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NOTÍCIASMARISTAS
PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA 

SIMPÓSIO MARISTA ANUNCIADO PARA DICIEMBRE

Um novo evento no calendário ma-
rista foi agendado esta semana em 
Roma. É um “Simpósio Marista” a 

ser realizado na Casa Geral no início de 
dezembro de 2023 sob o título “Fontes & 
Mananciais”.

É uma iniciativa da Comissão Internacio-
nal do Patrimônio Espiritual Marista, com 
o apoio do Conselho Geral e do Secre-
tariado Irmãos Hoje. Será um evento 
importante porque reunirá palestrantes 
e participantes de diferentes partes do 
mundo marista.

■  Na segunda e terça-feira realizou-se, em Paris a reunião 
da equipe de administração do Bureau International Catholic 
de la Enfance, que contou com a participação do ir. Ángel 
Diego. Diretor do Secretariado de Solidariedade. Em seguida, 
estará alguns dias em Genebra, onde encontra várias entida-
des parceiras no campo da solidariedade.
■  De segunda a quarta-feira, os diretores do Secretariado 
Irmãos Hoje, participaram do encontro da equipe Irmãos Hoje 
do Arco Norte, que se realizou em Guatemala.
■  Terminou na terça-feira, a Assembleia Regional dos Con-
selhos Provinciais da África. Estiveram presentes, da Adminis-
tração Geral, os Irmãos Ernesto, Superior Geral, os conselhei-
ros links para a região, Ken e Óscar, Ir. Jorge, Ecônomo Geral, 
e o Ir. Ir. Gregorio, assistente do Ecônomo Geral e Gerente de 
Projetos do Plano Estratégico da Administração Geral.
■  Na terça-feira, os Irmãos Óscar, Conselheiro-Geral, e 
Valdícer, diretor de CMI, participam da reunião do Conselho 
do Projeto Fratelli, na Casa dos Irmãos de La Salle.
■  Na quarta-feira, realizou-se, virtualmente, o encontro do 
Comitê Executivo da Rede Marista de Solidariedade Interna-
cional, com a presença dos diretores do Secretariado, Irmãos 
Ángel Diego e Francis. A equipe prepara as próximas reuniões 

dos 5 grupos de trabalho e encontros regionais.
■  De quinta-feira a sábado, realiza-se, em Lisboa, um encontro 
com representantes dos 4 ramos da Família Marista em preparação 
para o Encontro Internacional de Jovens Maristas, em julho próximo. 
Representando o Instituto, estarão presentes os Irmãos José Sánchez 
e Mark, do Secretariado de Educação e Evangelização.
■  Na quinta-feira começa, no Rio de Janeiro, o 3º Congres-
so Nacional da Pastoral Juvenil Marista do Brasil. Os Irmãos 
Ernesto, superior Geral, e Luis Carlos, Vigário-Geral partici-
pam através de mensagens registradas. No sábado, partici-
pam virtualmente os Irmãos José e Mark do Secretariado de 
Educação e Evangelização.
■  No mesmo dia, começa na Guatemala a Assembleia 
Regional do Arco Norte, que terminará dia 31. Participam, do 
Conselho Geral, os Irmãos Luis Carlos, João e Ken, conselhei-
ros links com a Região.
■  O Ir. Ángel Diego se encontrará, na sexta-feira, com 
representantes de Norandina, para organizar a realização do 
Exame Periódico Universal relativo à Colômbia.
■  No domingo, o Ir. Ben, Conselheiro-Geral, participará do 
encontro do Comitê que prepara o Estatuto do futuro distrito 
de West Central Europe.

administração geral
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De acordo com o presidente do Comitê de Planejamento, Ir. 
Michael Green, o simpósio dará uma importante contribuição 
para a preservação e o aumento da vitalidade e da integridade 
do caminho marista para o futuro.

“Esperamos reunir um amplo e rico grupo de maristas, pessoas 
envolvidas em pesquisa, na elaboração de textos, animação, lide-
rança e formação”, disse o Ir. Michael, que é membro da Comissão 
Internacional do Patrimônio desde sua criação, há vinte anos.

O Ir. Michael mencionou que tanto a Comissão quanto o 
Conselho Geral sentem que este é um evento cujo momento 
oportuno é agora.

“O título do Simpósio Marista 2023 é Fontes & Mananciais. 
Os tópicos cobrirão a história e a espiritualidade maristas, 
educação e formação, liderança e animação da missão e da 
vida marista em geral”, explicou o Ir. Michael.

“A natureza e a estrutura do simpósio serão iguais a uma típica 
conferência acadêmica ou profissional de alguns dias. A cada 
dia haverá várias apresentações e alguns seminários, assim 
como a oportunidade para as pessoas dialogarem, conhece-
rem-se e criar trabalho em rede”.

Um elemento muito importante que os organizadores têm em 
mente é convidar acadêmicos jovens e emergentes, formado-

res e futuros líderes maristas para que tenham a oportunidade 
de se encontrar face a face com os autores, pesquisadores e 
animadores maristas mais experientes.

“Por esta razão, será um evento presencial e não virtual”, disse 
o Ir. Michael, acrescentando que “os vídeos das palestras e os 
textos traduzidos estarão disponíveis posteriormente, mas o as-
pecto importante desta dinâmica é que as pessoas se reúnem 
de maneira presencial.”

A Comissão espera que o Simpósio Marista se torne um 
evento regular do calendário marista internacional. No momen-
to, já estão programados dois simpósios: o primeiro, este ano 
em Roma (4-9 de dezembro), e o segundo, em abril de 2025, 
provavelmente em l’Hermitage, na França.

Nas próximas semanas, o Comitê de Planejamento espera 
receber adesões de possíveis palestrantes para o Simpósio de 
2023.

O Irmão Michael mencionou que, embora alguns oradores 
tenham sido confirmados, ainda há espaço para outros. As 
pessoas interessadas podem contatar diretamente o Ir. Michael 
através desse endereço: michael.green@marists.org.au

As inscrições para participar do simpósio marista serão aber-
tas em breve.

https://champagnat.org/pt/sources-and-streams-simposio-marista/
https://champagnat.org/pt/sources-and-streams-simposio-marista/
https://champagnat.org/pt/sources-and-streams-simposio-marista/
mailto:michael.green%40marists.org.au?subject=
https://champagnat.org/pt/sources-and-streams-simposio-marista/
https://champagnat.org/pt/simposio-marista-anunciado-para-diciembre-2/
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COREIA DO SUL

COMUNIDADE DOS IRMÃOS MARISTAS JECHON

A comunidade marista 
em Jechon, Coreia 
do Sul, da Provín-

cia East Asia, foi aberta 
em 2004, na Diocese de 
Wonju. Uma característica 
interessante do lugar é 
que dois lugares consi-
derados no país como 
“lugares santos” ficam 
muito perto da comunida-
de. O santuário de Baeron 
é um dos mais importan-
tes por causa de seu grande significado 
espiritual como a primeira fonte da 
propagação do catolicismo na Coréia. 
Ele também serviu como um esconderijo 
usados pelos cristãos para sobreviver, 
escapando assim da perseguição de 
1866. Em 1904 foi construída a igreja 
de Yongsomak, que continua sendo uma 
das igrejas mais antigas do país.

A comunidade de Jechon é formada 
por três irmãos: Timothy Song, Anthony 
Choi e Abraham Kang. Eles se esforçam 
para descobrir a presença de Deus na 
natureza, para respeitar e cuidar uns dos 

outros e para construir uma comunidade 
amorosa que acolhe outras pessoas 
enquanto testemunham o amor de Deus 
a eles.

O apostolado da comunidade tem 
diferentes frentes: durante o verão os 
Irmãos dirigem uma casa de retiro que 
recebe várias tipologias de pessoas, mas 
especialmente alguns grupos de crianças 
e jovens que escolher ter seus retiros em 
meio à natureza. A comunidade tem a 
tarefa de limpar, lavar, cozinhar e apoiar 
os grupos que utilizam as instalações da 
casa.

Os Irmãos também trabalham 
na horta, no terreno ao redor de 
sua casa e, ao fazê-lo, mantêm 
vivo o desejo de São Marcelino 
e o incentivo para que os Irmãos 
amem e façam trabalho manual.

Durante o inverno, os membros 
da comunidade se juntam à 
comunidade de Chungju para 
trabalhar junto com pessoas 
com alguma deficiência, reali-
zando em diferentes trabalhos 
artesanais. Essas pessoas são 
ex-alunos do centro de treina-
mento vocacional marista para 
jovens com deficiência intelec-
tual.
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De 18 a 20 de janeiro, o reitor Ir. 
Evilázio Teixeira e o vice-reitor da 
PUCRS, Ir. Manuir Mentges, partici-
pam do XXI Colóquio Internacional 
de Gestão Universitária, realizado 
na cidade de Loja, no Equador, que 
teve como tema Desafios da Gestão 
da Educação Superior na América 
Latina e Caribe pós-pandemia: 
Inovação, Integração e Intercultu-
ralidade. 

líderes maristas

Todos os anos, a Região da 
Europa promove a formação para 
equipes de direção, realizadas 
em várias etapas durante o ano. 
O grupo desse ano está vivendo a 
segunda semana, durante a qual 
se tenta definir como teria que 
ser um líder, que qualidades teria 
que ter.

américa central

Este ano os maristas da Província 
celebram 100 anos de presença 
nessa parte do Continente. O Ir. 
Hipólito Pérez, provincial, acaba de 
mandar uma vídeo-mensagem para 
essa celebração.
https://youtu.be/fVvrfG0ft0Y

europa

O Conselho de Missão da região 
se reuniu em Godella (Valência), 
em ocasião da Assembleia de 
Coordenação da Região, para 
analisar a ação educativa nas 5 
províncias do continente, revisar 
e determinar ações conjuntas 
para seguir trabalhando em rede 
e avançando juntos.

https://champagnat.org/pt/comunidade-dos-irmaos-maristas-jechon/
https://champagnat.org/pt/comunidade-dos-irmaos-maristas-jechon/
https://youtu.be/fVvrfG0ft0Y
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FILIPINAS

75 ANOS DE PRESENÇA MARISTA

Foi em 1948, quando quatro 
irmãos americanos pioneiros 
chegaram nas Filipinas e 

inauguraram a missão marista 
em Cotabato. Em 2023, portanto, 
celebram-se 75 anos de presença 
marista no país. Um artigo tirado 
do livro “Daring in Hope. Fifty 
Years of Marist Presence in the 
Philippines”, cujo texto replicamos 
abaixo, explica como os irmãos 
americanos chegaram às Filipinas.

“Em 1945, logo após os invasores japoneses terem 
deixado o país, especialmente em Mindanao, os Irmãos 
Maristas receberam um apelo urgente dos Padres Oblatos. 
O apelo visita ajudar a levar os benefícios da educação 
católica às crianças que viviam na diocese de Cotabato, 
localizada em uma das ilhas mais ao sul do arquipélago 
filipino.
Em resposta a este apelo, o Ir. Louis Omer Duprez, então 
Provincial da Província dos Estados Unidos, voou para Co-
tabato, em 1947, para verificar as condições naquele lugar 
longínquo. Ele escreveu a seguinte nota: ‘Medido em termos 
de instalações de ensino ou de valor material, Cotabato é 
um dos pontos mais desesperados da face da terra. Mas o 
povo é bom e a necessidade do ensino católico é grande. 
Trabalhando com os bons Padres Oblatos, há uma grande 
oportunidade para o trabalho apostólico entre números 

https://champagnat.org/pt/75-anos-de-presenca-marista/
https://champagnat.org/pt/75-anos-de-presenca-marista/
https://champagnat.org/pt/75-anos-de-presenca-marista/
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SAMOA: ST JOSEPH’S COLLEGE, ALAFUA, SAMOA 
PESSOAL

STADOS UNIDOS: PRIMEIRO ENCONTRO ANUAL DE 
JOVENS DAS ESCOLAS MARISTAS.

ÁFRICA DO SUL: SACRED HEART COLLEGE 
JOHANNESBURG

AUSTRÁLIA: COMUNIDADE LAVALLA200> DE 
MOUNT DRUITT

BRASIL: COMUNIDADE DO COLÉGIO 
PARANAENSE, CURITIBA

mundo marista

PERU: ENCONTRO DE IRMÃOS DO PÓS-NOVICIADO 
DA REGIÃO AMÉRICA SUL

incontáveis de filhos de Deus em uma terra que 
quase parece ter sido esquecida’.
O Conselho Provincial dos Estados Unidos aprovou 
o estabelecimento da Missão ,e em 1948, foi feito 
um chamado para que voluntários servissem nesta 
nova e distante frente missionária. De uma série 
de voluntários, quatro Irmãos foram selecionados 
para formar o núcleo desta primeira Missão. Entre 
eles estavam os irmãos Maurus James Doherty, 

da St. Ann’s High School de Nova Iorque; Peter Leonard 
Thommen, da Central High School of Lawrence, Mass; 
Humbert Damian Teston, também da St. Ann’s HS, 
e  Herbert Daniel, da St. Agnes High School, de Nova 
Iorque.
Com a criação da Notre Dame High School em Cotabato, 
a Província dos Estados Unidos iniciou sua primeira 
atividade missionária no exterior”.

https://www.maristbr.com/
https://champagnat.org/pt/75-anos-de-presenca-marista/
https://champagnat.org/pt/75-anos-de-presenca-marista/
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L'HERMITAGE

PROJETO DOS MARISTAS DA CATALUNHA E EDELVIVES PARA 
PREVENIR O ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Em 19 de janeiro, os 
Maristas da Catalunha 
e a Fundação Edelvives, 

da Província de L’Hermitage, 
apresentaram o projeto “Rom-
per el silencio” (Quebrar o 
Silêncio). Trata-se de um con-
junto de material pedagógico 
para sensibilizar crianças e 
jovens sobre o abuso sexual e 
evitar que sejam atingidos por 
ele. O projeto foi exposto no 
Palau Macaya, em Barcelona, 
com a participação de mais de 
100 pessoas que trabalham 
no campo da infância.

O Irmão Gabriel Villa-Real, 
Provincial de L’Hermitage, 
expressou sua satisfação por 
poder apresentar este projeto 
à Sociedade, reforçando a 
consciência das crianças e jovens no âmbito da defesa de seus 
direitos.  O Ir. Gabriel contextualizou também o processo de 
mudança de cultura que se está experimentando como insti-
tuição e como sociedade diante do abuso sexual.

Javier Cendoya, Diretor Geral do Grupo Edelvives, observou 
que a produção e compartilhamento destes materiais pelos 
Maristas e por Baula “é um exercício de compromisso, coerên-
cia e coragem”.

Representando os maristas, Llorenç Claramunt, diretor das 
Obras Educativas Maristas na Catalunha e membro da Equipe 
de Proteção à Criança, indicou que todos os materiais do 
projeto foram elaborados com base no trabalho encomendado 
pelo Instituto Marista em 2011, com o objetivo de proteger as 
crianças. E desde 2013, o pessoal educacional da Província 
Marista de l’Hermitage tem sido treinado nesta área.

Por sua vez, a Diretora Geral de Assistência à Criança e ao 
Adolescente da Catalunha, Ester Cabanes, salientou que este 
material “ajudará as crianças a não sofrerem abuso sexual e as 
capacitará a saber o que é certo e errado e a se expressarem e 
identificarem a quem podem pedir ajuda se precisarem dela”.

O evento também contou com a participação de dois alunos do 
Bacharelado da escola Maristas Sants-Les Corts (Bartomeu 
Tortellà e Siyi Cheng), que participaram dos tutoriais e trabal-
haram em primeira mão com os materiais.

“Romper o silêncio”
O projeto “Quebrar o silêncio” incorpora ferramentas para que 
os educadores possam trabalhar com as crianças na proteção 
e prevenção de possíveis comportamentos de risco. Também 
propõe como relatar e/ou denunciar qualquer situação em que 
possam se encontrar. O material pode ser incorporado em 
qualquer campanha que seja organizada em escolas, obras 
sociais, movimentos de lazer, clubes ou entidades esportivas e 
instituições que trabalham com crianças e jovens na prevenção 
do abuso sexual.

O material é composto de trinta e quatro sessões: seis 
no Ensino Infantil, quinze no Ensino Fundamental, oito no 
Ensino Médio e quatro no Bacharelado, destinadas a trabal-
har na prevenção do abuso sexual de crianças e jovens. O 
material estará disponível on-line e conta com uma licença 
como qualquer outro livro digital, na plataforma bauladigi-
tal.cat

https://www.maristes.cat/
https://www.maristes.cat/
https://www.fundacionedelvives.org/es/index
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://edelvives.com/es
https://www.baula.com/ca/index
https://www.maristes.cat/
https://www.slc.maristes.cat/home-sants-les-corts
https://www.baula.com/ca/index
https://www.baula.com/ca/index
https://champagnat.org/pt/projeto-dos-maristas-da-catalunha-e-edelvives-para-prevenir-o-abuso-sexual-na-infancia-e-adolescencia/
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CHILE

REUNIÃO DOS CONSELHOS EXECUTIVOS MARISTAS

Os membros 
dos Conselhos 
Executivos dos 

colégios maristas e das 
áreas de animação do 
Setor Chile da Provín-
cia de Santa Maria dos 
Andes se reuniram, em 
Limache, de 9 a 12 de 
janeiro, com o objetivo 
de analisar seu papel 
como líderes da Vida 
e Missão Maristas. Os 
participantes valoriza-
ram a importância do 
reencontro fraterno e 
compartilharam suas 
experiências de aprendizagem à luz das ênfases das Linhas 
Mestras Provinciais.

No primeiro dia, o Provincial, Ir. Pablo González, falou sobre o 
“Papel do líder da vida e da missão maristas no atual cenário 
educacional”. O dia terminou com uma atividade organizada 
pela Área de Vida Setorial sobre o Projeto Comum das doze 
escolas maristas do Chile.

O segundo dia foi dedicado à Ecologia Integral, Inclusão, 
liderança e identidade carismática marista. O Irmão Álvaro 
Sepúlveda falou sobre o tema “Ecologia Integral” e apresentou 
as realizações nesta área e as metas para 2023. Por sua vez, 
o diretor do Secretariado de Leigos do Instituto Marista, Raúl 
Amaya, falou sobre como reformar a identidade carismática 
marista, valorizando o que é próprio de cada vocação de Irmão 
ou Leigo. Na mesma linha, o coordenador da equipe de Edu-
cação da Área de Missão do Setor, Claudio Arellano, convidou 
os participantes da reunião para fomentar a identidade caris-
mática dos líderes da missão marista da Província.

No terceiro dia, os diretores foram convidados a promover 
uma Cultura Vocacional, os direitos das crianças, adolescen-
tes e jovens, o trabalho em rede e a Inovação Pedagógica. As 
reflexões foram conduzidas por Ronald Güímenez, membro 
da Área de Missão; Bernardo Abad, Administrador do setor; 
Santiago Vasconcello, da equipe de Educação.

No último dia, o delegado para a Vida e Missão do Setor, Er-
nesto Reyes, apresentou a síntese final e a projeção para o ano 
2023 para as escolas maristas do Chile.

Antes de concluir a reunião, os participantes compartilharam 
suas opiniões, revisaram os compromissos adquiridos durante 
esses dias e o aprendizado recebido do CODIS e dos membros 
das Áreas de Animação.

O dia terminou com uma missa de envio, onde se agradeceu 
a Deus por tudo o que havia sido vivido e a Marcelino e à Boa 
Mãe por continuarem a ser intermediários nas obras maristas 
do Setor Marista Chile.

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.maristas.cl/inicio
https://champagnat.org/pt/reuniao-dos-conselhos-executivos-maristas/

