
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Ano XV - Número 761 | 5 de JANEIRO de 2023

NOTÍCIASMARISTAS
ÁFRICA CENTRO-LESTE 

SALVAGUARDA E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS NA PROVÍNCIA

23 líderes da Província da África Centro-Leste se reuniram, de 
12 a 15 de dezembro, na cidade de Kigali, Ruanda, para dialo-
gar sobre políticas de salvaguarda e proteção de crianças.

A assembleia marcou a culminância de um percurso de três 
anos com a apresentação da “Política Provincial de Proteção à 
Criança”. Foi uma oportunidade para falar do lançamento des-
se instrumento e sua aplicação em todos as frentes pastorais e 
comunidades maristas a partir de 2023.

Os irmãos Brendan Geary (Europa Centro-Oeste) e John Ngigi 
(Salesiano), que acompanharam a Província durante esse 
percurso, foram os coordenadores da assembleia. O Ir. Ken 
McDonald, Conselheiro Geral, também esteve presente e 
falou sobre os padrões maristas e as melhores práticas em 

Salvaguarda, enquanto Theresa Mema, defensora dos direitos 
da mulher na República Democrática do Congo, compartilhou 
algumas experiências que permitiram os participantes aumen-
tar a conscientização sobre o tema.

Como observou um Irmão no final do encontro, “a semana foi 
uma experiência, um processo de conscientização, conversão 
e convicção”.

O Irmão Kiko Baeza, Ecônomo Provincial e encarregado da Pro-
teção e Salvaguarda da Criança na Província disse: “Deixamos 
nossa assembleia sabendo que ainda temos um longo caminho 
a percorrer, mas nos comprometemos a fazer de nossos apos-
tolados um porto seguro para as crianças e jovens confiados 
aos nossos cuidados.

2 de janeiro: Irmãos e leigos e leigas da Casa Geral celebram os 206 anos da fundação do Instituto

https://champagnat.org/pt/salvaguarda-e-protecao-das-criancas-na-provincia-da-africa-centro-leste/
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PROVÍNCIA EAST ASIA

ENCONTRO DA FAMÍLIA MARISTA DA PROVÍNCIA

NIGÉRIA

ASSEMBLEIA DA MISSÃO DA PROVÍNCIA

Em 20 de dezembro de 2022, cerca de 
54 líderes da missão marista da Pro-
víncia da Nigéria se reuniram na Casa 

Provincial de Enugu para uma Assembleia 
da Missão com o tema “Olhar além na 
Nigéria marista”. Os objetivos gerais da 
Assembleia foram:
• Considerar as realidades do 

mundo e da missão marista na 
Nigéria de diferentes níveis e mais 
além para oferecer serviços mais 
eficientes e eficazes às crianças e 
jovens;

• Oferecer soluções e caminho a seguir 
em algumas questões importantes 
para a missão marista

A equipe da Pastoral Vocacio-
nal da Província East Asia, 
liderado pela Ir. Rommel C. 

Ocasiones, organizou um encontro 
de leigos e irmãos que foi o 2º En-
contro da Família Marista, realizado 
em 22 de dezembro de 2022 no 
Centro Provincial, em Lagao, Filipi-
nas. Cerca de 77 irmãos e leigos/as 
se reuniram em presença, enquanto 
outros 15, de diferentes partes da 
Província, participaram via Zoom. 
O tema foi “Cuidar e compartilhar 
nossas vocações maristas”.

O encontro foi acessorado pelos diretores do Secretariado 
Irmãos Hoje, os Irmãos Ángel Medina e Lindley Sionosa, que 
envolveram os participantes em um processo de reflexão, 
partilha e celebração da vocação marista. Este evento fez parte 
da celebração do Ano das Vocações Maristas com seu tema: 
Cuidar e Gerar Vida Marista.

O Ir. Lindley apresentou os objetivos da celebração do ano das 
vocações: (1) Redescobrir a paixão original que nos inspirou a 
ser maristas; (2) Promover e nutrir a diversidade da vida ma-

rista e reconhecer e apoiar caminhos vocacionais distintos; (3) 
Fomentar a vocação nos jovens; e (4) Vale a pena ser marista 
hoje. Estes objetivos orientaram o desenvolvimento da reunião.

O evento foi concluído com a certeza de que foi um momento 
enriquecedor e significativo. Quando convidada a refletir sobre 
o grande valor de ser marista hoje, Joy Ferrer Dicto disse: 
“Nossas missões, que continuam a arder, nos impulsionam a 
alcançar mais pessoas e comunidades, tornando Marcelino, 
Maria e Jesus conhecidos de todos. Acredito que este é o 
grande valor de ser marista hoje”.

https://champagnat.org/pt/assembleia-da-missao-da-provincia-da-nigeria/
https://champagnat.org/pt/encontro-da-familia-marista-da-provincia-east-asia/
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De 16 a 24 de dezembro, os 
Maristas da Colômbia (Pro-
víncia Norandina) realizaram 

atividades natalinas nas obras 
sociais “Coração sem Fronteiras” 
(em Maicao), no Centro de Serviço 
Pastoral “Casa Loma” e no Centro 
Comunitário Champagnat “La Paz” 
(em Bogotá).

Como parte do projeto “Um coração 
sem fronteiras”, em Maicao, vários 
irmãos e leigos maristas se reuniram 
na casa da comunidade do Projeto 
Fratelli para realizar atividades natalinas em favor de quase 
300 crianças de dois bairros periféricos do lugar (La Pista e 
Paiguaxhi). Os irmãos Ernesto da Costa, Hernán Darío Ca-
sanova, Juan Pablo Burgos e Antidio Bolívar acompanharam 
esta missão de Natal.

Por sua vez, o Centro de Serviço Pastoral “Casa Loma” 
promoveu novenas de Natal, momentos de oração, reflexão, 
integração e entretenimento para o benefício de cerca de 
350 crianças e jovens. Alguns pais, voluntários da Escola 
Champagnat em Bogotá e moradores locais participaram das 
atividades. Os irmãos Javier Bometon, Cristian Sandoval e 
Alexnnys Flores acompanharam esta missão de Natal.

Da mesma forma, o Centro Comunitário Champagnat “La 
Paz” também realizou diversas atividades com o slogan 
“Cuidando do planeta no Natal, Jesus vem com alegria e 
prosperidade”. Cerca de 250 crianças, jovens e adultos par-
ticiparam. Como parte das celebrações, durante nove dias, 
os promotores fizeram catequese, artesanato com materiais 
reciclados, atividades recreativas, confraternizações e shows 
com canções de Natal. Eles também refletiram sobre os 
apelos do Papa Francisco em sua Encíclica Laudato Si`. No 
final das atividades, o Centro Comunitário Champagnat deu 
às crianças e jovens um kit escolar em bolsas coloridas como 
lembrete de que, como Champagnat, os maristas também 
amam a terra.

COLÔMBIA

OS MARISTAS REALIZARAM MISSÕES DE NATAL
EM SUAS OBRAS SOCIAIS

A Região América Sul completou 6 anos e, cada dia 
mais, ganha força ao implementar projetos e iniciativas 
que fortalecem a missão marista no Brasil, Argentina, 

Paraguai, Uruguai, Peru, Chile e Bolívia, nas mais diversas 
frentes de atuação. Com o objetivo de dar visibilidade a essa 
caminhada, foi lançado um novo canal de comunicação, o site 
da Região: https://www.regiaoamericasul.org/

Acessando essa página, será possível ler matérias, publi-
cações, assistir vídeos e conhecer outros conteúdos organi-
zados em seções: Região, Conteúdo, Notícias, Família Global e 
Calendário.

Em breve o site ganhará também uma plataforma de trabalho 
colaborativo que auxiliará as equipes em seus projetos.

AMÉRICA SUL

REGIÃO GANHA SITE

https://champagnat.org/pt/os-maristas-da-colombia-realizaram-missoes-de-natal-em-suas-obras-sociais/
https://www.regiaoamericasul.org/
https://www.regiaoamericasul.org/
https://www.regiaoamericasul.org/
https://champagnat.org/pt/regiao-america-sul-ganha-site/
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Em sua mensagem de Natal ao Instituto, o Irmão Ernesto 
destacou o presente de paz que Jesus nos traz. Infeliz-
mente, isso não é uma realidade em muitas partes do 

mundo. É por isso que o Superior-Geral nos convida a “abraçar 
este dom e ser artesãos da paz em nossas comunidades, 
famílias e centros educativos”.
Promovida pelo Secretariado de Solidariedade, Secretariado 
de Educação e Evangelização e pela FMSI, em nível global, a 
campanha é um convite do Instituto Marista para continuar a 
sensibilização em prol das dolorosas realidades que o mundo 
vive (guerras, fome, migração) e agir em favor dos mais neces-
sitados. A “Comunità di Sant’Egidio”, na Ucrânia desde 1991, é 
parceira nesta campanha.

A comunidade de Sant’Egidio na Ucrânia
A infra-estrutura energética da Ucrânia está sob ataque e isso 
deixa milhões de pessoas sem energia. Durante este tempo, 
que é inverno no hemisfério norte, as temperaturas normal-
mente são negativas e o povo ucraíno precisa de apoio.
Como os maristas não estão presentes no país, o Instituto con-
ta com a parceria da Comunidade de Sant’Egidio como canal 
para fornecer a própria ajuda.
Sant’Egidio, desde o início da guerra, já entregou 850 tone-
ladas de ajuda humanitária e distribuiu medicamentos a 150 
instalações médicas ucranianas, localizadas principalmente 
nas regiões leste e sul, as mais atingidas pela guerra. Dois 
armazéns operacionais foram abertos em Lviv e Ivano-Franki-
vsk. De Lviv, a ajuda humanitária é distribuída para todo o país, 
especialmente para as duas regiões mencionadas.

Campanha Marista Global de Solidariedade com a 
Ucrânia
A campanha visa levantar fundos em nível global entre as 

Unidades Administrativas Maristas, escolas, obras sociais e 
instituições. Lançada no Natal de 2022, ela será implemen-
tada durante todo o inverno (até maio de 2023). Os fundos 
serão canalizados a FMSI e transferidos para a Comunidade 
de Sant’Egidio, que o distribuirá à população necessitada. Em 
paralelo, será implementada a coleta de itens na Casa Geral: 
Cobertores e sacos de dormir, roupas quentes, remédios e 
suprimentos médicos. Todos os maristas de Champagnat são 
convidados a rezar pela Paz no mundo nesta época natalícia e 
a agir em favor da população que sofre a guerra.

COMO AJUDAR
FMSI - Trasparent
A sua contribuição pode ser enviada à FMSI através do banco 
ou paypal:

1. transferência bancária
Depósito na conta corrente de:
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus
Banca Etica
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
IBAN: IT81S0501803200000017082033

2. Cartão de crédito / Paypal
http://bitly.ws/y94X

É possível também organizar na própria realidade local uma 
coleta em prol dessa campanha e organizar o envio através da 
Unidade Administrativa.

MARISTS FOR UKRAINE 

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE FUNDOS A NÍVEL 
GLOBAL EM FAVOR DA POPULAÇÃO DA UCRÂNIA

https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
http://bitly.ws/y94X
https://champagnat.org/pt/marists-for-ukraine/
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Com o lema: “Cultivando um 
silêncio fecundo”, Maristas 
da Província da América 

Central realizaram seu retiro 
anual no final de novembro (El 
Salvador) e no início de dezembro 
(Guatemala). O encontro em El 
Salvador se realizou  no centro de 
retiro Hermitage em Mejicanos. 
Este ano, nesse país, além de 29 
irmãos, participaram 10 leigos/as 
maristas, como uma única família 
marista.

Houve 4 dias completos de 
silêncio, reflexão, celebração, 
comunhão e encontros pessoais e grupais entre irmãos. A dinâ-
mica do retiro foi um momento de oração silenciosa no início do 
dia, dirigida pelo Irmão Xavier Barceló, membro da equipe de 
Formação Permanente da Administração Geral.

À tarde, outro momento de oração com o olhar silencioso de 
Maria que sempre convidava os participantes a olhar para seu 

Filho Jesus, para a realidade e para a comunidade. Os partici-
pantes também participaram de uma oficina de oração. A Euca-
ristia motivou os irmãos e leigos a acolherem o que haviam 
vivido e a encerrarem o dia com uma maior vocação marista.

“O silêncio, a oração e a contemplação seriam a síntese do 
retiro deste ano de 2022”, enfatizou o irmão Rodrigo Cuesta.

AMÉRICA CENTRAL

RETIRO PROVINCIAL

BRASIL CENTRO-SUL

ASSEMBLEIA E RETIRO DA PROVÍNCIA

Quase 80 pessoas, entre Irmãos e Leigos Maristas, 
estiveram reunidos para a Assembleia Provincial 
2022 da Província Brasil Centro-Sul, que se 

realizou em Florianópolis, no começo de dezembro. O 
encontro foi uma oportunidade para refletir sobre as 
principais iniciativas na área de Identidade, Missão e 
Vocação, da Organização Religiosa e das Frentes de 
Missão. E também de reforçar as Prioridades da Provín-
cia para o Triênio.

Confira a notícia com os destaques e depoimentos de 
alguns participantes.

Logo após a Assembleia, os Irmãos da Província con-
tinuaram no local participando do Retiro, animado pelo 
Ir. Óscar Martín, Conselheiro-Geral, link com a Região América 
Sul. Os participantes puderam celebrar juntos a cerimônia de 
Primeiros Votos do Ir. José Augusto Wendler e Votos Perpétuos 

do Ir. Edicarlos Coelho, além da Renovação de Votos dos Irmãos 
Bruno Marcondes, Carlos Henrique Oliveira, Nathan Costa e 
Rafael Fernandes.

https://maristasac.org/home/
https://maristasac.org/home/
https://maristasac.org/home/
https://champagnat.org/pt/retiro-provincial-da-america-central/
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/noticia/assembleia-provincial-discute-prioridades-do-trienio/
https://champagnat.org/pt/assembleia-e-retiro-da-provincia-brasil-centro-sul/
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EUROPA

ENCONTRO DE IRMÃOS COM MENOS DE 60 ANOS

Cerca de 50 Irmãos Maristas com menos de 60 anos, das 
5 Províncias Maristas da Região Europa, reuniram-se 
na Casa Geral, em Roma, Itália, de 6 a 11 de dezembro, 

com o objetivo de encorajar a sua caminhada vocacional diária 
e de partilhar juntos como parte da Europa Marista.

Numa mensagem vídeo, o Irmão Ernesto Sanchez, Superior 
Geral, saudou os Irmãos da Europa, desde a Austrália, e 
encorajou-os a viver a sua vocação com paixão e coerência. 
“Irmãos, lhes convido a se perguntar como é hoje a nossa 
vida onde estamos, na nossa comunidade, no nosso aposto-
lado, e quão coerentes somos com os valores do nosso apelo 

a sermos maristas. E não esqueçamos que é Maria que nos 
acompanha, que nos inspira”, salientou o Superior-Geral na 
sua mensagem.

A audiência papal, a Missa da Imaculada Conceição com a 
Comunidade da Casa Geral, o encontro virtual com o Ir. Ernesto 
Sánchez, a visita ao Arquivo na Casa Geral, o encontro com os 
responsáveis do Secretariado de Solidariedade, FMSI e CMI, os 
passeios e saídas em grupo e outras atividades reforçaram os 
laços maristas.

“Nós Irmãos nos sentimos chamados a viver o carisma de São 
Marcelino Champagnat com um objetivo 
comum: 0olhar para além’, a partir das 
nossas realidades locais e/ou provin-
ciais”, destacaram, juntos, os participan-
tes do encontro, que teve como slogan 
“Agora é tempo de viver, partilhar e ouvir 
uns aos outros”.

Vale a pena mencionar que a equipe 
de coordenação prepara essa reunião 
desde 2019, e inicialmente se havia 
pensado no Líbano como país anfitrião, 
mas a situação do país não permitiu 
essa escolha.

BRASIL CENTRO-NORTE

RETIRO DA PROVÍNCIA

Cerca de 80 Irmãos Maristas se reuniram em Belo Ho-
rizonte, de 18 a 24 de dezembro, para refletir sobre o 
que é ser Irmão Marista e sobre como seguir confiante e 

perseverante na missão de ser fiel ao ideal de São Marcelino 
Champagnat.

O retiro foi animado pelo Ir. Óscar Martín Vicario, Conselhei-
ro-Geral link com a Região América Sul, com o tema “viver 
apaixonadamente o nosso ser marista hoje”.

Durante o retiro se destacam dois eventos: a oficialização da 
abertura de uma nova comunidade marista, em Januária, estado 
de Minas Gerais, e a profissão perpétua do Ir. Leonardo Stoch, 
que no dia 23 de dezembro abraçou definitivamente a vida con-
sagrada como Irmão Marista (veja o vídeo da celebração).

https://champagnat.eu/
https://youtu.be/w8dKYS1MIGM
https://youtu.be/w8dKYS1MIGM
https://fmsi.ngo/es/
https://champagnat.org/pt/encontro-europeu-de-irmaos-com-menos-de-60-anos/
https://youtu.be/o0cgJ7simXk
https://champagnat.org/pt/retiro-da-provincia-brasil-centro-norte/
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A PROVÍNCIA IBÉRICA CELEBRA A VIDA DOS 
IRMÃOS JUBILARES: 50, 60, 70 E 75 ANOS

FILIPINAS: ENCONTRO DE IRMÃOS E ASPIRANTES 
EM LAKE SEBU

FRANÇA: VIGÁRIO GERAL VISITA A 
COMUNIDADE DE L’HERMITAGE

CAMARÕES: PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. 
YENWONG CYLAS MBIVNJO

IRMÃOS DA CATALUNHA NO MONESTIR DE LES 
AVELLANES

mundo marista

NIGÉRIA: MARISTAS CELEBRAM O ANIVERSÁRIO 
DA CHEGADA DA MISSÃO MARISTA

WEST CENTRAL EUROPE

ASSEMBLEIA PROVINCIAL

De 18 a 20 de novembro, um total de 19 irmãos 
e leigos maristas da Província da West Central 
Europe, assim como 4 irmãos e leigos maristas 

convidados da Província de L’Hermitage, reuniram-se em 
Furth (Alemanha), para a Assembleia Provincial.
Em 15 de agosto, o Irmão Ernesto Sanchez, Superior-Ge-
ral, informou às duas províncias que a atual Província 
West Central Europe se tornará um Distrito dependente da 
Província de L’Hermitage para fins canônicos a partir de 
outubro de 2023.
Após uma primeira reunião dos Conselhos provinciais das 
duas províncias maristas, realizada em Dublin em setem-
bro, esta assembleia marcou uma nova etapa no caminho 
que foi então aberto em comum.
Durante este encontro, os participantes puderam conhecer 
mais sobre as realidades vividas nas duas províncias, com seus 
desafios e prioridades para o futuro. O primeiro passo para a 
nova etapa consiste em fomentar as relações e o conhecimento 
mútuo para consolidar a confiança, com o objetivo de desen-
volver uma colaboração que, a longo prazo, deve permitir o 

desenvolvimento e a continuidade da vida e da missão maristas 
nos países com presença marista, com menos irmãos e mais 
leigos em cargos de responsabilidade.
A segunda parte da reunião permitiu aprofundar os temas a 
serem trabalhados nos próximos meses: comunicação, conti-
nuidade do diálogo, prioridades relativas à missão, elaboração 
dos Estatutos do futuro Distrito, etc.

https://champagnat.org/pt/assembleia-provincial-de-west-central-europe/
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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

MÉXICO OCIDENTAL

RETIRO DA PROVÍNCIA

Cerca de oitenta irmãos da Província 
do México Ocidental se reuniram 
no Spacio LaValla, em Guadalajara, 

Jalisco (México Ocidental), de 26 a 30 de 
dezembro, com o tema “Reavivar o fogo”. 
Embora a reunião tenha sido presencial, 
alguns Irmãos da Província participaram 
virtualmente, através do Zoom.

Durante sua intervenção, o Ir. Luis Enrique 
Rodríguez Santana, Provincial, falou sobre 
“a importância da presença dos Irmãos 
nas obras, seu trabalho na missão e os 
convidou a deixar brilhar sua luz para dar 
vida e esperança”. E enfatizou: “temos 
que trabalhar para que as coisas boas 
aconteçam”. O retiro também contou 
com a presença do Provincial do México 
Central, Ir. Luis Felipe González, que 
compartilhou suas experiências durante o 
terceiro e quarto dia de atividades.

O Retiro foi organizado pela Área de For-
mação de Irmãos que faz parte do Núcleo 
de Carisma e Vida Marista da Província. 
Entre os palestrantes, além dos provin-
ciais, esteve a Irmã Juana Ángeles Zárate 
Celedón, da congregação carmelita do 
Sagrado Coração, que falou sobre o valor 
de ser um Irmão Marista dentro da Igreja 
sinodal a partir de uma visão de escuta, 
diálogo e discernimento para continuar a 
promover a missão.

Dentro das atividades do Retiro, os Irmãos 
refletiram juntos sobre caminhar juntos 
e fazer “vida comunitária a partir da 

perspectiva da sinodalidade e da missão”. 
Eles também compartilharam momentos 
de oração e trabalho por grupos divididos 
em faixas etárias.

O retiro foi concluído com a missa de 
encerramento e a ação de graças pelas 
profissões religiosas dos Irmãos Jubila-
res, que continuam a gerar vida marista 
através de sua identidade e missão.

Os irmãos que celebraram o jubileu de 
Vida Religiosa são:

• 50 anos: Irmãos Mauricio Guerrero 
Lara e Eliseo López Villafuerte.

• 60 anos: Ir. Rafael Herrera López,
• 70 anos: Irmãos Aureliano Brambila 

De la Mora, Francisco Gmo. Casanova 
Incháurreguie, José Antonio Espinoza 
Medina e Juan María Frías Godoy.

• 75 anos: Irmãos Humberto A. Álvarez 
Ruesga, Manuel Luis Hernández 
Gaona e Francisco Javier Toral Mar-
tín del Campo.

Fotos

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://drive.google.com/drive/folders/1dKWQgw2syVbpWx2MCGDbR4lCqHgH1z8k?usp=sharing
https://champagnat.org/pt/retiro-da-provincia-marista-do-mexico-ocidental/

