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NOTÍCIASMARISTAS
BRAZIL 

3º CONGRESSO NACIONAL DA PASTORAL JUVENIL MARISTA

Cerca de 300 
jovens maristas 
do Brasil estive-

ram reunidos no Rio de 
Janeiro participando do 
3º Congresso Nacional 
Pastoral Juvenil Marista, 
que aconteceu de 26 a 
29 de janeiro de 2023, 
no Colégio São José da 
Tijuca.
O evento, organizado 
pela UMBRASIL e as 
3 Províncias do Brasil 
Marista, teve como tema 
“+ Ecos e – Egos, um 
exercício contínuo de espiritualidade, respeito e protagonismo 
juvenil”.
Na abertura, os participantes ouviram uma mensagem envia-
da pelo Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral do Instituto. “A 
pastoral juvenil marista está no coração da missão marista”, 
disse o Ir. Ernesto. “Um dos pontos que que marcou minha 
vida foi a experiência pastoral juvenil Marista”, destacou ainda 

o Superior Geral.
O Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, também participou 
virtualmente, e pediu que o encontro fosse “um espaço de 
reflexão e proposta, cujuo centro é o protagonismo na vida 
pastoral, social, solidária e política“ E acrescentou: “este tercei-
ro congresso os convida a pensar e fazer propostas relativas a 
três eixos: o protagonismo juvenil, a ecologia integral e a casa 

■  Na segunda-feira, o Ir. Ángel Diego, diretor do Secretaria-
do de Solidariedade, participou da apresentação do Revisão 
Periódica Universal referente à Zâmbia nas Nações Unidas, 
em Genebra, ao lado das “sócias” do projeto, as Irmãs Sale-
sianas.
■  Terminou, na terça-feira, na Guatemala, a Assembleia da Re-
gião Arco Norte, que contou com a participação dos Irmãos Luis 
Carlos, Vigário Geral, Ken e João Carlos, conselheiros gerais.
■  De terça a sexta-feira, o Ir. Ben, Conselheiro Geral, parti-
cipa do encontro, que se realiza em Notre-Dame de l’Hermita-
ge, na França, dos líderes das obras maristas da Província de 
l’Hermitage. 
■  Desde terça-feira, a equipe do Secretariado de Educação 

e Evangelização (Irmãos Pepe, diretor, Beto e Mark, ex-direto-
res) se encontra em Madri, dedicando-se ao desenvolvimento 
da Rede Global Marista de Escolas, Champagnat Global.
■  Na quarta-feira, o Ir. Ángel Diego se reuniu, online, com 
a Equipe de Direção do Centre Catholique International de 
Genève (CCIG).
■  Os Irmãos Jorge e Gregorio, do Economato Geral, parti-
cipam da reunião dos ecônomos da Região Arco Norte, na 
Guatemala, de quarta a sexta-feira.
■  No sábado se realiza a primeira sessão de formação pro-
movida pela FMSI, com a participação de maristas da América 
Latina. Contará com a participação da equipe da Fundação e 
do Secretariado de Solidariedade.

administração geral

https://youtu.be/r1vt8jupGR8
https://youtu.be/r1vt8jupGR8
https://champagnat.org/pt/simposio-marista-anunciado-para-diciembre-2/
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AMÉRICA CENTRAL 

100 ANOS DE PRESENÇA MARISTA

Há cem anos, seis irmãos maristas da 
Colômbia chegaram a El Salvador, e 
com sua chegada a este país começou 

a presença marista na América Central. Eles 
chegaram em 1923, a pedido de Dom Victor 
Basilio Plantier, para administrar o “Instituto 
Católico de Oriente”, fundado na cidade de São 
Miguel, em 1917. 

Os Irmãos da Colômbia que formaram a 
primeira comunidade marista em El Salvador 
foram: Josias Lacombe, Tolomeo, Eutiquiano, 
Timoteo, José Ángelo e Luis Gabriel.

Com o tempo, o Instituto Católico de Oriente 
ganhou prestígio e ficou conhecido como o “Colégio Marista de 
São Miguel”. Posteriormente, os Irmãos criaram outras escolas 
no país e estenderam seus serviços aos setores mais necessi-
tados e a outros países da América Central: Guatemala (1949), 
Costa Rica (1962), Porto Rico (1963), Panamá (1968), Nicará-
gua (1970) e Honduras (1992).

Hoje, também Cuba, onde os Irmãos chegaram em 1903, faz 
parte da Província da América Central.

Os Maristas da América Central celebrarão a memória deste 
evento até 2025. Será um período muito especial para a vida 
e missão maristas na Província. Por ocasião da abertura do 
centenário marista na América Central, no dia 25 de janeiro, 
o Irmão Hipólito Pérez, Provincial da América Central, através 

de uma mensagem vídeo, felicitou toda a comunidade maris-
ta. Em sua mensagem, o Provincial disse: “Serão três anos 
para comemorar, dar graças e gerar vida. Queremos celebrar 
o evento histórico da chegada dos primeiros irmãos que 
semearam a vida marista nestas terras; e que hoje continua 
a dar frutos. Também queremos agradecer por nosso ser 
marista, por nossa vida e por nossa missão de educadores 
e evangelizadores. Finalmente, dar graças a Deus e a nossa 
Boa Mãe por tanto bem recebido e oferecido ao longo destes 
cem anos”.

Nesse link está também a canção oficial do centenário: Gene-
rando Vida.

Outras informações no site da Província América Central

comum. Estes três temas são também pontos chaves para o 
Instituto Marista em nível internacional”.
No primeiro dia, os jovens receberam as boas-vindas do 
provincial da Província anfitriã, Ir. José de Assis, que motivou 
os jovens dizendo que “é tempo de fortalecer a unidade, agir 
com fidelidade criativa ao carisma e nos renovarmos sempre. 
Somos uma grande comunidade que educa e evangeliza”. De-
pois os jovens, divididos por Províncias, compartilharam a traje-
tória, o entusiasmo e o compromisso em pertencerem a esse 
movimento juvenil tão importante. E, para concluir a jornada, 
houve uma troca de sementes entre os jovens, destacando a 
sustentabilidade ea conexão.
Na parte da manhã do segundo dia, os jovens visitaram 
o célebre Cristo Redentro, onde participaram da missa. 

Durante a tarde, os participantes escuram as reflexões da 
Irmã Valéria Leal, assessora nacional da Pastoral Juvenil 
dos Bispos do Brasil, que teve como tema “que juventudes 
são essas?”.
O terceiro dia foi marcado pelo diálogo sobre o compromisso 
com a Casa Comum, motivado pela encíclica Laudato Si’, sob 
a orientação dos assessores Gabriela Consolaro e Eduardo 
Brasileiro.
No domingo o encontro foi encerrado com a missa, celebrada 
pelo bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Paulo Celso Dias do 
Nascimento.

Video Ir. Ernesto: https://youtu.be/r1vt8jupGR8 
Video Ir. Luis Carlos: https://youtu.be/lIznV3zoOxs 

https://maristasac.org/home/
https://maristasico.edu.sv/
https://youtu.be/c9-vryJgN_k
https://youtu.be/c9-vryJgN_k
https://maristasac.org/home/5-recursos-para-vivir-a-plenitud-el-centenario-marista-en-la-provincia-de-america-central/
https://champagnat.org/pt/100-anos-de-presenca-marista-na-america-central/
https://youtu.be/lIznV3zoOxs
https://youtu.be/lIznV3zoOxs
https://youtu.be/r1vt8jupGR8
https://youtu.be/lIznV3zoOxs
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AMÉRICA SUL

ENCONTRO DE IRMÃOS DO PÓS-NOVICIADO

De 12 a 28 de janeiro, 09 jovens 
irmãos da Região América Sul 
participaram do encontro formativo 

do pós-noviciado, nas cidades de Lima e 
Chosica, no Peru, Província Santa María 
de los Andes. Esse período teve como 
objetivo aprofundar o sentido e a iden-
tidade da consagração religiosa Marista 
para tornar-se um Irmão apaixonado pelo 
evangelho, buscador de Deus e da sua 
vontade, discípulo de Jesus Cristo do jei-
to de Maria. Teve também como objetivo, 
favorecer o processo de discernimento 
vocacional, tendo em vista a profissão 
perpétua.
Participaram do encontro os irmãos: Bru-
no Marcondes (Brasil Centro Sul), Carlos 
Henrique de Oliveira (Brasil Centro-Sul), 
Gabriel Brito (Brasil Centro Norte), Gilber 
Galarza (Santa Maria de Los Andes), Gus-
tavo Leocadio Vieira (Brasil Centro Norte), 
Jefferson Bonomo (Brasil Centro Norte), 
Luciano Taminski (Brasil Sul-Amazonia), 
Luiz Carlos (Brasil Centro Norte), Nathan 
da Costa Cardoso dos Santos (Brasil 
Centro-Sul) e Rafael Reinaldo Rodrigues 
Fernandes (Brasil Centro Sul).
Os participantes, durante o tempo passa-
do no Peru, foram acompanhados pelos 
Irmãos: Cesar Borja (Cruz del Sur), Isidro 
Azpeleta (Santa Maria de Los Andes), 
Joaquim Sperandio (Brasil Centro Sul) y 

Lucio Dantas (Brasil Centro Norte).
Durante os dias de encontro, os jovens 
Irmãos partilharam vida, realizando 
uma imersão cultural, na intenção de 
conhecer mais sobre a cultura, política 
e religiosidade peruana. Além disso, 
guiados pelo Ir. Ángel Medina, diretor 
do Secretariado Irmãos Hoje, os Irmãos 
fizeram estudos e reflexões acerca da 
vida consagrada marista e do papel do 
jovem irmão no Instituto. Com o intuito 
de fomentar a teoria, os Irmãos fizeram 
experiências solidárias em comunidades 
nos arredores da cidade de Chosica, 
onde estiveram em contato com diversas 
realidades do povo peruano. E como 
encerramento desse encontro, houve 
um retiro conduzido pela Irmã Maria 
Inês, ex-presidente da Conferência dos 
Religiosos e Religiosas do Brasil, que aju-
dou os jovens Irmãos a refletirem acerca 
da Vida Consagrada e do profetismo na 
Igreja e Sociedade.
Para o Irmão Nathan da Costa, da Pro-
víncia Brasil Centro-Sul, “esse momento 
ajudou a vislumbrar nosso futuro no 
instituto, cultivando em nós o aspecto 
da Família Global e forjando em nossos 
corações a nossa identidade do ser Irmão 
Marista e a compreender qual o nosso 
papel no projeto de Salvação e no sonho 
de nosso fundador”.
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14 obras da Província, com cerca 
de 140 participantes, estiveram 
representadas no encontro virtual 
de Espiritualidade Marista intitulado 
"Uma vida significativa", realizado 
em 21 de janeiro. Os convidados 
especiais foram Gustavo Balbinot, 
coordenador da Rede Interamerica-
na de Espiritualidade Marista, e Ana 
Oceguera, facilitadora em Biodança. 

austrália

O Ir. Anthony Boyd, de Hunters Hill, 
recebeu uma Medalha da “Order 
of Australia” pelo serviço ao ensino 
secundário como vice-diretor, 
professor e treinador de rúgbi do St 
Joseph’s College Hunters Hill, ser-
viço que fez por mais de 20 anos.

chaMpagnat global

Durante o encontro presencial no 
México, houve três importantes 
palestras que podem interessar 
para a formação pessoal e pas-
toral educativa: Redes proféticas 
ao serviço da missão (Pe. Daniel 
Villanueva S.J.); Educação Global 
para Melhorar o Mundo (Fernando 
Reimers - Universidade de Harvard); 
Escuelas Maristas – Lares de Luz 
(Pam Mills – África do Sul; Kate 
Fogarty – Austrália; Michelle Jordão 
- Brasil e Noemi B. Silva - Filipinas). 
Os vídeos estão disponíveis em

l’herMitage

As obras educativas dos maris-
tas da Catalunha, no dia 30 de 
janeiro, celebraram o dia escolar 
da Não-Violência e da Paz. Como 
todos os anos, foram inúmeras as 
atividades nas escolas, obras sociais 
e movimentos juvenis maristas.

http://www.maristas-smla.org/
http://www.maristas-smla.org/
https://marista.org.br/
http://www.maristas-smla.org/
https://marista.edu.br/
https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-irmaos-do-pos-noviciado-da-regiao-america-sul/
https://champagnat.global/pt/mexico-2022-conferencias-2/
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REGIÃO ARCO NORTE

REUNIÃO DA EQUIPE IRMÃOS HOJE DA REGIÃO

Somos um grupo de Irmãos representantes 
das diferentes unidades administrativas: 
Al Rivera, Juan Carlos, Jesús, José Miguel 

Caballero e eu, Javier Peña, que junto com os 
Irmãos Rodrigo Espinosa, Ángel Medina e Lindley 
Sionosa, procuramos acompanhar a formação 
inicial e permanente, refletindo e propondo crité-
rios, itinerários e experiências, para fortalecer e 
atualizar a identidade e a missão do Irmão hoje na 
Região Arco Norte.
Foi uma oportunidade muito rica poder nos en-
contrarmos, após vários anos de reuniões virtuais, 
para compartilhar nossas vidas e incentivar-nos 
mutuamente em nossa caminhada. Queremos ser 
uma referência na promoção e no acompanha-
mento de programas de formação na Região. E, 
ao contrário do desânimo e pessimismo devido à diminuição 
de vocações, a reunião nos encheu de novas energias, porque 
muitas pessoas falaram conosco e todos se apresentaram 
estavam cheios de esperança, percebendo que este trabalho é 
de Maria, e ela continua a fazer tudo entre nós.
O Irmão Hipólito Pérez, provincial da América Central, partil-
hou conosco, com alegria, que estão celebrando cem anos de 
presença marista nestas terras; agradeceu por todo o bem que 
foi feito e afirmou que com renovada força a província se lança 
para gerar e cuidar da vida marista, com vistas a caminhar 
juntos coma  região do Arco Norte.
O Irmão Rodrigo Espinosa, Secretário Executivo da região, 
nos convidou a ver com esperança nosso trabalho de ajudar 
outras regiões a delinear esforços conjuntos fortalecidos pelo 
Pacto Educativo Global lançado pela Igreja, o encontro da 
rede Champagnat Global que nos fala de uma grande força de 
convocação, e nos enche de entusiasmo.
Dedicamos um tempo para compartilhar as pesquisas que 
tínhamos enviado a vários irmãos e que foi uma graça conhe-
cê-los, vendo a passagem de Deus na vida de tantos irmãos 
da região. Tentamos ouvir suas necessidades e procuraremos 
humildemente responder a elas.
Os irmãos Ángel e Lindley, diretores do Secretariado Irmãos 
Hoje, nos iluminaram sobre os cursos oferecidos pelo Insti-
tuto e sobre o andamento da revisão do Guia de Formação 
e concluímos com alegria que vale a pena ser Irmão Marista 
hoje. Devemos reacender a esperança, superar o pessimismo 
numérico. No Instituto existem vocações; nascemos porque 

havia uma necessidade de educação que o Estado não atendia. 
Teremos que ir às periferias onde ninguém cuida de migrantes, 
refugiados e grupos minoritários. Consciente de que essas 
são as chaves em nível de instituto: construir redes, conexão, 
interculturalidade, interculturalidade. A vida religiosa, no futuro, 
ou será intercultural ou não existirá mais. É imprescindível uma 
atitude de disponibilidade global, promovendo a espiritualidade 
do coração.
O irmão Omar Peña Jacobo nos iluminou com um diálogo in-
teressante sobre jovens, cultura e vocação, onde confirmamos 
várias ideias que surgiram a partir de nossas pesquisas. Tive-
mos uma reunião virtual com os irmãos que acompanham os 
escolásticos e ficamos muito felizes em poder cumprimentá-los 
e ouvir o que está acontecendo nos diferentes países. Partici-
param os irmãos Giles, Javier Bometón, Giovani, Julián Olmo, 
Juan Antonio Sandoval, Alejandro Herrera, Antidio Bolivar, Jean 
Mance, Angelito, Albert, Ángel Medina, Juan Carlos, Javier 
Peña, Omar, Rodrigo Espinosa, Jesús Hernández, José Miguel, 
Lindley Sinosa, Hipólito e Luis Carlos.
Fomos iluminados pela presença de dois leigos marista: Ana 
Saborío, do Secretariado ampliado dos leigos, e Claudia Rojas 
Carbajal, coordenadora do laicato marista da Região Arco Nor-
te, que esclareceu muitas dúvidas e preocupações, especial-
mente na formação inicial conjunta.
Terminamos com uma viagem a Antígua Guatemala e um jan-
tar. Ficamos felizes por termos vivido esses dias em fraternida-
de e ter trabalhado para o bem dos Irmãos da Região.

Ir. Javier Peña

A reunião da Equipe dos Irmãos Hoje da Região Arco Norte foi realizada na Guatemala, de 22 a 25 de janeiro de 2023. O Ir. Javier 
Peña nos conta como foi o encontro.

https://champagnat.org/pt/reuniao-da-equipe-irmaos-hoje-da-regiao-arco-norte/
https://arconorte.org/


1 I FEVEREIRO I 2023

notícias maristas 765

5

HOLANDA: LANÇAMENTO DO PROGRAMA “NEW 
BEGINNINGS” EM LEERHUIS WESTERHELLING

GUATEMALA: SUPERIORES DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DA REGIÃO ARCO NORTE

PERU: RETIRO PARA O CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DAS ESCOLAS MARISTAS DE 
LIMA

EL SALVADOR: INAUGURAÇÃO DO CENTENÁRIO 
MARISTA NA AMÉRICA CENTRAL, NO LICEU 
SALVADORENHO

QUÊNIA: ASSEMBLEIA REGIONAL DOS 
CONSELHOS PROVINCIAIS, NAIROBI

mundo marista

ESPANHA: ASSEMBLEIA DOS MOVIMENTOS 
JUVENIS MARISTAS DA CATALUNHA (CMS E 
FAJMACOR)

ARCO NORTE

ASSEMBLEIA REGIONAL

Os conselhos das 6 Unidades Administrativas da 
Região Arco Norte se reúnem na Guatemala, 
de 27 a 31 de Janeiro. A Região é composta 

pelas Províncias dos Estados Unidos, México Central, 
México Ocidental, Norandina, América Central e pelo 
Distrito do Canadá. O tema do encontro é “Cuidar e 
Gerar Vida Marista”.

Os objectivos da assembleia são:
• conhecer-se pessoalmente e reconhecer-se 

mutuamente como uma comunidade regional
• dialogar sobre a realidade da nossa região
• procurar a colaboração e a sinergia entre as 

diferentes equipes.
• aprovar os planos operacionais estratégicos das 

equipes regionais.
Juntamente com os superiores e conselhos das unidades admi-
nistrativas, participam os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
Geral, João Carlos do Prado e Ken McDonald, conselheiros ge-
rais de ligação com o Arco Norte; também estão presentes os 

diferentes coordenadores que compõem o Conselho da Região, 
o secretário executivo da Região América Sul e os responsáveis 
pelas Comunicações das Províncias da América Central e do 
México Ocidental.

Fotos en FaceBook

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.6008423885870418
https://champagnat.org/pt/assembleia-regional-da-regiao-arco-norte/
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ESPANHA 

EQUIPES DA EUROPA ATUALIZAM PLANO ESTRATÉGICO REGIONAL

Os coordenadores das Equipes da Região Europa Maris-
ta (MRE), que inclui as Províncias Ibérica, West Cen-
tral Europe, Compostela, Hermitage e Mediterrânea, 

se reuniram de 16 a 18 de janeiro em Valência, Espanha, com 
o objetivo avançar na construção do Plano Estratégico 2025 e 
projetar o futuro da Região.

Entre os participantes, estiveram presentes o Ir. Gabriel Vi-
lla-Real, Provincial do Hermitage e representante do Conselho 
Regional Europeu; Ir. Teodorino Aller, Secretário executivo da 
Região; Irmãos Patxi García e Christophe Schietse, membros 
da Secretaria Regional; Irmãos Albert André, Javier Grage-
ra, Román Álvarez, Álex Mena e Pau Tristany, membros do 
Conselho da Missão. Também estiveram presentes os coor-
denadores de Solidariedade (Belén Salas), Pastoral (Ir. Andoni 
González), Proteção de Menores (Fernando Domínguez), Irmãos 
(Ir. Damiano Forlani), Leigos (Marta Portas), Economia (Alfonso 
García) e Comunicação (Víctor Recuerda).

Durante os três dias da assembleia, os líderes maristas con-
seguiram trabalhar em 18 projetos, detalhando as ações que 
deles derivam.

Dentre os temas tratados, destacam-se os seguintes:

• Informações sobre a situação atual da pastoral e da edu-

cação nas cinco províncias;
• Revisão do lema educacional 2023-24
• Revisão das iniciativas estratégicas da região
• Projeção das atividades pastorais para o ano acadêmico 

de 2022-23, entre outros
• Revisão do modelo de governança da Região Marista da 

Europa
• Apresentação do projeto europeus maristas, sob o título 

“Visão 2025 MRE”,
Outro objetivo foi o de conectar o Plano Estratégico da MRE 
com as Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) esta-
belecidas pela agenda mundial.

“Temos que olhar além”, mencionou o Ir. Teodorino Aller ao 
falar sobre o organograma da Região.

Os dias de trabalho da assembleia foram coordenados pelos 
irmãos Patxi García e Christophe Schietse. Os dois irmãos 
também estiveram encarregados dos momentos de oração e 
reflexão.

Além desse plano de trabalho que terminarou em 18 de 
janeiro, o Conselho de Missão da Europa aproveitou um dia 
extra para finalizar os principais pontos relativos à informação, 
revisão e projeção da ação educativa nas cinco Províncias 
Maristas da região.

https://champagnat.eu/en/
https://champagnat.eu/en/
https://maristasiberica.com/
https://maristeu.com/
https://maristeu.com/
https://maristascompostela.org/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristasmediterranea.com/it/
https://champagnat.org/pt/equipes-da-europa-atualizam-plano-estrategico-regional/


1 I FEVEREIRO I 2023

notícias maristas 765

7

BRASIL CENTRO-SUL

PROVÍNCIA REALIZA MISSÃO SOLIDÁRIA MARISTA EM GUARAQUEÇABA

Mais de 30 estudantes dos Colégios Maristas Santa 
Maria, Paranaense e Anjo da Guarda da Província 
Brasil Centro-Sul, participaram, de 17 e 20 de janeiro, 

na tradicional Missão Solidária Marista realizada, esse ano, 
em Guaraqueçaba. O projeto faz parte do programa provincial 
do Voluntariado Marista, promovendo o desenvolvimento de 
atividades socioeducativas com as crianças e jovens da cidade, 
durante esse período de férias no país.
Os estudantes realizaram visitas na comunidade, atividades 
com crianças e jovens. Participaram também ativamente na 
revitalização de um espaço que se tornou um parque com 
brinquedos para as crianças graças também à doações arreca-
dadas pelos estudantes.
Para Bruno Socher, encarregado do escritório de Identidade, 
Missão e Vocação da província, a volta do projeto, que não se 
realizou durante a pandemia da Covid-19, teve como objetivo 
educar para a solidariedade. “Acredito que compreender o 
contexto em que estamos inseridos e realizar uma atividade 
voluntária que tem como benefício melhorias dentro de uma 
comunidade traz experiências únicas e muito valiosas para 
todos”, afirmou.
Falando sobre a presença Marista em Guaraqueçaba, onde 

há uma Escola Social chamada “Unidade Ir. Panin”, Ana Karla 
Alves, coordenadora pedagógica da unidade, disse: “Nossos 
projetos buscam a valorização das pessoas e protagonismo 
social, além de participação da família e toda comunidade, por 
isso, a Missão Solidária é tão importante”, disse .
A Província Brasil Centro-Sul acredita que o Voluntariado aten-
de aos anseios do ideal marista, possibilitando a implemen-
tação de uma sociedade mais justa, humana e fraterna.
Nesse link, estão outras informações sobre o voluntariado na 
Província

PROVÍNCIA DE NORANDINA, 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DOS COLÉGIOS MARISTAS

De 19 a 21 de janeiro, foi realizada uma reunião 
para os diretores das sete escolas do Equador, 
Província de Norandina, que refletiram sobre o 

tema “liderança e gestão educacional: olhando para 
o futuro“.
Os três dias do encontro foram centrados em três 
temas principais: espírito de família e liderança ma-
rista, inovação educacional e compartilhar a missão.
A atividade foi liderada pelo Conselho da Missão e 
pela Equipe Nacional de Educação, que desenvolve-
ram várias oficinas que permitiram o compartilha-
mento fraterno focado em vários temas: 
• Liderança Marista Que tipo de líder você quer 

ser?
• Pacto Global de Educação
• Lançamento do plano de formação de Valla al L’Hermitage.
• Socialização do manual de funções
• Metodologias ativas de aprendizagem
• Protocolos em situações de violência

• Código de ética
• Gestão administrativa das obras maristas.
Depois deste espaço formativo e fraterno, os professores 
planejaram os diferentes projetos a serem realizados este ano 
nas obras maristas equatorianas.

https://marista.org.br/
https://marista.org.br/voluntariado/
https://champagnat.org/pt/provincia-brasil-centro-sul-realiza-missao-solidaria-marista-em-guaraquecaba/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-formacao-para-professores-dos-colegios-maristas/
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27 DE JANEIRO 

DIA INTERNACIONAL DA MEMÓRIA DO HOLOCAUSTO

O extermínio de 
seis milhões de 
judeus pelos 

nazistas em toda a 
Europa nas décadas 
de 1930 e 1940 foi 
um pesadelo. Como 
se isto não fosse 
suficiente, o século 
20 também teste-
munhou genocídios 
na Armênia, Bósnia e 
Herzegovina, Cambo-
ja, Ruanda e perse-
guição étnica ainda 
na antiga Iugoslávia. 
Em memória das 
vítimas destas cala-
midades, a Assembléia Geral das Nações Unidas, em 2005, 
estabeleceu o dia 27 de janeiro, o aniversário da libertação do 
maior campo de extermínio nazista, Auschwitz-Birkenau, pelas 
tropas soviéticas em 1945, como o Dia Internacional da Me-
mória do Holocausto. Este dia visa a conscientizar sobre formas 
contemporâneas de anti-semitismo, xenofobia, ódio, discurso 
do ódio, extremismo e regimes totalitários que criam condições 
para o genocídio.
Apesar dos esforços feitos para evitar calamidades humanas, 
os conflitos que ceifam milhares de vidas continuam a ator-
mentar a sociedade atual, alimentados por ideologias extremis-
tas e discursos de ódio. O Holocausto não começou com cam-
pos de extermínio, mas com discursos de ódio contra os judeus 
e com a promulgação de leis anti-semitas pelos nazistas entre 
1933 e 1938. Esta situação se agravou à medida que centenas 
de judeus foram torturados e presos e seus negócios e sinago-
gas destruídos. Esta onda de ataques normalizou gradualmente 
a violência contra os judeus e sua perseguição se intensificou 
quando os nazistas invadiram a Polônia, em 01 de setembro de 
1939, e a Segunda Guerra Mundial começou.

Não ao ódio e à violência
O incitamento público ao ódio e à violência tem aumentado nos 
últimos anos e sua escala e impacto são agora ampliados por 
novos dispositivos de comunicação. Hoje, as mídias sociais se 
tornaram plataformas para a disseminação da retórica divisória 
e do discurso do ódio. Uma onda perturbadora de xenofobia e 
intolerância se propaga nas redes sociais. Incidentes relacio-
nados a isso resultaram em mortes de pessoas inocentes, ata-

ques a locais de culto e pedidos de represálias a indivíduos ou 
comunidades. O fenômeno do discurso do ódio é uma ameaça 
aos valores democráticos, à estabilidade social e à paz, pois 
impede o pluralismo e a diversidade e mina os direitos e valo-
res fundamentais sobre os quais a democracia se baseia.

Somos sinais da igualdade fundamental
Nós somos uma família humana. Com base neste ensinamento 
da Igreja Católica, o XXII Capítulo Geral convida a todos os 
maristas a realizar o sonho de Champagnat de uma família 
marista global, engajando-se na construção de pontes e no 
trabalho em rede. Isto implica em nos deixarmos desafiar pelas 
necessidades do mundo ao nosso redor, sermos um sinal 
profético da dignidade comum e da igualdade fundamental de 
todo o Povo de Deus, afastarmo-nos de uma cultura moldada 
pelos “ego-s” e adotar a dos “eco-s” para reduzir o escândalo 
da indiferença e da desigualdade, e sermos mensageiros da 
paz e viver segundo os valores evangélicos.
Enquanto a nossa cultura cresce em indiferença diante dos 
desafios do mundo, o ensinamento social católico nos lembra 
que somos custódios de nossos irmãos e irmãs, onde quer que 
eles vivam, porque somos uma família humana, independen-
temente de nossas origens nacionais, étnicas, econômicas e 
ideológicas. Portanto, praticar a solidariedade significa amar 
o próximo. Esta virtude é descrita por João Paulo II em sua 
encíclica “Sollicitudo Rei Socialis” como uma firme e perse-
verante determinação e convite a nos comprometermos com o 
bem comum, pois somos todos responsáveis por todos.

Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/pt/27-de-janeiro-dia-internacional-da-memoria-do-holocausto/
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CASA GERAL 

“MARISTS FOR UKRAINE” – ENVIADA PRIMEIRA AJUDA

O projeto “Marists for Ukraine” foi implementado em 
dezembro de 2022, promovido pela FMSI, e pelos Se-
cretariados de Solidariedade e de Educação e Evangeli-

zação, completado pelo Memorando de Entendimento assinado 
pela FMSI com a Comunidade Santo Egídio.

O instituto disponibilizou a soma de 15.000 euros, tomado do 
“Fundo da Família Marista Global para Emergências Huma-
nitárias“. Esse valor foi investido na compra de alimentos, 
com base em listas recebidas de pessoas e organizações da 
Ucraína, apoiadas pela Comunidade de Santo Egidio. Esse 
material já foi despachado através de caminhões contêineres. 
Cestas de alimentos foram distribuídas através dos Centros de 
distribuição em Lviv, Ivano-Frankivsk e Kiev.

Cerca de 10.000 pessoas, em condições vulneráveis na 
Ucrânia, beneficiaram dessa iniciativa, em particular menores e 
famílias mais frágeis, pessoas com deficiência, em condições 
de extrema pobreza e desabrigados.

No elenco abaixo, encontram-se detalhes sobre as 20 tonela-
das de alimentos comprados e distribuídos:

• 4 paletes de massa
• 3 paletes de Arroz
• 3 paletes de Cereais (cuscuz e similares)
• 1 palete de cornflakes
• 2 paletes de leguminosas (ervilhas, feijões, etc.)
• 1 palete de milho
• 1 palete de azeitonas
• 3 paletes de peixe enlatado de longa conservação
• 3 paletes de carne enlatada de longa vida
• 2 paletes de concentrado de tomate
• 1 palete de Leite em pó
• 1 palete de alimentos homogeneizados
• 2 palete de biscoitos
• 2 paletes de sopas/risotto Knorr (prontas)
• 1 palete de lanches
• 1 palete de salame de longa vida
Veja como participar

https://champagnat.org/pt/marists-for-ukraine/
https://fmsi.ngo/es/
https://www.santegidio.org/pageID/1/langID/pt/INICIO.html
https://champagnat.org/pt/marists-for-ukraine/
https://champagnat.org/pt/marists-for-ukraine-enviada-primeira-ajuda/
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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

BRASIL

CANÇÃO RUAH

O    encontro que marcou 
3a Etapa do Fórum 
Internacional sobre 

a Vocação Marista Laical, 
realizado em Roma de 4 a 
11 de novembro de 2022 foi 
caracterizado pela canção 
“Ruah”. Ela é fruto de uma 
reflexão/diálogo, numa reunião 
preparatória na véspera do 
Fórum, do Secretariado Am-
pliado de Leigos que contou 
com os facilitadores Ir. Graham 
Neist e Sr. Vanderlei Soela e o 
Ir. Toni Torrelles em torno às 
canções sobre o Espírito Santo 
reconhecendo sua presença atuante na Igreja.
Serviu como inspiração, além da reflexão dos participantes da 
reunião, o seguinte trecho do texto de autoria do cardeal Marti-
ni: “É uma convicção de que o Espírito existe, ainda hoje, como 
no tempo de Jesus e dos Apóstolos: existe e está trabalhando, 
chega antes de nós, trabalha mais e melhor do que nós. Não 
temos que semeá-lo, nem despertá-lo; somente reconhecê-lo, 
acolhê-lo, auxiliá-lo, abrir-lhe caminho, caminhar atrás dele. 
Existe e jamais se desanima diante das condições de nosso 
tempo; pelo contrário, sorri, dança, invade, envolve, chega 
onde nunca podemos imaginar“.
Após esse diálogo, o Ir. Toni apresentou a canção Ruah, que os 
participantes, leigos e Irmãos, cantaram em muitos momentos 
do encontro em Roma.
A versão que divulgamos, em português, foi realizada 
pela Província Brasil Sul-Amazônia, organizada por Gustavo 
Balbinot, cantada com a participação de uma equipe da sede 
provincial, em Porto Alegre.
Aqui embaixo encontra várias possibilidades, entre elas há uma 
versão em “playback”, que você pode usar em suas orações 
ou inclusive para criar versões em outras língas. Em youtube, 
ative a legenda e escolha o idioma.

MP3: Español | Français | Português | Baixar PlayBack
Letra: Baixar letra nas 4 línguas (PDF)
Vídeo: YouTube Português | YouTube Playbak

LETRA DA MÚSICA
RUAH, RUAH, RUAH, UUUHHH
Preenches a história com tua luz e o calor da tua presença fiel.
Na dúvida, clareza para nos. Nas conquistas tua canção. Ruah, 
espírito vital.
Tu estas despertando minha visão. Sou consciente da tua 
grande bondade.
Tu não te cansas de inspirar. Tu estás em cada sim. Ruah, 
espírito de fé.
RUAH, RUAH, RUAH, UUUHHH
Te reconheço quando estas animando o amor em todos nós.
Sinto que caminhas ao meu lado. Me convidas a avançar, 
Ruah, espírito de paz.
Tu estás presente ao agir, tu me animas, eu respiro em ti.
Danças em minha vida, eu sei bem, sorri meu interior, Ruah, 
espírito de deus.

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://champagnat.org/pt/encontroleigosroma2022/
https://champagnat.org/pt/encontroleigosroma2022/
https://champagnat.org/pt/encontroleigosroma2022/
https://youtu.be/FFZtVyww708
https://youtu.be/vlpfZSNWtQU
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_ES.mp3
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_FR.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_PT.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_PlayBack.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_PlayBack.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/RUAH_ToniTorrelles_multi.pdf
https://youtu.be/FFZtVyww708
https://youtu.be/vlpfZSNWtQU
https://champagnat.org/pt/cancao-ruah/

