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20 DE NOVEMBRO

Dia Mundial das Crianças
"O que estreitamos em nossos braços? Simeão tomou Jesus em seus braços” (Homilia do Papa Francisco,
02 de fevereiro de 2022, durante homilia para os consagrados).

O

Papa Francisco, em sua
mensagem aos consagrados, dava algumas pinceladas que têm muito a ver com a celebração do Dia Universal da Criança.
Mesmo sendo uma mensagem
especialmente dedicada aos consagrados, acredito que podemos
endereçá-la a todos os cristãos que
queremos viver nossa fé a partir do
compromisso batismal.
A história do icônico ancião Semeão,
segundo o relato do evangelho, nos
brinda algumas pistas para nossa
celebração anual. Eis que Deus colocou seu Filho em
nossos braços porque acolher Jesus é o essencial, é o
centro da fé. “Deus nos entrega, à humanidade inteira,
a cada um de nós cristãos e maristas, seu Filho queri-

do. E o faz através de uma criancinha endefesa, carente, inocente, cândida, inexperiente, terna.
Não deverá ser essa a nossa atitude ao nos encon-

administração geral
■ De segunda a sexta-feira, no México, realiza-se o encontro do Comitê Executivo da Rede Marista de Solidariedade
Internacional, com a participação do Ir. Ken, ConselheiroGeral, Irmãos Ángel Diego e Francis, diretores do Secretariado de Solidariedade e Andrea Rossi, diretor de FMSI.
■ Na segunda-feira, os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral,
e Ben, Conselheiro-Geral, se encontraram com o Ir. Beto,
Diretor do Secretariado de Educação e Evangelização,
para planejar a sequência da revisão do documento sobre
a Missão Educativa Marista.
■ No dia 16 acontece, via zoom, a reunião da Comissão
Internacional da Missão Marista, da qual participam diversas pessoas da Administração Geral que compõem o

grupo, presidido pelo Ir. Luis Carlos.
■ Na quinta-feira, os conselheiros gerais links com a região da Oceania, começaram a visita a diferentes realidades da presença marista na Austrália, que se estenderá
até 15 de dezembro, incluindo a participação no primeiro
capítulo da nova Província Star of the Sea, que será inaugurada em 8 de dezembro.
■ Nesse mesmo dia, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior-Geral, participou do webinar “Cultura Vocacional”, promovido pela Província Mediterránea.
■ De 17 a 22 de novembro, o Ir. Luis Carlos participará do
encontro de formação marista (FORMAR) e de comunidades na Guatemala.
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trarmos frente a uma criança? Não deveria brotar a
ternura em nossos corações cada vez que entramos
em contato com uma criança ou jovem? Não é isso
que queria Marcelino para cada um de nós? Não é
isso que faríamos cada um de nós cada vez que estamos com crianças e jovens e víssemos em seus rostos Jesus Cristo? Não deveríamos deixar-nos conduzir
pelo Espírito em nossos trabalhos e afazeres em vista
das infâncias? Não é olhar compassivo de Deus o tipo
de olhar que nos deve mover para nossos irmãos e
leigos?

O Papa, em sua homilia acima citada, nos convida a
dois tipos de olhares que podem nos ajudar em ser
de Maristas de Champagnat, que nos oferecem pistas
para realizar nossa missão de proteger, cuidar e educar os milhares de crianças e jovens que participam de
nossas obras educativas. O Papa Francisco nos convida a ter um “olhar que sabe ver dentro e mais além”, a
orientar nosso olhar para além das simples aparências.
Ele nos propõe que sejamos capazes de descobrir também a presença de Deus em cada um dos meninos e
meninas com quem nos encontramos.

Desde o Secretariado de Solidariedade queremos relembrar a importância que este dia tem, como momento visível
de nosso compromisso com as crianças e jovens, especialmente os mais necessitados. Por esse motivo, convidamos os delegados provinciais de Solidariedade e Direitos de todo o Instituto Marista a celebrar essa data através
de uma ação concreta, que nos conecte como “família global” em nosso caminho “ com as crianças e jovens”,
e que mostre nosso firme compromisso “ na
promoção e defesa dos direitos das crianças”
(Mensagem do Capítulo Geral), através do
hashtag #ChildRights_Maristas.
Aproveitamos estas linhas para agradecer por
todo trabalho que vocês fazem lá onde vocês
se encontram, na sua realidade concreta de
sua missão, com seu próprio testemunho de
vida, em favor das crianças e jovens, especialmente os “marginalizados da vida”. Obrigado por seu ser e agir. Obrigado por ser,
tantas vezes, o rosto e as mãos da ternura e
misericórdia de Deus para as crianças e jovens. Obrigado por ter um olhar terno, como
Semeão, para o menino Deus, revelado em
cada menina, em cada menino de nossas
obras educativas.
___________
Ir. Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidaridade
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Notícias breves

Norandina
Maristas de Equador celebraram,
em 4 de novembro, em Catococha, os 65 anos de presença
marista no país, recordando da
chegada dos 4 irmãos em 1957:
Luciano Gutiérrez García, Alberto Cañón Presa, Jaime Martínez
González e Isidro García.

Brasil Centro-Sul
O Memorial Marista de Curitiba
acaba de disponibilizar duas publicações para o público: “Regras
de Vida: Um itinerário para viver
o Evangelho na ótica Marista”, do
Ir. Sebastião Ferrarini (Estudos
Maristas 4) e “A Regra dos Irmãozinhos de Maria - 1837” (Fontes
Maristas 3).

México Occidental

CASA GERAL

REUNIÃO DA COMISSÃO
INTERNACIONAL PARA A PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS E ADULTOS VULNERÁVEIS

A

Comissão Internacional para
a Proteção de Crianças e
Adultos Vulneráveis reuniu-se
na Casa Geral, em Roma, de 31 de
outubro a 2 de novembro. A Comissão acolheu dois novos membros,
Elizabeth Gallagher da Província da
Austrália e Fernando Dominguez da
Província Mediterrânea. Ambos contribuirão com sua experiência no trabalho da Comissão.
A Comissão discutiu uma série de
questões importantes enquanto analisava as necessidades do instituto

na importante área de proteção de
crianças e adultos vulneráveis. Foi
sublinhada a importância das províncias terem desenvolvido e implementado suas próprias políticas
de proteção à criança.
Foi igualmente abordada a relevância do papel, em cada Unidade Administrativa, do encarregado
provincial de proteção provincial.
As diferentes experiências de compensação para vítimas de abuso
sexual infantil também foram discutidas.

De 10 a 12 de novembro, foi
realizada no Spacio La Valla, em
Guadalajara, a Reunião Provincial de Coordenadores Locais
de Proteção da Criança. Os
participantes tiveram a oportunidade de compartilhar boas
práticas e planejar ações para
"cuidar e gerar Vida Marista" nas
obras educativas em favor das
Crianças e Adolescentes.

Madagascar
No dia 12 de novembro, realizou-se a cerimônia de ingresso
de 13 candidatos à vida religiosa marista no postulantado de
Ampahidrano, presidida pelo
Provincial, Ir. Michel Maminiaina.
A casa de formação conta também com outros 6 jovens, que
começaram o segundo ano do
postulantado.

Os membros da comissão são: Ir. Ben Consigli, Conselheiro Geral; Elizabeth
Gallagher, Oceania (Austrália); Fernando Dominguez, Europa (L’Hermitage);
Ir. Fortune Chakasara, África (África Austral); Ir. Ken McDonald, Presidente
– Conselho Geral; Nancy Camilleri – Europa (Europa Centro-Oeste); Ir. Óscar Martín, Conselheiro Geral; Ir. Rogerio Mateucci, América do Sul (Brasil
Centro-Sul).
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IBÉRICA

ESCOLAS RECONHECIDAS PELA UNICEF COMO CENTROS
DE REFERÊNCIA PARA OS DIREITOS DA CRIANÇA

C

inco escolas maristas da Província Ibérica foram reconhecidas pela UNICEF como
Centros de Referência em Educação para os Direitos da Criança e
Cidadania Global. Na quarta edição
deste ano, a UNICEF da Espanha
concedeu este reconhecimento a
149 centros educacionais públicos,
privados e subsidiados pelo Estado
em toda a Espanha.
Este número se une aos já certificados nas edições anteriores, perfazendo um total de 186 centros.

Isto significa que quase 100.000 alunos de educação infantil, primária e
secundária frequentam diariamente
escolas onde os direitos das crianças
são conhecidos, promovidos e defendidos, e que fizeram da Convenção
sobre os Direitos da Criança a base
de seu projeto educacional.
Cinco desses centros educativos
pertencem à Província Ibérica Marista: a escola Champagnat de Guadalajara (que renova seu reconhecimento, passando do nível inicial
ao avançado), a escola Santa María

la Real de Sarriguren, em Navarra
(que obteve pela primeira vez o
reconhecimento em nível avançado); e as escolas Maristak Durango
(Bizkaia), Santa María Maristas de
Villalba (Madri) e Ntra. Señora de
Guadalupe de Navalmoral (Cáceres), que obtiveram nesta edição o
nível inicial.
Outras escolas maristas foram reconhecidas como “Centros de Referência”. Na Catalunha, 9 escolas
e 12 na Província de Compostela.

Centros de Referência em Educação para os Direitos da Criança e Cidadania Global
O programa estabelece três níveis de reconhecimento (inicial,
avançado e excelente), dependendo do grau de incorporação
da Convenção que eles atinjam.
Cada escola é acompanhada
durante todo o processo por um
conselheiro da UNICEF para Educação em Direitos da Criança,
que fornece informações e ferramentas às escolas de acordo
com suas necessidades. Este
reconhecimento é válido por dois
anos letivos.
Através deste programa, o
UNICEF oferece treinamento em
Direitos da Criança e Cidadania
Global aos professores das escolas e promove mecanismos de participação da criança e do adolescente nas
escolas. Além disso, o programa promove a criação de espaços para a proteção e o bem-estar dos estudantes e
a melhoria do clima escolar através da coexistência e coesão da comunidade educativa.
Saiba mais nesse link
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mundo marista
MADAGASCAR: ANO DAS VOCAÇÕES
MARISTAS CELEBRADO EM IHOSY

ESTADOS UNIDOS: ENCONTRO DE
ESCOLAS MARISTAS

CHILE: 25 ANOS DA FUNDAÇÃO GESTA
PARA A SOLIDARIDADE MARISTA

EQUADOR: CELEBRAÇÃO DE 65 ANOS
DE PRESENÇA MARISTA

ESPANHA: FORMAÇÃO PARA
ORIENTADORES EM VALLADOLID

ESPANHA: IV JORNADAS DO
EDUCADOR MARISTA EM VALÊNCIA

KEEPING CHILDREN SAFE

AS PROVÍNCIAS MEDITERRÁNEA E L’HERMITAGE
PARTICIPAM DA CÚPULA INTERNACIONAL

A

s Províncias Maristas Europeias Mediterránea e
L’Hermitage participaram
da Cúpula Internacional “Keeping
Children Safe International“, que se
realizou online de 8 a 10 de novembro. A cúpula, intitulada “Fé e Proteção Organizacional da Criança”,
teve como objetivo promover um
encontro para profissionais e pesquisadores de todo o mundo para
trocar ideias, experiências, desafios e boas práticas sobre a proteção da criança em organizações
inspiradas na fé.
Fernando Domínguez e Raimon

Novell falaram em nome dos maristas. Fernando Domínguez, delegado para a Proteção da Criança
em Mediterránea, deu uma palestra
sobre “Capacitação das crianças,
proteção e criação de ambientes
seguros em obras socioeducativas
religiosas”.
Entre as intervenções de Raimon Novell, coordenador da Equipe de Proteção à Criança da Fundação Champagnat e da Província Marista de
L’Hermitage, estiveram a conferência
“Direitos e proteção da criança no
âmbito de uma organização religiosa”, a moderação do painel “Trans-

formações em organizações para
uma mudança cultural com relação
à proteção” e o caso do programa
H3 na Espanha e em Portugal”.
No encontro sobre o “Programa
H3: Transformando cabeças, mãos
e corações”, moderado por Irene
Salgado (Porticus) e Raimon Novell
(Maristes), ouviram-se as respostas
das organizações católicas no marco do no desenvolvimento de uma
cultura de proteção e bom tratamento nas organizações católicas
que trabalham com crianças na Espanha e em Portugal.

17 I NOVEMBRO I 2022

5

notícias maristas 755

FILIPINAS

REUNIÃO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS

O

Conselho Internacional de Assuntos Econômicos do Instituto realizou sua reunião bianual regular de 7 a 10
de novembro na cidade de General Santos, Filipinas. Participaram da reunião os membros do Conselho,
coordenados pelo Ir. Jorge Gaio, Ecônomo Geral, além de Jonathan Montovani, que ajudou na análise
financeira, e o Ir. Danny, Ecônomo da Província de East Asia.

Durante esta reunião, a situação
contábil e financeira do Instituto
foi revista de acordo com as informações que as unidades administrativas registraram no programa
Domus – Planus. Além disso, foi
planejada a próxima reunião de
ecônomos das unidades administrativas a ser realizada em outubro
de 2023. Um bom período também
foi dedicado à reflexão sobre o modelo de financiamento da Administração Geral.
Durante a reunião, foi notada a importância de continuar a fortalecer
o desenvolvimento do projeto de
sustentabilidade e a importância
do acompanhamento do Economato Geral de algumas unidades
administrativas do Instituto.

A comissão aproveitou também para conhecer algumas obras e comunidades das Filipinas.
Após a reunião do Conselho, os irmãos Jorge Gaio e Goyo Linacero continuaram na região visitando a Província East Asia.

PRESENÇA MARISTA NO TIMOR LESTE

A

pós o referendo de independência de TimorLeste em 1999, os Irmãos da Província de Melbourne chegaram em 2000 a este país a pedido
do Bispo da Diocese de Baucau para iniciar uma escola de formação de professores. Sob a liderança de
sucessivos Irmãos, o Instituto, oficialmente batizado de
Instituto Católico Para Formação de Professores (ICFP),
desenvolveu-se e cresceu em estatura e reputação. O
ICFP é considerado uma das instituições terciárias com
melhor desempenho no país.
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Nos últimos 22 anos, as conexões maristas com Timor
Leste cresceram e se aprofundaram. A Solidariedade
Marista Australiana (AMS) forneceu financiamento para
uma série de projetos, incluindo reconstrução de escolas, capacitação pós-escolar, apoio social e oportunidades de inclusão. Os esforços para estabelecer uma
escola marista no Timor Leste começaram há mais de
15 anos. Esse projeto está agora se tornando realidade
e uma escola está sendo construída em Lautem, dentro
da Diocese de Baucau.
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Desde que a Província Australiana
decidiu aceitar candidatos timorenses, 12 jovens fizeram os primeiros
votos. Metade deles está estudando no ICFP e outros seis seguirão
a formação no MAPAC – Manila,
Filipinas, a partir do início de 2023.
Atualmente, existem oito noviços
de segundo ano e cinco noviços

de primeiro ano.
Além dos timorenses, três Irmãos administram ou ensinam no ICFP. Um
Irmão é o Mestre do Juniorato, um
Irmão dirige o programa de Aspirantes e um Irmão dirige o programa de
Postulantado. Outro Irmão é o Diretor
das Vocações e coordena o progra-

ma Vem e Vê. Os Irmãos também
mantêm um grande interesse pelos
projetos em andamento coordenados pela AMS.
Irmãos de outras Províncias trabalharam ou trabalham no Timor Leste
ao longo dos anos. Isso inclui Irmãos da Nova Zelândia e do Brasil.

Vida e missão marista
A PJM (Pastoral Juventude
Marista) ou grupo de Pastoral
Juvenil Marista é formado por
alunos, Irmãos estudantes e
professores do ICFP. O grupo
reúne-se regularmente para
oração, formação em pastoral
juvenil e espiritualidade marista e participa na assistência
a famílias carentes e pessoas
vulneráveis no distrito de Baucau.
Os Irmãos Maristas administram o ICFP, que pertence à
Diocese de Baucau. É um instituto de ensino superior e realiza um programa credenciado de Bacharelado em Educação Fundamental, fornecendo professores para o país. Os funcionários do ICFP começaram a participar de programas online de espiritualidade e formação marista conduzidos pela Equipe Marista de Missão e Formação de Vida da Província da Austrália.
A primeira escola marista está em construção em Lautem, na Diocese de Baucau. Prevê-se que a escola esteja
operacional em janeiro de 2024.

JOVENS MARISTAS DO BRASIL CENTRO-SUL

D

epois de dois anos de encontros online em decorrência da pandemia, os jovens das unidades
da Província Marista Brasil Centro-Sul celebraram presencialmente a VI Assembleia das Juventudes,
do 20 ao 22 de outubro, em Curitiba. Os jovens se reuniram com o objetivo de “escolher à nova Comissão
Provincial das Juventudes.
O Superior Provincial, Ir. Benê de Oliveira, diz que “o
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nosso dever e missão consiste em orientá-los, apoiálos e aportar algo para essa importante fase da vida,
cheia de possibilidades e criatividade, e colaborar com
eles na aventura juvenil da construção dos seus projetos de vida e de uma nova civilização do amor”.
Na acolhida do evento, o diretor de Identidade, Missão
e Vocação da PMBCS, Irmão Miguel Fernandes, falou
sobre a importância da comissão: “Quando se fala em
Comissão, falamos em representação juvenil nos fóruns
de decisão Maristas. Isso para o Instituto é muito im-

portante, pois garante que a gente olhe para a realidade das juventudes, entenda suas necessidades e que
em conjunto com a Comissão possamos resolver essas
questões”.
Os eleitos para a Comissão 2022-2025 foram conhecidos em 21 de outubro, durante a celebração realizada
no Centro Marista Champagnat. Após sua eleição, a
nova Comissão se reuniu para discutir brevemente os
desafios para os próximos anos (Leia mais no site da
Província)

ESCÓCIA

BIOGRAFIA DO IR. WALFRID, FUNDADOR DO CELTIC

M

ais de 100 pessoas se reuniram no estádio do Celtic
Football Club, de Glasgow,
Escócia, em 8 de novembro, para
celebrar a publicação de uma biografia do irmão Walfrid (Andrew
Kerins), um irlandês que viveu e
trabalhou na Grã-Bretanha. O Ir.
Walfrid fundou, em 1888, o Celtic – time de futebol mundialmente
conhecido – para arrecadar fundos para fornecer refeição para as
crianças pobres que frequentam
sua escola, quando era diretor de
uma das escolas maristas de Glasgow.
A biografia foi escrita por Michael
Connolly, professor da Universidade de Stirling na Escócia. Foi originalmente sua tese de doutorado.
Connolly reconheceu, em sua pesquisa de dissertação, as colaborações enviadas pelos Irmãos Maristas. Agradeceu particularmente

a oportunidade de visitar o Hermitage e Saint-Genis-Laval, onde consultou
os arquivos da antiga Província de Beaucamps, à qual a Grã-Bretanha e a
Irlanda pertenciam, em meados do século XIX. A Pandemia o impediu de
visitar o Arquivo Geral em Roma.
Na celebração de 8 de novembro, os Irmãos Maristas foram representados
pelos Irmãos Alan Hargan e Colin Chalmers. O Ir. Colin falou à audiência
sobre a vida marista de Walfrid e
disse que ele era um verdadeiro
filho de Marcelino, pois ambos
tomaram consciência das necessidades de seu ambiente e
responderam às necessidades
de então. O Ir. Colin também
disse que muito poucos irmãos
no mundo de hoje sabiam que
o Celtic Football Club havia sido
fundado por um irmão marista. “Nós, irmãos, muitas vezes
somos muito falhos na identificação de nossos próprios heróis”, disse o Ir. Colin.
Pode encontrar o livro na Thursty
Books.

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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