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NOTÍCIASMARISTAS

■  No último domingo começou, em Manziana, o pro-
grama de formação permanente “Senderos”. Coordenado 
pela equipe de formação permanente do Instituto (Irmãos 
Ataíde, Michael e Xavi), o grupo de participantes é formado 
por 19 irmãos de diversas províncias. Destinados a irmãos 
com idade entre 40 e 55 anos, o programa de formação 
termina em 29 de abril. Vários irmãos da Administração 
Geral participaram da celebração de abertura, no domingo. 
No próximo final de semana, os participantes estarão na 
Casa Geral para encontrar a comunidade da Administração 
Geral.
■  O Conselho Geral iniciou, na segunda-feira, a tradicio-
nal sessão plenária de fevereiro. Durante os primeiros dias, 
compartilhou informações sobre as visitas feitas às Províncias 
e Distritos nos últimos meses. O Conselho também está 
planejando a reunião de Provinciais e Superiores de Distrito a 
ser realizada em março. A partir de quinta-feira até o próximo 

dia 14, realiza-se a “semana colaborativa” durante a qual 
o Conselho Geral interage com os Secretariados, CMI e o 
departamento de comunicação sobre tópicos da animação do 
Instituto.
■  Na segunda-feira, os Irmãos Pat, Goyo (Administração Ge-
ral) e Xavi Gine (L’Hermitage) tralharam em uma proposta de 
regulamento para a Associação Fraters Maristen Internationa-
al, criada em 2021, junto com Gier Internacional, para ajudar 
nas necessidade jurídicas da Congregação e das Unidades 
Administrativas.
■  Na quarta-feira, os diretores do Secretariado de Leigos, 
na Casa Geral, se reúnem com o Ir. João, conselheiro Geral e 
Luiz, diretor do departamento de comunicações, para alinhar 
temas relativos à promoção da vocação marista laical.
■  No sábado, o Ir. Ben, Conselheiro-Geral, participa do en-
contro online da equipe que prepara a proposta dos estatutos 
do futuro distrito da West Central Europe.

Depois do forte terremoto que atingiu a Síria e a Turquia, na 
noite de 5-6 de fevereiro, a situação continua dramática. A 
FMSI, em nome do Instituto Marista, está liderando a respos-

ta do mundo marista a esta emergência. Ela já lançou um apelo 
por ajuda e você pode contribuir seguindo as indicações nesse 
link. As contribuições serão enviadas aos Maristas de Alepo, que 
estão ajudando a população atingida.
“Sentimos uma profunda dor em solidariedade com as famílias e 
comunidades tão afetadas pelos recentes terremotos na Síria e na 
Turquia e queremos mostrar nossa proximidade e solidariedade“, 
disse o Irmão Ernesto Sanchez, Superior Geral.

Em Aleppo, onde os Maristas Azuis vêm ajudando 
a população atingida pela guerra há anos, muitas 
casas desmoronaram. As pessoas se recusam a 
voltar para seus lares por medo de outro terremoto. 
O centro marista abriu suas portas e acolhe mais de 
100 famílias.
O Ir. Jorge Sabe, que vive na comunidade marista 
de Aleppo, contou à uma emissora de televisão 
da Espanha, na manhã do dia 7, que a situação na 
cidade de Aleppo é catastrófica: “Há muitos edifícios 
que desabaram. Estamos em uma situação apoca-
líptica, realmente apocalíptica”. Ele acrescenta: “As 

pessoas estão debaixo dos escombros. As sirenes não pararam. 
Os hospitais estão transbordando de pacientes… Esta manhã, vi 
vários cadáveres colocados fora de um hospital público porque não 
havia possibilidade de colocá-los dentro do hospital...”.
O Ir. George enfatiza que faz muito frio em Aleppo. Além disso, 
“não há luz e o povo perdeu toda a esperança porque, depois de 
tantos anos de guerra, o terremoto também vem para anunciar que 
somos desgraçados. Você não pode imaginar a situação catastrófi-
ca em que a cidade se encontra”, acrescenta ele.
Junte-se ao apelo por fundos lançado pelo Instituto em prol da 
população atingida pelo terremoto.

EMERGÊNCIA SÍSMICA

administração geral
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A Assembleia dos 
Provinciais do conti-
nente africano e seus 

Conselhos foi realizada de 19 
a 24 de janeiro em Nairóbi, 
Quênia, sob o tema “Frater-
nidade Marista em comun-
hão. Caminhando juntos 
em missão”. Participaram 
da reunião os 5 Provinciais 
e seus Conselheiros: Ir. 
Michel Mami (Madagascar), 
Ir. Vincent Abadom (Nigéria), 
Ir. Emmanuel Mwanalirenji 
(África Austral), Ir. Venceslas 
Baindekeli Beimoyato (África 
Centro-Leste) e Ir. Cyprian 
Gandebo (África Ocidental). 
Estiveram presentes, da Administração Geral, os Irmãos 
Ernesto, Superior Geral, os conselheiros 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.

 “Esta é a primeira Assembleia dos Conselhos Provinciais, 
convocada pela Conferência dos Provinciais da Região da 
África”, disse o Ir. Ernesto. E acrescentou: “O encontro foi 
vivido em uma atmosfera de diálogo fraterno e de escuta 
do Espírito, procurando aqueles pontos e áreas em que se 
pode criar sinergia como Região para apoiar uns aos outros. 
Sente-se o desejo e o interesse em cuidar da vida dos jovens 
Irmãos, em uma Região que atualmente tem metade dos 
Irmãos do Instituto com votos temporários “.

Para o Ir. Óscar, a reunião “foi um tempo de reflexão, apro-
fundamento e discernimento compartilhado. A África está 
crescendo em número de irmãos e está também, pouco a 
pouco, crescendo como uma Região. Foi um momento para 
sonhar e planejar, para avançar em temas importantes de 
regionalização e para pensar muito no futuro marista, espe-
cialmente nas áreas de formação inicial e missão.

O Irmão Vincent Abadom, Presidente da Conferência de 
Superiores do Continente Africano, fez votos de que a região 
marista africana possa caminhar junto como África marista.

Os participantes da Assembleia trabalharam em equipe 
usando a metodologia da “Teoria U”. Este processo gerou oito 

temas, dos quais quatro foram tomados como prioridades 
fundamentais para a região africana.

OS 4 TEMAS INDICADOS SÃO:
• Revisão das estruturas administrativas atuais para facili-

tar a futura missão marista e a colaboração, e a partilha 
de recursos humanos em toda a região.

• Repensar o MIC (a comunidade de formação) para que as 
experiências de formação dos jovens irmãos respondam 
efetivamente às suas realidades e sonhos e assegure 
uma condizente formação humana, bem como uma 
formação para a vida religiosa focalizada na missão.

• Desenvolver uma variedade de programas e caminhos 
(incluindo MIUC) que facilitem o engajamento dos jovens 
irmãos no ministério marista com um forte espírito 
missionário através das diferentes realidades ministeriais 
da região.

• Investigar e implementar um projeto comum compartil-
hado.

Para o Ir. Ken, a reunião “foi uma maravilhosa experiên-
cia de discernimento em conjunto”. O conselheiro-geral 
diz também que os participantes foram guiados por uma 
atmosfera de compromisso com o Espírito de Deus e de 
escuta recíproca: “Foi uma experiência de trabalho conjun-
to para a viabilidade e vitalidade futuras da vida e missão 
maristas na África”.

O Ir. Graham Neist, da Austrália, foi o moderador da Assem-
bleia.

REGIÃO DA ÁFRICA

ENCONTRO EM NAIROBI DOS PROVINCIAIS E SEUS CONSELHEIROS
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6 DE FEVEREIRO

DIA INTERNACIONAL DA TOLERÂNCIA ZERO
CONTRA A MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA

"Deus criou o homem à sua imagem; à 
imagem de Deus ele o criou; e os criou 
homem e mulher. E Deus os abençoou 

(…) E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era 
muito bom” (Gn 1,27-28a.31)

Como é possível que o ser humano possa ousar 
contradizer os desígnios de Deus? Quando comecei 
a refletir sobre este assunto, me veio à mente esta 
pergunta. Uma pergunta que talvez devêssemos nos 
fazer todos os dias, em nossas relações, na forma 
como entendemos a natureza humana, na forma 
como entendemos o valor do corpo. Se Deus, em 
Sua imensa bondade, nos cria semelhantes a Ele 
mesmo… Se Deus, sabedoria absoluta, nos fez iguais, mulhe-
res e homens… Quem somos nós para propor uma maneira 
diferente de considerar o corpo humano?

O assunto que estamos tratando nesta ocasião não é apenas 
uma questão física, mas vai além do físico. Estamos falando de 
igualdade real, de um homem não decidir o que uma mulher 
deve ser, fazer, pensar ou dizer. Trata-se de reconhecer o que 
Deus queria e ainda quer para os seres humanos: a fraternida-
de universal.

O Papa Francisco, em Fratelli Tutti, denuncia claramente 
quantas mulheres não têm a mesma dignidade plena que os 
homens. Desta forma, muitas mulheres se juntam ao grupo dos 
excluídos de nossas sociedades (crianças, migrantes, deficien-
tes, idosos…). É verdade que muitas sociedades estão dando 
passos decisivos em favor dos mais vulneráveis. Entretanto, 
não é menos verdade que estas são conquistas que devem 
continuar a ser alimentadas, fortalecidas e desenvolvidas.

A mulher siro-fenícia, como aparece em Marcos Mc 7,24-30, 
representa uma história única, que só pode ser comparada 
com a figura de Maria, a Virgem. Estamos diante de uma 
mulher e uma estrangeira, que intercede por sua filha antes de 
Jesus. Ele, inicialmente, não parece levá-la em consideração 
e não quer prestar atenção nela. É lógico! Ela é uma mulher 
e uma estrangeira! No conceito da época, em Israel, uma 
mulher, especialmente estrangeira, era pouco considerada. 
Muitos nem falavam com elas. Jesus nos dá uma grande lição, 
à qual devemos estar sempre atentos em nossas vidas. Jesus 
se permite ser desafiado pelas necessidades dos mais vulne-

ráveis, independentemente de quem seja, independentemente 
de sua condição social, independentemente de ser mulher 
ou estrangeira. Para Jesus, o amor de Deus alcança a todos, 
especialmente os mais vulneráveis da sociedade.

Se Jesus, o Filho de Deus, se permite ser desafiado por uma 
mulher em necessidade, não deveríamos fazer o mesmo? Nos-
so carisma nos encoraja a tomar o lado dos vulneráveis, dos 
necessitados, especialmente das crianças e dos jovens. Não 
podemos fugir das situações dolorosas do nosso mundo. Como 
maristas, estamos trabalhando em vários projetos que também 
servem às mulheres, como uma forma de capacitá-las e a seus 
filhos. Sabemos que garantir os direitos da mulher, muitas 
vezes, resulta em formar uma família mais forte, em mais e 
melhores crianças educadas. Às vezes não podemos chegar 
a este grupo vulnerável, mas podemos colaborar diretamente 
com outras organizações que o fazem.

O XXII Capítulo Geral nos convida a “evitar abordagens paterna-
listas e dar poder aos sem voz”. Eles estão representados em 
nossas equipes, são levados em conta na educação de seus 
filhos em nossas obras. Será que nos deixamos ser desafiados 
por eles e por aqueles que vivem nas periferias geográficas e 
existenciais?

O mundo quer e precisa de nós, irmãos e leigos, comprometi-
dos com a igualdade de todos os seres humanos, comprome-
tidos em fazer ouvir as vozes dos mais necessitados, compro-
metidos em ser “todos irmãos”.

Ir. Ángel Diego García Otaola – Secretariado de Solidariedade
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Após seis anos de voluntariado, atividades 
pastorais, visitas aos doentes e apoio 
itinerante no deserto de Sullana, Peru, 
um grupo de leigos maristas autônomos 
conseguiu criar, em 2022, uma escola 
com missão e visão maristas, para educar 
crianças e jovens em situações vulnerá-
veis, onde desenvolver um trabalho pasto-
ral e continuar ajudando a comunidade.
A ideia de criar a escola surgiu em 2019, 
quando durante uma celebração dominical, 
numa barraca, mal protegida do vento e 
do sol, junto com as Irmãs Franciscanas 
do Espírito Santo, algumas crianças, com 
um folheto litúrgico na mão, perguntaram: “O que diz aqui, irmão? Quem é Jesus?” Naquele momento os três professores, com formação 
marista, se comprometeram a criar uma escola no estilo marista, inspirados na experiência vivida por São Marcelino na casa de La Valla.
A seguir, reproduzimos o texto que nos enviou o Ir. Bernardino Pascual Juárez, do Setor Peru (Santa María de los Andes), onde narra a 
caminhada missionária – desde 2016 até hoje – dos professores com vocação marista em Piura.

PROVINCIA SANTA MARÍA DE LOS ANDES

OS LEIGOS MARISTAS FUNDAM UMA ESCOLA PARA EDUCAR E EVANGELIZAR

“Precisamos de Irmãos para a escola”, disse Champagnat. 
“Precisamos de uma escola para que estas crianças recebam 
catequese e um mínimo de conhecimento escolar”, disseram 
os professores a si mesmos. Champagnat em La Valla com-
prou uma casinha pobre; eles também compraram, com parte 
de seu salário, algumas terras vagas generosamente doadas 
pelo deserto, para serem utilizadas para o desenvolvimento de 
atividades educacionais e pastorais, visitas aos doentes, apoio 
a uma comunidade, até então itinerante. “A Providência está 
presente em nosso Projeto”, dizem eles com confiança, como 
Marcelino repetia tantas vezes em tempos de dificuldade.

Maio de 2021
Uma capela para a oração foi concluída com o esforço de 
todos. As celebrações litúrgicas para crianças começaram. Os 
edifícios escolares foram adaptados, esperando na Providência, 
em seus modestos salários compartilhados, nos Irmãos e leigos 
maristas do Setor Peru que viram com alegria o crescimento de 
uma verdadeira obra evangélica. Inspirada pelo Padre Cham-
pagnat, a casa de oração leva o nome de La Valla – Boa Mãe.

2022
Neste ano, foi criada uma associação autônoma, sem fins 
lucrativos, organizada em torno da educação de crianças e 
jovens, “La Valla del Chira” (rio de Sullana), dirigida e apoia-
da pelos professores acima mencionados que, sem perder a 
essência marista, continuam sua missão na expansão desta 
área urbana periférica, inserida no deserto, através do Centro 

Educación Básica Alternativa, com uma missão e visão maris-
tas, para que crianças, jovens e adultos possam terminar seus 
estudos primários e secundários.
É importante notar que o ambiente é pobre, mas acolhedor, 
alegre e organizado, apoiado por algumas pequenas contri-
buições do Colégio Marista Santa Rosa em móveis e o apoio 
de vários professores voluntários do Colégio Marista São José 
Obrero. Mas digno de louvor é o esforço e a força de todos os 
leigos mencionados e membros da comunidade local na qual 
o trabalho está inserido; todos valorizados e abençoados pela 
presença dos Irmãos da comunidade de Sullana: Ornelio, Hugo 
e Bernardino, representando o Setor Peruano da Província 
de Santa Maria dos Andes, que, assim que souberam deste 
trabalho, quiseram estar presentes e colaborar em tal missão 
evangélica.

2023
Atualmente, a missão continua e o centro goza de muita vita-
lidade, formando crianças em valores para cumprir o grande 
chamado e desejo de Champagnat de “formar bons cristãos e 
virtuosos cidadãos”.
Os nomes dos participantes desta aventura não importam tan-
to, embora eu os mencione como testemunho de fé e decisão: 
os professores Wilmer Exequiel, Juan Miguel, Alan João que, 
ao lado de Champagnat, ousam gritar com convicção, com São 
Marcelino Champagnat: “Não posso ver uma criança, um jovem 
(ou um adulto) sem sentir um profundo desejo de dizer-lhes 
como é belo viver, e o grande amor que Deus Pai tem por nós”.
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FRANÇA: ENCONTRO DE LÍDERES DOS CENTROS 
EDUCATIVOS DA PROVÍNCIA DE L’HERMITAGE

CAMBOJA: PESSOAL DOCENTE DE LAVALLA EM 
KANDAL

ESPANHA: 139 JOVENS MARISTAS REUNIDOS 
PARA O ENCONTRO GRUPOS MARCHA

COLOMBIA: ASSEMBLEIA PROVINCIAL DOS 
COORDENADORES DE VIDA MARISTA EM CALI

GRÉCIA: VISITA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE 
LEONTEIOS AO MUSEU ARQUEOLÓGICO DE 
ATENAS

mundo marista

BOLÍVIA: REUNIÃO DO SECRETARIADO DA VIDA E 
MISSÃO MARISTAS

PROVÍNCIA DE EAST ASIA

CULTIVANDO O CRESCIMENTO DA VIDA MARISTA

De 25 a 27 de janeiro passado, 89 novos colaboradores 
de missão da Universidade Notre Dame of Marbel, nas 
Filipinas, reuniram-se no Centro Ir. Renato Cruz para o 

Programa inicial de Formação para Leigos Maristas. O progra-
ma foi assessorado por Elma Rafil e Andrés Magallanes.
Atividades individuais e em grupo, reflexões e partilhas abriram 

o caminho para uma compreensão mais profunda da vida de 
São Marcelino Champagnat e seus dons para a Igreja.  Ou-
tros temas de formação incluíram a compreensão do carisma 
marista e a vivência da cultura marista.
A apreciação dos dons de cada um e a apresentação da decla-
ração de missão de cada grupo foram alguns dos destaques 

do evento. Um dos grupos afirmou que 
o seu objetivo é viver a vida do jeito de 
Marcelino, enquanto outro expressou 
que seu objetivo é tornar-se peregrinos 
de esperança através da educação 
marista e da paixão pelo serviço.
Os participantes desfrutaram da 
dinâmica de grupo, compartilhando e 
escutando as preocupações indivi-
duais.
A partir desta formação inicial, está 
sendo preparado um programa de for-
mação contínua, que permitirá alimen-
tar o crescimento da vida marista.
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REGIÃO DA ÁFRICA 

REUNIÃO DOS ECÔNOMOS PROVINCIAIS DA ÁFRICA

Os ecônomos provinciais da região 
da África se reuniram em Nairóbi, 
Quênia, de 25 a 27 de janeiro de 

2023. O objetivo do encontro foi o de 
partilhar sobre como a gestão dos bens 
temporais pode levar à sustentabilidade 
da vida e da missão maristas.

O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
esteve presente na sessão de abertura 
e lembrou a todos os presentes que o 
trabalho em rede, seja em nível regional 
que internacional, é muito importante 
para a gestão eficaz dos recursos. Ele 
insistiu na necessidade de transparência 
e responsabilidade e pediu para que o 
encontro levasse a uma mudança de 
mentalidade que já vem sendo experi-
mentada.

Os Irmãos Jorge Gaio, Ecônomo Geral, Gregorio Linacero, Assisten-
te do Ecônomo Geral e José Augusto Junior, da Província do Brasil 
Centro-Norte, acompanharam os ecônomos regionais conduzindo 
diferentes sessões com informações e atividades que irão aprimo-
rar o trabalho dos ecônomos africanos.

O Ir. Júnior assessorou as sessões sobre o projeto de sustenta-
bilidade, sinalizando o trabalho que tem sido feito até agora. Ele 
observou enfaticamente que uma avaliação dos riscos e oportu-
nidades, feedback às províncias e guia de desenvolvimento foram 
cruciais para a implementação efetiva do plano de sustentabilidade. 
Sublinhou, ainda, a necessidade de todas as equipes locais colabo-
rarem com as equipes técnicas de sustentabilidade para trabalhar 
em planos estratégicos com claros indicadores de performance 
(KPIs).  

Tendo em mente que as estatísticas são fundamentais na tomada 
de decisões financeiras, o Ecônomo Geral, Ir. Jorge, encorajou os 
ecônomos presentes a fornecer os dados necessários para as pla-
taformas on-line que o Instituto fornece. Ele ilustrou aos ecônomos 
sobre os dois órgãos jurídicos, GIER e da FRATERS, encarregados 
de auxiliar a Administração Geral no tratamento de questões legais.

A apresentação do Ir. Gregorio abordou principalmente as diretrizes 
para a gestão dos bens temporais, tal como estão explicitadas nas 
constituições, no vademecum, no direito canônico e nas políticas 
de procedimentos. Ele insistiu na necessidade de profissionais 

competentes na área de assuntos econômicos para ajudar na 
tomada de decisões.

Os participantes compartilharam sobre estatísticas, histórias sobre 
a missão marista e dados financeiros das unidades administrativas 
da região. Isto foi usado para fazer referência e aprender uns com 
os outros sobre a gestão dos assuntos das províncias. Foi também 
uma oportunidade para mapear as áreas de colaboração.

O Administrador do MIC, Ir. Innocent Iloabueke, destacou iniciativas 
que podem fortalecer a colaboração e o trabalho em rede, como 
assegurar uma supervisão eficaz dos ecônomos dos países para 
garantir a responsabilidade e a transparência. Também comentou 
sobre os ativos, boas práticas em relação à presença de escolas 
maristas nas próprias propriedade, possuir o MIC como um projeto 
e intensificar a formação de jovens irmãos sobre princípios básicos 
de contabilidade.

Em uma sessão conjunta com a Conferência dos Superiores 
do Continente Africano (CSAC), os Ecônomos fizeram algumas 
sugestões aos Provinciais para assegurar o acompanhamento e 
a implementação das decisões tomadas e, consequentemente, a 
transformação na gestão dos bens temporais.

A sessão de janeiro de 2023 terminou, mas o compartilhamento de ex-
periências, reflexões e recomendações deve ser propriedade, levando 
assim a encontrar novos caminhos e novos horizontes para a sustenta-
bilidade da vida e da missão em uma organização que tem uma única 
missão: tornar Jesus conhecido e amado de forma sustentável.
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BANGLADECHE

A VIDA MARISTA NUMA COMUNIDADE INTERNACIONAL E INTERCULTURAL

A Província South Asia me enviou com muita disponibilidade para 
o Programa Ad Gentes em 2007. Após a preparação, de 2008 a 
2016, pude encontrar uma nova missão com as crianças da tribo 
Santal em Bengala Ocidental (comunidade Talit e albergue) junto 
com outros irmãos.  Foi uma grande experiência a possibilidade 
de ter uma nova missão com crianças pobres e necessitadas. 
Posteriormente, a administração geral me pediu para me mudar 
para uma comunidade escolar em Bangladesh. Enquanto esperava 
pelo visto missionário em Bangladesh, fiz um curto período de 
missão de quatro meses com imigrantes e estudantes tailandeses. 
Também fiz treinamento pastoral no postulantado de Davao durante 
4 meses.

Quando o visto ficou pronto, mudei-me para Bangladesh 
em abril de 2017, para a comunidade escolar, onde fiquei 
por dois anos. Então me pediram para assumir a liderança 
da casa dos candidatos e aspirantes de Mymensingh, onde 
vivo atualmente. Sou muito grato a Deus por suas bênçãos e 
orientação, embora tenha passado por muitos obstáculos para 
desempenhar minha missão. Aprendi mais do que esperava 
nesta vida missionária.

Atualmente, somos 3 Irmãos na comunidade: junto comigo estão o 
Ir. César, do México, e o Ir. Robert, natural dessa zona de Ban-
gladesh, que está estudando inglês em Dhaka, morando com os 
Padres da Santa Cruz. Temos também, no momento, 2 Aspirantes. 
Ambos são da nossa diocese. Talvez dentro de algumas semanas, 
se Deus quiser, teremos mais candidatos e aspirantes, que aguar-
dam o resultado das prova acadêmicas. Estamos vivendo em uma 
pequena casa alugada, há 10 anos. Este ano, planejamos comprar 
um novo terreno e construir, em breve, uma boa casa de formação.

Às vezes temos muitos jovens na casa…. A foto mostra um grande 
grupo que frequentou a casa durante os últimos três anos. Deles, 
dois são postulantes em Davao. Quatro se tornaram aspirantes, 
mas o seu discernimento os conduziu para outras estradas. E 
um candidato está cursando o segundo ano do ensino superior 
(Classe 12). Muitos jovens vêm e vão por várias razões. Muitos 
deles vieram com o propósito de estudos adicionais. Outros têm 
dificuldades com nossos espaços, com a casa que é pequena, 
sentindo a diferença com outras casas de formação. Um novo lugar 
os ajudará a se sentirem melhor poderão continuar sua educação 
com esperança no futuro.

O Ir. Alex Arockiasamy vive em Bangladesh e pertence à Província South Asia, mas desde 2008 é missionário no Distrito Marista 
da Ásia (MDA). No último Boletim da sua Província, o Ir. Alex partilhou algumas reflexões sobre ser membro do MDA, vivendo em 
uma comunidade internacional.
O próximo programa de formação para Comunidades Internacionais e Interculturais será realizado de 24 de maio a 5 de julho de 
2023. As pessoas interessadas podem contatar diretamente o seu Provincial ou o Superior de Distrito, apresentando-se e expli-
cando sua motivação e seu desejo de se comprometerem com um dos Projetos ou iniciativas do Instituto. O CMI pode ser contata-
do, em caso de dúvidas, através do seguinte endereço de e-mail:  cmi@fms.it
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PROJETO FRATELLI - LÍBANO 

FMSI AJUDA AS CRIANÇAS REFUGIADAS DA SÍRIA E IRAQUE

A Fundação Marista de 
Solidariedade Interna-
cional (FMSI), criada 

pelo Instituto Marista em 2007, 
trabalha em todo o mundo 
pelos direitos das crianças e 
adolescentes, a fim de garan-
tir-lhes melhores condições 
de vida. Durante anos, a FMSI 
tem estado presente no Oriente 
Médio, especialmente na Síria 
e no Líbano. Na Síria, a FMSI 
está comprometida, juntamen-
te com os Maristas Azuis, 
a ajudar todos aqueles que, 
apesar da guerra, permanecem 
em seu país. Entre a população 
síria, muitos decidiram procurar refúgio no vizinho Líbano, onde a 
FMSI suporta o Projeto Fratelli para proporcionar-lhes acesso às 
necessidades básicas, garantindo-lhes uma educação adequada, 
um porto seguro e, mais importante, criando uma ponte entre os 
refugiados e as comunidades libanesas.
A FMSI participou de um concurso organizado pelo Istituto Ga-
nassini. O concurso foi reservado aos projetos mais virtuosos no 
campo da assistência aos refugiados. O Projeto Fratelli, apre-
sentado pela FMSI, ganhou um prêmio de 5.000 euros, que será 
integralmente utilizado para a implantação do Projeto.

Refugiados no Oriente Médio
A guerra na Síria, que começou em 2011, gerando uma crise 
social, política, econômica e humanitária no Oriente Médio que en-
volve, além da Síria, os países que acolheram refugiados em fuga 
do conflito. Um milhão e meio de refugiados se estabeleceram no 
Líbano, com consequências catastróficas para o país, que tem um 
número muito alto de refugiados em comparação com a população 
nacional. O afluxo maciço de refugiados desestabilizou os já frágeis 
serviços sociais do Líbano: escolas, hospitais, abastecimento de 
água e eletricidade, coleta de lixo e esgoto, que estão rapidamen-
te atingindo os limites de sua capacidade. Milhares de famílias 
sírias vivem em habitações superlotadas no Líbano e cerca de um 
terço das famílias vivem em prédios semiabandonados, onde as 
condições de moradia são bastante precárias. O desemprego é alto 
e a renda muito baixa. Esta situação de incerteza é agravada pela 
impossibilidade de obter documentos que permitam a residência 
legal no país.

Projeto Fratelli
Fugindo de conflitos e perseguições em seus países, Iraque 
e Síria, as crianças refugiadas no Líbano são frequentemente 
isoladas devido a diferenças culturais e linguísticas e estão em 
desvantagem educacional. Diante disso, em 2015, os Irmãos Ma-
ristas e os Irmãos De La Salle conceberam o “Projeto Fratelli“, 
através do qual as crianças beneficiárias têm a oportunidade de 
crescer em comunidades estáveis e diversas, onde o pluralismo é 
bem-vindo e a paz é promovida acolhendo intencionalmente cris-
tãos e muçulmanos, meninas e meninos, xiitas e sunitas, sírios, 
iraquianos e libaneses, e proporcionando-lhes uma educação 
holística de qualidade. Crianças e jovens têm a oportunidade de 
desenvolver sua personalidade, ganhar confiança e aprender a se 
comunicar e viver com os outros através de atividades escola-
res, como arte, esportes e jogos de equipe. Estas atividades são 
complementadas por atividades relacionadas com os temas da 
paz, direitos e proteção da criança, oficinas de arte e excursões. 
O projeto Fratelli promove a inclusão e o desenvolvimento social, 
emocional e moral através de seus diversos programas para mais 
de mil refugiados. Estes programas garantem a todas as crianças 
igualdade de oportunidades para um futuro melhor através da 
socialização e atividades educacionais. Especificamente, são 
oferecidos programas de educação e desenvolvimento infantil, 
alfabetização básica, capacitação de jovens, apoio nutricional e 
provisão de necessidades básicas.
A educação pré-escolar de qualidade é a base da jornada de uma 
criança: todas as etapas sucessivas da educação são baseadas em 
seu sucesso. De fato, as crianças matriculadas em pelo menos um 
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ano de educação pré-escolar têm maior probabilidade de desenvol-
ver as habilidades críticas necessárias para ter sucesso na escola 
e menor probabilidade de desistir. Não menos importante, como 
adultos, eles contribuem para sociedades pacíficas e economias 
prósperas.
Por esta razão, o programa Fratelli é totalmente dedicado a grupos 
marginalizados que, de outra forma, não teriam a oportunidade 
de acessar estes serviços, prestados em um ambiente familiar. O 
projeto oferece às crianças vulneráveis apoio socioeducativo para 
fornecer-lhes um nível básico de educação para garantir o acesso 
ao sistema de educação pública libanês. A preparação escolar for-
necida pela Fratelli permite que as crianças ingressem no sistema 

público libanês, apoiando e acompanhando-as na superação de 
suas dificuldades, inclusive linguísticas, matemáticas e científicas.
Graças à presença do psicólogo, crianças deslocadas e suas famí-
lias são ajudadas a superar o trauma da violência e do exílio, bem 
como seu atual estado de incerteza no Líbano.
A partir de uma abordagem baseada nos direitos da criança, le-
vando em conta as necessidades primárias e urgentes, as crianças 
crescem em um ambiente seguro e acolhedor onde podem se ex-
pressar livremente, ter apoio psicossocial, aprender e desenvolver 
suas habilidades para sua autonomia futura. O Programa Fratelli 
representa assim um investimento de longo prazo em um futuro 
melhor para centenas de crianças refugiadas e vulneráveis.

ÁFRICA DO SUL

PROJETO THREE2SIX PREENCHE A LACUNA EDUCACIONAL
PARA CRIANÇAS REFUGIADAS E MIGRANTES

Desde 2008, o Projeto Educacional Three2Six 
vem preenchendo a lacuna educacional para 
milhares de crianças refugiadas e migrantes 

na África do Sul. O projeto Three2Six tem funcionado 
como um programa educativo transitório de três horas 
à tarde, mas acaba de inaugurar um novo capítulo 
que oferece um currículo completo, beneficiando as 
crianças com um dia escolar completo.
Além de um currículo completo, as crianças que fre-
quentam Three2Six também têm atividades pós-esco-
lares abrangentes, incluindo tênis, natação, basquete 
e judô. Durante o ano, as crianças também participam 
de excursões e acampamentos.
Outro desenvolvimento que entusiasma é a integração 
das crianças do Three2Six com alunos de sua nova escola anfitriã, 
a Dominican Convent School, com as quais aprendem em sala de 
aula. Isto promoverá a coesão social entre crianças locais e refu-
giadas, o que é crucial em um contexto de xenofobia generalizada 
na África do Sul.
As crianças do Three2Six adaptaram-se extremamente bem a seu 
novo ambiente escolar na Dominican Convent School.
Os outros serviços oferecidos aos alunos do projeto Three2Six 
continuam a ser desenvolvidos. Eles ainda recebem refeições todos 
os dias, são transportados com segurança para o local do projeto e 
recebem livros didáticos, materiais de estudo e uniformes. E quan-
do necessário, as crianças também recebem apoio psicossocial, o 
que garante seu bem-estar emocional e apoio a sua aprendizagem.
A fim de aumentar as chances de integração de seus alunos no 
ensino regular, Three2Six acrescentou um ano extra antes das 
crianças deixarem o projeto, permitindo uma transição mais suave. 
O projeto também continuará a defender o direito à educação para 

todas as crianças e, sempre que possível, ajudará seus alunos 
com dificuldades para que possam enfrentar o ensino ao entrar na 
escola secundária.

Projeto Three2Six
O Projeto Educacional Three2Six para Crianças Refugiadas é uma 
instituição católica e marista na África do Sul, operando desde 
2008, que se dedica a apoiar crianças refugiadas e migrantes às 
quais é negado o acesso à educação pública na África do Sul.
O projeto Three2Six foi fundado no Colégio Sagrado Coração, e 
depois estendido para o Observatório Escola Primária para Meni-
nas, em 2010, e para o Colégio Sagrada Família, em 2018.
O nome do projeto Three2Six vem do horário de estudo (15h00 
às 18h00), pois inicialmente funcionava 3 horas por dia como um 
projeto educativo de transição, no período verspertino, focalizando 
três disciplinas (inglês, matemática e habilidades do quotidiano).  

Mais informações neste link
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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 

A VOCAÇÃO E AS JUVENTUDES,
REFLEXÕES NA ESCOLA VOCACIONAL MARISTA 2023

L Escola Vocacional Marista 2023, uma proposta da Província 
Brasil Centro-Norte à Igreja do Brasil, nesse ano reuniu cerca 
de 60 participantes de diferentes congregações religiosas. 

O encontro aconteceu em Brasília, de 23 a 28 de janeiro. Foi um 
encontro presencial, após dois anos de pandemia.
Na programação do encontro, voltado para animadores vocacionais, 
religiosos, religiosas, leigos, padres e seminaristas, houve pales-
tras, dinâmicas de grupos, oficinas, mesas redondas e produções 
de roteiros, que incentivaram os participantes a refletir sobre a 
Animação Vocacional em seus espaços e congregações.
As juventudes e as vocações foi o tema da Escola Vocacional deste 
ano, provocando os participantes a irem ao encontro de jovens vo-
cacionados, nos locais onde eles vivem e nos espaços onde atuam. 
A pergunta como despertar a vocação religiosa nos jovens este à 
base de todo o evento, gerando reflexões para as diversas congre-
gações, que desejam estar mais perto e entender o 
universo dos jovens.
Esses são alguns temas tratados durante o en-
contro, abordados por profissionais: juventudes, 
concepções e contextos; um olhar latino-americano 
para a Animação Vocacional; consciência e cuidado 
de si na Animação Vocacional; escuta das Juventu-
des e Planejamento para a Animação Vocacional.
O encontro de janeiro foi o primeiro de dois 
encontros. O segundo acontecerá em julho, na 
modalidade virtual. Até lá, os participantes refletirão 
sobre os assuntos tratados no primeiro encontro e 
poderão levar novas propostas e outros olhares para 
a Animação Vocacional.

Escola Vocacional Marista
A Escola Vocacional Marista é promovida pela 
Província Marista Brasil Centro-Norte, em parceria 
com a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) 

e Universidade Católica de Brasília, que emite os certificados de 
participação. Desde que o projeto começou, há 15 anos, a Escola 
Vocacional já recebeu cerca de mil participantes, de todo Brasil e 
do mundo.
O projeto inovador é uma forma de atender a demanda dos proces-
sos de Animação Vocacional e oferece aos participantes autocon-
hecimento, entendimento e preparação, tanto no âmbito pessoal 
como profissional.
Reconhecimento. Em 2022, a Escola Vocacional Marista teve o 
reconhecimento de suas ações vocacionais pela Revista Rogate, 
publicação referência do segmento, que completa 40 anos. No 
dia 1º de maio de 2022, a Escola Vocacional, representada pelo Ir 
Fabrício Barbosa, recebeu o Troféu Rogate em uma cerimônia, em 
São Paulo (SP).


