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NOTÍCIASMARISTAS

■  Os Irmãos Ben e João Carlos, conselheiros-gerais links 
com a Região Europa, na segunda e terça-feira, participaram 
do encontro do Conselho Regional dos provinciais da Europa, 
em Córdoba, na Espanha.
■  Na segunda-feira o Ir. Valdícer, diretor de CMI, começou a 
visita de acompanhamento ao Projeto Fratelli, no Líbano, onde 
estará até 2 de novembro.
■  O Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de Solidarieda-
de, na segunda e terça-feira participou, em Bogotá, Colômbia, 
do encontro da comissão ampliada da Red Corazón Solidario.
■  De segunda a quinta-feira, o Ir. Luis Carlos, Vigário-Ge-
ral, participa do encontro de Conselhos Educativos do Perú, 
Província de Santa María de los Andes.
■  O Ir. Lindley, diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje, 
participou, na terça-feira, do encontro dos religiosos irmãos 
de Roma, na Casa Geral dos Irmãos Cristãos (Edmund Rice).
■  Na quarta-feira, o Ir. Josep Maria, Conselheiro-Geral, deu 
uma conferência, com o título “A espiritualidade na Regra de 
Vida dos Irmãos Maristas”, durante a segunda Oficina do Pa-
trimônio Histórico e Espiritual de 2022, que se realizou online, 
promovida pela Província Brasil Centro-Sul.
■  Nesse mesmo dia, o Secretariado de Educação e Evange-
lização, através dos Irmãos Carlos Alberto, Mark e Pepe, junto 

com Diugar, participaram da reunião online da equipe Ad Hoc 
da Pastoral Juvenil Marista. 
■  Os Irmãos Carlos Alberto e Mark participaram, também 
na quarta-feira, da reunião com os outros ramos da família 
marista da reunião preparatória do encontro internacional de 
jovens maristas de 2023, em Lisboa.
■  Ainda na quarta-feira, houve uma reunião dos responsá-
veis regionais da comunicação institucional com Luiz da Rosa, 
diretor de comunicações do Instituto.
■  A Comissão Internacional do Patrimônio Espiritual Marista 
se reuniu, online, na quarta-feira, com a presença dos con-
selheiros Óscar e João Carlos e dos diretores do Secretariado 
Irmãos Hoje, Irmãos Ángel e Lindley.
■  A partir de quarta-feira, o Ir. Ángel Diego visita obras edu-
cativas maristas em Bogotá, Medellín e Maicao, na Colômbia.
■  Na sexta-feira haverá a reunião do Conselho de Assuntos 
Econômicos, que contará com a participação do Ir. Ben e, do 
economato geral, dos Irmãos Jorge e Goyo e Flavia.
■  No próximo domingo, os três grupos da 3 idade con-
cluem o programa de formação iniciado em 3 de setembro 
contemporaneamente em três diferentes sedes: Hermitage 
(francês), Manziana (inglês) e Casa Geral (português e 
espanhol).

administração geral

BRASIL

CONCLUSÃO DO PROGRAMA
DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS MARISTAS

O programa de formação da liderança global do Institu-
to Marista terminou no dia 14 de outubro, em Porto 
Alegre, Brasil, com a presença do Irmão Ernesto 

Sánchez, Superior Geral, que falou sobre a importância da 
presença no exercício da liderança serviçal e profética, e 
do Vigário Geral, Irmão Luis Carlos Gutiérrez. Nesse mesmo 
dia, o Ir. Afonso Murad, da Província do Brasil Centro-Nor-
te, e Gustavo Balbinot, assessor da área de espiritualidade 
da Rede Marista (Brasil Sul-Amazônia), falaram sobre a 
espiritualidade no exercício da liderança marista.

➔

https://marista.edu.br/
https://marista.edu.br/
https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/pt/conclusao-do-programa-de-formacao-de-liderancas-maristas/
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Estiveram presentes na solene cerimônia de encerramen-
to – além do Superior e Vigário Gerais – os Irmãos Deivis 
Fischer, Provincial de Brasil Sul-Amazônia, Evilázio Teixei-
ra e Manuir Mentges, que são respectivamente reitor e 
vice-reitor da PUCRS. Também participaram os professores 
do programa de formação e, remotamente, vários Irmãos 
Provinciais e alguns membros da Comissão Internacional da 
Missão Marista.
O programa de formação foi reconhecido com um diploma 
de formação permanente para cada um dos participantes. 
Além disso, uma cópia da mesa de La Valla foi presenteada 
como símbolo e lembrança das origens maristas, lembrando 
a fraternidade como um sinal de identidade.
Após cerimônia de encerramento, todos participaram da 
Missa de envio e de uma janta festiva.

Programa de Formação de Lideranças Maristas
O programa teve duas etapas. A primeiro foi on-line: onze 
módulos teóricos foram desenvolvidos durante um período 

de quatro meses, sintetizando os tópicos abordados no livro 
VOZES MARISTAS e outros conteúdos relevantes. A segunda 
etapa foi em presença, em Porto Alegre, e procurou retomar 
o conteúdo dos onze módulos a partir de uma perspectiva 
mais experiencial.
Sessenta e uma pessoas de dezenove países da Europa (4), 
África (2) e América (13) e pertencentes a treze províncias 
maristas participaram deste curso. Destes, 18 são irmãos e 
43 são leigos. O curso foi realizado em espanhol e português.
Este programa de formação em LIDERANÇA MARISTA foi 
organizado pela Administração Geral e pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
O Conselho Geral continuará a promover a reflexão e as ex-
periências que promoverão a promoção da liderança profética 
e serviçal, conforme recomendado pelo último Capítulo Geral.
Exprime-se gratidão à Província Brasil Sul-Amazônia, às 
autoridades da PUCRS, a todas as pessoas e equipes da Uni-
versidade e à Administração Geral por seus esforços e apoio 
à organização deste programa formativo.

A equipe provincial de evange-
lização se reuniu em Bogotá, 
Colômbia, onde além de 

fortalecer os laços de amizade e 
proximidade entre os coordenadores 
do Pastoral Juvenil Maristas, foram 
compartidos os planos e processos de 
formação de animadores de cada país 
que compõe a Província.
A reunião aconteceu de 3 a 7 de ou-
tubro, onde os membros da equipe de 
evangelização do Equador, Venezuela 
e Colômbia definiram as diretrizes 
para a elaboração do plano provincial 
para a formação de animadores, a fim 
de trabalhar na mesma linha sobre 
o esboço e as áreas formativas do 
plano.
Os principais desafios enfrentados pela Província na pastoral 
juvenil também foram discutidos, tais como a necessidade 
de compreender e conhecer as necessidades específicas das 
crianças e jovens no momento atual, em resposta aos apelos 
do capítulo provincial.
Um dos temas tratados foi o Ano das Vocações Maristas, sendo 
este um elemento motivador no trabalho desenvolvido com 

as crianças e jovens que fazem parte dos movimentos juvenis 
(Tiemar, Semar, Remar, Amigos en Marcha e Gama).
No final do encontro, foram definidos as funções e delineados 
os próximos projetos e estratégias de formação na área da 
evangelização, tomando como elemento básico o “Sinodalida-
de”, uma iniciativa do Papa Francisco que convida a “camin-
harmos juntos”.

PROVÍNCIA NORANDINA

ENCONTRO DE LÍDERES DA EVANGELIZAÇÃO

https://www.pucrs.br/
https://champagnat.org/pt/vozes-maristas-ensaios-sobre-lideranca-profetica-servidora/
https://www.pucrs.br/
https://www.pucrs.br/
https://www.fmsnor.org/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-lideres-da-evangelizacao-da-provincia-norandina/
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A diretoria do Marcellin College, 
Auckland, anunciou a nomeação de 
Maria Prescott como a nova Dire-
tora. A nota diz: “Em Maria vemos 
o futuro de nossa escola, ela traz 
consigo um conjunto inestimável de 
habilidades de liderança e expe-
riência como líder de sucesso. Mais 
importante ainda, vemos em Maria 
um verdadeiro coração e espírito 
marista na forma como ela aborda a 
vida, a família e o trabalho”.

CruZ del Sur

Educadores da Escola Francisco 
Cacique Supaz e da CEC de Nueva 
Pompeya, Chaco, participaram do 
Encontro de Comunidades Indíge-
nas em Assunção, Paraguai, e de 
um desfile de moda com produtos 
indígenas com aproximadamente 30 
estilistas e artesãos.

europa

A Região inaugurou o Curso de 
Função Diretiva. 28 educadores 
das Províncias de Compostela, 
Ibéria, L’Hermitage e Mediterrânea 
participaram da primeira semana, 
de 17 a 21 de outubro, em Xaudaró. 
Haverá outras duas semanas em 
janeiro e março, quando o programa 
terminará.

BraSil CeNtro-Norte

Nos dias de 13 a 15 de outubro, em 
Fortaleza, ocorreu o Encontro Vitali-
zar, mais uma etapa no processo de 
discernimento vocacional de jovens 
que desejam abraçar a vida reli-
giosa marista. Dois desses jovens, 
Bruno Gabriel Figueiredo Cardoso e 
Vanilson da Silva Sousa, iniciaram, 
após esse encontro, o processo de 
formação na Província.

PROVÍNCIA COMPOSTELA

UNICEF RECONHECE O TRABALHO
DOS CENTROS MARISTAS

No dia 19 de outubro, 12 centros 
da Província Marista Compostela 
receberam ou renovaram o re-

conhecimento da UNICEF como “centros 
de referência em educação sobre os 
direitos da criança e cidadania global”. 
Este programa reconhece as escolas que 
trabalham a educação na perspectiva 
dos direitos da criança.
A UNICEF estabelece três níveis de 
reconhecimento. Dos colégios maristas, 
4 alcançaram o nível 3, “excelente” (o 
Centro Cultural Vallisoletano, o Cham-
pagnat de Salamanca, o Santa María 
de Ourense e o Santa María de Tui); o 
2 nível, “avançado 2 (Ntra. Sra. De la 
Fuencisla de Segóvia e Cristo Rey da 
Corunha) e os restantes o nível “inicial” 
1: La Inmaculada de Valladolid, San José 
de León, Liceo Castilla de Burgos, El Pilar 
de Vigo e La Inmaculada de Lugo.
Os centros educativos que participam 
envolvem toda a comunidade educativa 
no trabalho em quatro áreas: o conhe-
cimento e a promoção dos direitos das 
crianças, a proteção das crianças, o 
clima escolar e a promoção de espaços 
de participação das crianças e dos jovens 
na tomada de decisões nas escolas.

Com este reconhecimento, a UNICEF 
valoriza a trajetória em defesa dos direitos 
das crianças nas escolas, para que os 
mesmos sejam incluídos nos seus projetos 
educativos e na sua programação anual 
e que pelo menos um docente receba 
formação específica. O reconhecimento é 
atualizado cada dois anos e inclui um pla-
no de ação e uma autoavaliação do centro 
educativa liderada pela UNICEF.
Para além disso, os 14 centros educa-
tivos da Província Marista Compostela 
em Castela e Leão, Astúrias e Galiza e 
o Comitê Espanhol da UNICEF mantêm 
um acordo de colaboração desde 2021 
para promover e difundir os direitos das 
crianças e a cidadania global, estabe-
lecer fórmulas para a participação de 
crianças, jovens e famílias na educação 
e promover o Dia Universal da Criança 
e outras ações e atividades promovidas 
pela UNICEF.
Este reconhecimento da UNICEF faz 
parte do trabalho diário da Província 
Marista Compostela e de todos os seus 
centros de proteção à infância, de defesa 
dos direitos de crianças e jovens e de 
promoção do seu desenvolvimento em 
ambientes seguros.

https://champagnat.org/pt/unicef-reconhece-o-trabalho-dos-centros-maristas-da-provincia-compostela/
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STAR OF THE SEA

NAVEGANDO JUNTOS EM ÁGUAS NOVAS

A nova Província “Star of the Sea” será inaugurada 
em 8 de dezembro de 2022, por ocasião do seu 
primeiro Capítulo, a ser realizado em Mittagong, 

Austrália, de 8 a 15 de dezembro de 2022.
Em 10 de maio de 2021, o Ir. Ernesto, Superior Geral, 
comunicou aos irmãos da Província da Austrália e do 
Distrito do Pacífico que as duas Unidades Administrativas 
formariam a nova Província. O Ir. Peter Carroll foi, em 
seguida, nomeado como primeiro Provincial da nova 
Unidade Administrativa.
O tema para o eminente Capítulo é “Navegando juntos em 
águas novas”. Apropriadamente, a proposta usa imagens 
náuticas e enfatiza a necessidade de se trabalhar juntos para 
traçar um caminho para o futuro.
Nos últimos meses, o Comitê Diretivo se reuniu regularmente 
e houve três reuniões de Delegados. Outras estão planejadas 
antes do Capítulo.
As reuniões entre os Delegados têm se concentrado em se 
familiarizar uns com os outros para que haja um real senso de 
fraternidade no Capítulo e trabalham igualmente em identificar 

as prioridades-chave para os primeiros três anos da Província, 
sugerindo formas de abordar e promover algumas questões.
“Irmãos e Amigos Maristas, rezem por nossa nova Família Ma-
rista na região da Ásia-Pacífico. É, antes de tudo, uma família 
de fé. Seu desenvolvimento e futuro dependerão da fé de seus 
membros, de sua fraternidade compartilhada e de seu forte 
compromisso com o serviço marista”, disse o Ir. Peter Carroll 
no boletim Star Messenger, edição 6.

PROVINCIA IBÉRICA

DIRETORES DO CHILE VISITAM A ESCOLA MARISTAK DURANGO

O Colégio Maristak Durango, da 
Província Ibérica, foi visitado 
por vinte diretores e espe-

cialistas de quatro escolas técnicas 
maristas do Chile. Foi um momento 
que concretizou a riqueza represen-
tada pelo projeto da Rede Marista 
de Escolas, Champagnat Global, que 
visa construir “uma rede colaborativa 
que conecta e encoraja as escolas 
maristas a caminharem juntas”. Esta 
proposta permitiu conectar as escolas 
maristas chilenas Hermano Fernando, 
Nuestra Sra. de Andacollo, Marcelino 
Champagnat e Diego Echeverría com 
uma escola marista na Espanha, 
buscando compartilhar experiências e boas práticas. Vinte 
pessoas viajaram do Chile para Durango para aprender sobre 
boas práticas no campo das metodologias de colaboração ativa 
baseadas em desafios, dos quais o centro Maristak Durango é 
uma referência.
A experiência foi realizada de 26 a 30 de setembro. A dele-

gação das quatro escolas, liderada por seus diretores, viven-
ciou a experiência do docente, convivendo com os professores 
nas salas de aula. Cada uma das pessoas do Chile foi acom-
panhada por alguém do centro educacional da Espanha, o 
que favoreceu o intercâmbio de conhecimentos e experiências 
enriquecedoras.

https://champagnat.org/pt/ir-peter-carroll-primeiro-provincial-de-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/pt/ir-peter-carroll-primeiro-provincial-de-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/pt/ir-peter-carroll-primeiro-provincial-de-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/pt/provincia-star-of-the-sea-navegando-juntos-em-aguas-novas/
https://maristasiberica.com/
https://www.maristas.cl/
https://champagnat.org/pt/diretores-do-chile-visitam-a-escola-maristak-durango/
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HUNGRIA

SER UM MISSIONÁRIO: «SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS»

Sempre que as pes-
soas me perguntam 
sobre minha vocação 

missionária, sinto-me 
desconfortável porque não 
sei se realmente tenho uma 
vocação missionária. Presu-
me-se que como vivo longe 
do lugar onde nasci, EU SOU 
um missionário. Mas desde 
muito jovem, quando me 
tornei marista, estive “longe” 
de casa. A pergunta que 
ponho é se ser um missio-
nário é apenas uma questão 
de distância.
Para minha mãe estar longe 
significava que ela não podia 
me ver todas as semanas, 
pois morava a poucos 
quilômetros de Barcelona. 
Agora que vivo na Hungria 
e também trabalho com crianças e jovens desfavorecidos, 
especialmente com ciganos, muitos de meus irmãos maristas 
também dizem que vivo longe, não só geograficamente, mas 
também com outra língua, cultura, tradição… Mas a verdade é 
que me sinto em casa. Na Europa, as diferenças culturais são 
relativas: todos nós temos origens e tradições muito semelhan-
tes se formos capazes de aceitar e conviver com as pequenas 
diferenças. E quanto aos destinatários de minha missão, não 
acho mais fácil ou mais difícil trabalhar com os pobres ou os 
ricos.
Sempre que tento justificar porque tenho dificuldade de aceitar 
que sou missionário, vêm-me à mente algumas passagens 
dos Evangelhos. É realmente o Evangelho que me motiva e a 
sua mensagem aquilo que tento fazer e seguir todos os dias. 
Suponho que o mesmo também faça todo religioso. Jesus foi 
capaz de lidar com leprosos e fariseus, com prostitutas e com 
centuriões romanos. Qualquer pessoa é digna de que trabal-
hemos por sua dignidade. O médico não é necessário para 
aqueles que estão bem, mas para aqueles que estão doentes 
(Mc 2,17).
Será que esquecemos que, como religiosos, escolhemos seguir 

Cristo que diz que “as raposas têm covas e as aves têm nin-
hos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça” 
(Mt 8,20)? É por isso que considero que não tenho uma “casa” 
a qual pertenço e agora estou longe dela. Minha casa é onde 
encontro Cristo e isto pode estar em qualquer lugar e em toda 
comunidade humana. Por outro lado, tenho muitas dúvidas 
sobre o que significa ser missionário. Não foi a padroeira das 
missões, Teresa de Lisieux, que nunca saiu do seu convento? 
Não é verdade que a vocação religiosa é seguir Cristo em uma 
missão concreta (contemplação, pregação, educação, saúde, 
etc.)? Então por que alguns de nós são tratados como mis-
sionários e não outros? Se o lema do Dia Mundial das Missão 
deste ano é «Sereis minhas testemunhas», não cabe a todos os 
religiosos sermos testemunhas de Jesus e de seu Evangelho 
onde quer que estejamos?
Encorajo todos os religiosos, independentemente de onde 
vivam, que se sentam como missionários neste dia, a serem 
testemunhas de Cristo e de seu amor onde quer que estejam.

Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das 
Missões de 2022

O Irmão Pau Tristany de Juan, da Província de L’Hermitage, vive seu carisma marista na Hungria. Ele escreveu um artigo no bole-
tim de notícias dos religiosos da Catalunha (Horeb n. 584) sobre o tema da celebração do Dia Mundial das Missões (domingo 23 
de outubro de 2022) sobre a vocação missionária. Reproduzimos o artigo abaixo

https://champagnat.org/pt/ser-um-missionario-sereis-minhas-testemunhas/
https://urc.cat/
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Ao finalizar mais um ciclo em minha 
caminhada como Marista, faz-se 
necessário fazer memória do que 

vivi nos últimos três anos. Tenho muito a 
agradecer. Foi uma experiência incrível 
e desafiadora. Foram anos atípicos, não 
apenas pelas escolhas feitas. Passamos 
por uma pandemia global, os noticiários passaram a anunciar 
uma guerra, entre outras situações mais particulares, mas, em 
meio à turbulência, a vida continua. A cada dia, é imprescindível 
que façamos novas escolhas e cada um, a seu modo, pode tra-
balhar para que tenhamos um mundo melhor, começando pelo 
exato local onde nos encontramos.

No dia 08 de janeiro de 2020, cheguei em Sydney, onde passei 
a integrar a comunidade Internacional de Mount 
Druitt, com mais dois irmãos maristas, Lawrence, 
australiano, e Jonnel, filipino, além de um casal 
mexicano, Argie e Rodrigo. Formávamos comu-
nidade, partilhando a vida e missão no subúrbio 
de Sydney. O bairro em que vivemos é composto 
por trabalhadores oriundos de diversas partes 
do mundo e da maior comunidade Aborígene da 
Austrália. Mount Druitt é conhecido como local 
violento e enfrenta muitos preconceitos, diversos 
jovens precisam declarar viver em outro local 
para que possam conseguir trabalho.

Esse início foi particularmente difícil, pois até 
o momento eu não tinha domínio da língua, conseguia com-
preender muito pouco ou quase nada do que falavam comigo. 
Embora desafiador, pude compreender a realidade de milhares 
de pessoas, que todos os anos são obrigados a abandonar 
seu país e migrar em busca de condições de vida digna. 
Apesar de difícil, a adversidade se fez oportunidade, tanto em 

comunidade como nos espaços em que atuamos, todos se 
esforçavam para me ensinar algo, o que me aproximou das 
pessoas. Passados os primeiros meses, já estava adaptado à 
nova realidade.

Aqui em Mount Druitt, optamos por exercer nosso apostolado 
em três espaços, não limitando-se a eles. Primeiro em comu-
nidade, buscamos viver de forma simples, sempre buscando 

consenso em nossas escolhas, respeitando 
as particularidades de cada integrante. De 
segunda a sexta-feira, nos dedicamos como 
professores no Marist Learning Zone (MLZ), 
um centro social criado em parceria entre 
os Irmãos Maristas da Austrália e o setor 
de Educação da Diocese de Parramatta. No 
MLZ atendemos, diariamente, jovens que 
não se adaptam à escola formal, buscando 
ajudá-los na recuperação da aprendizagem 
e autoconfiança. Também, auxiliamos no 
centro aborígene Baabayn, em diversas 
atividades como eventos, Home Work Club 
para as crianças e grupos de jovens.

Atuar como professor foi algo desafiador, por não ter pleno domí-
nio da língua e por nunca ter desempenhado essa função, mas 
sempre temos algo a compartilhar. Pude trabalhar com os estu-
dantes nas disciplinas de física, matemática, robótica, fotografia 
e arte. Minha primeira ideia de missão estava intimamente ligada 

VOLUNTARIADO MARISTA

IR. FABRÍCIO BASSO – COMUNIDADE LAVALLA200> 
MOUNT DRUITT (2020-2022)
O Ir. Fabrício é da Província Brasil 
Sul-Amazônia e termina este ano sua 
missão na Austrália, onde está desde 
janeiro de 2020, vivendo na comunida-
de internacional de Mount Druitt.
Em seguida, reproduzimos o seu 
testemunho da experiência vivida como 
voluntário do projeto LaValla200>.

➔

https://champagnat.org/pt/ir-fabricio-basso-comunidade-lavalla200-mount-druitt-2020-2022/
https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
http://www.maristassociation.org.au/
https://champagnat.org/es/h-fabricio-basso-comunidad-lavalla200-monte-druitt-2020-2022/
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ÍNDIA: MARCELLIN TRUST – RAINBOW

ESPANHA: JOVENS DE GRUPOS MARCHA SJPCHILE: ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO 
MARCHA NA ESCOLA DIEGO ECHEVERRÍA EM 
QUILLOTA

EQUADOR: ENCONTRO DO CONSELHO DA 
PROVÍNCIA NORANDINA

MADAGASCAR: CELEBRAÇÃO DO ANO DAS 
VOCAÇÕES MARISTAS EM ANTSIRABE

mundo marista

FRANÇA: COLLÈGE SAINT LOUIS: ENTREGA DOS 
DIPLOMAS

ao fazer, porém, ao final deste período, vejo que esse aspecto 
não é o essencial.

Por meio da oração e contemplação da realidade e, acima de 
tudo, na partilha diária com os demais membros da comunidade, 
pude ressignificar meus objetivos e compreensões do que é ser 
missionário marista. Hoje, vejo que aqueles com quem convivi 
não são destinatários de meu apostolado, pelo contrário, são 
caminho e verdade, contribuindo ativamente em meu processo 
de autoconhecimento, aceitação e crescimento pessoal. Aos 
poucos, compreendi que a grande contribuição que posso ser 
neste espaço não se trata de trazer algo novo ou inédito, mas 
sim de simplesmente estar junto, compartilhar o que posso e, 
sobretudo, aprender. Esta é uma verdade simples e poderosa.

Com o passar dos anos, a comunidade foi se modificando. Argie 
e Rodrigo retornaram ao México no segundo semestre de 2020. 
Após uma longa espera, Ruben e Silvia, vindos da Espanha, in-
tegraram a comunidade em fevereiro de 2022. E o Irmão Jonnel 
finalizou sua experiência no final de 2021. Atualmente, somos 
quatro, Ruben e Silvia, Irmão Lawrence e eu. A dinâmica é sim-
ples, apenas estar aberto a acolher aos que chegam, adaptar-se 
e buscar sempre aprender e partilhar, é uma experiência enri-

quecedora. O convívio com pessoas de diversas culturas sempre 
agrega e auxilia no crescimento pessoal e comunitário.

 Foi uma grande realização fazer parte desse projeto. É emocio-
nante perceber que aqueles, que muitas vezes não foram acol-
hidos em muitos espaços, são capazes de tão bem acolher. Não 
falo apenas dos estudantes, a comunidade Aborígene de Mount 
Druitt, que durante sua história passou por inúmeras situações 
de operação, rejeição e abandono, foi a que mais se esforçou por 
me acolher e aceitar.

Durante esses três anos, muitas vivências impactaram profunda-
mente minha forma de perceber a vida e escolhas. Entre elas, a 
convivência diária com pessoas que são um grande exemplo de 
generosidade e entrega, além de maravilhosos companheiros, 
que respondem de forma ativa e afetiva ao chamado de viver a 
espiritualidade marista. Sou profundamente grato a todos que 
oportunizaram essa experiência. Encorajo a todos, que se sentem 
chamados a fazer parte dessa família global, seja em uma co-
munidade internacional ou em seu apostolado diário, dedicar-se 
às pessoas, especialmente as crianças e jovens, como sonhou 
Champagnat. Vale a pena, transforma a vida de quem diz sim e 
daqueles aos quais somos enviados.
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Os primeiros Irmãos 
Maristas vieram 
da França para as 

Ilhas Salomão em 1845. 
Irmãos, Hyacinth, Gen-
nade, Aristride e Optat, 
acompanharam o bispo 
Jean Epalle e seus 9 com-
panheiros da Sociedade 
de Maria quando tentaram 
estabelecer uma missão.
Os primeiros anos dos 
missionários maristas 
nessas terras foram peri-
gosos e desalentadores. 
Após apenas cinco anos, 
o Irmão Hyacinthe morreu, 
assassinado pela população local na 
ilha de San Christobal, e os outros 
três ficaram doentes e tiveram que ser 
repatriados para Austrália. A Missão foi 
encerrada em 1852.
Oitenta e seis anos depois, a convite 
do bispo Jean Marie Aubin, S.M. três 
irmãos maristas australianos, John 
Roberts, Ephrem Stevens e James Thrift 
partiram de Sydney em 2 de agosto de 
1938 para dirigir a escola de Makina em 
Marau Sound.
Poucos anos depois, em resposta a um 
apelo do Irmão Provincial que buscava 
voluntários para a nova Missão em 
Chabai, Bougainville Island, partiram, 
em julho de 1941, de Sidnei, os irmãos 
Augustine Mannes, Donatus Fitzgerald e 
Ervan McDonough.

A II Guerra Mundial chegou ao Pacífico 
em dezembro de 1941 e os combates 
se espalharam pelas Ilhas Salomão logo 
depois. Os irmãos em Marau foram tem-
porariamente presos pelos japoneses, 
mas acabaram sendo repatriados para 
a Austrália. Os Irmãos em Bougainville 
não foram tão afortunados. Após o fim 
da Segunda Guerra Mundial, em 1946, 
os Irmãos retornaram às Ilhas Salomão e 
abriram a escola em Tenaru, que existe 
ainda hoje.
Após anos de consolidação, desenvol-
vimento na cidade de Tenaru e a pro-
fissão de irmãos do lugar, os maristas 
abriram um Centro de Treinamento 
Rural em Vanga Point, onde os Irmãos 
ficaram até 2020, e uma escola em 
Rokera, na Ilha de Malaita. A ativida-

de em Rokera fechou em 1990. Em 
1989, os Irmãos estabeleceram uma 
comunidade em Avuavu, na remota 
costa de Guadalcanal, que fecou em 
1993.
Atualmente, existe uma comunidade de 
três Irmãos em Honiara. Um Irmão está 
estudando na Universidade e dois estão 
envolvidos na Escola Secundária Católica 
de São José.
O Instituto tem também o Centro de 
Formação Laumanas. Esse foi o lugar de 
formação para os Irmãos da Melanésia 
desde 1988. Durante a crise provocada 
pela COVID, foi também um noviciado 
temporário. Espera-se que ele retome 
seu objetivo original em breve, bem 
como oferecer oportunidades para a 
formação de leigos maristas.

ILHAS SALOMÃO

PRESENÇA MARISTA NAS ILHAS SALOMÃO
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