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UMBRASIL

NA EDUCAÇÃO HABITA A ESPERANÇA – RELATÓRIO 2021
A UMBRASIL publicou recentemente o Relatório
Social dos Maristas no Brasil relativo à ação marista no país durante o ano 2021. A publicação
tem como base o conceito de que “na educação
habita a esperança” e recolhe informações sobre
a atuação Marista nas áreas de Educação Básica, Educação Superior, Solidariedade, Saúde,
Responsabilidade Ambiental, Evangelização,
Direitos Humanos, Editorial, Voluntariado, Riscos
e Compliance, Representação Institucional e
Patrimônio Histórico e Espiritual Marista, além
de informações de base contábil, gerencial,
econômica e social.
O anuário tem se tornado significativo ao
apresentar o compromisso social dos maristas
no Brasil ao seu público de interesse: Irmãos
Maristas, colaboradores de todas as instituições
associadas e frentes de atuação, professores, educadores
sociais, estudantes e educandos, pacientes dos hospitais,
clientes diretos das editoras, ex-alunos, associações e orga-

nizações eclesiais, organizações públicas, instâncias políticas,
fornecedores, organizações e imprensa.
Uma cópia do Relatório pode ser obtiva acessando este link

administração geral
■ De domingo a quinta-feira desta semana, o Conselho
Geral faz o retiro da comunidade no Mosteiro de Camaldoli.
■ Na segunda-feira os Irmãos de língua francesa que estão
realizando o curso de formação em Notre-Dame de l’Hermitage chegaram na Casa Geral, onde permanecerão até 10 de
outubro.
■ O Ir. Ángel Medina, Diretor do Secretariado Irmãos Hoje,
participa, de segunda a sexta-feira, do programa de formação
para animadores vocacionais da Região América Sul, no Chile.
■ Desde segunda-feira, o Ir. Goyo Linacero, Assistente do
Ecônomo Geral e Gerente do Plano Estratégico da Administração Geral, participa da reunião do Comitê Regional da
Região América Sul, no Uruguai.
■ Os diretores do Secretariado da Solidariedade, Irmãos
Ángel Diego e Francis, de segunda a quarta-feira estiveram
em Genebra participando de diversas reuniões com entidades
parceiras (CCIG, Franciscans International, Edmund Rice…).

■ Na quarta e quinta-feira, o Ir. Lindley Sionosa, diretor
adjunto do Secretariado Irmãos Hoje, visita o postulantado de
Davao, nas Filipinas, que conta com 6 postulantes acompanhados pelos formadores Irmãos Juan Castro, Walter Eras e
Salvador Salinas.
■ Na sexta-feira, os Irmãos Luis Carlos, Vigário Geral, Ben,
Conselheiro Geral e membros do Secretariado de Educação
e Evangelização se reunirão para discutir e planejar a reunião
da rede de escolas Champagnat Global, que será realizada no
México, em novembro próximo. Estarão presentes, via zoom,
Javier Llamas, gerente de projetos da Champagnat Global, e
Pep Buetas que assessora a equipe.
■ Agnes Reyes do Secretariado dos Leigos, e o Ir. Lindley, Secretariado Irmãos hoje, participam, no sábado, do
encontro sobre a vocação marista, em General Santos City,
Filipinas, que contará com cerca de 40 irmãos e leigos
maristas.
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INSTITUTIONS D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE

REDE INTERNACIONAL PROMOVE REUNIÃO
COM COMUNICADORES E LIDERANÇAS

N

o dia 22 de setembro, comunicadores/as e lideranças
de instituições maristas
de educação superior
de dez países estiveram
reunidos, virtualmente,
para o fortalecimento de
vínculos e sinergia em
torno da Rede Internacional Marista de Educação
Superior (RIMES).
O encontro contou com
a presença do Irmão
Marcelo Bonhemberger,
presidente da RIMES e
representante de língua
portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS). Em sua fala de abertura, destacou a importância de um modelo de Rede pautado pela interculturalidade
e pela internacionalização. Para o Irmão, a atuação sinérgica
dos/as profissionais de comunicação é fundamental para que
se estabeleça o engajamento das Instituições de Educação
Superior (IES) Maristas com o propósito e com os projetos
estratégicos da RIMES.

das universidades exitosas da RIMES com suas universidades
irmãs. Será uma linha estratégica para a permanência delas no
setor educativo”, afirma.
Ao longo deste ano estão previstas atividades em decorrência
desse primeiro encontro, tais como reuniões sistemáticas, mapeamento de canais de comunicação e perfil dos interlocutores
das IES e a contínua partilha de boas práticas institucionais.

“O encontro corroborou com o fortalecimento e conhecimento das nossas
Instituições de Ensino Superior, a fim
de consolidar a RIMES como propulsora
e impulsionadora de boas práticas da
nossa rica tradição educativa”, afirma o
Ir. Marcelo.
Em sintonia, quem participou afirma que
foi uma oportunidade de agregar conhecimento e partilhar experiências. Para
Ana Gabriela Aguirre Franco, vice-presidente da RIMES e reitora da Universidad
Marista Ciudad de México, “a importância
de caminharmos em rede e com sinergia
é fundamental para fazermos eco de
nossas universidades em nível internacional e compartilhar as boas práticas
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A Rede Marista Internacional de Instituições de Educação Superior consiste na união
de, atualmente, 27 instituições que em sintonia com as premissas da Administração
Geral do Instituto dos Irmãos Maristas, em Roma, buscam criar conexões de sinergia e
atuação em seus espaços de missão.   
Com fundação em 2004, essa rede tem como objetivo criar oportunidades de parcerias, formação e projetos em conjunto, potencializando a atuação no ensino superior em mais de 10 países.
Saiba mais sobre a Rede aqui.
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notícias breves

Europa
Em Dublin, de 23 a 25 de setembro,
foi realizada a primeira reunião dos
dois conselhos provinciais de l’Hermitage e da West Central Europe. A
atual Província West Central Europe
se tornará um Distrito, canonicamente dependente da Província de l’Hermitage, a partir de 23 de outubro de
2023.

BOLÍVIA

EDUCADORES MARISTAS
PARTICIPAM DE UM ENCONTRO
COM IR. BENITO ARBUÉS

Cruz del Sur
A Comunidade Marista de Neuquén,
na Argentina, acompanhou a imagem
da Boa Mãe no dia 25 de setembro
na 42ª peregrinação ao santuário da
Virgem de Luján, na cidade de Centenário, sob o lema “Mãe, olha-nos
com ternura, queremos unir-nos
como povo”.

MChFM no México
Os animadores das fraternidades do
Movimento Champagnat da Família Marista (MCFM) do México se
reuniram no último fim de semana
em Guadalajara. A reunião foi uma
oportunidade de diálogo, reflexão,
compartilhamento de experiências
dos últimos anos e preparação do
caminho para o próximo encontro
nacional.

Chile / España
Representantes das escolas técnico-profissionais maristas do Chile,
Província Santa María de los Andes,
chegaram na segunda-feira em
Durango, Vizcaya, Espanha (Província
Ibérica), para participar do estágio
Maristak, promovido pela Rede Global
de Escolas Maristas.

A

equipe do Patrimônio Marista
da Bolívia ofereceu a todos os
educadores do Setor da Província
de Santa María de los Andes um espaço
virtual de formação carismática Marista
com o Ir. Benito Arbués, ex-Superior-Geral dos Irmãos Maristas e atualmente
membro da comunidade internacional
Notre-Dame de l’Hermitage, na França.
Foi uma experiência enriquecedora para
todos; sentimo-nos como uma família
global. A reunião virtual foi realizada no
dia 17 de setembro.
Mais de 100 educadores maristas da Bolívia tiveram a graça de conhecer, de forma virtual, o Ir. Benito. A sua presença,
o calor da sua acolhida, o seu sorriso
sempre amável, além da sua profunda
reflexão e dos desafios pelos quais nos
sentíamos desafiados, foi realmente uma
benção. Tivemos a grata surpresa de que
nos acompanharam leigos maristas do
México, Colômbia e do Brasil.
O Irmão Benito compartilhou conosco a
missão de sua comunidade em l’Hermitage. Ele nos mostrou fotos da Casa Mãe
dos Maristas e percebemos que nossos

corações continuam a bater, continuam
a vibrar de paixão por esses lugares
maristas e por tudo o que eles significam
para nós hoje.
O tema central foi “As atitudes do Pe.
Champagnat diante das crises”. Ele nos
contou sobre a vida de Marcelino, em
suas diferentes etapas, as diversas crises
e a forma como as enfrentou em seu
contexto. Encantou-nos mergulhar nesses temas que são relevantes também
hoje. O tempo também foi dedicado ao
diálogo com os participantes.
Muito obrigado, Irmão Benito, porque
você continua sendo, em sua maturidade de vida e vocação, uma luz para nós
leigos educadores maristas. Obrigado
porque sentimos seu apreço, carinho e
cuidado com os leigos e seu desejo de
continuar confiando e apoiando nossa
vocação. Obrigado porque você continua a se deixar guiar pelo Espírito de
Jesus, que faz sempre novas todas as
coisas.
Sylvia Pérez
Responsável da equipe de Patrimônio
Marista da Bolívia
28 I SETEMBRO I 2022
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29 DE SETEMBRE

DIA MUNDIAL MARÍTIMO: ‘NOVAS TECNOLOGIAS
PARA UM TRANSPORTE MAIS ECOLÓGICO’

O

Dia Marítimo Mundial é comemorado
todos os anos
na última quinta-feira
do mês de setembro.
Este ano será no dia 29.
O objetivo deste dia é
valorizar a importância
da indústria marítima e
o papel desempenhado
pela Organização Marítima Internacional (IMO) na
regulação das atividades
marítimas. A indústria
naval é uma parte vital
da economia mundial.
A qualquer momento,
são mais de cinquenta
mil navios mercantes que transportam matérias-primas e
manufaturados, tecnologia, remédios e alimentos de um
continente para outro. Isso representa mais de oitenta por
cento dos bens globais transportados por mar. Isso significa
que milhões de pessoas nos países industrializados, desenvolvidos e em desenvolvimento dependem da indústria naval
para sua subsistência.
A poluição é o maior desafio do transporte marítimo. Pesquisas
mostram que navios comerciais emitem gases que poluem o
ar. De acordo com especialistas, a indústria naval consome
trezentos (300) milhões de toneladas de combustível todos os
anos, liberando cerca de três por cento do dióxido de carbono
do mundo. Isso contamina os oceanos e prejudica a produção
de conchas e recifes de coral. Além disso, o ruído produzido
por navios que viajam longas distâncias prejudica as espécies
marinhas que dependem do som para sua comunicação. Além
disso, derramamentos de óleo e descargas de navios de carga
continuam a diminuir a qualidade da água.
Dia Mundial Marítimo 2022
‘Novas tecnologias para um transporte mais ecológico’ é o
tema do Dia Mundial Marítimo deste ano. Este tema reconhece
o poder da indústria naval para proteger o ambiente marítimo.
O uso de fontes renováveis e limpas de combustível e tecnologias avançadas inovadoras na indústria naval é altamente
solicitada para verificar a emissão de gases.
Assim, as inovadoras ferramentas de software digital inteli-
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gente da Sinay
são capazes
de monitorar
a qualidade
do ar, poluição sonora e todos os tipos de indicadores de
qualidade da água. Essas ferramentas podem ajudar as
transportadoras a tomar decisões rápidas e precisas sobre
como realizar suas atividades sem colocar em risco o meio
ambiente. Navios e portos podem ser equipados com sensores de alerta inteligentes para ajudá-los a monitorar os níveis
tóxicos nas emissões de combustível. Com esses softwares,
as empresas marítimas podem mitigar os efeitos do transporte marítimo no meio ambiente usando os dados, suporte e
gerenciamento corretos.
Refletindo sobre a deterioração da situação dos oceanos, o
Papa Francisco lamenta que a poluição por dióxido de carbono
aumente a acidificação dos oceanos e comprometa a cadeia
alimentar marinha. Ele também observa que a biodiversidade
marinha e a pesca estão em um estado frágil devido à pesca
descontrolada, enquanto os recifes de coral estão em constante declínio devido em grande parte à poluição por resíduos
industriais. Sobre isso, ele destaca que a prosperidade humana
não exige o comprometimento dos sistemas ecológicos. Da
mesma forma, o Irmão Ernesto, em sua circular, ‘Lares de
luz’ nos convida a ‘alfabetizar-se ecologicamente’ e alertar ao
clamor da terra.
Ir. Francis Lukong - Diretor do Secretariado de solidariedade
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OCEANIA

PRESENÇA MARISTA NA NOVA CALEDÔNIA

O

s Marista já têm uma ligação muito longa com a Nova
Caledônia, que remonta à chegada dos primeiros
maristas no Pacífico em 1837. A França anexou a Nova
Caledônia em 1853, e os Irmãos foram muito ativos no desenvolvimento de escolas e orfanatos e na catequese desde então.
Em 1873, a Nova Caledônia era de fato parte da Província das
Ilhas Britânicas, que incluía Inglaterra, Irlanda, Escócia, Cabo
da Boa Esperança, Austrália, Nova Zelândia e Oceania.
Muitos Irmãos francófonos trabalharam na Nova Caledônia
nos últimos 170 anos, apoiados pelas províncias francesas e
ultimamente pela Província de l’Hermitage. A Nova Caledônia
agora faz parte da Província da Austrália, que será chamada de
Província Estrela do Mar, a partir de 2023.
Atualmente há dois irmãos francófonos que residem em Paita,
não muito longe de Noumea, a capital.
Vida Marista, Grupos Missionários, Pastorais e Escolas
A atual comunidade de dois irmãos está em Paita, junto ao
Colégio Sainte Marie. Eles estão ativamente engajados com a
paróquia e com os leigos maristas em Paita. Os irmãos acolhem estudantes de Vanuatu que estudam na Nova Caledônia
e se envolvem como voluntários na catequese da paróquia.
De tempos em tempos, os Irmãos estendem a hospitalidade
aos grupos leigos maristas, especialmente nos dias de festa e
celebrações e eucaristia.
Os irmãos começaram seu ministério em Paita em março

de 1875. Eles também abriram uma escola para estudantes
indígenas, que acabou se tornando o Colégio Sainte Marie, que
conhecemos hoje. Os irmãos também fundaram um segundo
colégio, São Marcelino Champagnat, que se tornou um “liceu
profissional” ou colégio vocacional. Também em Paita há uma
escola primária.
Existem duas escolas maristas em Noumea, a capital da Nova
Caledônia, a Escola Primária Sacré Coeur, ao lado da Catedral,
localizada em um local muito histórico, e o mais novo Colégio
Champagnat, uma escola secundária.
Os maristas estavam em outras partes da Nova Caledônia,
incluindo a Ilha de Pins, mas com o passar dos anos as
comunidades fecharam e as escolas foram entregues aos
moradores.
Atualmente, as cinco escolas de propriedade marista em
Paita e Noumea são administradas pela Autoridade de Educação Católica. O atual Arcebispo, Michel-Marie Calvet, é um
Sacerdote Marista, como todos os seus predecessores, exceto
um, o foram. As Irmãs Missionárias Maristas também têm uma
presença significativa em Noumea, com sua sede regional ali
localizada.
No próximo ano será celebrado o 150º aniversário do estabelecimento da primeira comunidade e escola dos Irmãos Maristas
na Nova Caledônia. As comemorações estão sendo planejadas
para setembro de 2023.
28 I SETEMBRO I 2022
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ARGENTINA

MARISTA EM CRUZ DEL SUR TRABALHA
CONTRA O TRÁFICO DE PESSOAS

O

Ir. Jorge Walder, da Província Cruz del Sur, desde o ano de 2017 faz parte da Rede Kawsay, uma iniciativa de um grupo
de religiosos que luta contra por uma sociedade sem tráfico, articulando recursos e ações para a sensibilização, conscientização, capacitação, acompanhamento e assistência a pessoas afetadas pelo flagelo do tráfico de pessoas nos diferentes
âmbitos da sociedade. O Ir. Jorge, que vive na Argentina, agora também participa do curso de liderança de Talitha Kum, em sua
terceira edição, integrando-se, assim, na comunidade global que luta contra o tráfico. O site da Talitha Kum, uma iniciativa da
União Internacional dos Superiores Gerais (UISG) contra o tráfico e a exploração de pessoas, publicou recentemente uma entrevista
com o Ir. Jorge, que reproduzimos aqui abaixo.
O que significa para você trabalhar contra o tráfico
de pessoas em seu contexto, e quais são os maiores desafios?
O tráfico de pessoas na Argentina é majoritariamente
exploração sexual e exploração de trabalho. A primeira
aumentou durante a pandemia que vivemos durante os
últimos dois anos. Muitas mulheres voltaram às ruas, a
parar nas esquinas por não haver outra fonte de trabalho
e muitas recorreram às páginas virtuais, como Onlyfans,
por exemplo. A captação passou a ser essencialmente
através dos meios digitais. Como em todo resto do mundo, os homens são os maiores exploradores de mulheres
e meninas. Mesmo que na Argentina hajam leis que
coíbem esses delitos, as penas ainda são irrisórias (no
caso da pessoas ser levada a juízo) ou o poder judicial é
cúmplice da referida exploração.
O maior desafio para mim continua sendo evitar a
captação. Por isso, é vital capacitar para a prevenção, a
visualização e sensibilização contra o tráfico. Trabalhar
com crianças, adolescentes e jovens para que aprendam a
cuidar-se e a reconhecer os possíveis riscos que enfrentam,
sobretudo nas redes sociais onde estão presentes.
Outro desafio continua sendo sensibilizar e capacitar sobre
o tema do tráfico na própria Igreja e nas diferentes famílias
religiosas. De que maneira provocamos indignação e, como
consequência, uma resposta audaciosa da Igreja contra esse
flagelo? Urge provocar um diálogo onde sejam revistas todas
nossas práticas, sobretudo na pastoral vocacional e nas casas
de formação e seminários.
Partilhe algumas de suas experiências mais significativas e dolorosas no trabalho e acompanhamento das
vítimas e sobreviventes do tráfico.
Desde meados do ano 2020 estive colaborando com a obra
das Irmãs Oblatas, em Montevidéu, CasAbierta. Meu voluntariado consistia em ajudar algumas mulheres a melhorar na sua
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leitura e escrita e em matemática, para que pudessem tirar
o certificado de educação primária. Duas vezes por semana
eu trabalhava com elas; devido à pandemia, as aulas eram
personalizadas.
As mulheres, antes e depois do meu trabalho, recebiam acompanhamento psicológico ou social por parte dos profissionais
da obra. Sentir-me parte de um processo onde mulheres são
motivadas a amar seu projeto de vida foi muito gratificante para
mim. Reconhecer-me parte de suas vidas, porém, ao mesmo
tempo, distante delas. E ver como pouco a pouco elas iam
obtendo pequenos progressos, avançando para conseguir uma
vida mais sã e independente.
Creio que a maior dor é o sentimento de frustração em não
percebermos avanços que esperamos ou que não conseguirmos sair das situações de exploração. Uma vez, falando com
uma irmã, ela me dizia: “todos temos dentro de nós esse
complexo de super-heróis, com o qual acreditamos que vamos

➔
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mundo marista
ESPANHA: PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO
DOS LÍDERES MARISTAS EM ALCALÁ DE
HENARES

ESPANHA: PRÉMIOS COMPOSTELA-EDELVIVES
PARA A INOVAÇÃO E BOAS PRÁTICAS
EDUCATIVAS

ARGENTINA: 42ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO
DA VIRGEM DE LUJÁN EM CENTENARIO

FRANÇA: PEREGRINAÇÃO A LA VALLA EM GIER
PELOS IRMÃOS MAIS VELHOS DA SESSÃO
FRANCÓFONA

resgatar todas as vítimas e que, ao mesmo tempo, elas construirão um projeto de vida onde estarão sempre agradecidas”.
Se a isto somamos o ser homem, o complexo aumenta ainda
mais. Trabalhar com mulheres em situação de prostituição ou
violência me ajudou a compreender que não sou melhor nem
pior do que elas; que simplesmente elas e eu vamos aprendendo juntos a superar dificuldades. Quiçá eu possa ter mais
ferramenta para fazê-lo, e o desafio será continuar aprendendo
a acompanhar sem invadir.
Ajudando outras pessoas a escolher com liberdade o que queira para sua vida, porém, sabendo apontar-lhe essas direções
com alternativas mais positivas.
O que você aprendeu e leva no coração com este compromisso?
A maior aprendizagem continua sendo o ser agradecido com
minhas irmãs da Rede. Não é fácil ser homem em um espaço
quase exclusivamente feminino. Não me sinto nem o único
nem especial; seria soberba pensar isso. Porém, minhas
irmãs me aceitam como sou e me ensinam que é importante
a participação de todos na luta contra o tráfico. Elas tem me
ajudado, e continuam a fazer isso, na escuta, a ser paciente e
a acreditar que outra vida é possível para as vítimas.

GUATEMALA: CELEBRAÇÃO DA PRIMEIRA
COMUNHÃO NO LICEO MARISTA DE GUATEMALA

GHANA: CELEBRAÇÃO DOS 25 ANOS DA MARIST
PREPARATORY SCHOOL

Também as mulheres vítimas têm me ensinado a valorizá-las
e aceitá-las. Creio que continuo com medo de ser rejeitado
por ser homem ou ser catalogado como um explorador a
mais. Porém, assim como elas não fizeram comigo, não posso
deixar-me guiar por preconceitos ou pelo passado delas. Elas
continuam me levando por um caminho de humildade e empatia, para com elas e suas lutas.
Você está se formando para ser um líder da Talitha Kum
contra o tráfico de pessoas?
Participar do curso de liderança do Talitha Kum em sua terceira
edição me motiva a ser parte de uma comunidade global, de
irmãs e leigas, que lutam contra o tráfico. Ao ouvir as irmãs de
outros continentes posso reconhecer as mesmas lutas, frustrações e vitórias. Pessoalmente, não deixa de ser um grande
desafio continuar assumindo o compromisso para visibilizar
e capacitar contra o tráfico. A partir da América Latina nos
sentimos mais em Rede graças ao trabalho dos últimos três
anos. Se somarmos a possibilidade de realizar um projeto em
comum para este ano, é possível atingir mais adolescentes e
jovens. Devemos, necessitamos levar adiante o “Chamado a
ação”, que faz e nos faz Talitha Kum. Um mundo mais justo e
sem tráfico é tarefa de todas e de todos.
28 I SETEMBRO I 2022
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FRANÇA

DESTAQUES DA SEGUNDA SEMANA DA SESSÃO
FRANCÓFONA PARA IRMÃOS IDOSOS

T

endo já entrado na terceira semana da sessão de
formação permanente com Irmãos da terceira idade em
Notre-Dame de l’Hermitage, na França, avaliamos a
experiência dos últimos dez dias. Assim, no final da primeira
semana, a Irmã Thérèse Lamontagne nos ajudou a analisar
as perspectivas antropológicas dos idosos, para que pudéssemos voltar, em um segundo momento, a refazer “Minha
história de vida”: uma tomada de consciência que raramente
fizemos, muitas vezes empurrada pelo trem de alta velocidade da vida. Depois, em duas sessões, a Sra. Véronique
Gorioux nos imergiu em quatro áreas relacionadas aos
aposentados: fragilidade, vulnerabilidade, bom tratamento e
benevolência.
Ao mesmo tempo, pudemos também aprofundar nossos
laços com os lugares maristas e as origens de nossa família:
Rosey e Marlhes, os lugares de origem de nosso Fundador,
e Maisonnettes, o lugar de nascimento do Irmão Francisco,
um retrato vivo de Marcelino, que nos transmitiu seu espírito.
Conhecermo-nos melhor nos permite trocar e compartilhar o

que nos alimenta e estarmos conscientes de que, mais uma
vez, somos todos membros da mesma família: a chegada de
nossos três coirmãos do Congo na última quarta-feira foi um
exemplo concreto disso.
Ir. Gilles Hogues

ARGENTINA

ENCONTRO PROVINCIAL DAS FRATERNIDADES DO MCHFM

A

pós dois anos de encontros virtuais, as
fraternidades do Movimento Champagnat
da Família Marista da Província Cruz
del Sur (Argentina, Uruguai e Paraguai) se
encontraram novamente em setembro, na Vila
Marista São José de Luján, na Argentina.
Os participantes foram recebidos por Ricardo
Palomar, da área da Vocação Laical Marista.
As exposições estiveram a cargo dos Irmãos
Guillermo Mautino, assessor das fraternidades
e Marcelo De Brito, da área da Missão Marista.
Ambos apresentaram palestras muito enriquecedoras sobre a vocação e a vinculação laical
marista.
Durante o encontro, as fraternidades do MChFM receberam com alegria a mensagem virtual
do Irmão Superior Geral, Irmão Ernesto Sánchez, assim como a
afetuosa saudação do Irmão Provincial, Raúl Schonfeld.
Na noite de sábado, 17 de setembro, os membros das fraternidades foram até a basílica de Luján, onde se encontra um altar
de Marcelino Champagnat. Ao terminar a missa, todos juntos
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rezaram recordando a promessa de Marcelino em Fourvière.
O encontro se encerrou no domingo, 18 de setembro, com
uma celebração durante a qual foi plantado um pé de limão no
jardim da Casa Marista, como símbolo de vitalidade e cuidado
para com a vocação.

notícias maristas 747

FILIPINAS

A PROVÍNCIA EAST ASIA PROMOVE FORMAÇÃO
SOBRE O TEMPO DA CRIAÇÃO

D

e 1º de setembro – Dia Mundial de Oração pela Criação
– a 4 de outubro – festa de
São Francisco de Assis -, a Família Marista ao redor do mundo se
une à celebração ecumênica anual
“Tempo da Criação“. Ela nos convida
a celebrar a beleza e a dor de nosso
mundo, louvar e agradecer a Deus
por seu amor e bondade, e tomar
medidas para defender nossa casa
comum, especialmente neste tempo
de emergência ecológica.
Neste contexto, o Setor das Filipinas da Província Ásia Oriental
organizou uma iniciativa especial para o Tempo da Criação, em
9 de setembro, com uma Sessão de Formação de Jovens sobre a Encíclica Laudato Si’ e ecologia litúrgica, que foi organizada (via Zoom) por Pastoral Ecológica Marista e por Juventude
pela Ecologia.
Todos os alunos maristas das diferentes escolas do país foram
convidados. Houve participantes da Escola Marista Marikina,
Notre Dame de Cotabato, Notre Dame de Dadiangas University,
NDDU – IBED Campus Lagao, NDDU – IBED Campus Espina,
Notre Dame de Jolo High School Kasulutan, Notre Dame de
Kidapawan College, NDKC – IBED, Notre Dame de Marbel
University, NDMU IBED e participantes de outras escolas não
maristas, além de outros líderes. O encontro visava capacitar os estudantes a criar suas próprias iniciativas, projetos e
esforços tangíveis para garantir um futuro melhor para a casa
comum.
O irmão Yohan Oh, membro da Pastoral Ecológica Marista,

enfatizou a virtude intrinsecamente de cuidar de nosso planeta
e, acima de tudo, “Ouvir a Voz da Criação”, tema deste ano do
“Tempo da Criação”.
Cada instituição educacional falou sobre as questões importantes a serem abordadas e o progresso ambiental feito pelos
estudantes sob a orientação dos facilitadores, enviados pelas
respectivas instituições.
O Ir. Mark Roberth Laurea encerrou o evento elogiando a presença, o amor pelo trabalho e a excelência orientada ao serviço
de todos os participantes. Suas palavras acenderam o espírito
daqueles que participaram do evento e os motivaram a realizar
suas aspirações para o futuro.
A iniciativa foi um sucesso. Os estudantes retornaram à sua
vida diária com lições que os guiarião ao longo de sua caminhada; formados não apenas como bons cristãos, mas também
como cidadãos virtuosos que compartilham a responsabilidade
de se tornarem administradores da criação de Deus.

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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