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■  Os Irmãos Ernesto, Ben e Josep María continuam, até 
quarta-feira, participando do capítulo da Província Star of the 
Sea, em Mittagong, Australia.
■  Na segunda-feira, o Ir. Valdícer, diretor do CMI, terminou 
uma visita de acompanhamento à comunidade LaValla200> 
de Siracusa.
■  Durante toda a semana, os diretores do Secretariado de 
Solidariedade, Irmãos Ángel Diego e Francis, estiveram em 
Genebra, onde participam de encontros com o CCIG, Edmund 
Rice e Irmãs Salesianas.
■  Os diretores do Secretariado Irmãos Hoje, Ángel Medina 
e Lindley, começam na terça-feira, uma visita em filipinas, 
começando pelo noviciado de Tamontaka.
■  O Ir. Óscar, Conselheiro-Geral, termina essa semana a vi-

sita à Província Brasil Centro-Sul, participando da Assembleia 
e Retiro Provincial, que termina no sábado, em Florianópolis.
■  Na quinta-feira, os Irmãos João e Ken, conselheiros-ge-
rais, participam de uma reunião, via Zoom, com o Conselho 
Provincial de Norandina.
■  A partir de sexta-feira, a nova equipe de formação do Ma-
rist Asia Pacific Center (MAPAC) realiza seu primeiro encontro, 
com a presença dos Irmãos Ángel e Lindley. O MAPAC reabre 
em janeiro próximo, depois de ter ficado fechado durante 2 
anos por causa da pandemia.
Na sexta-feira, o Ir. Beto Rojas, diretor do Secretariado de 
Educação e Evangelização, se reunirá virtualmente com o 
conselho de administração da Rede Marista Internacional de 
Instituições de Educação Superior.

administração geral

Nesses dias, os olhos do mundo inteiro estão voltados para a 
Copa do Mundo de futebol. Este é o assunto que ocupa quase 
todas as páginas das redes sociais. Durante um mês, os canais 
de televisão nos oferecem para assistir aos jogos e a mídia para 
comentá-los e assim nos desviar, como costumam fazer, do 
essencial.
Enquanto escrevo esta carta, é a Black Friday que nos convida 
a consumir, e a continuar consumindo.

A Cúpula do Clima passou despercebida, as notícias das gue-
rras na Ucrânia e na Síria ficaram em segundo plano, a situação 
econômica dos países mais pobres não interessa a ninguém e, 
no entanto, 200 bilhões de dólares americanos acabaram de 
ser gastos para organizar esta Copa do Mundo de 2022.
Em menos de um mês, esta página estará virada. E a mídia 
ocidental se concentrará nas festividades de Natal e Ano Novo.
Nosso mundo está progredindo em uma dinâmica do provisó-
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CARTA DE ALEPO Nº 45: UMA DINÂMICA DO PROVISÓRIO
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rio? Somos obrigados a viver o momento presente sem pensar 
e planejar o futuro? Devemos aceitar tudo o que a mídia nos 
oferece sem filtrar? Quem decide as notícias?
Em tudo isso, nosso país é amplamente ignorado pela mídia.

Estabelecer relação com as famílias
Um dos princípios que temos para ajudar as famílias é estabe-
lecer um relacionamento com elas. Para isso, começamos por 
visitá-las para compreender a sua realidade.
Compartilho com vocês exemplos concretos que descobrimos 
recentemente:
Uma família é formada pela avó que não tem notícias do ma-
rido, desaparecido há vários anos. Com ela, no mesmo quarto 
de 9 m2, moram o filho desempregado e a esposa grávida, 
a família da filha cujo marido é trapeiro com os três filhos e 
uma filha solteira. No total, mais de 
10 pessoas com idade entre 1 e 65 
anos. A jovem teve que interrom-
per os estudos universitários, não 
podendo pagar nem o transporte até 
a universidade. Uma bateria alimenta 
uma lâmpada LED. Durante a guerra 
e mesmo depois, eles se muda-
ram várias vezes. A casa não lhes 
pertence. Amigos lhes emprestaram. 
Eles precisam de tudo: tudo que os 
ajude a viver com dignidade: roupas, 
fraldas e leite para o bebê, alimentos, 
remédios, etc. Diante dessa miséria, 
não podemos ficar de braços cruza-
dos, devemos agir.
Outra família que visitamos recentemente mora em outra 
parte muito pobre da cidade. Naquela noite estava chovendo. 
A entrada e a cozinha são cobertas por uma lona que deixa 
passar a água. No quarto bem aquecido, um paraplégico de 17 
anos está deitado no chão. Questionado sobre como consegue 
aquecer, o pai mostra-nos um grande saco cheio de pedaços 
de tecido e nos diz: “Não há combustível. O governo prometeu 
distribuir 50 litros por ano e por família, mas o que 50 litros 
podem fazer com um inverno rigoroso? Como se aquecer e 
aquecer a água para um banho? As famílias queimam plástico, 
pedaços de tecido, qualquer coisa… Os quartos são úmidos 
e frios. Mas tudo isso pode causar problemas de saúde muito 
sérios. Sabemos que a escassez se deve às sanções impostas 
ao país e nos resignamos”.

Você poderia ser a nossa voz?
Diante da situação de extrema pobreza denunciada pelas 
agências das Nações Unidas, muitos de nossos cidadãos vivem 
na resignação. Assim, a pergunta torna-se urgente: “Vivemos 
numa dinâmica do provisório que pode mudar um dia ou vive-

mos numa dinâmica do status quo, que dura para sempre?”
Você poderia ser a nossa voz, você quer falar no seu entorno 
sobre a situação do povo sírio esquecido? Contamos com seu 
apoio e sua solidariedade para romper as estruturas de injus-
tiça que nos esmagam!
Nós, os Maristas Azuis, não queremos ficar de braços cruza-
dos. Agimos, avançamos para a fronteira da miséria para tentar 
chegar ao outro, para o erguer e restituir-lhe a dignidade. Uma 
jovem veio me ver para me dizer: “É verdade que somos gente 
simples, abatidos e sem esperança, mas você nos ajuda a 
levantar, a ousar e a continuar o caminho”.

Visita do Provincial
Nestes meses, recebemos vários amigos estrangeiros; alguns 
vindo em nome de sua organização e outros buscando mais 

verdades sobre a realidade cotidiana 
do povo sírio.
Da mesma forma, na semana 
passada recebemos a visita do Ir. 
Aureliano Garcia, Provincial dos 
Irmãos Maristas, acompanhado do 
Ir. Manuel Jorques. Tivemos muito 
tempo para discutir e refletir sobre 
a realidade dos Maristas Azuis e 
sobre o futuro. Questões importan-
tes foram levantadas. Eles abordam 
a importância da presença dos 
Maristas em Aleppo e a continuida-
de do trabalho a serviço da sofrida 
população síria.

O Ir. Aureliano acaba de publicar uma carta enviada a todos 
os maristas da província. Copio, com sua autorização, estas 
poucas palavras:
 “A presença de vocês é a presença da Igreja ao lado dos que 
sofrem. A missão de vocês torna visíveis os discípulos de Jesus 
na terra de onde surgiram as primeiras comunidades cristãs no 
início da nossa história. A vida quotidiana de vocês é também, 
sem dúvida, um compromisso de diálogo e de fraternidade com 
o mundo muçulmano. Obrigado!” 
Sobre esse diálogo e fraternidade com o mundo muçulmano, 
uma senhora muçulmana, voluntária marista, pediu-me que 
rezasse por ela e por sua família que passa por um momento 
difícil. Ela me disse: “Eu sei que aos domingos você vai à missa 
e reza, por favor, mantenha-me presente em suas orações”.

Projetos
Nossos vários projetos estão bem encaminhados.
Os jovens que distribuem as refeições quentes do projeto 
“Pão Partilhado” continuam a proporcionar aos 250 idosos e 
vulneráveis   uma relação que vai muito mais longe do que a 
simples entrega de uma refeição quente diária. Nestes dias, as 

A caminho do Natal
Senhor, ajuda-me a me colocar a caminho,
A caminho do homem, de todo homem,
A caminho da humanidade…
Senhor, ajuda-me a ouvir
Os gritos que sobem até a ti
Os gritos dos famintos e dos sem voz…
Senhor, ajuda-me a sorrir
Um sorriso que venha do meu coração…

Feliz Natal e Feliz Ano Novo!
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senhoras da cozinha preparam bons pratos para a tradicional 
festa de Santa Bárbara e começam a planejar as refeições de 
Natal.
As crianças do projeto educativo “Quero aprender” e as dos 
projetos de apoio psicossocial “Lótus e Bambu”, enchem de 
vida toda a casa. Elas estão aqui a partir das 9h da manhã. 
Supervisionadas por facilitadores bem preparados e treinados, 
elas se sentem felizes em viver conosco. Comemoramos com 
elas o dia mundial dos “direitos da criança”.
Os seus pais já tiveram dois encontros de formação sobre 
temas essenciais para a educação dos filhos. A lista de espera 
para estes três projetos é muito longa e, infelizmente, não 
conseguimos responder a todos os pedidos.
“Ghosn” “Branche” é um projeto de apoio psicológico para 
mulheres. Duas vezes por semana, 24 senhoras divididas em 
dois grupos se reúnem para conversar e compartilhar.
O projeto “Desenvolvimento da Mulher” reúne, duas vezes 
por semana, 60 mulheres em dois grupos em torno de temas 
que lhes são úteis com facilitadores de qualidade: médicos, 
psicólogos, especialistas em história do nosso país e da nossa 
cidade, formadores em questões sociais e religiosas ciências, 
formadoras em artes culinárias e habilidades manuais.
Vinte mulheres participam da sessão “Corte e Costura”. Todas 
estão motivadas a aprender a costurar e assim poder sustentar 
suas famílias. Durante quatro meses, de lápis na mão, elas 
desenham modelos e depois cortam, dimensionam e costuram 
saias e camisas sob a orientação de uma especialista.
O centro “MIT” continua a dar formação sobre vários temas, 
sendo o mais recente “Os fundamentos do desenvolvimento 
pessoal” em que participaram 22 jovens.
Mais de 45 adultos aproveitam atualmente de dois projetos 

“Formação Profissional” e “Microprojetos”. Aprender um ofício 
garante ao jovem aprendiz um futuro digno. Da mesma forma, 
lançar seu próprio projeto é uma chance de não cair na mendi-
cância e na dependência.
As costureiras de “Heartmade” trabalham com o coração. As 
festas de Natal e do Ano Novo aproximam-se e esta é uma 
oportunidade de participar em exposições para vender o máxi-
mo da sua produção. São sempre peças únicas, de extrema 
beleza e de altíssima qualidade.
Mais de 800 famílias esperam mensalmente pela Cesta 
Alimentar que lhes distribuímos. Esta é uma oportunidade para 
ouvir como esta cesta é essencial para elas nestes tempos de 
alta vertiginosa dos alimentos básicos.
Este ano novamente e graças aos amigos, relançamos o 
projeto de Apoio Escolar para alunos e universitárias. Isso é 
para ajudar os pais a pagar as taxas escolares, que sofreram 
um aumento considerável. Alguns pais não conseguem nem 
cobrir o custo do material escolar e do transporte. Acreditamos 
firmemente que a instrução e a educação são o caminho de 
paz para o futuro.
O leite em pó continua a aumentar de preço, tornando-se uma 
mercadoria rara. No entanto, é essencial para o desenvolvi-
mento das crianças. Procuramos por todos os meios assegu-
rá-lo para cerca de 3.000 crianças menores de 11 anos por 
meio do projeto “Gota de leite”.
E o que dizer do projeto Médico? A realidade é catastrófica. Os 
custos de hospitalização ou de tratamento chegam a valores 
inacessíveis. Participamos com outras organizações católicas 
para apoiar os doentes e suas famílias.

Irmão Georges Sabe, pelos Maristas Azuis
4 de dezembro de 2022

https://champagnat.org/pt/carta-de-alepo-no-45-2/
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L'HERMITAGE

MARISTAS DA CATALUNHA SE REÚNEM EM RUBÍ

Mais de 600 pessoas, incluindo educadores de escolas 
e obras sociais, colaboradores, irmãos, monitores e 
animadores da Região Catalunha, da Província de 

l’Hermitage, participaram do Encontro Marista que se realizou 
no dia 26 de novembro em Rubí, quando finalmente puderam 
se reencontrar em presença, após vários meses, e se sentirem 
parte da Família Marista.
O Irmão Gabriel Villa-Real, Provincial de l’Hermitage disse em 
seu discurso: “Pensar em grande significa pensar no que vale 
a pena e no que dá vida (…). Convidemo-nos mutuamente a 
viver o presente com otimismo, confiança, serenidade e espe-
rança, e isto nos ajudará a crescer e a caminhar com energia”. 
Por sua vez, o Irmão Lluis Serra, Presidente do Conselho de 
Administração das Fundações Maristas e Secretário Provincial, 
lembrou que “Marcelino Champagnat pensou grande a partir 
da humildade pessoal, porque seu sonho era maior que sua 
própria realidade”. Ambos os irmãos expressaram a necessi-
dade de mudar para evoluir e sublinharam a importância de 
cada membro da família marista para que o projeto educativo 
marista continue a avançar.
Um dos momentos importantes do dia foi a apresentação dos 

eixos de ação que devem marcar a rota empreendida como 
Maristas da Catalunha. Trata-se de uma “Rota de Compromis-
so e Coragem” que compreende os seguintes eixos: pessoas, 
inovação diferencial, eficiência e defesa. Estes eixos foram 
abordados pelo Diretor Geral de Maristas Catalunya, Loreto 
Rubio.
Valentí Alarcón, diretor da Escola Marista Rubí, o centro 
anfitrião, deu as boas-vindas a todos os participantes. E a ani-
mação do dia festivo foi proporcionada pelo irmão José Molina 
e pelo grupo musical Ubuntu, que nasceu no ambiente marista.

PROVÍNCIA STAR OF THE SEA
Em 10 de maio de 2021, o Irmão Ernes-
to, Superior Geral, informou aos Irmãos 
da Província da Austrália e do Distrito do 
Pacífico que as duas Unidades Admi-
nistrativas formariam a nova Província, 
que foi inaugurada em 8 de dezembro 
de 2022 e é composta por 11 países: 
Austrália, Camboja, Fiji, Ilhas Salomão, 
Kiribati, Nova Caledônia, Nova Zelândia, 
Papua Nova Guiné, Samoa, Timor Leste 
e Vanuatu.
O Irmão Peter Carroll é o novo Provincial e iniciou seu man-
dato durante o Primeiro Capítulo, realizado em Mittagong, 

Austrália, de 9 a 14 de dezembro de 2022. Do Governo 
geral, estiveram presentes os Irmãos Ernesto, Superior geral, 

Ben Consigli e Josep Maria 
Soteras, Conselheiros gerais. 
Nessa página você pode ler 
todas as informações sobre a 
inauguração da nova Província e 
o seu primeiro Capítulo.
https://champagnat.org/pt/no-
va-provincia-star-of-the-sea/ 

Novo Conselho Provincial: Irmãos Peter Carroll (Provincial), Graham Neist, Peter Horide, 
John Hazelman, Darren Burge, Gregory McDonald e Sefo Une.

https://www.maristes.cat/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.rubi.maristes.cat/
https://champagnat.org/pt/maristas-da-catalunha-se-reunem-em-rubi/
https://champagnat.org/pt/nova-provincia-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/pt/nova-provincia-star-of-the-sea/
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SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE 

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 17: 
ALIANÇAS PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS

"A interdependência, mais do que o isolamento ou 
independência, deve ser a nova normalidade para 
nós. Seremos testemunhas de unidade e esperança.” 

(XXII Capítulo Geral)
A mensagem do XXII Capítulo Geral termina com o convite 
à interdependência. Um convite que se extende, no terceiro 
apelo, a sermos contrutores de ponte. Um convite a promover 
o trabalho em redes, dentro do mundo Marista, mas também 
com outros organismos da sociedade civil e da Igreja.
Já se passaram 5 anos desde o término do Capítulo Geral. Nós 
poderíamos fazer agora a pergunta: Conseguimos avançar no 
estabelecimento de alianças com a finalidade de alcançar os 
objetivos propostos pelo Capítulo? Sem dúvida diremos que 
sim, e ao mesmo tempo diríamos que continuamos caminhan-
do nesse sentido.

Revitalizar a Aliança Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável
Eu os convido, irmãos 
e leigos Maristas, a 
dar um passo a mais. 
Os convido a pergun-
tar-se não somente 
sobre os objetivos 
propostos pelo Ca-
pítulo Geral, senão 
a também refletir se 
temos avançado no 
desenvolvimento e 
cumprimento dos ob-
jetivos do Desenvol-
vimento Sustentável. 
Os convido a pensar 
como têm sido nossas alianças nesses últimos meses ou anos, 
a descobrir se foram proveitosas ou ainda podemos enrique-
cer-nos mutuamente em maior medida.
O desejo de estabelecer alianças nos há de levar a sair de nós 
mesmos, primeiro individualmente de posteriormente como 
grupo. Alianças que vão além de nossas Províncias, alianças 
que se entrelaçam em nível regional, alianças que tecem redes 
institucionais. Alianças que saem de nós mesmoa e de nossas 
zonas de conforto; alianças estabelecidas com governos, com 
grupos da sociedade civil, com instituições eclesiais e com ou-
tras congregações religiosas. Alianças, por que não, estabele-
cidas com grupos “diferentes” por sua cultura, por sua religião, 

por sua posição social… E tudo isso a partir de nossos valores 
cristãos e maristas, que são valores universais.
Sabemos, na teoria e na prática, que estabelecer alianças 
para se alcançar um objetivo, ou objetivos, podruz grandes 
benefícios para todas as partes envolvidas. Também somos 
consciente de que as alianças, para que ofereçam toda sua po-
tencialidade, necessitam ser vividas a partir do convencimento 
e também a partir de ações concretas. Estabelecer alianças 
supõe enriquecer-se, ampliam horizontes, conhecer outras 
realidades, descobrir outras maneiras da fazer. Estabelecer 
alianças supõe, por outra parte, realizar esforços, deixar parte 
de nós mesmos, abrir-nos aos outros, considerar o diferente 
como um valor e não como uma barrreira.
E, em concreto, o que podemos fazer. Tomar consciência dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, formar os adultos 
maristas, as crianças e os jovens, incluir esses objetivos dentro 
de nossos planos estratégicos, propor ações e iniciativas 
concretas, quantificáveis e limitadas no tempo, avaliar nossas 

presenças a partir dessa 
perspectiva… Muitas 
possibilidade se abrem 
para nós, para cada 
um de nós, indepen-
dentemente de nossa 
realidade.

Apelos do Capítulos 
Geral
Nos unimos ao terceiro 
apelo do XXII Capítu-
lo Geral, pedindo ao 
Deus-Trindade, que 
inspire “nossa criativi-

dade para sermos construtores de pontes”, fazendo de nossa 
fraternidade um “sinal profético” que responda “ao clamor das 
crianças e jovens”, através de uma “presença comprometida”. 
E tudo isso estabelecendo alianças, redes, pontes a partir de 
um jeito simples e “onde todos somos valorizados e ouvidos”.
Alianças baseadas no melhor que temos e sabemos, é dizer, 
por meio, por meio de nosso trabalho na e pela educação e 
através de nosso ser e nossa presença como “família carismá-
tica global”, chamada a ser “ farol de esperança neste mundo 
turbulento”.

Ir. Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidariedade

https://champagnat.org/pt/instituto-marista/capitulos-gerais/xxii-capitulo-geral/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/pt/objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel-17-aliancas-para-alcancar-os-objetivos/
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Em consonância com a Organização 
Mundial da Saúde, o Marcellin 
Trust— Operation Rainbow Project, 

em Trichy, na Índia, celebrou o Dia Mun-
dial da AIDS 2022, em 1º de dezembro, 
sob o tema “Equalize”. O evento teve 
como objetivo acabar com todas as 
formas de desigualdade que impedem 
o combate à AIDS, conscientizar sobre 
o HIV/AIDS e defender que toda criança 
merece o direito à educação e à saúde 
em todas as circunstâncias.
Dentro desta estrutura, o Marcellin Trust 
- Operation Rainbow Project organizou 
uma campanha de defesa para marcar o 
Dia Mundial da AIDS, e muitas atividades 
foram realizadas naquele dia para criar 
consciência sobre o HIV / AIDS.
Ir. Poorana Sheela (Diretora do Colégio 
Servite de Educação para Mulheres), 
Ir. Johnson Gnanasekar (Escola Secun-
dária Marista – P.Udayapatti), Ir. Suresh 
Durai (Tesoureiro do Marcellin Trust), Ir. 
Saul Placious e Ir. Rajakumar (Diretor 
do Marcellin Trust) esteve presente no 
programa de conscientização, presidido 
pelo Dr. Parameswari, Conselheiro da 

Unidade de Proteção à Criança, em 
Trichy, que falou sobre a violência contra 
as crianças e como protegê-las.
Professores e alunos da Faculdade de 
Educação Servite, Escola Secundária do 
Governo e Escola Matrícula Servite (em 
Thogaimalai) participaram desde o início 
na plantação de árvores e se compro-
meteram a criar consciência sobre a 
infecção e prevenção do HIV e alcançar 
uma geração livre de AIDS. Durante a 
celebração, os alunos também fizeram 
uma apresentação no palco sobre o HIV/
AIDS e criaram conscientização por meio 
de mímica, dança e música.
O Operation Rainbow Project também 
organizou um concurso de criação de 
cartazes sobre o HIV/SIDA para os estu-
dantes universitários e pintura de imagens 
de sensibilização para o HIV e estouro de 
balões para os alunos das escolas.

Marcellin Trust
É um Centro Marista que ajuda as 
pessoas marginalizadas, independente-
mente de casta, cor, religião, comunida-
de, sexo e cultura na Índia. O Marcellin 

Trust trabalha com generosidade, amor 
e compromisso, e se esforça para 
melhorar e transformar social e eco-
nomicamente a vida das pessoas para 
melhor. O Marcellin Trust acompanha 
as crianças em situação de risco com 
atenção, orientação e apoio e ajuda 
os jovens a realizarem seus sonhos e 
viverem suas vidas com dignidade e 
consciência social.

Operation Rainbow
Como um projeto ‘baseado na comuni-
dade’ (sob o Marcellin Trust), trabalha 
para o bem-estar, orientação e apoio 
de pessoas infectadas e afetadas pelo 
HIV/AIDS. O projeto garante os direitos 
das crianças em relação à educação e 
à saúde. As atividades também incluem 
conscientização e prevenção de HIV/
AIDS e DSTs entre os jovens e combate 
ao estigma social e à discriminação. 
Operation Rainbow Project
  fornece “Cuidados e Apoio para 
Crianças Afetadas pelo HIV/AIDS” no 
distrito de Trichy e arredores em Tamil 
Nadu, sul da Índia, desde 2003.

ÍNDIA 

OPERATION RAINBOW CRIA CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE O HIV NO DIA MUNDIAL DA AIDS 2022

https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://www.who.int/es/campaigns/world-aids-day/2022
https://www.who.int/es/campaigns/world-aids-day/2022
https://champagnat.org/pt/operation-rainbow-projectcria-conscientizacao-sobre-o-hiv-no-dia-mundial-da-aids-2022/


14 I DEZEMBRO I 2022

notícias maristas 759

7

ZÂMBIA: CAPÍTULO DA PROVÍNCIA ÁFRICA 
AUSTRAL

MÉXICO: VISITA DOS IRMÃOS E LEIGOS AO 
COLÉGIO CHAMPAGNAT

AMÉRICA CENTRAL: PRIMEIRA PROFISSÃO 
DOS IRMÃOS GERARDO RIVERA E MESVIN 
MARROQUÍN

BANGLADECHE: SAINT MARCELLIN SCHOOL – 
GIASNOGOR

BRASIL: ASSEMBLEIA DA PROVÍNCIA BRASIL CENTRO-
SUL, EM FLORIANÓPOLIS

mundo marista

GUATEMALA: ENCERRAMENTO DO RETIRO 
PROVINCIAL 2022 DA AMÉRICA CENTRAL

FRANÇA

XXI ASSEMBLEIA GERAL E CONGRESSO MUNDIAL DA OIEC

Por ocasião da XXI Assembleia Geral da 
Oficina Internacional de Educação Cató-
lica (OIEC), realizada em Marselha, em 

29 de novembro de 2022, os Irmãos Maristas 
foram chamados a participar da eleição do 
novo Presidente, Secretário Geral e Conselho 
Executivo da referida Organização. O Irmão 
Marciano Guzmán Moriana, em nome do Di-
retor do Secretariado de Educação e Evange-
lização, Ir. Carlos A. Rojas Carvajal, participou 
da votação. A Assembleia foi concluída com a 
eleição do Pe. Jawad Alamat como novo Presidente, Hervé Le-
comte como novo Secretário Geral e os Irmãos Maristas foram 
nomeados para o Conselho Executivo da OIEC.
Em seguida, de 1 de dezembro de 2022 a 3 de dezembro, 
o Palais du Pharo sediou o XXI Congresso Mundial da OIEC 
com representantes de escolas católicas de todo o mundo. O 
objetivo do evento foi apresentar vários testemunhos no campo 
da Inovação Educacional e destacar a necessidade de continuar 
a integração do Pacto Global de Educação. Nesta ocasião, a 

Família Marista Global também contou com a participação do 
Secretariado de Educação e Evangelização, através de Diugar 
E. Madera Buscarini, que notou a grande motivação dos organi-
zadores e participantes do evento.
O encontro terminou com um jantar para celebrar os 70 anos 
da OIEC, com a participação de figuras importantes como Dom 
Paul Tighe, Secretário do Dicastério da Cultura e Educação 
(Seção de Cultura), e o diretor de cinema Evgeny Afineevsky, 
que fez o documentário sobre o Papa Francisco em 2020.

https://champagnat.org/pt/xxi-assembleia-geral-e-congresso-mundial-da-oiec/
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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

10 DE DEZEMBRO

DIA DOS DIREITOS HUMANOS

Em 10 de dezembro de 1948, a 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas (ONU) adotou a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Esta 
data, 10 de dezembro, é comemorada 
todos os anos com conferências, eventos 
culturais e exposições organizadas ao 
redor do mundo para aumentar a cons-
cientização sobre os direitos humanos.
Embora a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos não faça referência à 
natureza espiritual da pessoa humana 
como base da dignidade humana, ela 
sustenta que todas as pessoas nascem 
com a mesma dignidade, independente-
mente de etnia, religião, gênero, língua, 
opinião política e origem nacional ou so-
cial. Enquanto a Igreja Católica sustenta 
que a imagem de Deus está à base da 
dignidade humana, ela também recon-
hece a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos como um verdadeiro marco 
no caminho para o progresso moral da 
humanidade e exorta todos os governos 
a ratificá-la e a considerar sua promoção 
como uma vocação cristã.
Conflitos e guerras continuam a forçar 
as pessoas a fugir de seus países de ori-
gem e buscar refúgio em outros lugares 
onde muitas vezes elas se tornam alvos 
de traficantes. É realmente inacreditá-
vel que estas atrocidades continuem a 
ocorrer setenta e quatro anos após a 
declaração de direitos humanos pela 
ONU. É igualmente surpreendente que 
os direitos humanos não sejam respei-
tados hoje em dia quando quase todos 

concordam que 
os seres huma-
nos têm igual 
dignidade ineren-
te. Confiante de 
que as coisas 
possam mudar, 
em sua encíclica 
Laudato Si’ o 
Papa Francisco 
coloca maior 
ênfase na digni-
dade da pessoa humana, intensificando 
o cuidado da criação. Da mesma forma, 
convencidos de que a condição humana 
está mudando e de que a solidariedade 
internacional é indispensável para a 
paz e a harmonia no mundo, os espe-
cialistas em direitos humanos também 
apelam para um espírito de unidade 
entre indivíduos, nações e organizações 
de direitos civis para criar um ambiente 
favorável às liberdades fundamentais. Os 
especialistas acreditam que o desen-
volvimento sustentável não pode ser 
alcançado se os países não acabarem 
com as desigualdades, não melhorarem 
a governança, não aceitarem as vozes 
da sociedade civil, não se preocuparem 
com o meio ambiente e não respeitarem 
as liberdades civis.
Como Maristas Champagnat, nosso 
envolvimento em atividades e defesa dos 
direitos humanos está em consonância 
com o apelo do XXII Capítulo Geral para 
sermos construtores de pontes. Este 
chamado nos convida a sermos vozes 

proféticas da dignidade e da igualdade 
fundamental de todo o povo de Deus, 
assim como agentes de mudança e 
mensageiros da paz, transformando a 
vida dos jovens através da educação 
integral. Desta forma, nosso compro-
misso com os direitos humanos é parte 
integrante das exigências do Evangelho.
Afirmando que os seres humanos são 
criados à imagem de Deus, a Igreja 
Católica enfatiza sua centralidade como 
“pessoas”, a serem tratados como 
protagonistas em toda a vida econômica, 
social, cultural e política. Portanto, a luta 
contra as estruturas sociais injustas está 
no centro da ação pastoral da Igreja. A 
partir desta perspectiva, a Igreja exorta 
os governos a defender e promover os 
direitos humanos, criando um ambiente 
social que ofereça aos cidadãos a pos-
sibilidade de exercer verdadeiramente 
seus direitos humanos e cumprir seus 
deveres correspondentes.

Ir. Francis Lukong
Secretariado de Solidariedade

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/pt/10-de-dezembro-dia-dos-direitos-humanos-2/

