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NOTÍCIASMARISTAS
XVIII MENSAGEM DA COMISSÃO INTERNACIONAL DA MISSÃO MARISTA 

CATECISMO ESCOLAR, EDUCAÇÃO DA FÉ E CUIDADO SACRAMENTAL 

A XVIII mensagem da Comissão 
Internacional da Missão Ma-
rista, com o título “Catecismo 

escolar, educação da fé e cuidado 
sacramental”, destaca a “prática 
evangelizadora” dos maristas nas 
suas obras educativas, com o objetivo 
de transmitir o amor de Deus, dando 
a conhecer e a amar a Jesus Cristo.

A mensagem, escrita por Leonar-
do Humberto Soares em nome da 
Comissão Interna-
cional da Missão 
Marista, enfatiza 
a necessidade de 
“construir comuni-
dades educativas 
que conciliem fé, 
cultura e vida  em 
meio a um mundo 
turbulento e com 
diferentes realida-
des emergentes”. 
E da mesma 
forma, lembra “como a missão marista se sustenta, desde a 
sua origem, em ações que promovem e se articulam com a 
catequese, a educação na fé e o cuidado sacramental “.
No documento, Leonardo, Secretário Executivo da Região Amé-

rica Sul, exorta aos maristas diante das “dores da sociedade e 
desafios da catequese”, colocando algumas perguntas:
• Como podemos envolver as famílias no caminho de fé de 

seus filhos?
• Como podemos usar a tecnologia para abrir novos espaços 

de reflexão sobre a religiosidade?
• Como criar uma experiência acolhedora em um caminho 

de formação religiosa que responda aos nossos tempos de 
mudança?

A mensagem propõe aos maristas o desafio de assumir, em 
relação ao tema da catequese, as diversidades dos países 

■  De segunda a sexta-feira, se reúne, na Casa Geral, a 
Comissão Internacional da Missão Marista. A equipe, liderada 
pelo Vigário-Geral, Irmão Luis Carlos, conta com a partici-
pação de vários membros da Administração Geral e outros 
que representam regiões e frentes da missão marista.
■  O Ir. João Carlos do Prado, Conselheiro-Geral, acompan-

hou o retiro anual da Província México Central, de 2 a 6 de 
janeiro.
■  O Ir. Lindley, diretor adjunto do Secretariado Irmãos Hoje, 
está nas Filipinas acompanhando os jovens irmãos na retoma-
da das atividades do MAPAC, centro de formação do post-no-
viciado das regiões da Ásia e Oceania.
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onde estamos e buscar uma resposta específica para o local, 
compreendendo a dimensão global. Considerando que “nasce 
dessa perspectiva uma catequese como um mosaico de vários 
rostos específicos, mas que encontram a unidade num sem-
blante de Jesus Cristo.”

A Comissão Internacional convida os leitores a ler e adaptar 
os princípios e reflexões apresentados na Mensagem ao seu 
próprio contexto. E pede a todos os irmãos e leigos maristas 
para “continuar a construir lares de luz e envolver-nos com 
paixão na criação de um estilo de vida de família aberto a 
todos, como Maristas de Champagnat”.

A Comissão Internacional, formada por irmãos e leigos, assu-
miu a tarefa de refletir sobre a centralidade da missão marista 
no mundo de hoje.

Se você quiser compartilhar suas ideias, reflexões ou expe-
riências com a Comissão após esta mensagem, pode escrever 
para o e-mail fms.cimm@fms.it

Neste link, encontrará todas as mensagens que a Comissão 
publicou a partir de janeiro de 2021.

PDF: English | Español | Français | Português

O Ir. Balbino Juárez, que morreu em junho passado, foi 
um dos convidados para discutir este tópico com o grupo. 
A Comissão recorda sua vida e agradece o dom de sua 
vida fecunda e plena, fazendo sempre o bem com abun-
dância, entregando-se às crianças e jovens e oferecendo 
um exemplar serviço de formação catequética à Igreja na 
América Latina.

UNICEF informou em 2019 que 70% dos jovens em todo 
o mundo são vítimas de violência on-line, cyberbullying 
e assédio digital. Estes dados aumentaram ulteriormen-

te graças ao contexto pandêmico. Como uma necessidade 
emergente da época, o escritório de proteção das crianças e 
jovens da Província da East Asia conectou-se com a instituição 
CyberguardiansPH para promover o treinamento em segurança 
cibernética dado pela ASEAN Foundation e Microsoft. Os par-
ticipantes foram certificados como treinadores em segurança 
cibernética, após a conclusão do programa.
A partir da meta inicial de 300 jovens desfavorecidos, os 
instrutores maristas de segurança cibernética foram capazes 
de ajudar um total de 425 jovens. Os diversos encontros de 
treinamento aconteceram na Marcellin Foundation, Notre Dame 
of Marbel University, Notre Dame of Dadiangas University, 
Holy Cross Parish Calumpang e St. Nino Parish of the Diocese 
de Marbel, nas Filipinas.

O referido programa foi projetado para que os jovens partici-
pantes tomassem consciência das atuais ameaças on-line que 
afetam as crianças e os jovens; apreciassem a importância 
da segurança cibernética e da comunidade para capacitar os 
jovens e para engajar os participantes do programa a tomar 
medidas para co-criar um ciberespaço mais seguro para as 
crianças e os jovens.

PROVÍNCIA EAST ASIA

ESPECIALISTAS MARISTAS DE CIBERSEGURANÇA
AJUDAM 425 JOVENS
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PROVÍNCIA NORANDINA

RETIRO DOS IRMÃOS

Os Irmãos da Província Norandina, setor Venezuela, reuniram-se, de 19 a 23 
de dezembro, na Casa de Encontro Marista de Los Teques, onde viveram seu 
retiro espiritual anual centrado em “O caminho da espiritualidade em nossa 

vocação marista”, dirigido pelo Ir. Patricio Pino, da Província de Santa Maria de los 
Andes.

No final da reunião, durante a Eucaristia de envio, os irmãos Andrés Robles e Michael 
Anamá renovaram seus votos religiosos por um ano. Nesta mesma celebração, o 
irmão John Arrieta compartilhou suas motivações para a nova experiência de missão 
que realizará em Gana, por três anos.
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Os membros do Conselho Executivo 
dos 12 colégios maristas e das Áreas 
de Animação do Setor Chile estão 
se reunindo em Limache de 9 a 12 
de janeiro para analisar seu papel 
como líderes maristas. O Provincial 
de Santa María de los Andes, Irmão 
Pablo González, falou sobre o “Papel 
do líder na vida e missão maristas no 
atual cenário educacional”.

WeSt africa
O Ir. Yenwong Cylas Mbivnjo, no 
dia 20 de dezembro, fez a profissão 
perpétua no Instituto. A cerimônia se 
realizou em Camarões.

coMpoStela > peru
Um grupo de estudantes da Univer-
sidad Pontificia de Salamanca iniciou 
o ano na selva amazônica do Peru, 
onde participa numa experiência 
de voluntariado para a formação de 
professores para 8 comunidades 
nativas locais. Regressam à Espanha 
no começo de fevereiro.

BraSil centro-norte
Será realizada de 23 a 28 de janeiro 
a primeira sessão de 2023 da Escola 
Vocacional Marista. Tem o objetivo 
de oferecer formação teórica viven-
cial para animadores vocacionais. 
Terá como temáticas: Juventudes 
– concepções e conceitos; um olhar 
latino-americano para a Animação 
Vocacional; Consciência e Cuidado 
de Si na Animação Vocacional; Escu-
tas das Juventudes e Planejamento 
para a Animação Vocacional.

MÉXICO OCIDENTAL

RETIRO DO SETOR MARISTA DO HAITI

De 25 a 30 de dezembro, os Irmãos Maristas do Haiti (Província do México 
Ocidental) realizaram seu Retiro Setorial. Trinta e três Irmãos e sete noviços 
estiveram presentes e dedicaram-se à oração, reflexão e meditação.

Em 29 de dezembro, durante o retiro, o Irmão Mayliko Livette pronunciou seus votos 
perpétuos com sua família e convidados.

A celebração, 
cuja mensa-
gem central 
era “para nos 
encorajar a fixar 
nossa atenção 
em Jesus”, foi 
celebrada pelo 
padre Jean Ma-
rie Bontemps, 
padre redento-
rista.

https://www.fmsnor.org/
https://champagnat.org/pt/retiro-dos-irmaos-na-provincia-norandina/
https://maristas.org.mx/haiti/
https://maristas.org.mx/
https://maristas.org.mx/
https://champagnat.org/pt/retiro-do-setor-marista-no-haiti/
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PERU

MARISTAS DE SULLANA AO LADO DE CRIANÇAS
E JOVENS COM DEFICIÊNCIA

"Acolhemos com satisfação 
sua proposta de enviar 
dois irmãos para dirigir 

uma escola para surdos-mudos em 
sua cidade. Ela se encaixa perfeita-
mente no plano de nossa instituição, 
que é inteiramente dedicada à 
educação das crianças em qualquer 
situação em que elas se encontrem” 
(Marcelino Champagnat, carta 323 
– 22 de janeiro de 1840).

Como a visão que Marcelino tinha 
em La Valla, sonhamos, em Sullana, 
Peru, com um projeto que promove 
os direitos humanos em um am-
biente onde proporcionamos canais 
de integração, educação e desen-
volvimento para crianças, jovens e 
famílias em uma situação especial 
de exclusão social.

Educação inclusiva significa que todas as crianças e jovens, com 
ou sem deficiência, aprendem juntos nas diversas instituições 
de ensino regular com apoios adequados; isto, com o objetivo 
de reduzir as barreiras de aprendizagem para que todos tenham 
oportunidades de receber uma educação de qualidade, respei-
tando diferentes habilidades, gerando espaços de abertura que 
motivem a participação ativa de seus membros.

Ao lado de crianças e jovens com deficiência
Sob este princípio, a escola “San José Obrero” de Sullana tem 
estado envolvida nesta tarefa educacional, desenvolvendo várias 
atividades e estratégias que são muito úteis para alcançar um 
aprendizado significativo e de qualidade, onde as diferentes 
habilidades e necessidades educacionais de crianças e jovens 
com deficiência são consideradas e respeitadas.

Mais de quinze anos se passaram desde que tivemos a satis-
fação de compartilhar a vida com as primeiras crianças surdas e 

cegas em nossa Instituição de Ensino. Durante este tempo, acu-
mulamos experiência e conhecimento na educação de crianças 
com necessidades educacionais especiais, especificamente nas 
áreas de deficiência auditiva e visual.

É com satisfação que olhamos para nossa história, hoje, e 
mostramos as conquistas e o progresso de alguns de nossos 
filhos que já foram nossos alunos e hoje pregam com atitude e 
exemplo, perseverança e o bom espírito de que “tudo é possível 
se você se dedicar a isso”, como diz Milagros Cruz Arrese, nossa 
ex-aluna que agora está estudando Direito na Universidade.

Professores e alunos comprometidos
Comprometido com a busca de iniciativas e propostas inovado-
ras, este projeto desenvolve uma série de atividades destinadas a 
alcançar entre nossos alunos, sem deficiências, a aprendizagem 
da linguagem de sinais para a comunidade surda e a leitura e 
escrita em braile para cegos, tudo com o objetivo de continuar a 
reduzir as barreiras de comunicação tanto no ambiente educa-

O Colégio San José Obrero em Sullana, Peru, da Província de Santa Maria de los Andes, comemorou, durante o ano passado, 50 
anos de atividade. Em 2007, a escola inaugurou a “Sala Montagne” e abriu suas portas às crianças cegas. Em coincidência com 
o final das celebrações pelo meio século de vida do Colégio, o Irmão Bernardino Pascual Juárez compartilha abaixo o caminho 
educacional percorrido com uma atitude plena de alegria e satisfação a nível pessoal, comunitário e cívico.

https://champagnat.org/pt/maristas-de-sullana-ao-lado-de-criancas-e-jovens-com-deficiencia/
https://champagnat.org/pt/colegio-san-jose-obrero-celebra-50-anos-de-servico-aos-necessitados/
https://champagnat.org/pt/colegio-san-jose-obrero-celebra-50-anos-de-servico-aos-necessitados/
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FILIPINAS: MARIST ASIA PACIFIC CENTER

FIJI: COMUNIDADE MARISTA DE SUVA CELEBRA O 
ANIVERSÁRIO DO INSTITUTO

GANA: POSTULANTADO, AHWIREN

MADAGASCAR: PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. 
RASANDRATRINIAINA LANTOHERY ANGELIN, EM 
FARATSIHO

ÍNDIA: MARCELLIN TRUST – OPERATION 
RAINBOW PROJECT

mundo marista

TAILÂNDIA: PROGRAMA SECUNDÁRIO PARA 
MIGRANTES

cional quanto fora dele. Desta forma, esta-
mos reduzindo todas as formas de exclusão 
e marginalização com estas crianças menos 
favorecidas.

Consequentemente, o projeto “Melhoramos 
a comunicação para encurtar barreiras e 
abrir novos caminhos” procura melhorar 
a comunicação entre todos os membros 
da comunidade educacional através do 
aprendizado da leitura e escrita em braile 
e da linguagem de sinais, uma forma de 
transcender no tempo e no espaço. Crianças 
e jovens já estão comprometidos, volunta-
riamente, a sentir e experimentar em sua 
própria carne o que as crianças com deficiências podem sentir 
e experimentar. Esta é uma situação nova e desafiadora que, no 
espírito de São Marcelino Champagnat, atendemos com alegria:

1. Promovemos a participação de estudantes, mais ou 
menos em número de 100, para assumir vários papéis de 
liderança, que geram mudanças no campo da educação 
inclusiva, a fim de alcançar uma melhor comunicação-so-

cialização entre estudantes regulares e 
estudantes com deficiência visual.
2. Compartilhamos o projeto de forma 
responsável com os pais para assegurar 
sua implementação.
3. Incorporamos atividades básicas 
de alfabetização em braile e linguagem de 
sinais (saudações e nomes) nas sessões de 
aprendizagem, onde todos os alunos fazem 
a mesma atividade, da mesma maneira, ao 
mesmo tempo e com os mesmos materiais.
4. Coletamos e divulgamos infor-
mações confiáveis de estudantes com de-
ficiências que passaram por nossa escola 
como forma de incentivo.

É um momento oportuno para agradecer a Deus através do 
grande Mestre e Professor de todas as crianças, Marcelino 
Champagnat. Agradecemos a Deus por sua presença e proteção 
sobre irmãos, professores, jovens, crianças e famílias que hoje 
compartilham dessas alegrias institucionais maristas.

Ir. Bernardino Pascual Juárez
Província Santa María de los Andes, Peru

https://champagnat.org/pt/maristas-de-sullana-ao-lado-de-criancas-e-jovens-com-deficiencia/
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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

"Eu sou o pão vivo que desceu do céu; quem comer 
deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é o 
meu próprio corpo. Eu o darei pela vida do mundo” (Jo 

6,51).
Se dermos uma olhada nos direitos das crianças, veremos que 
um deles é o direito à alimentação. A Convenção sobre os Dire-
itos da Criança nos apresenta todo um catálogo de elementos 
que devemos levar em conta quando nos referimos às crianças 
e como delas nos aproximar e à sua realidade.
Como Maristas de Champagnat, unimo-nos a esses princípios 
que, como cidadãos do mundo, estão marcados em nós. E 
não apenas nos unimos, mas queremos torná-los realidade, 
abordando-os a partir dos valores cristãos e maristas.
As Nações Unidas, quando falam de “criança”, o fazem para se 
referir àqueles que não atingiram a idade de dezoito anos. Nós, 
maristas, estendemos essas considerações a outras pessoas 
vulneráveis   em nossas sociedades. Além disso, e embora 
não sejamos um Estado Membro representado diretamente 
na ONU, queremos nos envolver no cumprimento dos direitos 
universalmente reconhecidos a partir de nossas realidades 
concretas e em nível institucional. Junto com os Estados, 
também nos comprometemos a respeitar os “direitos enuncia-
dos… e sua aplicação a cada criança” que nos é confiada em 
nossas obras educativas. Também fazemos questão de tomar 
“todas as medidas adequadas para garantir que a criança 
esteja protegida” sempre e em todos os lugares e situações. 
Queremos continuar escutando “o grito das crianças e dos jo-
vens, especialmente daqueles sem voz e sem lar” (XXII Capítulo 
Geral).
Temos consciência de que nosso compromisso com a trans-
formação do mundo é mais atual e necessário do que nunca. 
A realidade de milhões de meninos e meninas passa pela má 
alimentação. São muitas as presenças maristas que trabalham 
para oferecer uma melhor alimentação às crianças e jovens em 
nossos centros educativos. Basta conhecer ou visitar alguma 
destas obras para perceber o grande trabalho que já está a ser 
desenvolvido. Mas, podemos continuar a ser uma presença 
significativa entre os mais necessitados? Todos nós sabemos 

a resposta. Sim, podemos e devemos ser fiéis ao carisma que 
nos foi confiado pelo Espírito Santo por meio de Marcelino. 
Sim, podemos e devemos continuar a trabalhar pelos mais 
vulneráveis. Sim, podemos e devemos continuar a desenvolver 
iniciativas que respondam às necessidades, inclusive alimenta-
res, das crianças e jovens do nosso entorno.
O Ir. Ernesto, em sua circular Lares de luz faz uma bela re-
ferência às comunidades. Convida-nos a ser “verdadeiramente 
lares de luz que cuidam da vida e geram vida nova”. E nos 
convida a fornecer os meios para alcançá-lo para que nossas 
comunidades (poderíamos entendê-lo em sentido amplo, como 
comunidades educativas) sejam um espaço onde possamos 
responder às necessidades espirituais, e também materiais, 
daqueles que estão a nossa razão de ser, daqueles que são a 
centralidade da nossa missão: as crianças e os jovens.
Sim, nossa missão como educadores cristãos envolve ajudar 
a conseguir uma alimentação digna e adequada para todos os 
meninos e meninas que frequentam nossas obras. Além disso, 
e seguindo o desejo do nosso fundador, queremos também 
assegurar o “alimento espiritual” para cada um deles. Conven-
cidos de que Jesus, o Cristo, é “o pão vivo descido do céu”, 
continuamos empenhados em “tornar Jesus Cristo conhecido e 
amado”, como Marcelino pedia a todos os Maristas.

Ir. Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidariedade

SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE 

DIREITO DA CRIANÇA À ALIMENTAÇÃO
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