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PROJECTO FRATELLI

INAUGURAÇÃO DA NOVA COMUNIDADE NA COLÔMBIA

Em 19 de setembro, nasceu a comunidade Fratelli em Maicao,
Colômbia, cidade próxima à fronteira com a Venezuela. Foi
inaugurada com a presença dos Irmãos Néstor Raúl Polanía

administração geral
■ Os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e Gregorio Linacero, o, Gerente de Projetos do Plano Estratégico da Administração Geral, participam, durante toda a semana, das
atividades do curso para líderes maristas em Porto Alegre.
Os Conselheiros Gerais Ben, Josep Maria e Ken deram uma
palestra na quarta-feira. O Ir. Ernesto, Superior-Geral, participará da conclusão, na sexta-feira.
■ Os Irmãos Sylvain e Óscar, Conselheiros-Gerais links com
a Região América Sul, continuam a visita às comunidades da
Argentina, da Província Cruz del Sul.
■ Os Irmãos Ken e João Carlos, Conselheiros-Gerais links
com a Região Arco Norte, continuam a visita à Província de
México Occidental.
■ Durante essa semana, Andrea Rossi, diretor de FMSI visita
os Maristas Azuis na Síria.
■ Na segunda-feira, os três grupos da terceira idade que

González, FSC (Colômbia) e Miguel Ángel Santos Villarreal, FMS
(México).
O Projeto Fratelli foi criado em 2016 pelas Congregações dos

➔
estavam em Roma, viajaram para fazer a experiência dos
lugares maristas, na França, durante duas semanas.
■ Na segunda e terça-feira a equipe do Secretariado de
Educação e Evangelização, com o Ir. Carlos Alberto como
diretor, trabalhou na organização do encontro da Rede de
escolas, que se realizará em novembro, no México.
■ No início da semana, o Ir. Valdícer, diretor do Departamento CMI visitou os Irmãos da nova comunidade Fratelli, em
Maicao, na Colômbia.
■ Na quarta-feira, via zoom, realizou-se o encontro da Comissão Internacional de Missão, que conta com a participação
de vários Irmãos da Administração Geral.
■ Os diretores do Secretariado da Educação e Evangelização, Irmãos Carlos Alberto e Mark, junto com a sua equipe,
participam online, de quinta a sábado, do seminário sobre o
Pacto Educativo Global, organizado pela USG e UISG.
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Irmãos das Escolas Cristãs e dos Irmãos Maristas para atender
às necessidades emergentes e urgentes das crianças e jovens
mais vulneráveis e em situação de risco. Cuida principalmente
de crianças migrantes deslocadas pela guerra. As comunidades protagonistas do projeto são intercongregacionais e

interculturais. No Líbano, o projeto está sediado em Rmeileh,
Saida, e a comunidade é composta por 4 Irmãos (2 maristas e
2 lassalistas).
Reproduzimos a seguir o depoimento dos integrantes da nova
comunidade do Projeto Fratelli, os Irmãos Mike e Néstor.

A comunidade Fratelli em Maicao, uma pequena cidade no norte da Colômbia e vizinha da fronteira com a Venezuela, nasceu
em 19 de setembro de 2022. Às 16h07, para ser mais exato.
Iniciamos a experiência comunitária depois de um abraço
fraterno cheio de esperança, na porta de entrada da casa.
Meses antes, uma equipe de apoio, formada por leigos e
religiosos lassalistas e maristas colombianos, havia se encarregado de localizar o local da comunidade; fazer os trâmites
necessários para formalizar a locação da casa, as adaptações,
melhorias, limpeza e pintura do local.
Graças ao trabalho anterior realizado pela Província Marista
Norandina e o apoio dos funcionários da Província e da rede
de solidariedade “Coração sem Fronteiras”, os Irmãos Néstor e
Mike puderam dar os primeiros passos comunitários.
Graças também à generosidade da Província Lassalista da

Colômbia e da Província Marista Norandina, conseguimos
adquirir o mobiliário necessário para viver e trabalhar; as conexões necessárias para ingressar em redes eletrônicas; e ter
recursos para alimentação e mobilidade.
Nesta semana pensamos muito sobre a comunidade. Na próxima será o início de nossos diálogos, reflexões e deliberações
dentro e fora da comunidade. Chegou a hora de ouvir e deixar
que as necessidades dos grupos migrantes desta região nos
falem.
De mãos dadas com uma espiritualidade fraterna e solidária,
com uma vida comunitária profunda e inclusiva, se nos abre
também o desafio de realizar o sonho do Projeto: a atenção
comunitária às necessidades das crianças e jovens migrantes
venezuelanos que se estabeleceram na região conhecida como
Paraguachón, na Guajira colombiana.

SRI LANKA

NOVE NOVIÇOS EMITIRAM SEUS PRIMEIROS VOTOS

N

ove Irmãos emitiram os primeiros votos no dia 7 de
outubro no Noviciado Internacional de Tudella, Sri Lanka.
O Ir. Canisio J. Willrich, líder do Distrito Marista da Ásia,
recebeu os votos em nome do Ir. Ernesto Sánchez, Superior
Geral. Para este momento importante da sua vida, os novos
Irmãos inspiraram-se nas palavras de Maria, na Anunciação:
“Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38).
Os novos Irmãos são: Clementino Xavier, Dionísio Madeira Martins, Filonemo Mendonça, Julio Brites, Juvencio Nia Hanjam e
Salvador Baptista Ferreira (Timor Leste); Nguyen Van Lý e Tran
Van Thành (Vietnã); e Topu Mondol (Bangladesh).
A celebração foi presidida pelo Padre Prasanna Rodrigo, O.M.I.
acompanhado pelo Pe. Joseph Chaminda T.O.R. Também
estiveram presentes Ir. Peter Carrol, Provincial da Austrália, Ir.
Nicholas Fernando, Provincial da Ásia Meridional, Ir. Lindley
Sionosa, do Secretariado Irmãos Hoje, Ir. Greg McDonald,
formador em Timor Leste, e outros Irmãos, leigos maristas e
amigos.
Falando aos participantes da celebração, o Ir. Francisco “Paco”
Garcia, mestre do Noviciado Marista Internacional de Tudella,
destacou a perseverança de cada um que enfrentou muitos
desafios nestes dois últimos anos, concluindo um noviciado
no contexto da pandemia . Crescendo na capacidade de olhar
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além, ele os convidou a manter viva em sua vida a paixão que
pode tocar o coração dos outros.
Ao final, em nome do grupo de novos Irmãos, o Ir. Topu Mondol
expressou um cordial agradecimento a todos os que os acompanharam e os ajudaram em sua caminhada, seus “primeiros
formadores”, seus pais. O Ir. Nguyen Van Ly fez o mesmo em
vietnamita e o Ir. Dionisio Madeira Martins, em Tétum.
A comunidade dos Irmãos quer agradecer a todos aqueles,
em todo o mundo, que se juntaram à celebração através da
transmissão ao vivo pelo Facebook e enviaram mensagens e
garantiram sua unidade e oração.
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CASA GERAL

REDE MARISTA DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL
E GRUPOS DE TRABALHO

O

Papa Francisco, na sua
encíclica Fratelli Tutti
(LS 126), exorta-nos
a estabelecer um novo tipo
de relação que desenvolva
a consciência da pertença
comum ao gênero humano.
Relações de natureza individual, mas sobretudo relações
que conduzam ao diálogo e à
compreensão entre os grupos
e entre as nações. Em suma, é
um convite a pensar também
“na ética das relações internacionais”.
“Construção de redes de respeito e de fraternidade” (LS 201)
O Instituto Marista já tem uma grande tradição de trabalhar em
rede, de buscar juntos o bem comum, de viver a fraternidade
universal. Também o Irmão Ernesto, Superior-Geral, adere à
ideia do Papa na construção de redes comunitárias, como um
meio que é maior do que “a mera soma de bens individuais”
(Circular “Lares de Luz”). Nos últimos anos, vemos como nossa
Congregação dá passos decisivos na criação de redes que
nos aproximam, nos enriquecem, nos tornam mais fraternos.
A colaboração com outras instituições, seja da Igreja ou da
sociedade civil, é um valor já consolidado entre os Maristas do
século XXI.
Nesta mesma linha, a partir do Secretariado de Solidariedade
estamos trabalhando para que cada vez mais o estabelecimento de redes seja uma realidade. Essas redes devem nos ajudar
a desenvolver um maior relacionamento entre os Maristas de
todo o mundo. Redes que facilitam o nosso trabalho, a partilha
de boas práticas, o enriquecimento pessoal e grupal. E esse
desenvolvimento é favorecido pela riqueza e amplitude da internacionalidade do Instituto Marista.
Rede Marista de Solidariedade Internacional
Nas últimas semanas, a Rede Marista de Solidariedade Internacional (RMSI) continuou a crescer como rede. Vários encontros
têm ocorrido com o objetivo de nos aproximar, nos conhecer,
nos enriquecer e nos ajudar.

Na segunda semana de setembro, o Comitê Executivo da RMSI
se reuniu, quando teve a oportunidade de avaliar as últimas
iniciativas que aconteceram e também de olhar para o futuro
com esperança, organizando as próximas ações para o desenvolvimento desta rede. Um dos principais objetivos centra-se
na constituição, desenvolvimento e envolvimento dos 5 Grupos
de Trabalho que foram criados durante a última assembleia
realizada em fevereiro.
Os grupos de trabalho de Ecologia, Educação em Solidariedade, Obras Sociais, Direitos da Criança e ONGs/Fundações
tiveram vários encontros para começar a traçar as linhas de
trabalho para os próximos anos e os melhores meios para nos
ajudarem e caminhar juntos como Maristas de Champagnat.
Com isso, queremos tornar realidade a sugestão que foi feita
a todos os Maristas, de “construir redes de missão… que
favoreçam a inovação e a renovação de nossa educação e
evangelização” (Mensagem do XXII Capítulo Geral).
Como Maristas de Champagnat, nos unimos à ideia e ao convite do Papa Francisco para construir um mundo melhor baseado
na relação positiva, construtiva e fraterna entre todos os grupos
humanos. Um convite claro e decisivo para a “construção de
redes de respeito e fraternidade” (LS 201). Uma riqueza e um
desafio para o nosso mundo, para a Igreja e para o Instituto
Marista.
Ir. Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidariedade
12 I OUTUBRO I 2022
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MÉXICO OCIDENTAL

HÁ ESPERANÇA PARA O HAITI?

T

odas as nossas obras maristas no Haiti estão bem e não
foram afetadas. …. Reze a
Nossa Senhora da Esperança por
um belo futuro para o Haiti”, pediu
o Irmão Sergio de Jesús Cáceres
Vera, da Província do México Ocidental, em vista da difícil situação
social, política e econômica que
o país vem experimentando nos
últimos meses.
Desde 1985, quando os Irmãos
Maristas começaram sua missão
no Haiti, a presença marista tem
enfrentado diferentes desafios no
país, tais como desastres naturais,
manifestações políticas e outros conflitos. Tudo começou há
37 anos quando os irmãos canadenses chegaram ao Haiti, em
15 de setembro de 1985. Em seguida, em 2009, a Província
do México Ocidental assumiu a responsabilidade pelo acompanhamento e obras maristas no Haiti.
Atualmente, os Irmãos são 30 irmãos (10 professos perpétuos
e 24 com votos temporários), acompanhados por cerca de 90
leigos que vivem o carisma de Champagnat. Os maristas têm 3
casas de formação (21 Irmãos no escolasticado, 9 noviços e 6

“Nos últimos meses, o Haiti vem passando por uma situação social, política e
econômica insustentável. Insegurança e
sequestros fazem com que a população
tenha medo de sair às ruas, quadrilhas
criminosas dominam as ligações rodoviárias enquanto a falta de necessidades
básicas levou a maioria da população à
pobreza extrema. Nas últimas semanas,
o aumento dos preços dos combustíveis
encheu as ruas de manifestantes desesperados por comida, água e combustível
para sobreviver.
Esta situação tem forçado as escolas
a não poderem iniciar as aulas até
o momento, e não acreditamos que
isso seja possível durante o mês de
outubro. “As pessoas estão roubando
para comer.
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postulantes) e 3 obras educativas com cerca de 1.300 alunos.
As comunidades maristas estão localizadas em Jérémie, Damme Marie e Latibolière. Para mais detalhes.
O último número da revista “Voces” da Província do México
Ocidental demonstrou a preocupação com a situação que vive
o país caribenho através de publicação de um artigo que se
questiona: “Há esperança para o Haiti?“. Reproduzimos aqui
em seguida esse texto, escrito pelo Irmão Sergio de Jesús
Cáceres Vera.

Tudo está fechado. Estamos rodeados
de violência e não há água, combustível,
alimentos e os meios de comunicação
têm sido limitados devido à falta de
eletricidade. A situação é insustentável e
viver no Haiti se tornou impossível“, diz
um missionário salesiano, que compartilha conosco a situação de Porto Príncipe.
Barricadas nas ruas, manifestações, saques a bancos e lojas... Nada é poupado
da violência e do caos que reina no país:
nem empresas públicas ou privadas,
nem organizações internacionais, nem
mesmo congregações religiosas e
igrejas.
A população pede nas ruas a demissão
do Primeiro-Ministro, Ariel Henry, por
querer triplicar o preço do combustível,

retirando o subsídio dado pelo governo. O atual Primeiro-Ministro tomou
as rédeas do país após o assassinato,
em julho de 2021, do então Presidente
Jovenel Moïse.
Por enquanto, todas as nossas obras
maristas no Haiti estão bem e não foram
afetadas. Como Champagnat, cantamos
todos os dias a “Salve Regina” para
colocar a situação de nosso país e nossa
própria segurança nas mãos de Maria e
de seu Filho divino.
Reze a Nossa Senhora da Esperança por
um belo futuro para o Haiti”.
Ir. Sergio de Jesús Cáceres
Revista Voces
Província México Occidental
Outubro de 2022
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LIDERANÇA SERVIDORA E PROFÉTICA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA LÍDERES MARISTAS

O

programa de formação de liderança
global, organizado
pela Administração Geral e
pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do
Sul, no dia 10 de outubro
iniciou a segunda semana
de trabalho e experiências.
O programa começou no
dia 13 de maio, de maneira virtual, e, no dia 3 de outubro, foi dado início à fase presencial, em Porto Alegre, que concluirá no dia 14 de outubro.
O conteúdo do curso está vinculado ao livro VOZES MARISTAS.
Este livro foi escrito por 22 irmãos que refletem sobre diferentes perspectivas de liderança marista.
Fase presencial em Porto Alegre
Na primeira semana, os 62 participantes tiveram a oportunidade de compartilhar experiências em torno das características
da liderança marista: serviçal, profética e qualificada. Além
disso, puderam aprender mais profundamente sobre algumas
ferramentas para que a liderança marista se desenvolvesse de
uma forma mais qualificada. Eles também tiveram a chance
de entrar em contato com algumas experiências de inovação
e empreendedorismo que proporcionam uma oportunidade de
aprendizado para fortalecer nossa missão.
Na segunda e última semana, os participantes, provenientes de
19 países, entram em contato com experiências de liderança
que estão ligadas à missão: escolas e centros sociais. Será
uma boa oportunidade para refletir sobre a aplicação do curso
nas áreas de missão marista. Haverá também tempo para o
diálogo sobre os componentes carismáticos da liderança no
Instituto Marista. No dia 12, festa de Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil, será um dia para contemplar Maria, serva,
presença e inspiração da liderança marista.
O curso, além dos componentes de conhecimento e troca de
experiências, é completado pela dimensão celebrativa, pelos
espaços de fraternidade e pelos momentos de espiritualidade
preparados com muito cuidado pelo grupo da pastoral Universitária da PUCRS e pelo Irmão Teófilo Minga. Cada começa com
a oração e com propostas de temas que ajudam a focalizar o
momento que vai ser vivido.
Sexta-feira, 14, à tarde, se dará a conclusão do programa
de formação, que contará com a presença do Irmão Ernesto
Sánchez, Superior-Geral.
É necessário expressar gratidão às muitas pessoas da Admi-

nistração Geral e da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul pelos esforços que fizeram para garantir que
este programa de formação fosse realizado com excelente
qualidade. Esta gratidão é estendida aos professores por sua
contribuição de conhecimento e por moderar as conversas
entre os líderes.
É mister também reconhecer a atitude construtiva e fraterna
dos líderes que estão participando da experiência. A oportunidade de viver a interculturalidade e de compartilhar experiências tem sido muito enriquecedora para todos.
Participantes
No curso de liderança atual, participam 61 pessoas provenientes de 19 países da Europa (Itália, França, Espanha e Portugal),
América (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colômbia,
Equador, Chile, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai
e Brasil) e África (Angola e Moçambique); são 17 irmãos e
44 leigos e leigas, que vem de 13 Províncias maristas. Os
participantes representam as diferentes áreas da missão
marista e serviços institucionais (universidades, escolas, obras
sociais, pastoral juvenil e/ou escolar, administração, economia,
recursos humanos, contabilidade, auditoria, governo provincial,
governo setorial…).
Três Irmãos da Administração Geral e uma grande equipe da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul estão
envolvidos na organização do curso.

Veja nos links abaixo outras informações
• Apresentação do programa (27 de março)
• Início da fase online (13 de maio)
• Dépliant informativo (PDF) Español | Português
• Livro “Vozes Maristas: Ensaios sobre liderança profética
e servidora”
• Fotos em FaceBook
12 I OUTUBRO I 2022
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AMÉRICA SUL

ENCONTRO REÚNE REPRESENTANTES DA ANIMAÇÃO
VOCACIONAL DA REGIÃO

A

pós quase dois anos de eventos online, a equipe de
Animação Vocacional da Região América Sul reuniu
animadores vocacionais, ao longo dos dias 26 a 30 de
setembro, em Santiago, no Chile.
O objetivo da reunião foi definir Intuições, critérios, convicções
e necessidades que são importantes para animação vocacional,
em nível regional. O encontrou celebrou o Ano das Vocações
Maristas, inspirados pelo tema “Cuidar e gerar vida Marista”,
que está sendo vivenciado em todas as províncias do Instituto.
O encontro foi uma oportunidade para as províncias da Região
América Sul desenvolverem maior sinergia, refletir, aprofundar
e enriquecer os processos e planos vocacionais.
A programação do encontro seguiu a lógica pedagógica
de acordo com o tema do Ano das Vocações Maristas e,
para cada dia, houve uma motivação e uma palavra-chave:
o cuidado com o animador vocacional, o cuidado com as
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juventudes, o plano de formação inicial da Região América
Sul, a voz dos formadores conectando os processos formativos com a animação vocacional e o trabalho em torno da
construção de um pequeno documento que resume o sentido do encontro e aponta luzes para a animação vocacional
da Região América Sul.
Colaboraram diretamente, na coordenação deste encontro, os
Irmãos Ángel Medina, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, e
Márcio Costa, da Província Brasil Centro-Norte; Magali (Leiga)
e Ir. Gadiel da Província Santa María de los Andes. Participaram 16 Irmãos 4 leigos e 2 leigas, representando as 5 províncias da Região América Sul.
A coordenação destaca que o encontro pode colaborar significativamente no desenvolvimento da animação vocacional em
nível regional, sobretudo, fortalecer os planos provinciais de
animação vocacional, bem como, estruturar processos comuns
em toda a região.
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mundo marista
COLÔMBIA: CELEBRAÇÃO DO 125º ANIVERSÁRIO
DA FUNDAÇÃO DO COLÉGIO DE SAN LUIS
GONZAGA, EM CALI.

CASA GERAL: ENCONTRO DOS TRÊS GRUPOS
QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
FORMAÇÃO AMANHECER

ROMÊNIA: ENCONTRO DO CONSELHO
PROVINCIAL DE IBÉRICA

MÉXICO: OS IRMÃOS JOÃO CARLOS DO PRADO
E KEN MCDONALD VISITAM A PROVÍNCIA DO
MÉXICO OCIDENTAL, MONTERREY.

ESPANHA: REUNIÃO DOS COORDENADORES DA
FUNDAÇÃO MARCELINO CHAMPAGNAT NO CASTELO
DE MAIMON PARA O INÍCIO DO ANO LECTIVO.

FILIPINAS: CONSELHO PROVINCIAL DE EAST ASIA

VENEZUELA

ENCONTRO DAS EQUIPES DE ANIMAÇÃO MARISTA

O

s membros das Equipes de Animação Marista da
Venezuela, da província Norandina, reuniram-se, de 22
a 26 de setembro, na Casa de Formação Marista, em
Miranda, para organizar o cronograma de ações do ano letivo
2022-2023 e preparar a celebração do centenário da presença
Marista no país, em 2025.
Recebidos e motivados pelo Irmão Provincial Orlando Escobar,
29 membros das Equipes de Evangelização, Educação, Solidariedade, Pastoral Vocacional, Laicato Marista, Espiritualidade e
Assuntos Econômicos tiveram a oportunidade de se encontrar,
após dois anos de pandemia e dificuldades econômicas que
lhes impediram de se reunir.
O Ir. José Miguel Caballero, conselheiro delegado, convidou os
participantes a “escutar os gritos da realidade venezuelana”
que desafiam a vida e a missão Marista, a partir da experiência, das histórias de vida e das vozes daquelas pessoas que
Deus coloca em nosso caminho.
Do mesmo modo, o Ir. Diego Zawadzky, conselheiro de Missão,
propôs uma técnica para o estudo de uma seleção de cinco
documentos publicados pela Comissão Internacional da Missão

Marista, com o objetivo de identificar as ideia-chave que desafiam a presença Marista na Venezuela.
Cada uma das sete Equipes nacionais do setor Venezuela se
reuniu para preparar seu Plano Operativo Anual para o ano
letivo 2022-2023, após a releitura dos apelos do XXII Capítulo
Geral e os do VII Capítulo Provincial.
Após a avaliação do Encontro, que foi muito positiva por parte
de todos os participantes, foi celebrada a Eucaristia de Envio,
presidida pelo Pe. Henry Mendoza SJ. Cada um dos participantes
recebeu uma planta como símbolo da vida que devem continuar a
acolher, cuidar e gerar por meio da missão que lhes foi confiada.
12 I OUTUBRO I 2022
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NOVA ZELÂNDIA

QUASE 185 ANOS DE PRESENÇA MARISTA

F

oi Marcelino Champagnat
quem enviou três irmãos
à Nova Zelândia há 184
anos. O Ir. Michel Colombon
foi o primeiro irmão marista a
chegar, seguido por 13 outros
entre 1838 e 1841, incluindo
Claude-Marie Bertrand, primo
em segundo grau do Fundador, e
Euloge Chabany, martirizado entre os Maoris em 1864. Naquela
época , os irmãos acompanharam o Bispo Pompallier e os padres maristas e trabalharam ao
lado deles para estabelecer a fé
católica entre os Maoris e colonos. Anos depois, uma segunda
onda de Irmãos Maristas chegou
em 1876, quando estabeleceram
sua primeira escola na Nova Zelândia. Depois disso, os Irmãos
levaram a educação católica a amplas áreas nas ilhas do norte
e do sul.
Vida e missão marista
Atualmente, existem 53 Irmãos Maristas em 11 comunidades
na Nova Zelândia. A maioria dos Irmãos passou alguns anos no
exterior em Fiji, Samoa, Tonga, Kiribati e outros lugares – onde
quer que tenham sido chamados.
Existem dois grupos de parceria de leigos e irmãos que se
reúnem regularmente em Kaikohe e Lower Hutt, enquanto uma
comunidade mista existe em Christchurch.
O compromisso dos Irmãos Maristas com a educação, que começou em 1876, cresceu após a Segunda Guerra Mundial com
a abertura de escolas secundárias em todo o país. Todas as
Escolas Católicas integradas com o Estado entre 1979-1984.
Os Irmãos Maristas possuem quatro escolas em Auckland,
incluindo o Centro de Educação Alternativa Marista, fundado
em 1999 para atender até 20 adolescentes com dificuldades
na educação regular.
Programas anuais de formação são oferecidos a funcionários
e líderes estudantis seniores. Programas futuros estão sendo
desenvolvidos para apoiar o crescimento dentro da rede de
nossa escola, juntamente com suporte para aqueles que estão
“além dos portões da escola”.
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Resumo
11 Comunidades de Irmãos Maristas (53 Irmãos): Ilha do Norte
– Kaikohe (1), Manly (1), Auckland (6), Lower Hutt (1), Palmerston North (1), Ilha do Sul – Christchurch (1).
Escolas Maristas: 4 Escolas Secundárias Maristas, 8 Escolas
Secundárias diocesanas baseadas no Carisma Marista e 8
Escolas Primárias Paroquiais baseadas no Carisma.
Ilha do Sul – Diocesanas
• Verdon College, Invercargill
• John Paul II High School, Greymouth
• Catholic Cathedral College, Christchurch
Ilha do Norte – Diocesanas
• St Peter’s College, Palmerston North
• St John’s College, Hamilton
• Campion College, Gisborne
• St Bernard’s College, Lower Hutt
• Chanel College, Masterton
Escolas Maristas – Ilha Norte
• Marcellin College, Auckland
• St Paul’s College, Auckland
• Sacred Heart College, Auckland
• Centro de Aprendizagem de Educação Alternativa Marista, Auckland
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ÁFRICA AUSTRAL

PROJETO NOVOS HORIZONTES PARA
UM MODELO EDUCACIONAL TRANSFORMADOR
ENTRA EM SEU ÚLTIMO ANO

A

pesar dos grandes progressos nos últimos anos, milhões de crianças africanas
ainda têm seu direito à educação negado.
Para responder a estes desafios, a Comissão
Africana de Missão Marista lançou uma iniciativa chamada Novos Horizontes, que agora é
patrocinada também pelo Instituto através do
Secretariadop de Solidariedade, Secretariado
de Educação e Evangelização e FMSI com o
apoio de Misean Cara.
O projeto Novos Horizontes, implementado em
21 escolas e comunidades locais em Angola,
Malawi, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul e
Moçambique, alcançando 18.334 alunos, 790 professores
e 469 funcionários escolares, visa aumentar a igualdade de
acesso à educação de qualidade para todas as crianças, a fim
de promover a equidade, justiça social e inclusão. Ele busca
também a melhoria da escola em termos de sua capacidade
de se tornar um lugar para a proteção e o empoderamento das
crianças.
A primeira fase do Projeto foi caracterizada por três seminários em 2015-16 (Novos Horizontes – Liderança Autêntica e Transformativa para uma Nova África) e um projeto
piloto realizao no Malawi (2018-19). O Novos Horizontes II foi
lançado em julho de 2019 em todos os países que formam
a Província Marista da África Austral. Está iniciando agora o
último ano dessa segunda fase. O mesmo programa poderá ser
implementado em breve em outros países.
Reunião dos coordenadores do projeto em Zimbábue
Os coordenadores de Novos Horizontes se reuniram em
Rusape, Zimbábue, nos dias 25 e 26 de setembro de 2022.
Estiveram presentes os coordenadores de cada país (Malauí,
Zâmbia, Zimbábue, Angola e África do Sul), o gerente do
projeto, Ir. Mark Omede (Secretariado de Educação e Evangelização), o Coordenador Regional, Ir. Francis Jumbe, o responsável financeiro, Ir. John Bwanali, e o responsável da promoção
dos direitos das crianças no continente, Ir. Fortune Chakasara.
Também estiveram presentes Andrea Rossi e Marcello Romagnoli, da FMSI, e Finbar O’Brien, da Misean Cara.

Durante esse último ano do Projeto, as atividades se concentrarão no reforço do sistema educacional através de defesa,
engajamento das partes interessadas e divulgação, com a partilha das aprendizagens recebidas entre as diferentes escolas
e países, incluindo pelo menos outras 10 escolas não-maristas
nos 6 países envolvidos.
Desafios do programa Novos Horizontes
Nos 6 países onde o projeto está sendo desenvolvido, foram
identificados 3 desafios principais:
Proporcionar acesso à educação, que é marcada por fortes disparidades devido à distribuição desigual dos recursos, incluindo
financiamento público para comunidades socialmente excluídas, estudantes de baixa renda e crianças vulneráveis (órfãos,
refugiados, crianças com deficiência), que são levados a fazer
atividades geradoras de renda mais baixa.
Melhorar a qualidade da educação. Existe uma falta de
currículos flexíveis projetados para permitir que alunos com
necessidades muito variadas sejam incluídos no processo de
aprendizagem – altas taxas de evasão escolar e e/ou mau desempenho dos alunos, violência interpessoal, incluindo violência
baseada em gênero.
Reforçar os sistemas educacionais para ampliar os programas
de alfabetização inclusiva e enfrentar os desafios de equidade,
qualidade e justiça social
New Horizons educational programme: Video
New Horizons for a transformative education model: Vídeo
12 I OUTUBRO I 2022

9

notícias maristas 749

FORMAÇÃO PERMANENTE

4ª E 5ª SEMANA DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE
DE LÍNGUA FRANCÓFONA
O Hermitage e os lugares maristas ao
seu redor são verdadeiramente a "fonte"
da vida marista: o fato de colocar os pés
neste "terreno sagrado" é para nós uma
oportunidade de caminhar nos passos de
Champagnat e, naturalmente, também
de seguir nossos primeiros irmãos, estes
"maravilhosos companheiros", como o
irmão Alain Delorme nos lembrou tão
bem. Entretanto, o "coração" da vida
marista teve que se mover
mais de uma vez, devido
aos altos e baixos da vida
política, mas também para
responder melhor à expansão do carisma em todo
o mundo. Assim Roma se
tornou uma "casa de luz",
não somente por causa da
presença da Administração
Geral, mas também porque
é uma "casa multicultural",
onde encontramos um
"microcosmo" marista. Nós,
o grupo de terceira idade de
língua francesa, passamos
duas semanas na Casa Geral
vivendo um ritmo de vida
pulsante.
Aproveitamos este tempo
para aprofundar algumas
questões que nos afetam diretamente.
No início, aproveitamos dois dias para
analisar alguns dos tópicos já tratados;

também tivemos a oportunidade de conhecer os outros dois grupos de irmãos
da terceira idade (de língua inglesa
e espanhola-portuguesa) que estão
passando por um processo semelhante
ao nosso. O Irmão Ernesto, Superior-Geral, nos deu uma visão geral da vida de
nossa família marista, dos desafios e dos
sinais de vida que estão muito presentes, convidando-nos a manter um olhar

de esperança para o futuro, porque é o
projeto de Deus - e não o nosso - que
somos chamados a viver, como "Aquela
que fez tudo entre nós".

Por sua vez, o irmão Josep Maria Soteras nos convidou a viver a jornada de
fé de Abraão através dos primeiros 12
capítulos do Gênesis, e a de Moisés e do
povo de Israel a caminho da Terra Prometida. Nos últimos anos, muita ênfase
foi dada - e com razão - ao lugar dos
leigos na atualização do carisma marista:
a senhora Marta Portas veio compartilhar
conosco como os leigos maristas são
chamados a responder a este
chamado.
Os irmãos tiveram a oportunidade de visitar os lugares que mais
os interessaram. Para o grupo,
houve mais duas visitas "comunitárias". O primeiro, dois dias
em Assis, para seguir os passos
de São Francisco e Santa Clara.
A segunda foi uma visita à aldeia
de Cerveteri onde existe uma
necrópole etrusca, próxima à
aldeia, datada do século IX. B.C.
Esta necrópole se distingue por
seus túmulos esculpidos na terra
e cobertos por uma característica "cúpula" de terra, chamada
de "tumulto". Vale a pena notar:
esta civilização, sem nenhum
contato aparente com o mundo
da Bíblia, já acreditava na vida
após a vida... Como o turismo pode ser
uma fonte de reflexão...
Br. Gilles Hogues

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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