SUA ABOLIÇÃO

A escravidão é uma condição na 
qual um ser humano é consi-
derado propriedade de outro. 

Esta situação existe desde os tempos 
antigos. O comércio de escravos 
envolvia a captura, venda e com-
pra de pessoas. O maior número já 
coletado no período entre o primeiro 
e meados do século 20 foi da África 
subsaariana. O Dia Internacional para 
a Memória do Tráfico de Escravos e 
sua Abolição cai todos os anos em 23 
de agosto para continuar abordando 
as causas da escravidão. Este dia 
foi escolhido pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) para 
marcar a primeira revolta contra o 
comércio de escravos que ocorreu na noite de 22 para 23 de 
agosto de 1791 no Haiti.

O comércio de escravos no deserto do Saara, Mar Vermelho 
e Oceano Índico começou no século VII. Desde então, até sua 
abolição, mais de 6 milhões de escravos foram enviados da 
África Subsaariana para o Norte da África, Oriente Médio e 
Índia. Da mesma forma, o comércio transatlântico de escravos 
entre os séculos 15 e meados do século 19 transportou aproxi-
madamente 12,8 milhões de escravos da África para a Améri-
ca. Este número não inclui os cerca de 4 milhões de africanos 
que morreram durante os ataques e transporte ou nos campos 
de ervas para tempero do Caribe. Embora o governo britânico 
tenha proibido o comércio de escravos em suas colônias em 
1807, a escravidão persistiu até sua abolição final em 1838.

Hoje, a escravidão continua de muitas maneiras. Segundo a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), mais de 40 mi-
lhões de pessoas em todo o mundo são vítimas da escravidão 
moderna. Através da violência física e psicológica, as pessoas 
são obrigadas a prestar serviço. A servidão assume muitas for-
mas, incluindo servidão por dívida, trabalho infantil, sequestro 
por resgate, formas servis de casamento e uso de crianças em 
conflitos armados. A forma mais comum de escravidão moder-
na é o tráfico de pessoas. Este é o uso de violência, ameaças 
ou coerção para transportar, recrutar ou abrigar pessoas 
para explorá-las para fins como prostituição forçada, servidão 

doméstica, trabalho forçado, coerção, casamento forçado ou 
remoção de órgãos.

A Igreja Católica condena a escravidão moderna e convi-
da todos, inclusive as organizações, a trabalhar duro para 
eliminá-la. O Papa Francisco afirmou que a escravidão, em 
todas as suas formas, é errada porque nenhum ser humano 
é propriedade de outro. Por isso, condena o tráfico de seres 
humanos e os empreendimentos que escravizam seres huma-
nos. Ele exorta continuamente os católicos e todas as pessoas 
de boa vontade a combater os crimes contra a humanidade. 
Em sua mensagem geral sobre o tráfico de seres humanos, 
ele identificou suas causas como econômicas, ambientais, 
éticas e políticas e pediu ação contra ele, lançando uma Rede 
Interconfessional de Liberdade Global em 2014 para erradicar 
a escravidão moderna.

Em resposta ao chamado do Papa Francisco para ir às pe-
riferias, nós, Irmãos Maristas, em solidariedade com outras 
congregações religiosas, continuamos a intensificar nosso 
compromisso com a missão de evangelização e educação, res-
pondendo a situações de emergência, defendendo os direitos 
das crianças e ajudando os migrantes e refugiados para defen-
der a sua dignidade. Como Maristas de Champagnat, continua-
mos a conscientizar sobre a escravidão moderna, combater o 
tráfico de pessoas, buscar justiça para aqueles que são vítimas 
e nos esforçar para ser a voz dos que não têm voz.

Ir. Francis Lukong – Secretariato de Solidariedade

https://champagnat.org/pt/dia-internacional-em-memoria-do-trafico-de-escravos-e-sua-abolicao/
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A Província iniciou o seu Capítulo esta 
quarta-feira, 24 de agosto, no Sri 
Lanka. Os irmãos Josep Maria e Syl-
vain, representam o Conselho Geral. 
O Ir. Graham Neist, da Austrália, é o 
facilitador. No Capítulo, o Ir. Nicholas 
Fernando substituirá o Ir. Mervyn 
Pereira como Provincial.

CAnAdá
Os irmãos Dan O’Riordan (USA), 
Gaston Robert (Canadá), Luis Enrique 
Rodriguez (México Ocidental) e Luis 
Felipe Gonzalez (México Central) reu-
niram-se no Canadá para o encontro 
do Conselho de Governo do Distrito do 
Canadá.

norAndinA
30 irmãos reuniram-se em Cali, Co-
lômbia, de 21 a 23 de agosto, para o 
desenvolvimento do Plano de Forma-
ção “Percursos da Educação Marista”, 
a ser aplicado entre 2023 e 2025.

PAtrimônio ESPirituAl
A Província Brasil Centro-Norte está 
promovendo sessões de formação 
que percorrerão os conteúdos e 
intersecções da obra do Ir. João Ba-
tista Furet, biógrafo de Champagnat, 
com novos escritos sobre Champag-
nat e a Espiritualidade Marista. A 
iniciativa se realiza por ocasião dos 
150 anos de falecimento do bió-
grafo de São Marcelino. O primeiro 
encontro aconteceu na segunda-feira 
e os próximos serão nos dias 19 
de setembro e 24 de outubro. Link 
para inscrição: https://forms.office.
com/r/b2U308hAHX

AUSTRÁLIA

A III ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO 
MARISTA DE SÃO MARCELINO 
CHAMPAGNAT ESTÁ EM ANDAMENTO

A III Assembleia da Marist Associa-
tion of St Marcellin Champagnat 
realizará seu terceiro encontro de 

26 a 28 de agosto, presencial/online, 
com o tema: “Conhecidos e amados 
– Para que brilhe entre eles como as 
estrelas”.

A III Assembleia está bem e verdadeira-
mente em andamento. Os fóruns online 
iniciais foram realizados em 7 de junho e 
em 27 de julho. Ambos foram recebidos 
com grande entusiasmo.

Esperava-se que as reuniões fossem 
uma experiência inspiradora e vivificante 
para todos os envolvidos. Essa aspiração 
se reflete no tema: “Conhecido e amado 
– para brilhar entre eles como as estre-
las”. Essa referência bíblica faz alusão 
ao desejo dos Membros da Associação 
Marista de São Marcelino Champagnat, 
e seu desejo de dar o melhor de si – 
individualmente e em conjunto, como 
Associação.

Ao falar sobre como o processo se 
desenrola, Michael Evison Chair, do 

Grupo de Trabalho da Assembleia 
Nacional, disse que “fundamentalmente, 
somos desafiados a refletir: Por que nos 
associamos? Qual é nossa vocação em 
fazê-lo? Isso, então, flui naturalmente 
para toda a área da missão: como so-
mos chamados a ‘ser’ no mundo? Qual 
é o nosso dom único para a Igreja, para 
o mundo, para a vida? Ao responder 
aos sussurros do Espírito, é vital que 
o façamos como “família”, não como 
instituição.

Os membros devem realmente se apro-
priar do processo, com direções futuras 
definidas pelos membros – em vez de 
uma abordagem ‘de cima para baixo’. É 
hora de não se deixar sobrecarregar por 
muitas ideias preconcebidas. Como diz 
o Ir. Graham Neist: ‘Livre de qualquer 
fardo, você pode ser um presente para o 
processo’. Ele também nos lembra que 
o trabalho do Espírito em nosso univer-
so em evolução é sempre criar, curar, 
formar e “restabelecer”. Esta é, certa-
mente, uma forte indicação do que nosso 
trabalho precisa ser”, concluiu Michael 
Evison Chair.

https://forms.office.com/r/b2U308hAHX
https://forms.office.com/r/b2U308hAHX
https://champagnat.org/pt/a-iii-assembleia-da-associacao-marista-de-sao-marcelino-champagnat-esta-em-andamento/
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COREIA DO SUL

50º ANIVERSÁRIO DA PRESENÇA MARISTA

Após quase um ano de espera por condições adequadas 
em relação à pandemia, os Maristas da Coréia finalmen-
te se reuniram em Seul para celebrar o 50º aniversário 

da chegada dos dois primeiros grupos de Irmãos Maristas a 
este país. De fato, os primeiros quatro Irmãos mexicanos (Enri-
que Ruiz, Jesús Rodríguez, Sergio Gutiérrez e Manuel Villarreal) 
chegaram ao país em 13 de setembro de 1971, seguidos pelos 

Irmãos Héctor Villarreal, Eduardo Ramírez, Ricardo Piña e Juan 
Castro, no verão de 1972.
Atualmente, existem 5 comunidades na Coréia. Duas delas 
estão em Seul, uma em Ansan, uma quarta em Chungju e a 
quinta em Jechon.
Irr. Alfredo Herrera, do Setor Japão-Coreia, conta-nos abaixo como 
celebraram o 50º aniversário da presença marista na Coreia.

“A Missa de Ação de Graças, celebrada 
no auditório de nossa casa em Seul, foi 
presidida por Dom Peter Jeong Soon 
Take, Arcebispo de Seul. Cinco outros 
padres se juntaram para concelebrar. 
O Ir. Provincial, Allan de Castro, e Ir. 
o vice-provincial, Rommel Ocasiones, 
vieram das Filipinas para participar da 
celebração. Foi a primeira visita canônica 
do Ir. Allan ao Setor.

Muitos Irmãos, parentes, amigos e ben-
feitores dos diversos momentos destas 
cinco décadas nos acompanharam 
durante este feliz dia, que foi marcado 
pela presença de alguns dos Irmãos fun-
dadores (Eduardo, Checo e Juan) vindos 
do México e das Filipinas, onde vivem e 
trabalham atualmente. O Ir. Enrique, o 
superior do grupo original não pôde vir, 
obedecendo o conselho de seu cardiolo-

gista. Em vez disso, enviou uma mensa-
gem simples, mas sincera, aos Irmãos 
coreanos e aos participantes presentes 
durante a celebração comemorativa.

Ir. Enrique agradeceu aos irmãos da 
Província do México Central por seu 
contínuo apoio e encorajamento à 
presença marista neste país. Lembrou-
-se de nossos três Irmãos coreanos 
que partiram antes de nós para a Casa 
do Pai, e agradeceu com emoção aos 
Irmãos coreanos por sua fé e coragem 
para seguir o sonho de São Marcelino. 
Em sua mensagem agradeceu também 
a todos os nossos amigos e benfeitores, 
especialmente aos Padres Guadalupe, 
que nos acompanharam e ajudaram du-
rante os primeiros anos no país. O Irmão 
Enrique convidou os Irmãos a viver com 
paixão e coragem o carisma e a missão 

para a qual ingressaram na Congregação 
dos Irmãos Maristas.

Ir. Provincial, Allan de Castro também 
agradeceu aos irmãos por sua gene-
rosidade e nos convidou a sermos fiéis 
e criativos para responder hoje aos 
desafios e necessidades dos jovens de 
nosso tempo.

O arcebispo Peter Jeong, em sua homi-
lia, destacou a importância, relevância e 
necessidade da vocação do IRMÃO como 
presença curativa em um mundo mar-
cado pela polarização e indiferença. Ele 
nos encorajou a continuar mostrando o 
cuidado fraterno de Jesus pelas crianças 
e jovens pobres e esquecidos, susten-
tando e promovendo a vida, seguindo 
assim a inspiração que o Espírito Santo 
deu a São Marcelino Champagnat”.

https://champagnat.org/pt/50-anos-da-presenca-marista-na-coreia/
https://champagnat.org/pt/50-anos-da-presenca-marista-na-coreia/
https://champagnat.org/pt/50-anos-da-presenca-marista-na-coreia/
https://champagnat.org/pt/o-50o-aniversario-da-presenca-marista-na-coreia/
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BRASIL CENTRO-SUL
VIVEMAR 2022 - FLORIANÓPOLIS

MÉXICO: UNIVERSIDAD MARISTA VALLADOLID – 
MICHOACÁN, MORELIA

FRANÇA: MARISTAS DE HUELVA VISITAM 
FOURVIÈRE

AUSTRÁLIA: MARIST ASSOCIATION OF SAINT 
MARCELLIN CHAMPAGNAT EM MELBOURNE

ARGENTINA: RENOVAÇÃO DOS VOTOS DO IR. 
PABLO RIFARACCI

mundo marista

CAMBOJA: IR. ERNESTO VISITA A COMUNIDADE 
MARISTA DE PAILIN

CRUZ DEL SUR

ENCONTRO DE IRMÃOS, LEIGAS E LEIGOS NO URUGUAI

No dia 6 de agosto, realizou-se um encon-
tro entre a comunidade dos Irmãos e os 
líderes leigos/as do Uruguai, Província 

Cruz del Sur, motivado pelo apelo inerente ao 
Ano das Vocações Maristas de que “para dar 
testemunho da contínua relevância do carisma 
marista, devemos antes de mais redescobrir a 
paixão original que nos inspirou a ser Maristas. 
Portanto, o Ano das Vocações Maristas é uma 
oportunidade para cada irmão, leigo e comu-
nidade marista se darem espaço para reflectir, 
valorizar, celebrar e partilhar a sua própria 
história vocacional”.

O encontro começou com um momento de 
oração com as mãos na massa. Continuou com 
uma reflexão sobre algumas das cartas de Marcelino “em 
comunhão” com o documento “Ser Marista Leigo”, e terminou 
com uma celebração em torno do pão que tinha sido prepara-
do no início do dia.

Os participantes regressaram às suas casas muito satisfeitos 
por terem partilhado as suas vidas, recordando o passado, 
celebrando o encontro e sonhando com novos caminhos com 
esperança.

mailto:%20cmi%40fms.it?subject=
https://champagnat.org/pt/encontro-de-irmaos-leigas-e-leigos/
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LAVALLA200>, ROMÊNIA

APÓS SUA ACEITAÇÃO, O CENTRO MARISTA MOINESTI 
OBTÉM LICENÇA ATÉ 2026

O Centro Marista de Moinesti, na 
Romênia, gerenciado pela comu-
nidade LaValla200>, que atende 

crianças com problemas familiares e 
escolares, concluiu com sucesso seu 
primeiro ano de atividade plena, sem as 
interrupções da pandemia. E após dois 
anos e meio de inauguração, o Centro 
diurno atingiu todo o seu potencial e obte-
ve uma licença válida até maio de 2026.

A Casa Marista, que acolhe atualmente 
17 crianças, tem como objetivo promover 
uma melhor integração das 
crianças dos 6 aos 15 anos 
no ambiente escolar, familiar 
e social, por meio de um 
processo de desenvolvimen-
to, para prevenir o abandono 
escolar precoce e a exclusão 
social.

Embora o Centro Marista tenha iniciado suas atividades em 27 
de janeiro de 2020, não pôde atuar ativamente devido às res-
trições da pandemia. No entanto, os Irmãos e leigos maristas 
da comunidade de Moinesti continuaram a trabalhar e oferece-
ram às crianças seus espaços, suas equipes de especialistas 
(assistente social, psicólogo e educadores especialistas) e 
apoio diário, a partir das 8h da manhã, durante os longos 
meses da escola online. Mais tarde, em maio de 2021, quando 
as crianças voltaram às aulas presenciais, os Maristas aprovei-
taram para propor um concurso de desenho nas três escolas 
de Moinesti. A iniciativa foi muito bem recebida e a cerimônia 
de premiação permitiu que os Maristas entrassem em contato 
direto com professores e dirigentes escolares para falar sobre 
o Centro Marista. Em pouco tempo, novas crianças fizeram 
parte do programa de verão 2021 e, em setembro desse 
mesmo ano, aumentaram os pedidos de pais e responsáveis. 
No final, eles ainda tiveram que criar uma lista de espera. O 
Centro Marista começava a ser reconhecido pelas pessoas e 
pelas escolas da cidade.

Com a ajuda de funcionários e membros da comunidade 
marista, as crianças realizam atividades extracurriculares, 

socioeducativas, artísticas e 
recreativas, com programa-
ção personalizada e verifi-
cada periodicamente. Além 

disso, as crianças recebem diariamente uma refeição quente, 
em forma de marmita, em colaboração com um restaurante 
local.

O Irmão Mario Meuti, da Comunidade Moinesti, nos conta 
sobre o Centro e como este influenciou positivamente as crian-
ças: “Pouco a pouco vimos as crianças crescerem e melhora-
rem seu caráter e suas relações entre si, tanto que decidimos 
fazer uma excursão de 2 dias com todos, comendo e dormindo 
ao ar livre. Grande satisfação para as crianças, para as famílias 
e a nossa também!

No final do ano, fomos elogiados por mais de um professor 
por verem melhorias claras na escola e no comportamento 
das crianças. O questionário, preenchido pelos pais antes da 
festa final da escola, em julho, confirmou que estávamos no 
caminho certo… Gostaríamos de poder fazer mais, aumen-
tar o número de crianças beneficiadas, mas no momento os 
espaços não nos o permitem. O próximo desafio é também 
aumentar o reconhecimento junto às autoridades e instituições 
públicas, para receber um financiamento que nos permita não 
depender exclusivamente da solidariedade marista das Provín-
cias europeias”, concluiu Mario, da Comunidade Lavalla200> 
de Moinesti.

https://champagnat.org/pt/apos-sua-aceitacao-o-centro-marista-moinesti-obtem-licenca-ate-2026/
https://champagnat.org/pt/apos-sua-aceitacao-o-centro-marista-moinesti-obtem-licenca-ate-2026/
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VOLUNTARIADO MARISTA

COMUNIDADE MARISTA E A ONGD SED
PRESENTES NA BOLÍVIA

A ONG SED, dos Maristas 
de Champagnat da Espa-
nha, promove a educação 

e a evangelização na Bolívia 
por meio de seus voluntários 
e de diversos projetos e obras 
destinados a ajudar os mais 
necessitados.

O Ir. Gregorio Bartolomé, da 
Província Mediterrânea, esteve 
em Roboré (Santa Cruz) junto 
com Rocío e Javier, dois volun-
tários que o acompanharam. A 
seguir, publicamos um resumo 
do depoimento do Irmão Grego-
rio, voluntário da SED.

“Foi uma semana inten-
sa de escuta, encontro 
e comunicação, na qual 
conversamos sobre suas 
necessidades e como 
viveram os anos de 
pandemia.

Um aspecto que esta-
mos em diálogo é como 
continuar a colaboração 
do grupo de voluntários 
e da SED com as neces-
sidades das comunida-
des camponesas. Nos 
momentos de encontro já nos estão sendo indicadas algumas 
iniciativas que compartilharemos com os Irmãos Maristas da 
Bolívia, com os técnicos e a direção da SED e com o grupo de 
voluntários. Como membros da equipe que atuamos atual-
mente na região (Rocío, Javier e eu), tentaremos formular um 
esquema para dar-lhe forma.

Estamos muito felizes e nos sentimos enormemente satisfeitos 
com a experiência. É difícil caminhar um dia inteiro pelas es-
tradas poeirentas, de casa em casa, com o vento a soprar na 
cara e no calor muitas vezes sufocante, mas o encontro com 
as nossas famílias nas suas casas, partilhando a sua comida 

feita com o maior cuidado, seu 
refresco de limão ou o cafezinho, 
é algo cheio de significado e 
doçura.

Os abraços dos idosos e os das 
crianças são sinais de afeto 
infinito, sincero e da alegria do 
encontro. Sentimos que Deus e 
nossa Boa Mãe nos deram esta 
oportunidade de compartilhar 
muito mais do que tempo, porque 

nas conversas surgem sentimentos e situações que normal-
mente são compartilhadas com alguém que te ama e quer 
saber do outro.

Somente os voluntários que viveram essa experiência podem 
saber e imaginar quantas vezes nos perguntam sobre cada um 
dos voluntários/as de anos anteriores, sobre os detalhes de 
cada um/a como questões pessoais e familiares.

Saudações dos irmãos da comunidade marista de Robo-
ré, como sempre nos ofereceram sua casa e sua afetuosa 
acolhida”.

https://champagnat.org/pt/comunidade-marista-e-a-ong-sed-presentes-na-bolivia/
https://champagnat.org/pt/comunidade-marista-e-a-ong-sed-presentes-na-bolivia/


24 I AGOSTO I 2022

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it

notícias maristas 742

8

Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

CELAM E CLAR - COLÔMBIA

MARISTAS PRESENTES NA ESPECIALIZAÇÃO SOBRE
A PROTEÇÃO AO MENOR PROMOVIDO PELO CELAM

O Conselho Episcopal 
Latino-Americano e 
do Caribe (CE-

LAM), em conjunto com 
a Confederação Latino-
-Americana de Religiosos 
(CLAR), desenvolve uma 
Especialização sobre o 
”Cuidado e proteção de 
crianças, adolescentes e 
pessoas vulneráveis”, com 
o objetivo de formar uma 
comunidade de aprendi-
zagem para desenvolver 
metodologias e fomentar 
a cultura de proteção à 
criança e ao adolescente.

A formação começou no dia 1º de agosto e vai até 25 de 
novembro, presencialmente, na sede do CELAM em Bogotá, 
Colômbia.

A equipe de coordenadores é formada pelo Ir. César Henríquez 
Leiva, Irmão Marista da Província América Central, que tam-
bém é professor e atua há 16 anos na promoção e na defesa 
dos direitos da criança, bem como na criação das comissões 
nacionais das conferências de religiosos nos países da sua 
província.

No desenvolvimento do primeiro módulo da especialização, 
intitulado “Infância”, os estudantes do Colégio Marista “Los 
Naranjos”, localizado ao sul da capital colombiana, foram con-
vidados a participar de uma discussão pensada na perspectiva 
dos direitos da infância, em que se solicitou ouvir as crianças 

para conhecer sua realidade e assim continuar com a cultura 
do cuidado e proteção infantil dentro e fora de seus ambientes 
escolares.

Como resultado desse diálogo, evidenciou-se a necessidade de 
crianças e jovens serem ouvidos e receberem atenção no cui-
dado de suas emoções, como estratégia para proporcionar um 
espaço seguro para eles; da mesma forma, os alunos expres-
saram sua preocupação com o cuidado com o meio ambiente e 
a formação em temas de ecologia.

“Esta é uma experiência significativa que nos permite ir além 
da teoria, contando com a voz das crianças, tornando esta 
formação um espaço vivencial que nos permite ter argumen-
tos e elementos sobre espaços seguros para os menores”, 
disse o Irmão José Alberto Galvis Quintero, participante do 
curso de especialização, representando a Província Marista 
Norandina.
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