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CASA GERAL

FMSI CELEBRA 15 ANOS

A

FMSI – Fundação Marista de Solidariedade Internacional – comemorou seus 15 anos de serviço em prol
dos direitos da criança e do adolescente através de um
evento especial realizado na Casa Geral, em 21 de outubro. A
celebração foi uma oportunidade de compartilhar as atividades
e objetivos alcançados pela Fundação em seus primeiros 15
anos, através dos projetos e intervenções realizadas em todo o
mundo.
Estiveram presentes colaboradores e parceiros, irmãos maristas
e leigos, que permitiram à Fundação implementar projetos de
desenvolvimento, emergência e advocacia ao longo dos anos.

Durante seu discurso, o Irmão Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral, disse: “Estamos felizes por celebrar os 15 anos de
atividade da FMSI. Sabemos que em várias partes do mundo
temos organizações similares no Instituto em nível nacional ou
regional e a FMSI, em Roma, tenta estar em contato com todas

administração geral
■ De segunda a quarta-feira, os conselheiros-gerais Ben,
Ken e Óscar participaram do encontro da Comissão Internacional sobre a Proteção da Infância, na Casa Geral.
■ Terminou, na segunda-feira, o programa de formação
para os Irmãos da terceira idade (espanhol e português), que
desde o começo de setembro estiveram na Casa Geral. Terminaram igualmente os programas dos grupos de l’Hermitage
(francês) e de Manziana (inglês).
■ Durante o início da semana, o Ir. Valdícer, diretor de CMI,
continuou a visita ao Projeto Fratelli, no Líbano.
■ Na quarta-feira se realizou a reunião regular do Conselho
Geral.
■ O Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de Solidariedade visita, durante a semana, o noviciado interprovincial de
Medellín e la nova comunidade do projeto Fratelli, em Maicao,
na Colômbia.

■ Na quinta-feira, o Irmão Luis Carlos, Vigário Geral, participou
da Assemblria Internacional da Missão de La Salle, em Roma.
■ Na sexta-feira começa o encontro presencial do Fórum sobre a vocação marista laical, que contará com a participação
de todo o Conselho Geral e dos diretores do Secretariado de
Leigos e do Secretariado Irmãos Hoje, além dos participantes
que chegam de todo o mundo marista.
■ A partir de sexta-feira, até dia 8 de novembro, acontece
a reunião da Comissão Africana da Missão, em vista da promoção do projeto New Horizons na Província do Madagascar.
O encontro acontece em Nairobi, com a presença do Ir. Mark,
diretor assistente do Secretariado de Educação e Evangelização, e Andrea, diretor de FMSI.
■ Na sexta-feira, os irmãos Jorge Gaio e Goyo, do economato geral, viajam para Filipinas, onde, na próxima semana,
participarão do encontro do CIAE.
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elas. A FMSI, em conjunto com o Secretariado
de Solidariedade, é de grande apoio ao Instituto.
Eles nos ajudam a ser uma voz profética e a
responder concretamente às necessidades dos
que vivem à margem da sociedade de hoje.
Obrigado a todos por seu apoio e colaboração.”
O Ir. Ken McDonald, Presidente da FMSI, agradeceu ao Ir. Ernesto e aos membros do Conselho Geral pelo apoio contínuo. Ele também agradeceu aos funcionários da FMSI, ao Conselho
Diretor, aos parceiros e aos doadores. O Ir. Ken,
Conselheiro-Geral, destacou como a FMSI tem trabalhado em
prol das crianças migrantes, refugiados e vítimas de violência,
através de projetos de solidariedade, defesa e emergência. Ele
observou que “durante seus 15 anos de história, a FMSI apoiou
mais de 400 projetos em 65 países, angariou 9.000.000 euros
em financiamento para esses projetos e apresentou 57 relatórios sobre os direitos da criança através de vários mecanismos
nas Nações Unidas”.
Personalidades proeminentes marcaram o aniversário da FMSI.
Entre eles, contou-se com a participação do Dr. Nabil, representante dos Maristas Azuis, que falou sobre a vocação marista
à solidariedade em Aleppo; do Ir. Valcícer Fachi, diretor do CMI,
que ilustrou a oportunidade de transformar a sociedade através
da colaboração intercongregacional, que se realiza através do
projeto Fratelli; e do Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de
Solidariedade, que coordena as iniciativas junto com a FMSI.
“A FMSI quer continuar neste caminho: trabalhando para
garantir um futuro melhor para aqueles que serão o futuro do
nosso mundo. Orgulhosos de nossas realizações, queremos
compartilhá-las com aqueles que nos apoiaram ao longo dos
anos, e nos ajudaram a fazer da FMSI o que ela é hoje”, disse
Andrea Rossi, diretora da FMSI.
Prêmios da FMSI
Durante o evento, a FMSI entregou o prêmio “Programa Marista do Ano” ao “Marcellin Juvenile Justice Program” (Filipinas),
que visa proporcionar novas oportunidades de acolhimento
como alternativas à prisão, para a inclusão social de menores em risco e com problemas judiciais. O Ir. Crispin, diretor
executivo da Fundação Marcelino, disse: “Com sua ajuda e
com o apoio da FMSI conseguimos dar uma segunda chance,
às vezes muitas outras possibilidades, e um futuro melhor para
as crianças e jovens em risco”. Agnes Reyes, coordenadora do
programa de voluntariado dos projetos da Fundação Marcelino,
recebeu o prêmio afirmando: “Agradecemos à FMSI pelo apoio
e assistência técnica total para a implementação do projeto”.
O prêmio “Um Mundo Melhor para as Crianças” – o primeiro
de uma longa série – foi dado à “MAISHA MAPYA – Uma Nova
Vida”, fundada no norte de Chivu (República Democrática do
Congo), pelo grupo de voluntários “Coração sem Fronteiras”. O
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projeto é destinado a crianças vítimas de numerosos traumas,
como a separação dos pais, fuga forçada de suas aldeias,
dispersão da comunidade de referência, vítimas de conflitos
armados, exploração e recrutamento forçado. A professora
Cristina Castelli, que recebeu o prêmio, disse que “a Fundação
Marista de Solidariedade Internacional tem estado ao lado do
BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance) desde seu
início (a primeira instituição a contribuir com seu potencial e
valores para esta grande parceria), e que, como o BICE, também FMSI tem como objetivo o bem das crianças”. O prêmio
“Um Mundo Melhor para as Crianças” pretende ser um prêmio
regular da FMSI e será concedido a cada ano aos projetos mais
louváveis.
Fundação Marista para a Solidariedade Internacional
A Fundação, fundada em 2007, tem uma visão clara: um
mundo no qual as crianças são reconhecidas e protegidas.
Portanto, a Fundação Marista trabalha para reconhecer que a
infância seja respeitada, garantida e livre de violência e medo.
A ONG marista está comprometida com um mundo no qual as
crianças são aceitas como membros ativos de comunidades
individuais e da sociedade como um todo. De acordo com essas intenções, a missão da FMSI se expressa através de ações
específicas destinadas a promover o pleno desenvolvimento do
potencial de cada criança, especialmente das mais vulneráveis
e marginalizadas, através do planejamento e implementação de
projetos de solidariedade, educação e advocacia.
A Fundação promove mudanças nas políticas e programas governamentais para o benefício daqueles que vivem à margem
da sociedade. Ela defende e chama a atenção da sociedade
para questões humanitárias importantes, a fim de alcançar
uma resolução compartilhada através da mediação com os
tomadores de decisão da sociedade. Este trabalho envolve
empreender e buscar múltiplos caminhos para alcançar e
influenciar decisões relevantes que afetam as crianças.
O Conselho de Administração da FMSI é composto por: Ir. Ken
McDonald, Presidente (Conselheiro-Geral); Maria Inmaculada
Maillo (Espanha); Ir. Jorge Gaio (Ecônomo Geral); Angela Matulli
(Itália); Rebecca Jane Bromhead (Austrália); Ir. Fortune Chiedzo
Chakasara (Zimbábue).
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BRASIL CENTRO-NORTE

TEMPO PROFÉTICO E DE SERVIÇO
PARA GESTORES DA PROVÍNCIA

A

Casa de Mendes, no Rio de
Janeiro, acolheu as lideranças da
Província Brasil Centro-Norte, de
17 a 21 de outubro, que participaram
do Fórum Marista de Gestores. Voltado
a diretores e vice-diretores de colégios
e escolas da Província, o período formativo, de convivência e fraternidade foi
pautado por análise do cenário do país,
que impactam a educação, vivência dos
valores institucionais e imersão na fonte
de subsídios maristas fundamentais ao
reavivamento do carisma. O evento, que
teve a presença do superior Geral, Ir.
Ernesto Sánchez, e do provincial, Ir. José
de Assis de Brito, marca um tempo de
traçar novos horizontes para a atuação
nas Unidades, sem perder de vista quem
somos e o que queremos.
Na abertura do Fórum, Ir. Ernesto sensibilizou os gestores sobre a importância

da uma espiritualidade conectada com o
coração e corresponsabilidade de Irmãos
e leigos em levar adiante a missão legada
por São Marcelino Champagnat. “Na
missão partilhamos, também, a vida.
Gestor que não tem transparência perde a
credibilidade. A liderança exige generosidade”, destaca. Quem comunga desta
visão, também, é o Provincial, Ir. José de
Assis. Em sua fala aos gestores, trouxe
o carisma como essencial às lideranças,
os novos movimentos e vínculos, que
precisam ser trabalhados na instituição,
e fez a análise de conjuntura, que situou
o grupo sobre o impacto dos cenários
contemporâneos: “O líder precisa ter o
olhar de esperança, escutar, ter empatia
e manter relações saudáveis e emocionalmente equilibradas”, sublinhou o Ir. José
de Assis.
O evento trouxe debates sobre temas

relevantes ao exercício da liderança, momentos de espiritualidade e de confraternização. Dentre os assuntos abordados,
estiveram a inovação e a sustentabilidade.
Ainda, houve trabalhos em grupo, a
premiação dos destaques do ano e uma
peregrinação até o santuário nacional em
Aparecida do Norte, dedicado a Nossa
Senhora Aparecida.
Ao final do encontro, os gestores em
carta, se comprometeram a buscar a
serenidade, leveza e sabedoria para lidar
com os processos e tensões cotidianos;
fortalecer a missão de educar e evangelizar sendo referência para crianças,
adolescentes e jovens; suscitar o enraizamento do sentimento de pertencimento
da comunidade educativa; valorizar o multiculturalismo próprio da instituição como
diferencial importante do nosso currículo,
observando as especificidades regionais.
3 I NOVEMBRO I 2022
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EQUADOR

ENCONTRO NACIONAL DE SOLIDARIEDADE

E

ntre 20 e 22 de outubro, o Encontro Nacional de Solidariedade deste país foi realizado em Loja – Equador, Província
de Norandina. Participaram os coordenadores de Santo
Domingo, Quevedo, Quito, Macará, Catacocha e Loja.
Neste espaço de fraternidade, foram visitados os diferentes
projetos de solidariedade marista em Loja: ITS DAB Tecnologia,
o Centro Médico da UEF DAB, as obras sociais do Abrigo Padre
Julio Villarroel, o Lar Daniel Álvarez Sánchez para Idosos e
projetos de curto e longo prazo. Também houve a oportunidade de visitar o Santuário da Virgem de El Cisne. Além destas
atividades, foram socializados os projetos que foram realizados,
os em desenvolvimento e as propostas futuras.
Outro aspecto que foi revisto foram os processos de voluntariado no Equador, Interprovincial e Internacional; assim como o
Código de Ética, Rotas e Protocolos para a defesa, garantia e

proteção de crianças e adolescentes.
A reunião foi liderada pelo Ir. Antonio Pérez Valdeón, Coordenador Nacional de Solidariedade.

ITÁLIA

3ª FASE DO FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE A VOCAÇÃO DO LEIGO MARISTA

O

Secretariado dos Leigos do Instituto Marista receberá
100 participantes de todo o mundo em Roma, de 4 a 11
de novembro de 2022, para um discernimento sobre a
vocação marista laical.
O Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical é um
processo de diálogo e discernimento de quatro anos para o qual
todas as Unidades Administrativas são convidadas. A proposta é
responder a uma série de perguntas que estão sendo feitas por
leigos maristas em diferentes partes do mundo.
Este processo de reflexão e discernimento tem como eixo central
a vocação do leigo e leiga marista, sua formação e acompanhamento, as possíveis formas de vinculá-lo ao carisma e a reflexão
sobre a organização dos leigos em uma estrutura associativa
(civil e/ou canônica). É um diálogo sobre o presente dos leigos
e leigas maristas, o futuro que se sonha e a comunhão com os
irmãos para uma maior vitalidade do carisma.
A segunda fase do Fórum foi concluída em julho passado, com
reuniões locais e provinciais. A terceira fase acontecerá em
Roma, o Fórum Internacional presencial, com representantes de
todas as Unidades Administrativas. O encontro terá início em 4
de novembro e terminará em 11 de novembro de 2022. Será
realizada na Casa de Retiro Espiritual Nostra Signora Madre della
Misericordia.
Para esta reunião, o Secretariado dos Leigos estabeleceu as
seguintes orientações e objetivos:
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Juntos como Leigos, Leigas, e Irmãos, em torno de Maria e
Marcelino e em harmonia com o Espírito Santo, queremos…
Viver uma profunda experiência de Família Carismática Global
em comunhão, corresponsabilidade e um espírito de discernimento.
Tomar consciência da realidade atual dos leigos maristas e
planear o seu futuro.
Refletir sobre as contribuições das Unidades Administrativas em
relação aos quatro objetivos do Fórum Internacional, com ênfase
nos objetivos 3 e 4.
Procurar um consenso sobre os temas-chave para o futuro dos
leigos maristas, com base nos quatro objetivos do Fórum, a
aprofundar, elaborar e decidir no Fórum virtual de 2024.
Sugerir formas de planear e organizar as próximas etapas do
Fórum para os anos 2023 e 2024: equipas, temas, prazos,
metodologia.
Outras informações sobre o encontro estão disponíveis nesse link
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HERMITAGE

9 ESCOLAS MARISTAS NA CATALUNHA RECONHECIDAS
PELO TRABALHO EM PROL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

A

UNICEF reconheceu 9 escolas maristas na Catalunha como referências na educação para os direitos da
criança. Este é um reconhecimento para as escolas que
trabalham na educação a partir da perspectiva dos direitos das
crianças.

lado, pela clara intenção de expor e mostrar o trabalho diante
de organizações internacionais que garantem que o processo é
padronizado. A comunidade marista aprecia que outros que já
o fizeram antes ou que o fazem de uma perspectiva global confirmam que se está de fato fazendo isso de uma maneira ideal.

O objetivo fundamental dos educadores maristas da Província
de l’Hermitage é colocar as crianças e seus direitos em um
lugar privilegiado e proeminente na vida escolar, que deve ser
orientada pelos princípios de inclusão, equidade, solidariedade
e qualidade. Da mesma forma, o contexto escolar tem que contribuir para fornecer ensino com as dimensões de globalidade e
interdependência, características do mundo de hoje, e essenciais na formação de crianças e adolescentes como cidadãos
globais.

Através deste programa, o UNICEF oferece treinamento em
direitos da criança aos professores dos centros educacionais,
promovendo também a existência de mecanismos de participação da criança e do adolescente no centro. Além disso,
o programa promove a criação de espaços para a proteção e
bem-estar dos estudantes e a melhoria do clima escolar através da coexistência e coesão na comunidade educativa.

As escolas maristas da Catalunha se comprometeram a
integrar os direitos das crianças no planejamento e na vida
cotidiana da escola. Já há algum tempo existe esta determinação por duas razões. Por um lado, por causa de vocação
dos educadores de trabalhar sempre em rede, seja a própria
rede marista ou redes com objetivos semelhantes. E, por outro

Colaborar com a UNICEF requer um grau de envolvimento para
enfrentar cada ano escolar com níveis crescentes de comprometimento que trazem mudanças cada vez mais profundas em
aspectos chave de nosso Projeto Educacional.
Na Catalunha existem 22 centros educacionais reconhecidos
pela UNICEF como líderes na educação para os direitos da
criança, e quase metade deles pertencem ao Instituto Marista.
3 I NOVEMBRO I 2022
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REGIÃO EUROPA

CONSELHOS DE MISSÃO E EQUIPE DE PASTORAL
JUVENIL PLANEJAM A MISSÃO NA EUROPA

O

s membros do Conselho da Missão e da Equipe de
Pastoral Juvenil da Região Europa desenvolveram em
outubro novas metas e marcaram encontros com o objetivo de desenvolver a pastoral marista no continente.
Conselho da Missão
Nos dias 3 e 4 de outubro, o Conselho da Missão da Região
Marista da Europa se reuniu em Alcalá de Henares. O Conselho acolheu o Irmão Pau Tristany de Juan, representando
a Província de L’Hermitage, e o Irmão Román Álvarez como
representante da Província de Compostela.
Nesta reunião, o Conselho tinha vários itens na agenda, incluindo a aprovação dos novos membros das equipes da Missão e
as propostas para a nomeação de alguns coordenadores das
equipes da Pastoral da Juventude e da Educação. O Conselho
da Missão Europeu também tem trabalhado na revisão e planejamento do próximo curso de treinamento para futuros líderes
missionários europeus.
Por outro lado, Eladio Díez, membro da equipe que trata
do lema educacional anual, juntou-se à reunião com o
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conselho para apresentar as propostas visuais para o tema
2023-2024. O Conselho também trocou opiniões sobre os
procedimentos de seu próprio funcionamento e a ligação
que deve ser reforçada com os coordenadores das equipes
da missão.
Equipe de Pastoral Juvenil
Em 10 de outubro, a Equipe de Pastoral Juvenil Europeia se
reuniu por videoconferência. Esta reunião foi uma oportunidade
para encontrar e apresentar Fernando Ocaña como membro,
que até o momento havia sido o coordenador da equipe.
Quanto aos temas e ao trabalho que a equipe abordou, destacam-se diferentes questões, como a revisão do Encontro de
Jovens Maristas de Guardamar, realizado em agosto de 2022.
Além disso, também foi discutida a proposta da criação de uma
Comissão Européia de Animação da Juventude Marista.
Foi também uma oportunidade para estar em contato com o
Irmão Ángel Medina, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, e
poder falar sobre o tema do Ano das Vocações Maristas, que
começou em junho de 2022.
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mundo marista
FRANÇA: COMUNIDADE DE NOTRE DAME DE
L’HERMITAGE

20ª EDIÇÃO DO HEE (HERMITAGE, ESCOLA DE
EDUCADORES)

MADAGASCAR: CELEBRAÇÃO DO ANO DAS
VOCAÇÕES MARISTAS, EM FIANARANTSOA

MÉXICO: COLEGIO PEDRO MARTÍNEZ VÁZQUEZ,
IRAPUATO

BRASIL: PROMOÇÃO VOCACIONAL NA PROVÍNCIA
BRASIL CENTRO-SUL

ESPANHA: MARCHA COMPOSTELA - VALLADOLID

BRASIL

PROJETO INTERPROVINCIAL NA AMAZÔNIA OFERECE
FORMAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS

A

Missão Marista na Amazônia é
uma iniciativa das três Províncias
Maristas do Brasil, que conta com
o apoio de outras congregações, além
da atuação de voluntários religiosos e
leigos que atuam na região. Em abril de
2022, a Comunidade Marista de Lábrea
assumiu, junto a Paróquia São Francisco
e São Sebastião, na Foz do Rio Tapauá,
o Projeto de Formação dos Professores
das Aldeias Indígenas que estão as margens dos rios Tapauá, Cuniuá e Piranha.
Os Irmãos Nilvo Luiz Favretto e Ronilton
Neves Santos foram enviados para realizar essa missão. Eles residem em Santo
Antônio do Camaruã e, além do projeto
com os professores das aldeias indígenas, animam a Pastoral, celebram com a

comunidade,
dão aulas
de reforço
escolar e
alfabetização
de adultos.
Nesse
contexto
nasceu o
projeto “Nos
Acordes
Desse Rio”,
um programa de iniciação musical, com
aulas teóricas e práticas de violão, que
atende crianças, adolescentes e jovens,
das comunidades de Foz do Tapauá e
Camaruã. O objetivo do projeto é levar

cultura, conhecimento, fortalecer os talentos musicais e ensinar a tocar um instrumento, que as comunidades possam
utilizá-lo nos festejos locais, animação
litúrgica, encontros pastorais.
3 I NOVEMBRO I 2022
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28 DE OUTUBRO: MEMÓRIA DO ENCONTRO
DE CHAMPAGNAT COM O JOVEM MONTAGNE

O

encontro com o jovem Montagne foi um
acontecimento que marcou profundamente
a vida do Pe. Champagnat e certamente
fez nascer o Instituto Marista. Tradicionalmente,
no dia 28 de outubro se celebra a memória desse
encontro, uma oportunidade para sublinhar a importância e a urgência de nossa missão, tão atual
hoje como nos tempos do Pe. Champagnat.
Inspirados por nosso Fundador, que se dirigiu de
La Valla até o lugar aonde se encontrava o jovem,
caminhando durante várias horas, também nós
nos sentimos chamados a caminhar em direção
aos jovens Montagne de hoje, ali onde se encontram.
O que ardia no coração de Champagnat no
caminho de volta a La Valla depois de ter encontrado o jovem Montagne? O que vibrava em
seu interior e o levou a fundar o Instituto poucos
meses depois? Perguntemo-nos: Não seria o
mesmo caminho que agora estamos chamados a
refazer, deixando-nos interpelar profundamente
pela situação dos jovens Montagne de hoje?
Marcelino Champagnat encontra o Jovem Montagne
(Furet)
“Um acontecimento, sem dúvida providencial, veio desfazer
todas as incertezas do Pe. Champagnat, levando-o, sem mais
delongas, a ocupar da fundação do Instituto dos Irmãos.
Chamado a confessar um jovem doente num povoado, pôs-se
imediatamente a caminho, conforme seu costume. Antes de
ouvi-lo em confissão, fez-lhe uma série de perguntas para
saber se tinha as disposições necessárias para receber os
sacramentos; estremeceu-se ao verificar que ele ignorava os
principais mistérios, não sabendo nem mesmo se Deus existia.
Aflito por encontrar um rapaz de doze anos mergulhado em tão
profunda ignorância, e temendo vê-lo morrer nessa situação,
sentou-se ao lado do doente e começou a ensinar-lhe os principais mistérios e as verdades essenciais da salvação. Assim,
levou duas horas para instruí-lo e confessá-lo. Não foi sem
grandes dificuldades que conseguiu ensinar-lhe as coisas mais
indispensáveis, pois o jovem se encontrava tão doente que mal
entendia o que ele falava. Depois de o ter confessado e feito
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repetir, várias vezes, atos de amor a Deus e de contrição, a
fim de dispô-lo a bem morrer, deixou-o para atender a outro
doente, na casa vizinha.
Ao voltar, perguntou como estava o rapaz: “Morreu instante
após sua saída”, responderam os pais em lágrimas. Então ficou
alegre, por ter chegado em tempo, mas também temeroso,
em razão do perigo em que estivera o jovem, cuja condenação
eterna ele, talvez, acabava de impedir. Voltou todo compenetrado destes sentimentos, cismando: “quantos outros meninos
se encontram, todos os dias, na mesma situação, correndo
o mesmo risco, por não haver ninguém que os instrua nas
verdades da fé”. E então, o pensamento de fundar uma sociedade de Irmãos, destinados a prevenir tão sérias desgraças,
ministrando às crianças a instrução cristã, perseguiu-o com
tamanha insistência que foi ter com João Maria Granjon e lhe
comunicou todos os seus planos.”
Vida de José Benito Marcelino Champagnat
Ir. Jean-Baptiste Furet – 1856
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LAVALLA200>

REGINA BIASIBETTI: 4 ANOS EM SIRACUSA
Regina Biasibetti, conhecida como Nina,
viveu quase 4 anos na comunidade
internacional de Siracusa, do projeto
LaValla200>. Ela é da Província Brasil
Sul-Amazônia e chegou na Itália em
novembro de 2018. Voltou para o Brasil
em julho passado. Hoje, partilha conosco
alguns elementos que mais marcaram a
sua experiência.

A

partir de experiências breves de
voluntariado local e internacional,
senti o chamado para fazer parte de uma experiência
mais longa, de uma missão, junto aos mais vulneráveis. Queria
dedicar 100% do meu tempo para isso, queria viver em uma
comunidade marista e compartilhar a missão com os demais
membros dela. Era uma inquietude, uma chama que ardia
muito forte. Como leiga, vi no projeto Lavalla200 essa possibilidade.
A vida comunitária é um dos pontos centrais e a esse se
somam interculturalidade e internacionalidade. Vivemos Irmãos
e Leigos/as juntos sob o mesmo teto. Foi muito enriquecedor,
você aprende demais com a personalidade, com a experiência
de vida, com o ponto de vista de cada qual. Outro ponto central
é a missão, o fazer e o estar. Ser presença junto às pessoas
que necessitam – migrantes, mas não somente. Ser um ponto
de referência, seguro e sólido. As pessoas confiavam muito
em nós e em nosso trabalho, conseguimos construir muitas
pontes, ser farol para tanta gente, sempre mantendo a nossa
simplicidade, nosso jeito mariano de ser.
As palavras-chave que marcaram essa minha experiência na
Itália são: cuidado, apostolado, cultura, presença, comunhão,
dignidade e acolhida. As aprendizagens que destacaria são
o respeito às diferenças, o não-julgar as escolhas e opções
de cada pessoa. Cada coração traz um universo, um mar de
vivências, sentimentos, razões.
Os eventos mais importantes sempre foram as partilhas das
histórias de vida, do que levou tanta gente a deixar suas casas,
famílias, países de origem para migrar, para começar do zero
em outras terras. A história de cada um/a é valiosa, rica,
sagrada. Tão bonito e precioso foi para mim fazer parte de um
pedacinho dessas jornadas.
Esses anos significaram encontrar-me com diversas faces
de Jesus. Ele falava outras línguas, tinha outro tom de pele,
vinha de locais pobres e perigosos, de guerras, de famílias
numerosas. Lutou muito para estar em uma terra mais segura
e próspera, tinha muita esperança. O tempo de missão em

Siracusa me proporcionou aprofundar o aspecto da presença
na vida das pessoas, o ESTAR. Foi transformador.
Entre os desafios que vive durante esse período, destacaria:
• Língua: conseguir entender, compreender, falar, escrever, me comunicar. As palavras têm um grande peso e
saber se expressar é muito importante, sobretudo porque
tínhamos que ajudar outros estrangeiros. Dominar a língua
era essencial.
• Viver comunitariamente: respeitando as diferenças de
cultura, de opinião, de personalidade. Conseguir tomar
uma decisão comunitária ou de missão com tantos pontos
de vista por vezes era muito difícil e complicado, exigia
paciência, reflexão, discernimento, equilíbrio.
• Encontrar o seu lugar: você chega na sua nova casa,
estuda e aprende a língua, sabe se comunicar e o próximo
passo é agir, conhecer a realidade, ver possibilidades para
oferecer os seus dons ou o que pode aprender/aprimorar
para o apostolado.
• Solidão: você sente falta de amigos/as e família, de afeto,
de carinho. Não é um sentimento constante pois você
encontra tantas pessoas que são também presença, ombro amigo, ouvidos… mas com certeza a saudade é uma
companheira de caminho.
Depois do percurso feito, percebo que dar atenção ao que
o coração diz é fundamental. Se você tem uma inquietude,
sente lá dentro uma vontade pulsante de partir, de ajudar,
de se doar, não seja indiferente! Escute-se! Tem tanta gente
precisando de ajuda, tantos projetos, tantos espaços, tantas
possibilidades… A messe é tão grande e nós somos capazes
de tantas coisas!
Se quiser dedicar um significativo tempo de sua vida nas
Comunidades Lavalla200>, contate o seu provincial ou escreva
para cmi@fms.it.
Saiba mais sobre LaValla200> clicando nesse link
3 I NOVEMBRO I 2022
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CASA GERAL

MARK O’FARREL NOMEADO DIRETOR ADJUNTO
DO SECRETARIADO DE LEIGOS
O Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez,
e o Conselho Geral nomearam, em 2
de novembro de 2022, Mark O’Farrel (Austrália) como Diretor Adjunto
do Secretariado de Leigos por um
período de três anos. Ele assumirá
o cargo em 01 de janeiro de 2023 e
substituirá Agnes Reyes (East Asia),
diretora adjunta desde 2017.
Mark O’Farrell trabalhará ao lado
de Raúl Amaya (Santa Maria de los
Andes), diretor do Secretariado, Manu
Gómez, diretor assistente (Mediterrânea) e do Secretariado Ampliado.

Mark O’Farrel
Mark nasceu em Camberra e cresceu em uma grande família
católica, sendo educado pelos Irmãos Maristas, primeiro no
Colégio Marista de Pearce, na primária, e depois no Colégio St
Joseph’s, Hunters Hill.
Ele é da província da Austrália e vive em Sydney com sua
esposa Fiona, também professora, e sua filha adolescente Samantha. Mark tem 54 anos de idade e atualmente trabalha na
educação de adultos para Escolas Maristas da Austrália. Antes
desta nomeação, Mark trabalhou por mais de vinte anos como
professor de educação religiosa, diretor assistente e diretor em
escolas maristas.
Tem um grande amor pela educação e realizou estudos de
pós-graduação em Educação Religiosa, Liderança Educacional
e Teologia.
Seu percurso formativo foi enriquecido com muitos encontros
que ajudaram a formar e nutrir sua vocação marista desde o
tempo da escola. Isto incluiu uma experiência de formação
conjunta, imersões solidárias, uma peregrinação a lugares
maristas na França, Roma e Terra Santa, o programa de acompanhamento espiritual e o curso internacional de animadores
leigos, para citar alguns.
Mark é membro da Associação Marista de São Marcelino
Champagnat há quatro anos, que faz parte da família espiritual
de São Marcelino na Austrália, com membros que buscam
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viver sua vocação de uma forma inspirada na espiritualidade e
nos valores maristas.
Atualmente ele trabalha com a Equipe de Formação da Missão
e da Vida Maristas da Província, onde tem aplicado seu
amor pela história e espiritualidade, escrevendo programas
de formação online sobre as Escrituras e a espiritualidade
marista para compartilhar com os maristas de todo o mundo
para ajudar a fomentar e aprofundar sua jornada de formação
espiritual.
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MALAWI

PROFISSÃO PERPÉTUA DOS IRMÃOS MISHECK,
RAPHAEL E STEVEN

O

s Irmãos Maristas da Província África Austral celebraram no dia 22 de outubro, em Dedza, Malawi, a
profissão perpétua dos Irmãos Misheck Mkanthama,
Raphael Time e Steven Chinsolo. Membros da Igreja local,
Irmãos Maristas, familiares e leigos de todas as comunidades e escolas do país, assim como representantes da África
do Sul e da Zâmbia foram à Marist Secondary School para
testemunhar a profissão.
Os três jovens Irmãos emitiram seus votos perpétuos diante
do Ir. Norbert Mwila, Provincial de África Austral, delegado do
Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez. A celebração foi dirigida
por Dom John Chithonje, Vigário da Diocese de Dedza. Um
clima de alegria tomou conta dos participantes durante toda a
celebração.
Na sua homilia de Dom John Chithonje, nas palavras do
Provincial e dos representante dos pais dos professandos,
os três Irmãos foram convidados a permanecerem fiéis aos 3
votos de pobreza, obediência e castidade a serem exemplos
de vida e assima atrair mais vocações para a vida marista.
Também esteve presente o páraco, que reconheceu o grande

impacto que os Irmãos Maristas tiveram, ao longo dos muitos
anos de sua presença, na Paróquia e na Diocese de Dedza.
Ele exortou os maristas a continuar fazendo silenciosamente
a sua missão.
A última celebração dos votos perpétuos no Malauí havia sido
em 2016. E para os maristas de Champagnat no Malauí, esta
celebração proporcionou um momento oportuno para agradecer a Deus por seu amor e fidelidade inabaláveis.
A celebração foi um dia muito gratificante; um dia cheio de
graça e que permanecerá no coração dos três irmãos que
fizeram seu compromisso final com o Senhor, e também
com todos aqueles que testemunharam os acontecimentos
do dia. Sem dúvida, esta celebração permanecerá uma fonte
de esperança renovada para a vida marista no Malauí e na
Província da África Austral.
Em uma época em que os compromissos de longo prazo
estão se tornando uma experiência rara, e em um momento
em que o evangelho da prosperidade parece tomar o centro
do palco, permanecemos muito gratos a Deus que inspirou os
três irmãos a fazer sua profissão perpétua.
3 I NOVEMBRO I 2022
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PERU

O IR. LUIS CARLOS, VIGÁRIO GERAL,
VISITA OS MARISTAS DO PERU

O

Irmão Luis Carlos
Gutiérrez, Vigário Geral,
visitou o Setor Peru da
Província de Santa María de los
Andes de 18 a 26 de outubro.
Durante sua estadia, ele aproveitou a oportunidade para se
encontrar com várias lideranças
e visitar algumas atividades
educativas no país.
Durante os primeiros dias, o
Ir. Luis Carlos trocou opiniões
com os conselhos executivos
das dez obras educativas maristas do país, que se reuniram
pessoalmente na Residência
Champagnat, após dois anos
de encontros online, para planejar e projetar 2023. O Ir. Luis
Carlos abordou o tema da liderança serviçal e profética, incentivando os líderes a aplicá-la nos serviços que prestam.
Em 21 de outubro, o Ir. Luis Carlos Gutiérrez reuniu-se com as
autoridades e os professores da Universidade Marcelino Champagnat e, posteriormente, com o Conselho da Missão e da Vida
do país. Em ambas as ocasiões, o Vigário Geral encorajou os
Irmãos e os leigos na gestão e no cuidado para continuar a
gerar vida marista. E em 22 de outubro, ele se reuniu de forma
híbrida com as comunidades e fraternidades leigas.
Durante o fim de semana, dia 23 de outubro, o Ir. Luis
Carlos também se reuniu com os irmãos e as comunidades
leigas. Na comunidade de Miraflores, 11 irmãos de 4 comunidades se reuniram: Miraflores, Sagrada Família, Huacho e

Chosica. Durante este encontro, o Vigário Geral compartilhou algumas informações sobre o Instituto e a Conferência
Geral. Ele também motivou a caminhada dos Irmãos e os
encorajou a continuar a olhar para o futuro com esperança.
Além deste encontro, o irmão Luis Carlos visitou a comunidade da Sagrada Família para cumprimentar e felicitar o
irmão José Tico, que em 18 de novembro completará 100
anos, testemunho de generosidade e dedicação à missão
marista no Peru.
O Vigário Geral também visitou as obras educativas San José
del Callao, Santa María de los Andes em Villa María del Triunfo
e San Luis de Barranco. Em cada uma dessas escolas, ele interagiu com as crianças que estão iniciando o percurso escolar,
com os alunos em seu último ano escolar e com os educadores, em uma atmosfera de escuta, alegria e acolhida.

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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