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XVI MENSAGEM DA COMISSÃO INTERNACIONAL DA MISSÃO MARISTA

MARCELINO INSPIRA A NOSSA MISSÃO

O

texto, elaborado pelo Ir. Gregorio Linacero, em nome da
Comissão Internacional, destaca o patrimônio espiritual
recebido que devemos transmitir, lembrando que “esta
transmissão é a continuação de um espírito que está vivo e que
nos permite reforçar a dimensão vocacional tanto dos Irmãos
como dos leigos e leigas, bem como continuar a construir o
Reino de Deus na sociedade e na Igreja com um sabor marista
característico.”
O documento sublinha também o papel dos maristas, irmãos, leigos e leigas, como continuadores das intuições de Champagnat,
“em fidelidade ao Evangelho, mostramos atitudes de acolhimento e preferência por aqueles que estão à margem da sociedade,
e trabalhamos pela inclusão das pessoas e pelo respeito à sua
dignidade.”
A mensagem encoraja os maristas a seguir seu próprio estilo de

➔

administração geral
■ Na segunda-feira, os Irmãos Ángel Medina e Lindley, diretores do Secretariado Irmãos Hoje, participaram da reunião online
da comissão que está trabalhando na revisão do documento
Guia de Formação.
■ Na segunda-feira começou o encontro da rede de memoriais da Região América Sul, que conta com a participação
de Dorotea Cinanni, diretora do Arquivo da Casa Geral e de Ir.
Guillermo, Postulador Geral.
■ Desde sábado passado, os Irmãos Ben e Josep Maria,
conselheiros links com a Região da Oceania, estão visitando a
Australia. Chegaram em Perth e visitam Alice Springs e Santa
Teresa, antes de ir para o outro lado da Austrália, onde visitarão
Melbourne e Bendigo e, em seguida, irão para Sidnei, onde será
realizado o primeiro capítulo da nova Província Star of the Sea,
que começa dia 8 de dezembro.
■ Os Irmãos Ken e João Carlos, links com a Região Arco
Norte, visitam, até sábado, a Província de México Central.
■ O Ir. Óscar, desde a semana passada, está visitando a
Província de Brasil Centro-Sul.
■ Na terça-feira, os Irmãos Ángel Medina e Lindley participaram
do encontro online da comissão Irmãos Hoje da Região Europa.
■ Desde a semana passada, Rita Pala, da equipe de FMSI,

está na Bolívia seguindo o projeto “Direitos das crianças e
mulheres”.
■ De segunda a sexta-feira, os diretores do Secretariado de
Solidariedade, Irmãos Ángel Diego e Francis, visitam a missão
marista em El Salvador e Guatemala.
■ De quarta a sexta-feira, o Ir. Ernesto, Superior-Geral, participará da Assembleia da União dos Superiore Gerais, em Roma.
Na sexta, os superiores encontrarão o Papa Francisco.
■ A partir de quinta-feira, o Ir. Xavier Barceló, da equipe de
formação permanente da Administração Geral, segue o retiro
provincial de América Central em El Salvador.
■ O Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, visitará a Província de Mexico
Central, a partir de quarta-feira.
■ No sábado se realiza o encontro anual de Irmãos em Roma,
que contará com a presença de certa de 80 Irmãos de diversas
congregações. Os diretores do Secretariado Irmãos Hoje participam
da equipe que organiza todos os anos o encontro. Vários irmãos da
Casa Geral, entre eles o Ir. Ernesto, participarão do encontro.
■ No dia 26 acontecerá a passagem do Distrito do Pacífico à
nova Província Star of the Sea. A celebração será online, com
a participação dos Irmãos Ernesto, Luis Carlos, Ben e Josep
Maria.
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missão, inspirado em Maria, a Boa Mãe: “Ela é em nós modelo
de uma forma de ser e de viver a fé”.
O texto fala igualmente da presença significativa dos maristas,
reforçando que ela, “para além de ser física, deve ser emocional e espiritual”.
Por meio dessa XVI mensagem, a Comissão Internacional recorda que todos os maristas “somos chamados a ser testemunhas

(parábola e profecia) para a Igreja:
• face a uma cultura de violência e de separação, propomos
o valor da fraternidade.
• face a uma cultura de segregação e de descarte, propomos o
valor da opção pelos marginalizados da sociedade e da Igreja.”
PDF: English | Español | Français | Português – Outras mensagens

MÉXICO

ENCONTRO DO COMITÊ EXECUTIVO DA REDE
MARISTA DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL

O

Comitê Executivo da Rede Marista de Solidariedade
Internacional esteve reunido na Cidade do México, entre
os dias 14 e 18 de novembro, para avançar seu trabalho
em rede.
Este encontro foi marcado por 3 objetivos fundamentais:
• Avançar no trabalho de atualização dos documentos da
Rede.
• Potencializar e sistematizar os diferentes Grupos de Trabalho.
• Um encontro presencial dos membros do Comitê depois
dos anos da pandemia.
O Comitê Executivo está composto por representantes de cada
uma das Regiões do Instituto, assimo como pelos irmãos que
compõem o Secretariado de Solidariedade. Desse modo, um
total de 8 membros participaram do encontro: Socorro Álvarez
atendendo à realidade concreta e em sintonia com o restante
(México Central), Analía Ruggeri (Cruz del Sur), Maryury Morada Rede.
les (Norandina), Joe Nacianceno (Ásia), Javier Salazar (SED- Es- Durante toda a semana de trabalhos houve vários momenpanha), Andrea Rossi (FMSI-Roma), e os irmãos Francis Lukong tos para favorecer o encontro pessoal e o intercâmbio entre
e Ángel Diego, diretores do Secretariado de Solidariedade.
todos os participantes. Foi possível destacar o encontro com a
Durante os três primeiros dias o irmão Ken McDonald, Conselrealidade da Província México Central, através de uma reunião
heiro Geral, participou do encontro como
com a Equipe de Missão e uma visita ao
“Nascemos para colaborar
representante da área de solidariedade;
centro educativo Miravalles.
com os outros, da mesma ma- Como resumo de tudo que foi vivenciado
também participou o irmão Luis Felipe,
neira que os pés, as mãos, as durante a semana, podemos destacar
Provincial do México Central, e o irmão
Rodrigo Espinosa, encarregado de Missão pálpebras e os dentes fazem.” o grande avanço no trabalho proposto
da Província México Central e secretário (Marco Aurélio)
nas diferentes áreas, assim como o bom
geral da Região Arco Norte.
ambiente entre todos os participantes do
A primeira parte dos trabalhos esteve
encontro. Com alegria pudemos tornar
centrada na revisão dos 5 documentos que compõem todo o
realidade o pensamento apresentado no início desta notícia,
trabalho da Rede: Plano Estratégico, Manual de Funções, Glospois desfrutamos da colaboração – em meio à diversidade – de
sário, Plano Operativo de Ação e MoU. Durante os trabalhos os
cada um dos presentes, para assim alcançarmos o objetivo
membros se dubruçaram sobre cada um dos documentos de
comum de caminharmos como Família Global.
maneira individual, seguindo uma metodologia que ía desde a
Sirva, também, esta pequena síntese como agradecimento aos
reflexão pessoal à partilha no grande grupo (tempo de leitura
irmãos e leigos da Província México Central pela acolhida e
pessoal, partilhar por grupos linguísticos e assembleia).
pela ajuda para esse encontro pudesse acontecer de maneira
A segunda parte dos trabalhos foi focada nos Grupos de Trabal- tão positiva.
ho da Rede, buscando como oferecer algumas diretrizes que
Ir. Ángel Diego García Otaola,
possam guiar o desenvolvivmento do trabalho desses grupos,
diretor do Secretariado de Solidariedade
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notícias breves

Estados Unidos
Os dois noviços da Província, Rob
Dittus e Ryan Richter, viajaram para
Medellín, Colômbia, para juntar-se a
outros noviços da região Arco Norte.
Eles passaram duas semanas no
Noviciado Internacional La Valla conhecendo irmãos e noviços do México,
Guatemala, El Salvador e Colômbia inindo-se a eles em oração, pastoral
e comunidade.

COLÔMBIA

LIDERANÇA EDUCATIVA MARISTA
NA PROVÍNCIA NORANDINA

Distrito do Pacífico
No sábado, 21 de novembro, Maristas de Fiji, Nova Zelândia, Quiribati e
Samoa se reunirão online para uma
celebração que marcará a transição
do Distrito para a Província Star of
the Sea, a ser inaugurada em 8 de
dezembro, englobando o distrito e a
Província da Austrália.

América Central
Os líderes provinciais da pastoral
vocacional e da juventude participaram de um encontro de formação,
inovação e liderança, de 14 a 17 de
novembro, na Guatemala. O objetivo
foi continuar a conhecer e aprender
sobre processos de experiências
significativas, visão, inovação e
missão que fortalecerão os processos
pastorais.

Noradina
A equipe de leigos da Colômbia se
reuniu em Popayán de 8 a 14 de
novembro. A programação incluiu a
visita às cinco fraternidades da cidade, a avaliação do plano estratégico
elaborado para este ano, dedicado
ao cuidado e cultivo das vocações
maristas e análise do encontro de 24
animadores e líderes comunitários
leigos maristas do país.

O

Departamento de Missão Educativa Marista da Província Norandina, em aliança com a Pontifícia
Universidade Javeriana de Bogotá, na
Colômbia, realizou o curso de diploma
“Liderança Educativa Marista” onde 127
participantes, incluindo reitores, coordenadores, administradores e professores
das escolas maristas da Venezuela,
Equador e Colômbia, seguiram um
programa de formação como líderes
educacionais.
Esta proposta educacional durou 130
horas e foi realizada em três fases, duas
delas presenciais e uma virtual, desenvolvendo 5 módulos relacionados à
liderança:
• Módulo I: Teológico - Pastoral
• Módulo II: Carisma Marista
• Módulo III: Habilidades sócio-emocionais e sua gestão na escola
• Módulo IV: Administração educacional e legislação
• Módulo V: Gestão educacional

Este trabalho conjunto foi realizado a partir do ano de 2021 com três seções:
• 13 de setembro de 2021 – 12 de
novembro de 2021
• 28 de março de 2022 – 20 de maio
de 2022
• 5 de setembro de 2022 – 4 de
novembro de 2022.
Para os diretores da Universidade Javeriana, esta aliança com a Comunidade
Marista lhes permite ir ao encontro da
proposta do Papa Francisco, em relação
ao Pacto Global de Educação, que busca
contribuir para a formação de todas as
crianças e jovens do mundo.
O irmão Leonardo Yepes Núñez, Coordenador Nacional de Educação na Colômbia, enfatizou que este programa de
formação procurou criar um próprio estilo
de liderança capaz de transformar o que
os maristas realizam com a rede educativa, não apenas em nível provincial, mas
também global.
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STAR OF THE SEA

PRESENÇA MARISTA EM VANUATU

V

anuatu é um país da Melanésia, na Oceania, e compreende cerca de 80 ilhas. Os
Padres Maristas chegaram a Vanuatu pela
primeira vez em 1887. Alguns anos depois, os
Irmãos abriram uma escola em Port Vila em 1905.
Devido a uma série de fatores, ela fechou depois
de apenas 8 anos. Os Irmãos voltaram em 1991
para administrar um centro vocacional, o Centro
St Martin De Porres em Lololima. A equipe era
formada por Irmãos da Nova Caledônia, a maioria
franceses. Eles se retiraram em 2010.
Atualmente, quatro Irmãos compõem a comunidade do Espírito Santo (ou apenas Santo).
Três nasceram em Vanuatu e um é das Ilhas Salomão. A Casa
dos Irmãos está localizada no ‘Lycee et College Technique St
Michel’, que é uma escola diocesana. Os Irmãos estão envolvidos no ensino, tanto na parte acadêmica quanto na técnica, na
administração, no internato e nos projetos de desenvolvimento
escolar. Em 2020, a selvageria do ciclone Harold destruiu
grande parte da escola e da casa dos irmãos. Com a ajuda da
AMS e da Província, a escola foi reformada e reconstruída e
uma nova casa para os Irmãos foi construída.
‘Lycee et College Technique St Michel’ é uma escola mista
e uma escola técnica do 7º ao 12º ano, administrada pela
Diocese. Tem vertentes acadêmicas e técnicas. A seção técnica
ajuda os alunos a desenvolver suas habilidades para que pos-

sam encontrar emprego em áreas como marcenaria, mecânica,
culinária, hotelaria, costura e limpeza.
É importante lembrar que a necrologia da Província Marista
da Oceania mostra que mais de 60 missionários maristas, já
falecidos, trabalharam na Região de Vanuatu.
Existe um grupo marista com o nome de Família Marista
Champagnat. É formado por Irmãos, professores e alunos. Agora, 15 professores e mais de 60 alunos, meninos e meninas,
estão envolvidos. O objetivo do grupo é aprofundar o espírito
marista e fortalecer a consciência espiritual e a vida dentro da
escola. O grupo também faz um trabalho de extensão com os
doentes da paróquia e das comunidades locais próximas. Reúne-se para a oração e ajuda a animar as Missas na Paróquia.

EUROPA

REGIÃO PROMOVE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES

D

e 7 a 11 de novembro, a primeira
semana do curso “Formação para
Orientadores” para o ano letivo
2022- 2023 aconteceu no âmbito Europa
Marista. Cinco educadores da Província de Compostela, cinco da Província
Ibérica e nove da Província Mediterrânea
participaram da primeira etapa. O objetivo
comum é dar uma melhor orientação com
base na pedagogia marista.
Foram mais de 35 horas de formação
partilhada, incluindo dinâmicas de
orientação vocacional, acadêmica e de
competência como eixos principais da
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formação que se realizou em Valladolid,
na Residência Marista Champagnat.
Os participantes compartilharam apren-

dizado comum e experiências de vida. A
segunda semana do curso acontecerá
em março de 2023, em El Escorial.
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mundo marista
COSTA DO MARFIM: COLLÈGE MARCELLIN
CHAMPAGNAT, KORHOGO

MÉXICO: IRMÃOS JOÃO CARLOS E KEN VISITAM A
PROVÍNCIA DE MÉXICO CENTRAL

GANA: OUR GOOD MOTHER SCHOOL, ASHALAJA

ESPANHA: COLEGIO CHAMBERÍ

BRASIL: IR. ÓSCAR, CONSELHEIRO-GERAL, VISITA
PROVINCIA BRASIL CENTRO-SUL

COLÔMBIA: VOLUNTÁRIOS DA PJM DAS OBRAS
MARISTAS DE POPAYÁN E CALI

PROVÍNCIA IBÉRICA

XVII JORNADA DO EDUCADOR MARISTA

M

ais de 600 educadores de diferentes obras
educativas maristas na Espanha, da Província Ibérica, participaram da XVII Jornada do
Educador Marista, realizada em 5 de novembro nos
colégios maristas de Santa Maria de Toledo e San
José de Logroño.
“Agora é o momento de sorrir: desafios da educação em tempos de incerteza” foi o título do encontro, animado por Antonio Ferreira e Loli García,
especialistas em psicologia, que falaram sobre o
âmbito da educação em tempos de incerteza. De
acordo com o tema da jornada, dois comediantes
conhecidos também participaram: Diego Arjona, em
Toledo, e Sergio Encinas, em Logroño.
Durante o dia, os educadores, vindos de Euskadi, Aragón, La
Rioja, Navarra, Castilla La Mancha, Madri e da província de
Cáceres na Extremadura, tiveram a oportunidade de parar e
tomar consciência de seus sentimentos e emoções sobre a era
COVID, e verificar se estão atendendo a eles de forma saudável
e eficiente.

Além disso, foram apresentados os projetos finalistas dos III, IV e
V Concursos Provinciais de Boas Práticas Educacionais, com um
tempo para aprender sobre as experiências vencedoras com os
protagonistas. O evento terminou com a apresentação dos campos de trabalho propostos para o verão de 2023 aos professores
e outros educadores das obras maristas pela ONGD SED.
23 I NOVEMBRO I 2022
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25 de novembro: Dia Internacional para a
Eliminação da Violência Contra as Mulheres

A

s Nações Unidas definem a violência contra as mulheres
como “qualquer ato de violência de gênero que resulte
ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive ameaças de tais
atos, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida
pública ou privada”.
Estatísticas baseadas nisso revelam que cerca de 736 milhões
de mulheres já sofreram violência física e/ou sexual ou assédio
pelo menos uma vez em suas vidas. Histórias de estupro,
coerção sexual, tráfico de mulheres e meninas para exploração
sexual, violência baseada em gênero nas escolas, mutilação
genital feminina, cyber-bullying e violência psicológica contra
mulheres políticas são comuns. A situação é pior nas sociedades patriarcais.
Esperando que a Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher,
em Pequim, chamasse a atenção do mundo para a situação das
mulheres, o Papa João Paulo II, em sua carta de 26 de maio
de 1995 a Gertrude Mongella, Secretária Geral da Conferência,
disse-lhe que a Igreja sempre demonstrou grande consideração
pelas mulheres em ação e em palavra, proporcionando-lhes
educação e cuidados de saúde. A Declaração de Pequim e a
Plataforma de Ação para a Emancipação da Mulher responderam
à oração do Papa e capturaram a atenção do mundo.
25 de novembro
Em 1999, a Assembleia Geral da ONU declarou o dia 25 de
novembro como dia internacional para aumentar a conscientização da violência baseada no gênero em todo o mundo.
Progressos foram feitos em países industrializados e desenvolvidos. As mulheres nestes países podem lutar por seus
direitos porque a desigualdade de gênero e a violência contra
as mulheres não são mais toleradas. Infelizmente, este não
é o caso nos países em desenvolvimento, onde as mulheres
permanecem em silêncio diante de normas sociais e de gênero
prejudiciais que justificam práticas desiguais de gênero, tais
como a autoridade dos homens para disciplinar mulheres e
crianças ou a vergonha pública de adúlteras.

A Igreja Católica condena todas as formas de violência contra
as mulheres porque elas têm também repercussões negativas
para as crianças. Pesquisas mostram que mais de 50% dos
homens que batem em suas esposas também batem em seus
filhos e que as crianças que crescem em lares violentos são
mais propensas a se tornarem abusadores e perpetuam um ciclo
vicioso de violência. Para corrigir a desigualdade de gênero, a
Igreja ensina que mulheres e homens são iguais em dignidade e
direitos e apresenta a atitude compassiva e respeitosa de Jesus
para com as mulheres como a perspectiva cristã para aumentar
a consciência sobre a violência baseada no gênero. Em várias
ocasiões, o Papa Francisco condenou a violência contra as
mulheres como satânica e como um insulto a Deus. Em uma de
suas homilias sobre “Maternidade e Mulheres”, ele convidou a
todos para promover as mães e proteger as mulheres.
Maristas promovem a igualdade de gênero
Como educadores e defensores dos Direitos da Criança, nós,
Maristas de Champagnat, promovemos a igualdade de gênero
em nossas escolas. Acreditamos que as crianças devem
crescer em um espírito de amor e respeito pelos outros.
Champagnat sempre insistiu que a igualdade deveria ser a
marca registrada das escolas maristas e caracterizar todos os
aspectos da educação das crianças. Seu princípio educacional
de “para bem educar as crianças é preciso, antes de tudo,
amá-las, e amá-las todas igualmente” continua a inspirar nossa abordagem educacional. Este princípio nos convida a ver em
todos os nossos alunos apenas seu comportamento, a amá-los
e a tratá-los como nossos filhos.
Irmão Francis Lukong - Secretariado de Solidariedade

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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