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NOTÍCIASMARISTAS

■  Na segunda-feira, o Ir. Ernesto, Superior-Geral, e Ir. Luis 
Carlos, Vigário-Geral, participaram da abertura do encontro 
em presença da Rede Global Marista de Escolas, que termi-
nará no dia 6 de dezembro, na Cidade do México. O encontro 
é organizado pelo Secretariado de Educação e Evangelização 
(Irmãos Beto e Mark). Conta também com a participação do Ir. 
Francis, do Secretariado de Solidariedade.
■  O Ir. Óscar, Conselheiro-Geral, continua sua visita à Provín-
cia de Brasil Centro-Sul, que terminará na metade de dezem-
bro, com a Assembleia e Retiro provinciais, em Florianópolis.
■  Os Irmãos Ben e Josep María, Conselheiros-Gerais, estão 
visitando a Austrália. Esta semana visitam Kilmore, Bendigo, 
Melbourne e Sidnei. Na sexta-feira, o Ir. Ernesto, Superior-Ge-
ral, une-se a eles, em vista do Capítulo Provincial e inauguração 
da nova Província Star of the Sea, no dia 8 de dezembro.
■  Na segunda-feira, o Ir. Ángel Diego, diretor do Secreta-
riado de Solidariedade, participou de três encontros online 
de grupos de trabalho para membros de língua espanhola e 
portuguesa: “Obras Sociais”, segunda-feira; “Direitos”, terça; 
e “Ecologia”, na quarta.

■  Ainda na segunda, os diretores do Secretariado Irmãos 
Hoje, os Irmãos Ángel Medina e Lindley, participarame da 
reunião da Equipe de Animação da Rede Interamericana de 
Espiritualidade Marista.
■  Na quarta-feira, John Moffett, CEO de Misean Cara, que finan-
cia diversos projetos do Instituto, visitou a Administração Geral.
■  No mesmo dia, os irmãos Ángel Medina e Lindley se re-
uniram com a equipe de animação do Programa Regional de 
Formação de Animadores da Postoral Vocacional da América.
■  O Ir. Valdícer Fachi, diretor do CMI, na quinta-feira, par-
ticipará da Assembleia Anual do Projeto Solidariedade com o 
Sudão do Sul, na Casa Geral dos Irmãos De La Salle.
■  De quinta a sexta-feira, realiza-se o encontro do FMSI 
Board, que conta com a participação dos Irmãos Ken, Consel-
heiro-Geral, Jorge Gaio, Ecônomo-Geral, Ángel Diego, diretor 
do Secretariado de Solidariedade, e Andrea Rossi, diretor da 
fundação.
■  No sábado, os irmãos Ángel Medina e Lindley animarão 
a formação dos animadores de comunidade da Província de 
Compostela.

administração geral

O Instituto está convidando candida-
tos para as Comunidades Interna-
cionais e Interculturais a participar 

de um programa de formação de 24 de 
maio a 5 de julho de 2023, que será 
realizado na Itália e a última semana na 
França. O programa, nos anos preceden-
tes, era destinado às comunidades do 
projeto Lavalla200>. A partir de 2023, o 
foco da formação se abre e será ofereci-
do um programa destinado a Comunida-
des Internacionais e Interculturais. Desta 
forma, serão ampliadas e integradas 
novas realidades e iniciativas do Instituto 
que tenham caráter internacional, interprovincial e intercongre-
gacional. A dimensão experiencial será garantida e o equilíbrio 
entre vida comunitária e missão será mantido.

O programa de formação é destinado a Maristas, Irmãos 
e Leigos/as, que desejam participar das Comunidades 
Internacionais para um Novo Começo - Lavalla200>; ➔

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 2023

COMUNIDADES INTERNACIONAIS E INTERCULTURAIS

https://champagnat.org/pt/programa-de-formacao-para-comunidades-internacionais-e-interculturais/
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participantes convidados de outras iniciativas do Instituto: 
Projeto Fratelli (Líbano e Colômbia), Comunidade L’Hermi-
tage, Solidariedade com o Sul do Sudão; Irmãos e leigos 
que participam ou que participarão de uma comunidade 
internacional ou intercultural, em nível provincial ou regio-
nal; possível participação de algumas pessoas de outras 
congregações.
Sob a coordenação do Ir. Valdícer Fachi, diretor do Departa-
mento de Colaboração para a Missão Internacional, o programa 
tem os seguintes objetivos para cada participante:
Possa discernir suas motivações para a vida e a missão inter-

nacional e intercultural.
Aprecie mais profundamente a diversidade cultural e entenda 
os desafios pessoais que enfrentará ao viver interculturalmente.
Desenvolva novas competências, habilidades e uma espirituali-
dade para a vida intercultural.
As pessoas interessadas podem contatar diretamente o Irmão 
Provincial ou Superior de Distrito, ou o Superior Geral, apresen-
tando-se e explicando a sua motivação e a sua vontade de se 
comprometer com um dos Projetos ou iniciativas do Instituto. 
É possível contatar CMI, em caso de dúvidas, usando o seguin-
te e-mail: cmi@fms.it 

ESPANHA

MARISTAS DA IBÉRICA CELEBRAM
A SEMANA DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

Todos os centros 
maristas da Pro-
víncia Ibérica (com 

presença na Espanha – 
País Basco, Navarra, La 
Rioja, Aragón, Castilla La 
Mancha, Madri, Extre-
madura – e Romênia) 
celebraram a semana 
dos Direitos da Criança 
(de 14 a 18 de novem-
bro), em concomitância 
com a celebração do Dia 
Universal da Criança, 
20 de novembro. Sob 
o slogan “Sorria de 
coração, construa a paz”, 
promoveram-se várias atividades que tiveram como objetivo 
conscientizar e educar crianças e jovens em todas as etapas 
da educação.
Há sete anos, a Província, com a colaboração da ONG SED 
e da Fundação Edelvives, criou uma campanha interativa 
com personagens chamados “Guardiões dos Direitos”, que 
têm sido protagonistas de quadrinhos, vídeos, músicas, car-
tazes e, especialmente, de uma série de unidades didáticas 
que se renovam a cada ano com um slogan diferente.
Durante esta semana, os alunos das escolas maristas 
aprenderam e refletiram sobre os direitos da criança através 
de cursos e unidades didáticas personalizadas de acordo 
com a própria etapa escolar.  Todos os recursos podem ser 
encontrados no site.
Através destas propostas, os maristas de Ibérica pretendem 

unir-se às iniciativas de conscientização dos direitos fundamen-
tais da criança em todo o mundo que foram realizadas em nível 
internacional na celebração de 20 de novembro.

mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://maristasiberica.com/
https://maristasiberica.com/
https://sed-ongd.org/
https://edelvives.com/es
https://www.derechosdelainfancia.es/
https://champagnat.org/pt/maristas-da-iberica-celebram-a-semana-dos-direitos-da-crianca/
https://youtu.be/ObJaLdLLE9E
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No final de outubro, na cidade de 
Guadalajara, foi realizada a primeira 
etapa do Curso de Maristificação com 
a participação de mais de 50 leigos 
e leigas. É uma iniciativa da área 
de Animação Vocacional Leiga para 
apoiar a formação de todos aqueles 
que querem saber mais sobre a vida, 
o trabalho e a espiritualidade de São 
Marcelino Champagnat.

ir. Seán SaMMon
No dia 26, a comunidade marista dos 
Estados Unidos deu o último adeus ao 
Ir. Séan, que faleceu em setembro. 
Tendo-se reunido em Esopus, os 
Irmãos acompanharam o corpo do Ex 
Superior-Geral, que foi enterrado no 
cemitério marista.

Projeto Fratelli Maicao
O Ir. Julio Huerta, da Província de 
Compostela, depois de uma expe-
riência no Projeto no Líbano, chegou 
há alguns dias em Bogotá, Colômbia 
e, em breve, se unirá à Comunidade 
Fratelli de Maicao, formada atualmen-
te pelos Irmãos Nestor Polanía, FSC, e 
Miguel Ángel Santos, FMS.

VietnaM
Os Maristas do país realizaram uma 
conferência de jovens na diocese 
de Campungcham esta semana. Ela 
permitiu que jovens de diferentes pa-
róquias interagissem e aprendessem 
uns com os outros. 

auStrália
No dia 26 de novembro, a Comu-
nidade Marista de Campbelltown 
celebrou seu Centenário. A primeira 
comunidade começou no final de 
1922 e incluía os Irmãos Methodius, 
da Nova Zelândia, e Kevin McGonigle, 
da Irlanda. Eles começaram com uma 
“ Fazenda”, que se transformou no St. 
Gregory’s College em 1926.

CASA GERAL

REUNIÃO DA COMISSÃO 
INTERNACIONAL IRMÃOS HOJE

A reunião da Comissão Internacional 
Irmãos Hoje (CIIH) foi realizada, 
via Zoom, em 14 de novembro. 

Estavam presentes os irmãos Alphonse 
Tiamaro, Fabricio Alves, Juan Carlos 
Bolaños, Anselmo Kim, Óscar Martín, 
João Carlos do Prado, Lindley Sionosa e 
Ángel Medina.
A oração de abertura foi motivada pelo 
recentemente encontro presencial do 
Fórum Internacional sobre a  Vocação 
Marista Laical, seguido pelo canto da 
canção Ruah, muito usada naquele 
encontro.
Foi apresentado o Plano de Formação 
Permanente para 2023-25 e algumas 
fotos dos grupos que participaram dos 
diferentes programas realizados este ano 
em Roma e em l’Hermitage.
Os Programas Regionais também foram 
discutidos, especialmente o dos Anima-
dores Vocacionais. Somente a Região 
América Sul foi capaz de fazê-lo este 
ano. Enquanto isso, as províncias da 
África estão pensando em realizá-lo em 
julho de 2023. Nesta linha, os membros 
da CIIH foram convidados a participar 

ativamente do planejamento e da organi-
zação dos programas regionais.
Houve também uma atualização sobre o 
Ano das Vocações Maristas, destacan-
do as diferentes atividades que foram 
realizadas até o momento em nível do 
Instituto.
Finalmente, foram estabelecidas as datas 
para a reunião de 2023. A CIIH se reuni-
rá de 15 a 19 de fevereiro em Roma para 
discutir o Ano das Vocações Maristas, o 
Plano de Formação Permanente, os Pro-
gramas Regionais e o Guia de Formação, 
entre outros.
Outra reunião está prevista para 27 de 
agosto a 2 de setembro, cujo local ainda 
está para ser decidido. Será realizada 
simultaneamente com o Secretariado 
Ampliado dos Leigos, que forma a Área 
Vida Marista junto com a comissão 
Irmãos Hoje. Como de costume, durante 
alguns dias, os dois secretariados e 
comissões se reunirão.
Os irmãos Ebel Muteveri, Matthew Green 
e Antonio Leal não puderam participar. 
Flaminia Filanci se encarregou do serviço 
de tradução simultânea.

https://champagnat.org/pt/reuniao-da-comissao-internacional-irmaos-hoje/
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AUSTRÁLIA

LOGOTIPO DA PROVÍNCIA STAR OF THE SEA

No boletim Star Messenger 11, o provincial nomeado, 
Peter Carroll, apresentou o logotipo da Província Star 
of the Sea, que 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.
Há duas versões do logotipo. Uma com as palavras “Irmãos 
Maristas”, que será usada quando a Província precisar agir ou 
responder oficialmente como uma identidade civil. A outra ver-
são é caracterizada pelas palavras “Maristas de Champagnat”, 
que é destinada para o uso “familiar”.

Há quatro símbolos relevantes:
• A estrela: é fina e se forma do ápice da cruz até as extre-

midades, da esquerda para a direita, e até o fundo das 
ondas.

• O mar: a forma das ondas, com os múltiplos e diferentes 
tamanhos, representa a diversidade da Província, compos-
ta por 11 países.

• Marista: o M se destaca no centro da imagem e sublinha a 
centralidade de Maria em nossas vidas como Maristas de 

Champagnat. Inspira-se no tra-
dicional escudo do Ave Maria, 
atual imagem que caracteriza a 
Província de Austrália.

• O barco: é uma imagem 
tradicional da Igreja, o barco de 
Cristo, que se refere aos após-
tolos com Jesus. O barco é também a imagem principal 
usada no atual logotipo do Distrito do Pacífico. Navega-se 
e se viaja juntos como uma comunidade e família.

Em 10 de maio de 2021, o Ir. Ernesto, Superior Geral, comu-
nicou 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.

Um membro da equipe da FMSI, Maria 
Rita Pala, visitou a Bolívia para seguir 
o projeto “Direitos das crianças e das 

mulheres na Bolívia: acompanhamento 
das recomendações dos órgãos da ONU” 
realizado em conjunto com os maristas do 
país, o Secretariado da Solidariedade e o 
Centro Católico Internacional de Genebra. 
O projeto, financiado por Misean Cara, visa 
melhorar o acesso aos direitos humanos 
implementando as recomendações da 
Revisão Periódica Universal (RPU) sobre o 
assunto. O foco é a violência baseada no 
gênero, o trabalho infantil e o direito das 
crianças à participação.
O projeto está na fase final de sua 
implementação e alcança todos os seus 
objetivos através da realização das ativi-
dades planejadas, apesar das restrições 
impostas pela pandemia provocada pela 

COVID-19. Graças ao 
projeto, os beneficiários 
estão desenvolvendo 
habilidades críticas que 
lhes permitirão moni-
torar efetivamente a 
implementação de seus 
direitos.
A visita da FMSI à 
Bolívia também foi uma 
oportunidade para visitar 
as escolas dirigidas 
pelos Irmãos Maristas em Cochabamba 
e conhecer seus alunos, professores e 
diretores. O encontro foi uma oportunidade 
para apresentar a FMSI, as atividades que 
realizou em 15 anos e seus objetivos para 
o futuro, que terão sempre o mesmo foco: 
fazer do mundo um lugar melhor para as 
crianças e jovens das periferias geográfi-

cas e existenciais.
Em 20 de novembro, por ocasião do 
Dia Mundial da Criança e do 33º aniver-
sário da Convenção sobre os Direitos da 
Criança, a FMSI participou da Marcha 
pelos Direitos da Criança em Cochabam-
ba. Com as crianças, para o bem das 
crianças.

BOLÍVIA

FMSI ACOMPANHA PROJETO DE PROMOÇÃO
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA MULHER

http://msa.edu.au/
https://champagnat.org/pt/comunidades-de-dialogo-para-a-nova-provincia-estrela-do-mar/
https://champagnat.org/pt/comunidades-de-dialogo-para-a-nova-provincia-estrela-do-mar/
https://champagnat.org/pt/ir-peter-carroll-primeiro-provincial-de-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/pt/logotipo-da-provincia-star-of-the-sea/
https://fmsi.ngo/en/
https://ccig-iccg.org/
https://www.miseancara.ie/
https://fmsi.ngo/en/
http://www.maristas-smla.org/
https://champagnat.org/pt/fmsi-acompanha-projeto-de-promocao-dos-direitos-da-crianca-e-da-mulher-na-bolivia/
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RIMES 

REDE INTERNACIONAL MARISTA PROMOVE O 
CONHECIMENTO SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR

Am 2022, 
a Rede 
Internacio-

nal Marista de 
Educação Superior 
(RIMES) assumiu 
o propósito de 
realizar a conexão 
de pessoas e 
projetos alinhados 
aos desafios das instituições de ensino superior. Para isso, 
foram realizadas, de forma cooperativa e articulada, uma série 
de iniciativas com o objetivo de promover o desenvolvimento 
e refletir sobre as inovações que podem ser aplicadas nesse 
segmento.
“Ao longo deste ano, concretizamos nosso ideal por meio da 
aproximação entre os representantes das instituições asso-
ciadas, da promoção de encontros para colaboradores em 
áreas afins, e da significativa oferta de oportunidades para 
a formação de nossos interlocutores: gestores, professores, 
alunos e comunidade em geral”, explica o secretário executivo 
da RIMES, João Fett.

Webinars sobre educação e pós-modernidade
Entre as ações de cunho formativo deste segundo semes-
tre, destacam-se as webinars que oportunizaram o contato 
com pesquisadores renomados nas áreas de educação e 
pós-modernidade. O sociólogo Michel Maffesoli foi o primeiro 
convidado dessa série formativa. Em sua fala, ele apresentou 
diversos aspectos sobre a pós-modernidade enfatizando como 
as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade desafiam, 
cada vez mais, a lógica do ensino e da produção de soluções 
inovadoras.
“Escutar o professor Maffesoli é sempre uma oportunidade 
ímpar. Com toda a sua bagagem de conhecimentos, ele nos 
apresenta visões atualizadas do mundo em que estamos viven-
do e nos instiga a refletir sobre as práticas que vêm sendo re-
produzidas na sociedade. Seu olhar crítico nos desafia a pensar 
sobre o sentido de nossas ações no contexto da pós-moderni-
dade”, avalia Daniela Cidade, coordenadora da Assessoria de 
Comunicação e Representação Institucional da Rede Marista.
A professora na Universidade de Newcastle, Müge Satar, foi 
a segunda convidada para os encontros formativos. Ela falou 
sobre intercâmbio virtual apresentando detalhes sobre a sua 
pesquisa que reforçam os aspectos comunicativos e pedagó-

gicos da interação multimodal para aprendizagem e ensino de 
línguas online, com foco na presença social, criação de signifi-
cado, instrução, design de tarefas e translinguagem.
Para a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da PUCRS, Jocelia Martins Marcelino, a palestra da 
professora Müge foi muito importante para entender as dife-
rentes oportunidades que são desenvolvidas com o intercâmbio 
virtual: “Ele é inclusivo e uma ótima maneira de desenvolver a 
interculturalidade no próprio campus. É uma forma para que 
todos os estudantes tenham acesso a um modelo de mobili-
dade, principalmente aqueles que não conseguem fazer um 
intercâmbio presencial”, afirma.
Com todas essas iniciativas desenvolvidas pela Rede Inter-
nacional Marista de Educação Superior, abre-se um rol de 
possibilidades de consolidação e crescimento das instituições 
de ensino superior maristas. “A RIMES inicia o desdobramento 
do seu Planejamento Estratégico a fim de fomentar interação, 
discussão e conhecimento de temas atuais e de interesse das 
Instituições.  Precisamos consolidar uma visão de interco-
nexão para estabelecer vínculos em relação à nossa missão 
e ao nosso posicionamento acadêmico, científico, cultural 
e carismático”, enfatiza o presidente da RIMES, Ir. Marcelo 
Bonhemberger.

Sobre a Rede Internacional Marista de Instituições de 
Educação Superior    
A Rede Marista Internacional de Instituições de Edu-
cação Superior consiste na união de, atualmente, 27 
instituições que, em sintonia com as premissas da Admi-
nistração-Geral do Instituto Marista, buscam criar conexões 
de sinergia e atuação em seus espaços de missão. Com 
fundação em 2004, essa rede tem como objetivo criar 
oportunidades de parcerias, formação e projetos em conjunto, 
potencializando a atuação no ensino superior em mais de 10 
países. Saiba mais sobre a Rede aqui.

https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-promove-o-conhecimento-sobre-a-educacao-superior/
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Os Irmãos Maristas estão pre-
sentes em Papua Nova Guiné 
desde 1940, embora, de 

acordo com o contexto histórico, os 
primeiros Maristas tenham chegado 
à Melanésia (Oceania) em 1845, 
hoje Papa Nueva Guiné e Ilhas 
Salomão. Devido aos incidentes que 
os irmãos viveram naquela época, 
a missão foi suspensa por décadas. 
Em 1940 o Bispo Thomas Wade – 
SM convidou os Irmãos Maristas 
Australianos para abrir uma escola 
na Ilha de Bougainville, que na 
época fazia parte do Território Australiano da Nova Guiné.
Os Irmãos Maristas chegaram em agosto de 1941 e foram 
para Chabai, na costa oeste da ilha principal, onde já existia 
um internato catequético. No entanto, quatro meses depois, 
começou a guerra do Pacífico. Bougainville foi invadida pelos 
japoneses e os irmãos Augustine, John e Donatus foram 
presos, torturados e decapitados em 1942. Seis anos depois, 
os irmãos Borgia e Simeon chegaram a Bougainville, marcando 
o retorno e a continuação da missão marista de Champagnat. 
Apoiados pelo Bispo Wade e pelos Padres Maristas, os Irmãos 
mudaram-se para Rigu, próximo a Kieta, no centro de Bougain-
ville, onde estabeleceram a escola São José, que foi destruída 
durante o conflito de Bougainville (1988 a 1998).

Na década de 1950, três Irmãos chineses, que haviam fugido 
do governo comunista, chegaram a Rabaul para dirigir a Escola 
do Sagrado Coração, composta principalmente por estudantes 
chineses. Em 1954, os Irmãos abriram uma pequena escola 
em Tarlena, na costa noroeste da ilha de Bougainville. A Pro-
víncia de Melbourne concordou em enviar homens para o Sepik 
e, em 1959, eles chegaram a São Xavier, na Ilha de Kaiiru. 
Além disso, um juniorato local foi fundado em Kieta, em 1967.
As décadas de 70, 80 e 90 foram anos de desenvolvimento 
mais rápido na pegada da Pastoral Marista. Em Bougainville, 
comunidades foram abertas em Koromira, Buin e Marai. Na 
PNG (Papua Nova Guiné) propriamente dita, os irmãos foram 
para Wewak, Kunjingini, Passam, Bongos e Yangoru no East 

PAPUA-NOVA GUINÉ

PRESENÇA DOS IRMÃOS MARISTAS EM PAPUA NOVA GUINÉ

ENTRADA OFICIAL NO NOVICIADO INTERPROVINCIAL DE SAVE 
Em 21 de novembro, durante a celebração eucarística da Apresentação da Virgem Maria, o Irmão Provincial, Wenceslas Babei, 
recebeu oficialmente dez postulantes no Noviciado Interprovincial de Save, Ruanda: dois da Província de Madagascar e oito de 
PACE (incluindo quatro congoleses e quatro ruandeses).
Como lembrete, foi em setembro deste ano que estes jovens em formação chegaram ao noviciado, após dois anos de formação 
no postulantado de Mwanza, Tanzânia, e Finaranantsoa, Mada-
gascar. 
O noviciado tem atualmente 12 noviços: 10 no primeiro ano e 2 
no segundo. A comunidade permanente é composta pelo Irmão 
Fabien Bulaimu Poyo (República Democrática do Congo - PACE), 
Mestre de Noviços; Irmão Jean Luc Randriatahina, Mestre 
Assistente de Noviços (Madagascar-Madagascar); e Irmão Louis 
de Gonzague Karambizi, Ecônomo (Ruanda - PACE).
Este noviciado acolhe jovens de Ruanda, da República Demo-
crática do Congo, da República Centro-Africana, da Tanzânia, do 
Quênia e de Madagascar.

➔

http://www.maristbrothers.org.au/
http://www.maristbrothers.org.au/
https://champagnat.org/pt/presenca-dos-irmaos-maristas-em-papua-nova-guine/
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BRASIL: ESCOLA SOCIAL MARISTA IRMÃO RUI – 
RIBEIRÃO PRETO

FILIPINAS: FORMAÇÃO PARA ESTUDANTES DA 
NOTRE DAME OF DADIANGAS UNIVERSITY

BRASIL: IRMÃOS MARISTAS NO ENCONTRO DE 
JOVENS DE BRASIL SUL-AMAZÔNIA

GUATEMALA: ENCONTROS FORMAR 2022
ARGENTINA: REUNIÃO DA EQUIPE DE 
COMUNICAÇÃO DA REGIÃO MARISTA AMÉRICA 
SUL

mundo marista

VIATNÃ: CURSO DE INGLÊS NA HONG BANG 
UNIVERSITY

Sepik. Eles também abriram comunidades em Goroka, Port 
Moresby e Madang. Os Maristas também se aventuraram além 
de seus redutos para as províncias de Enga e Oeste.
Após o conflito, quando a paz foi restabelecida, os Irmãos Maristas 
foram convidados a ajudar na reabertura das escolas do então 
Distrito Autônomo de Bougainville (AROB). Hutjena High School 
(na Ilha de Buka), Bishop Wade High School (Tarlena), St Mary’s 
(Asitavi), St Gregory’s Vocational School (Koromira) foram todos 
reconstruídos com Irmãos, diretores ou membros da equipe.
Enquanto os trabalhos em PNG foram inicialmente iniciados 
e administrados pelas Províncias de Melbourne ou Sydney, a 
missão marista ganhou um certo grau de autonomia quando o 
Distrito de Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão foi estabelecido 
em 1984. Seus líderes eram Jeff Crowe, Des Howard, Ray 
Arthur, Brendan Neily.
Em 2003, o Distrito da Melanésia foi reorganizado e Vanuatu 
e Nova Caledônia foram adicionadas à unidade administrativa. 
Brendan Neily, Ken McDonald e Jean-Marie Batick eram seus 
líderes. Em julho de 2020, o Distrito foi incorporado à Província 
da Austrália.

A missão marista hoje
Atualmente são 3 irmãos de Papua Nova Guiné e 5 do Distrito 

Autônomo de Bougainville (AROB). Nos últimos vinte anos, 
à medida que os expatriados australianos foram embora e o 
número de Irmãos locais diminuiu, houve uma saída gradual 
dos locais de ministério.
Por outro lado, recentemente alguns Irmãos trabalharam na 
Escola Vocacional Lassalista em Port Moresby e outros Irmãos 
foram membros da equipe da Divine Word University Madang; 
um ainda está lá.
Atualmente, a escola São José de Mabiri,em Bougainville, é a 
única escola marista liderada e governada pelos Maristas em 
PNG. É um internato para meninos com capacidade para mais 
de 400 alunos.
Não existe um arranjo formal que dê à família marista mais 
ampla uma identidade em PNG. No entanto, existem muitos 
ex-Irmãos, ex-alunos e ex-funcionários que mantiveram laços 
estreitos com os maristas de Champagnat. Existem três Grupos 
Missionários: Grupo Champagnat em Mabiri (40 membros), 
Leigos Marcelinos em Mabiri (2 membros) e Leigos Maristas 
em Arawa (4 membros).
Os Irmãos têm atualmente três Comunidades em PNG. Uma 
em Mabiri, Bougainville; uma em Korobosea, Port Moresby, que 
era o antigo Centro Administrativo Distrital; e uma no site da 
Divine Word University, Madang.

http://www.maristbrothers.org.au/
http://www.maristbrothers.org.au/
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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

No marco do Encontro Internacional da Rede 
Mundial de Escolas Maristas, foi realizada a 
inauguração das atividades na segunda-feira, 28 

de novembro. A mensagem de abertura foi dada pelos 
irmãos Ernesto Sánchez, Superior-Geral, e Luis Carlos 
Gutiérrez, Vigário-Geral. Seguiu-se uma série de ativi-
dades que demonstraram a integração e o sentido da 
vida marista de todos os presentes. A reunião ser realiza 
na Cidade do México e terminará em 6 de dezembro de 
2022.
“Este Instituto não é nossa obra, mas 
de Maria. Meu convite é que, nestes 
dias, procuremos nos unir, dando 
vida ao lema “Juntos somos mais 
fortes”. Podemos ter diferenças, mas 
juntos buscamos propostas… Somos 
os intermediários entre a resposta 
criativa e a sinergia que procura dar 
vida a este carisma, pois tudo isto foi 
o sonho de Champagnat…” destacou o Irmão Ernesto (texto 
completo em espanhol).
O Ir. Luis Felipe, Superior Provincial do México Central, assim 
como o Ir. Luis Enrique Rodríguez, Superior Provincial do Méxi-
co Ocidental, sublinharam que este encontro é um espaço para 
compartilhar e fomentar juntos os sonhos em torno da Rede de 
Escolas, Champagnat Global.

Compartilhar, co-criar e descobrir
Nas palavras do Ir. Luis Carlos, Vigário Geral, “o início desta 
caminhada nos encontra com um coração muito cheio e feliz, 
onde podemos desfrutar da presença dos diversos rostos 
maristas ao redor do mundo, um aspecto que nos convida a 
um senso de colaboração, tradição e inovação: chamados a 
conhecer e tornar Jesus conhecido à maneira de Maria.
Champagnat Global celebrou recentemente um ano de 

esforços, um momento históri-
co, que acrescenta mais uma 
conquista com este encontro, que 
reúne pessoalmente a realidade 
presente em 79 países, assim 
como uma imagem de diversida-
de e riqueza presentes em cada 

uma de nossas realidades, que nos convidam a compartilhar, 
co-criar e descobrir.
Champagnat Global é uma proposta, um movimento, que 
procura ser criativo e proativo.
Sejamos relevantes hoje pela inovação, mas sobretudo pelo 
compromisso de hoje. Conectemo-nos para sermos mais 
significativos. Imaginemos estudantes conectando-se com seus 
pares ao redor do mundo, diretores, pastores, psicólogos, e 
assim por diante…
Espaços como este podem influenciar as realidades locais, 
pois é através de redes que se constrói a verdadeira cidadania. 
Somos responsáveis uns pelos outros, e com isso acrescenta-
mos ao crescimento da sociedade, de acordo com as diversas 
realidades e contextos”.

CHAMPAGNAT GLOBAL

ABERTURA DO ENCONTRO INTERNACIONAL
DA REDE GLOBAL DE ESCOLAS MARISTAS

Fotos FaceBook | Vídeo YouTube | champagnat.global
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