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NOTÍCIASMARISTAS

■  Na terça-feira terminou a tradicional “Semana Colaborati-
va”, encontro do Conselho Geral com os diretores dos secre-
tariados e departamentos da Administração Geral. O Conselho 
Geral segue reunido até final do mês em “Sessão Plenária”.
■  Toda a comunidade da Casa Geral se encontrou, em dois 
momentos, na terça-feira, para rezar pela paz e por todas as 
pessoas que sofrem, especialmente os atingidos pela guerra 
na Ucrânia e pelo terremoto na Turquia e Síria.
■  De quarta-feira até sábado, reúne-se em Roma a Co-
missão Internacional Irmãos Hoje.
■  No mesmo dia começa o encontro da equipe que está 
preparando a nova edição do documento Missão Educativa 
Marista. Essa reunião se estende até dia 21 de fevereiro e 
conta com a participação dos secretariados de Educação e 
Missão e de Solidariedade e do Ir. Ben, Conselheiro Geral. 
■  Na quarta-feira, o Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado 

de Solidariedade, se reúne com a Equipe Diretiva da CCIG, 
online.
■  Ainda na quarta-feira, começa a visita de acompanha-
mento e animação da comunidade Lavalla200> de Tabatinga, 
Brasil, feita pelo Ir. Valdícer, diretor do Departamento CMI.
■  Na sexta-feira acontece, online, o primeiro encontro da 
Comissão Preparatória da III Assembleia Internacional de 
Missão Marista, a realizar-se no próximo ano, na Espanha. 
Será coordenada pelo Ir. José Sánchez, diretor do Secreta-
riado de Educação e Evangelização e conta também com a 
participação do Ir. Ángel Diego.
■  No sábado, a FMSI realiza o terceiro encontro de for-
mação sobre desenvolvimento de projetos para pessoas da 
América Latina que trabalham na solidariedade. Conta com a 
participação da equipe de FMSI e dos diretores do Secretaria-
do de Solidariedade, Irmãos Francis e Ángel Diego.

Na terça-feira, 14 de fevereiro, a Administração Geral e a 
FMSI convidaram todo o Instituto a participar de um pequeno 
momento de oração pela paz e por aqueles que sofrem no 

mundo (guerras, desastres naturais, violência, migração...).
Em muitas partes do Instituto Marista estão sendo realizadas ma-
ravilhosas ações concretas que colocam aqueles que mais sofrem 

no mundo no centro da missão marista. 
Esta iniciativa quer somar-se a todas 
elas.
Este pequeno gesto se realizou no con-
texto do encontro da Semana Colabo-
rativa, encontro do Conselho Geral com 
os Secretariados e Departamentos da 
Administração Geral. Foi uma iniciativa 
projetada para todo o Instituto Marista 
(irmãos, leigos, crianças e jovens), 
via zoom e ao vivo no YouTube. Pela 
manhã, a oração foi feita em inglês e à 
tarde em espanhol, com traduções para 
os outros idiomas.
Um momento especial foi a partici-
pação, de Aleppo, do Ir. Jorge Sabe, 
que acompanhou, ao lado dos Maristas 
Azuis, o povo sofrido da Síria ao longo 

destes anos de guerra e agora está ao lado das vítimas do terremo-
to. Ele enviou uma mensagem em forma de uma oração.

ORAÇÃO PELA PAZ E POR 
AQUELES QUE SOFREM

administração geral

INGLÊS  ESPANHOL

https://champagnat.org/pt/oracao-pela-paz-e-por-aqueles-que-sofrem/
https://youtube.com/live/21JoXgV-9BQ?feature=share
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Na primeira semana 
de fevereiro, a 
equipe Champag-

nat Global se reuniu em 
sua sede em Madri para 
planejar o período de 
2023-25.

No processo de pla-
nejamento foi muito 
importante considerar 
muitas das sugestões da 
reunião no México 2022, 
as quais podem ser 
lidas na parte final do 
itinerário da Rede Global 
de Escolas Maristas e 
que pode ser resumida na análise FOAR a seguir, na qual foram especificados os 
resultados esperados para a próxima fase da rede.

A reunião delineou os objetivos e projetos estratégicos, bem como muitas ini-
ciativas para a realização dos objetivos. Num futuro próximo, será com o comitê 
consultivo e todos os coordenadores educacionais com os quais o roteiro 2023-25 
será finalizado de forma colaborativa.

REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS MARISTAS

PLANEJAMENTO DO CHAMPAGNAT GLOBAL 2023-25

Oração do Ir. Georges Sabe
Senhor Jesus, novamente acordo pela manhã. Meus olhos estão voltados para seu povo, nosso povo, um 
povo abandonado, um povo perdido, um povo que não sabe aonde ir.
Por que, Senhor, por que a guerra, por que a pobreza, por que a natureza está com raiva, por que a guerra, 
por que a pobreza, por que a natureza está braba?
Senhor, não tenho palavras para vos dizer o que estou sentindo. Vós sabeis muito melhor o que eu vivo 
dentro de mim. Dai-me teu coração, Senhor, para abrir um pouco mais o meu.
Maria, me ensinastes a ir depressa para os mais necessitados. Estou na rua, correndo, procurando trazer um 
pouco de calor, um pouco de força e acima de tudo, acima de tudo, um pouco de amor.
Senhor, ajudai-me. Eu sei que muitos neste mundo estão olhando para meu povo, para minha terra. Obri-
gado por vossa solidariedade.
Senhor, hoje, o ser humano dentro de cada um de nós está dando vida. Vós vos lembrais, Senhor, um dia, 
um certo Bartimeu correu ao vosso encontro? Vós o convidastes a se achegar. Com meu amigo Bartimaeu 
repito Senhor. Quero vir ao vosso encontro e através de vós, a cada pessoa.
Eu não tenho mais palavras, Senhor. Meu coração está em silêncio. Só vós sabeis o que estou vivendo den-
tro de mim.

Amém

https://champagnat.global/pt/
https://champagnat.global/pt/
https://champagnat.global/wp-content/uploads/2023/01/PT-resumen-itinerario-champagnat-global-180123.pdf
https://champagnat.global/wp-content/uploads/2023/01/PT-resumen-itinerario-champagnat-global-180123.pdf
https://champagnat.global/wp-content/uploads/2023/01/PT-resumen-itinerario-champagnat-global-180123.pdf
https://champagnat.org/pt/planejamento-do-champagnat-global-2023-25/https://champagnat.org/pt/planejamento-do-champagnat-global-2023-25/
https://champagnat.org/pt/planejamento-do-champagnat-global-2023-25/https://champagnat.org/pt/planejamento-do-champagnat-global-2023-25/
https://champagnat.org/pt/oracao-pela-paz-e-por-aqueles-que-sofrem/
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CRUZ DEL SUR

PROVÍNCIA PROMOVE
CONSULTA DA ONU SOBRE
OS DIREITOS DA CRIANÇA

Depois de ter participado da primei-
ra consulta do Comitê dos Direitos 
da Criança da ONU, a Província 

Cruz del Sur está agora convidando as 
crianças e os jovens a darem sua opinião 
sobre o primeiro projeto de diretrizes, 
lançado pela ONU, para que os gover-
nos protejam os direitos ambientais das 
crianças. A minuta, conhecida como 
Comentário Geral Nº 26 sobre os Direitos 
da Criança e o Meio Ambiente, com foco 
na Mudança Climática, será lançada em 
2023. A minuta é baseada nas contri-
buições de 7.416 crianças de 103 países 
e centenas de pessoas da comunidade 
global, considerando também a primei-
ra série de consultas organizadas pelo 
Comitê.

A Província participou da primeira con-
sulta aos jovens do Colégio Inmaculada 
juntamente com outras crianças, ado-
lescentes e jovens do Movimento Global 
pela Criança e agora está convocando a 
segunda rodada de consultas sobre o es-

boço, que começou em 15 de novembro 
de 2022 e termina em 15 de fevereiro 
de 2023.

Crianças e jovens puderam participar 
através de um Questionário on-line com 
perguntas baseadas em questões-chave 
dentro da minuta do Comentário Geral 
No. 26 ou organizando workshops.

Os resultados ajudarão o Comitê a 
revisar a primeira minuta, para assegurar 
que a versão final reflita melhor as opi-
niões e ideias das partes interessadas. 
A versão final do Comentário Geral nº 
26 também será disponibilizada em uma 
versão amigável para crianças.

Além disso, as contribuições serão usa-
das para criar uma Carta Mundial para 
Crianças, uma mensagem inspiradora 
das crianças e jovens de todo o mundo 
sobre sua visão de uma realidade segu-
ra, saudável e sustentável que respeite 
seus direitos.
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s México occidental

De 2 a 5 de fevereiro, foi realizado o 
Encontro Nacional GAMA na cidade 
de Aguascalientes. Durante esses 
dias, os estudantes do ensino médio 
refletiram sobre a vocação como 
um chamado para nos colocarmos a 
serviço dos outros.

colôMbia

Os Provinciais do México Central, 
México Ocidental, América Central e 
Norandina visitaram o Noviciado de 
La Valla em Medellín e compartilha-
ram informações e impressões da 
Assembleia Regional do Arco Norte 
realizada na Guatemala. Eles tam-
bém entusiasmaram os noviços com 
algumas experiências significativas 
do ano vocacional em cada uma das 
quatro Províncias.

West central europe

A Província da Europa Centro-Oeste 
retomou a promoção do voluntariado 
e agora tem três novos voluntários 
em Mindelheim, Alemanha. Eles vie-
ram de Uganda para juntar-se aos 
três voluntários que já estão em Fur-
th. Todos eles estão sendo treinados 
pela equipe local da Colaboração 
para Missão Internacional (Cmi).

star of the sea

A Australian Marist Solidarity (AMS) 
visitou recentemente o “Movimen-
to dos Pequenos Reis” com o Ir. 
Tony Burrows que estava de visita 
ao projeto La Valla de Camboja. A 
comunidade dos Pequenos Reis 
colabora há anos com a MAS e 
durante os últimos 6 anos tem feito 
uma contribuição anual significativa 
ao trabalho do Projeto para a La 
Valla School.

https://www.maristas.com.ar/
https://childrightsenvironment.org/es/acerca-de/
https://childrightsenvironment.org/es/acerca-de/
https://childrightsenvironment.org/es/acerca-de/
https://childrightsenvironment.org/es/ninos-y-jovenes/
https://l4cqlef9g5g.typeform.com/segundaserie?typeform-source=childrightsenvironment.org
https://champagnat.org/pt/cruz-del-sur-promove-consulta-da-onu-sobre-os-direitos-da-crianca-consulta/
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CASA GERAL  

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEDICADA
AO IRMÃO FRANCISCO NA CASA GERAL

Uma exposição em 
homenagem ao primeiro 
Superior-Geral Marista, 

Irmão Francisco, foi inaugurada 
no dia 10 de fevereiro na Sala 
Champagnat da Casa Geral. 
A exposição, organizada pelo 
Postulador Geral do Instituto, 
Ir. Guillermo José Villarreal 
Cavazos, visa divulgar a vida 
e a obra do Ir. Francisco, cujo 
processo de canonização está 
em andamento. À inauguração 
estiveram presentes o autor 
de 8 pinturas do Ir. Francisco, 
o Ir. Ángel Ignacio Martínez, 
e o postulador anterior, o Ir. 
Antonio M. Estaún, profundo 
conhecedor da biografia do 
Ir. Francisco. Da mesma forma, acompanharam a inauguração 
o Superior-Geral, Ir. Ernesto Sánchez, os conselheiros-gerais, os 
irmãos e leigos da Casa Geral. A exposição estará aberta ao público 
até abril.
Abrindo o evento, o Ir. Guillermo, Postulador Geral, disse: “O Ir. 
Francisco, junto com outros, é um modelo Marista para aprofundar 
nossa espiritualidade. Sua vida nos mostra a espiritualidade Marista 
e a relação com Deus. Ele pode dar testemunho do que Marcelino 
queria de nós”.
Em seu discurso, o Superior-Geral, Ir. Ernesto, falou sobre a 
dimensão mística da vida do Irmão Francisco e disse que ele é “o 
melhor herdeiro do carisma de Champagnat”.
Durante sua intervenção, o Ir. Ángel Ignacio Martínez, retratis-
ta, falou sobre suas obras e disse que sua inspiração começou 
enquanto fazia o curso “Amanecer” na Casa Geral, em 2019: 
“Entrei no escritório do Ir. Antonio (então postulador) e observei que 
havia alguns cartazes do Ir. Francisco (por ocasião da peregrinação 
Romeros com o irmão Francisco), e perguntei: “posso contribuir 
com algo?” O Postulador respondeu: “Faça e então veremos”. E em 
resposta, o Irmão Ángel fez 8 telas do Irmão Francisco, que agora 
estão expostas.
Em sua explanação, o Ir. Estaún valorizou as obras do Ir. Ángel, e 
mencionou que “sua realização é uma contribuição nova, espe-
cialmente pela descrição do contexto em que situa a figura do Ir. 
Francisco. E assim a sua mão de artista vem juntar-se ao esforço 
de divulgar facetas pouco conhecidas do Ir. Francisco”. “Pela ação 

que desem-
penhou como 
superior de 
importante asso-
ciação religiosa 
e também como 
pessoa espiritual 
que nos deixou 
abundantes 
escritos, merece 
ser estudado por 
si mesmo e mais 
valorizado do 
que tem sido”, 
disse o Ir. Antonio, destacando a figura do Irmão Francisco, sua 
fama de santidade e suas virtudes.
Referindo-se às características dos retratos do Primeiro Supe-
rior-Geral, o autor das pinturas disse: “Mantive a testa larga. As 
entradas características. A forma de seu penteado estilo francês da 
época. As pálpebras pronunciadas e seu olhar fixo. A curva inferior 
de seu nariz com nuances, como quando ele era jovem. Lábios um 
pouco apertados. Queixo pronunciado e papada forte”.
Ao final da inauguração, o Ir. Guillermo convidou todos para visitar 
a exposição localizada no “corredor dos Superiores Gerais” e 
concluiu dizendo: “Recordamos os irmãos que são modelos de 
santidade para nós, pelo testemunho de sua vida de fé e paixão 
evangélica” (Constituições, Estatuto 50.7).

https://youtu.be/n5ustXzv28g
https://youtu.be/YL8-9v2NrGE
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ESPANHA: ENCONTRO DE ANIMADORES DAS 
COMUNIDADES MARISTAS DA ANDALUZIA E 
BADAJOZ

COLÔMBIA: NOVICIADO MARISTA LA VALLA DE 
MEDELLÍN

CASA GERAL – SECRETARIADO DE LEIGOS

MÉXICO: PROJECTO DE TERRÁRIO 
INTERDISCIPLINAR EM VERACRUZ.

HONDURAS: EUCARISTIA DE ABERTURA DO 
ANO LECTIVO DO INSTITUTO LA INMACULADA

mundo marista

CASA GERAL - SEMANA COLABORATIVA

ARCO NORTE

REUNIÃO DE ECÔNOMOS DA REGIÃO 

Após a Assembleia Regional de Arco 
Norte, que se realizou na Guatemala 
de 27 a 31 de janeiro no Centro 

de Formação Marista, foi realizada uma 
reunião dos Administradores Provinciais da 
Região Arco Norte na Residência Provincial 
da Guatemala, de 1º a 3 de fevereiro.

Participaram representantes das 5 
Unidades Administrativas da Região: 
Dioneira Abril Latriglia representando o Ir. 
Laurentino Albala (Província de Norandina); 
Ir. Manuel Matilla (Província da América 
Central); Ir. Melesio Tiscareño (Província 
do México Ocidental); Ir. Jorge Carbajal e 
Ir. Juan Jesús Franco Hernández (Provín-
cia do México Central); Ir. Hank Sammon 
(Província dos Estados Unidos); Ir. Félix 
Roldán (Distrito do Canadá). O Ir. Rodrigo Espinosa Larracoechea, 
Secretário Executivo da região, e os irmãos Jorge Gaio e Gregorio 

Linacero do Escritório do Ecônomo Geral também participaram. 
Gilbert Barillas foi o tradutor.

https://champagnat.org/pt/reuniao-de-economos-da-regiao-arco-norte/
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PROVÍNCIA DE L’HERMITAGE 

ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DE OBRAS EDUCATIVAS

Liderança, pro-
teção à criança, 
vocação marista, 

Rede Global Marista 
de Escolas… Estes 
foram alguns dos temas 
discutidos no ROE 2023 
(Rencontre d’oeuvres 
éducatives) da Província 
de L’hermitage, que 
aconteceu em No-
tre-Dame de L’Hermi-
tage, de 31 de janeiro a 
3 de fevereiro, contando 
com a presença de uma 
centena de pessoas das 
Províncias de L’Hermitage e de Europa Centro-Oeste.

Para falar de liderança, pudemos contar com a presença de duas 
pessoas reconhecidas dentro da instituição marista: o Irmão Emili 
Turú, atual Secretário da União dos Superiores Gerais e ex-Supe-
rior Geral dos Maristas; e o Irmão Ben Consigli, Conselheiro Geral, 
ambos vindos de Roma.

O Ir. Emili Turú falou aos presentes sobre liderança e espirituali-
dade: “A espiritualidade é algo comum a toda a humanidade, seja 
crente ou não”, ele enfatizou a importância de cuidar de si mesmo 
para cuidar dos outros, gestão do estresse, resiliência, vida… 
E deixou uma série de perguntas para reflexão. Segundo o Ir. 
Emili, há quatro fatores que nos ajudam a viver bem em situações 
adversas: “humildade – porque plantamos sementes e sabemos 
que um dia haverá frutos; comunidade – onde podemos ouvir as 
vozes de apoio e desafio; fidelidade, que é mais importante do que 
o sucesso, e a aceitação do aparente fracasso”.

O Ir. Ben Consigli falou sobre a liderança “heroica”. Ele convidou 
o público a refletir sobre quais são os desafios para os líderes 
maristas de hoje e como melhor orientar qualquer mudança: “A li-
derança marista vem de dentro. É mais importante quem eu sou do 
que o que eu faço. Isto é parte do nosso DNA. A liderança marista 
começa com a autoliderança”.

Do laicado marista, Pep Buetas, Marta Portas, Danai Anagnosto-
poulou e Ir. Jaume Parés falaram sobre a vocação marista e 
apresentaram duas experiências: o Ano das Vocações Maristas (Ir. 
Jaume Parés: “no lema do ano há duas palavras que devem ser 
enfatizadas: cuidar e despertar o convite”), e o Fórum Internacional 

sobre a vocação marista laical. De acordo com Marta Portas, “um 
espaço para ouvir, onde tiramos da riqueza e complementaridade 
dos outros”.

Durante o encontro, foi apresentado um novo projeto provincial 
relacionado aos direitos da criança e à Salvaguarda, um projeto 
“que toca o coração de nossa missão”, nas palavras do Vigário 
Provincial, Irmão Xavier Giné, e que é dirigido por Llorenç Clara-
munt e Raimon Novell. Segundo Raimon Novell, “nosso objetivo é 
ser um ponto de referência para os direitos da criança e trabalhar 
tanto internamente quanto com outras organizações”.

Também houve oportunidade de ouvir o eco das pessoas que 
participaram do encontro, no México, da rede de escolas, Cham-
pagnat Global: Christophe Schietse, Pep Buetas, Joan Pratdepadua 
e Despoina Tsaousi. Segundo Pep Buetas, o encontro foi “uma 
oportunidade de descobrir as possibilidades que temos e de nos 
apaixonarmos pelo projeto e pela rede”. Joan Pratdepadua, por sua 
vez, instou os presentes a conhecerem o site e a participarem de 
alguns dos projetos ali descritos ou a abrirem novos projetos.

A Província da Europa Centro-Oeste, que se tornará um Distrito da 
Província de L’Hermitage em outubro, foi convidada para a reunião. 
O irmão Provincial, Robert Thunus, saudou a oportunidade do en-
contro e enfatizou a importância da união de forças para o futuro. 
O Provincial de L’Hermitage, Irmão Gabriel Villa-Real, lembrou 
que se caminha juntos, como uma família global, e expressou o 
convite conjunto dos Provinciais: “viver esta nova etapa como uma 
oportunidade para olhar o passado com gratidão, viver o presente 
com paixão e acolher o futuro com esperança”.

https://www.maristes.cat/
https://www.maristes.cat/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
https://maristeu.com/
https://champagnat.org/pt/encuentro-de-representantes-de-obras-educativas-da-provincia-de-lhermitage/
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PROVÍNCIA IBÉRICA

FÓRUM SOCIAL MARISTAS IBÉRICA: CASA E FAMÍLIA

Em tempos de meta-
verso, inteligência 
artificial e outros 

progressos tecnológicos, 
a virtualidade das novas 
tecnologias não deve 
nos levar a desistir da 
tentação de renunciar 
ao encontro fraternal em 
presença. Não se trata de 
rejeitar as novas tecnolo-
gias, pois sua utilidade é 
inegável, mas não pode-
mos ignorar o fato de que 
o mais importante ainda 
é estar juntos, olhar nos olhos um do outro e poder conversar, 
ouvir um ao outro para compartilhar experiências, poder se 
abraçar, sentir-se próximo um do outro e compartilhar a vida.

É disto que trata o Fórum “A vueltas con lo Social” organizado 
pela equipe da Pastoral Social da Província Marista Ibérica. Até 
agora, foram realizadas 9 edições. Este evento tornou-se um 
ponto de encontro para canalizar toda a sensibilidade social 
que existe na Província.

O Fórum e um espaço que tem três objetivos: criar comunidade 
em torno da identidade social marista; conscientizar sobre as 
novas realidades de pobreza e necessidades; e encontrar um 
espaço para estimular o compromisso pessoal na ação social 
individual e coletiva.

O Fórum Social é uma encontro de família. É na comunidade 
que encontramos a inspiração para destacar alguns dos aspec-
tos mais importantes de nossa missão como família marista: 
ajudar os mais necessitados e sair em busca dos Montagnes 
de hoje.

Encontramo-nos novamente na firme convicção de que juntos 
somos mais fortes e que tecemos entre nós redes que nos 
fazem avançar, ser mais criativos e audaciosos para estar 
atentos e agir diante das novas realidades sociais e das 
pessoas que nelas vivem. Ver-nos e compartilhar nos faz fiéis 
a esta intenção de ir mais longe, de ir às periferias sociais e de 
revitalizar nosso compromisso com os mais necessitados.

O Fórum é um momento de reencontro, algo que sempre nos 
lembra o lar, aquele lugar mais mental do que físico onde 

vivemos juntos em fraternidade com nossa família. Nas famílias 
fraternas, ninguém fica para trás, e é por isso que colocamos 
no centro de tudo aqueles que mais precisam, porque eles são 
a luz que nos guia em nossa missão.

Aqui estão algumas palavras de nosso Superior Geral, Ir. 
Ernesto Sánchez, que são coletadas na sua circular “Lares de 
Luz”:

“Somos chamados a cuidar da vida e a gerar nova vida em 
tempos de grande fragilidade e vulnerabilidade no mundo”. 
Teremos sucesso se tentarmos juntos, com um olhar de gratui-
dade e solidariedade para com os mais necessitados, e onde a 
dimensão relacional, social e comunitária será mais importante 
do que nunca”.

Estas palavras do Superior Geral coincidem plenamente com o 
espírito do Fórum Social.

Em conclusão, precisamos criar lares e para isso precisamos 
de terrenos para construir, e o Fórum Social é um desses 
terrenos para criar uma comunidade cristã fraterna e solidária. 
O Fórum, como edifício, se baseia no carisma marista e em 
sua identidade social; estes são os pilares deste lar. Este lar 
tem várias salas que se materializam na enorme diversidade 
das comunidades locais e suas realidades sociais: uma família 
carismática, acolhedora e socialmente sensível.

O Fórum Social tem sido e continua a ser uma oportunidade 
para criar comunidade e família.

Ángel de Pedro, Equipe Provincial de Pastoral Social

https://maristasiberica.com/
https://champagnat.org/pt/circulares/lares-de-luz-cuidamos-da-vida-e-geramos-nova-vida/
https://champagnat.org/pt/circulares/lares-de-luz-cuidamos-da-vida-e-geramos-nova-vida/
https://champagnat.org/pt/forum-social-maristas-iberica-casa-e-familia/
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 SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

O DIREITO DAS CRIANÇAS À SAÚDE
O direito da criança ao usufruto 
do mais alto padrão de saúde 
possível está claramente estabe-
lecido no artigo 24 da Convenção 
sobre os Direitos da Criança 
(DDC). A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e o artigo 
12 do Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais também a comtemplam. 
Além disso, o imperativo de 
melhorar a saúde das crianças se 
reflete na Agenda 2030, com re-
ferências às crianças na maioria 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e suas metas.

As crianças são mais vulneráveis do que os adultos e correm 
um risco maior de doenças e complicações de saúde. Em 
cada etapa de seu desenvolvimento, elas têm necessidades 
específicas e diferentes riscos inerentes à saúde. Por isso, 
elas exigem atenção extra para desfrutar do melhor estado 
de saúde possível. Além disso, investir na saúde das crianças 
é uma das coisas mais importantes que a sociedade pode 
fazer para construir um futuro melhor. O bem-estar geral das 
crianças está intimamente ligado a outros direitos humanos 
fundamentais, incluindo o acesso à água potável, nutrição, 
medicamentos essenciais, higiene adequada e serviços de 
saúde apropriados.

Como protagonistas, os Estados são obrigados pelos artigos 24 
e 12 da CDC a garantir que as crianças gozem de seu direito 
à saúde. Isto implica em ir além dos serviços da saúde em 
si, mas estender-se a educação e informação relacionada à 
saúde, eliminação de práticas tradicionais prejudiciais e acesso 
a condições básicas de saúde, tais como imunização, água po-
tável, saneamento ambiental adequado e alimentos nutritivos, 
bem como tomar medidas para reduzir a mortalidade infantil 
e aumentar a expectativa de vida. A saúde das crianças deve 
ser interpretada em seu sentido mais amplo para abranger seu 
bem-estar físico, mental, espiritual, moral, psicológico e social.

Espera-se também que os pais forneçam orientação apropriada 
para não prejudicar a capacidade das crianças de exercer seu 
direito à saúde. Infelizmente, as crianças são frequentemente 
tratadas como detentoras de direitos passivos, negando-lhes 
assim a oportunidade de participar e expressar livremente suas 

opiniões sobre assuntos que afetam sua saúde e bem-estar.

Cumprir o direito das crianças ao bem-estar não é apenas 
um dever dos estados e dos pais, mas também de todos os 
indivíduos e grupos tementes a Deus. Como Irmãos Maristas, 
os imperativos evangélicos de compaixão pelos mais vulnerá-
veis e de respeito pela vida nos convencem de que as crianças 
e os jovens devem ser protegidos do mal e tratados com amor 
e respeito. Marcelino Champagnat julgou abomináveis todas 
as formas de negligência infantil e fez tudo o que pôde para 
impedi-las. Neste sentido, o apelo do XXII Capítulo Geral para 
caminhar com crianças e jovens que vivem à margem da vida 
nos convida a crescer nesse aspecto.

Jesus tomou as crianças em seus braços, impôs suas mãos 
sobre elas e as abençoou (Marcos 10,16) para ensinar seus 
discípulos a amá-las e cuidar delas. Consciente disso, Mar-
celino Champagnat lembrava constantemente aos Irmãos de 
nunca esquecer que as crianças são frágeis e precisam ser 
tratadas com bondade, caridade e misericórdia e instruídas 
com paciência.

Nosso compromisso e dedicação à defesa dos direitos das 
crianças decorre dos imperativos do Evangelho, da atitude de 
Champagnat para com as crianças, do reconhecimento e apoio 
universal da DDC e do apelo do XXII Capítulo Geral para prestar 
atenção especial às crianças e jovens sob nossos cuidados.

Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca
https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/pt/o-direito-das-criancas-a-saude/
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FMSI

FMSI PROMOVE FORMAÇÃO SOBRE GESTÃO DO CICLO DE UM PROJETO

A FMSI, 
Fundação 
Marista de 

Solidariedade Inter-
nacional, uma ONG 
da Administração 
Geral do Instituto, 
organizou uma 
série de 5 reuniões 
sobre “Gestão do 
Ciclo de Projetos” 
para pessoas que 
trabalham no campo 
da solidariedade.

A primeira reunião 
foi realizada em 4 
de fevereiro de 2023. O primeiro módulo do curso, ministrado por 
Patricia Ynoñan Garcia, Mentor da Misean Cara, focalizou o tema: 
“Gerenciamento do Ciclo do Projeto: uma breve apresentação do 
que significa” e deu aos participantes as primeiras ferramentas 
para entender o que significa escrever e implementar um Projeto 
de desenvolvimento. O curso foi organizado pela FMSI juntamente 
com a Secretaria de Solidariedade e a Rede Coração Solidário 
e contou com a participação de 67 membros da Rede Coração Soli-
dário, Irmãos, Padres, Irmãs e Leigos Maristas de todo o mundo, 
Irmãos De La Salle, membros da SED e da ONG Apurimac e 
Irmãs Scalabrinianas. O objetivo desta iniciativa de treinamento é 
aumentar as habilidades operacionais necessárias para o planeja-
mento estratégico e de projetos eficazes.

O curso começou com uma frase muito significativa: “Os projetos 
não falham na conclusão, eles falham na concepção”. Esta frase 
sublinha quão crucial é a fase de concepção de uma proposta de 
projeto, com base nas necessidades de um determinado território, 
para o sucesso da implementação do projeto. Os participantes do 
curso puderam se familiarizar com alguma da terminologia utilizada 
na cooperação para o desenvolvimento: ciclo do projeto, teoria da 
mudança, resultados sustentáveis.

Os próximos quatro módulos serão organizados aos sábados e se 
concentrarão nos seguintes tópicos: Como preparar uma proposta: 
contexto, problema, resultados, produtos, indicadores; Ferramen-
tas: Estrutura lógica; Explorando diferentes alternativas de financia-
mento de acordo com a experiência das organizações; Avaliação 
das propostas apresentadas à FMSI.

FMSI
Fundação Marista para a Solidariedade Internacional
A Fundação, fundada em 2007, tem uma visão clara: um 
mundo no qual as crianças são reconhecidas e protegidas. 
Portanto, a Fundação Marista trabalha para reconhecer que a 
infância seja respeitada, garantida e livre de violência e medo. 
A ONG marista está comprometida com um mundo no qual as 
crianças são aceitas como membros ativos de comunidades 
individuais e da sociedade como um todo. De acordo com es-
sas intenções, a missão da FMSI se expressa através de ações 
específicas destinadas a promover o pleno desenvolvimento do 
potencial de cada criança, especialmente das mais vulneráveis 
e marginalizadas, através do planejamento e implementação de 
projetos de solidariedade, educação e advocacia.
A Fundação promove mudanças nas políticas e programas go-
vernamentais para o benefício daqueles que vivem à margem 
da sociedade. Ela defende e chama a atenção da sociedade 
para questões humanitárias importantes, a fim de alcançar 
uma resolução compartilhada através da mediação com os 
tomadores de decisão da sociedade. Este trabalho envolve 
empreender e buscar múltiplos caminhos para alcançar e 
influenciar decisões relevantes que afetam as crianças.
O Conselho de Administração da FMSI é composto por: Ir. Ken 
McDonald, Presidente (Conselheiro-Geral); Maria Inmaculada 
Maillo (Espanha); Ir. Jorge Gaio (Ecônomo Geral); Angela Matulli 
(Itália); Rebecca Jane Bromhead (Austrália); Ir. Fortune Chiedzo 
Chakasara (Zimbábue).

https://fmsi.ngo/es/
https://fmsi.ngo/es/
https://fmsi.ngo/es/
https://fmsi.ngo/es/
https://fmsi.ngo/es/
https://www.lasalle.org/
https://sed-ongd.org/
https://www.scalabriniansisters.org/es/
https://www.scalabriniansisters.org/es/
https://champagnat.org/pt/fmsi-promove-formacao-sobre-gestao-do-ciclo-de-um-projeto/
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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

Os administradores escolares das 9 escolas diocesanas da ci-
dade de Koronadal, nas Filipinas, participaram do Workshop 
“Proteção à Criança – Contra a Exploração e o Abuso Sexual 

Infantil Online” realizado em Lake Sebu.

Organizado pela Equipe provincial de Proteção à Criança e ao Jo-
vem, os 55 participantes expressaram seu compromisso de fortale-
cer a defesa e fazer algo em suas respectivas escolas para manter 
as crianças a salvo de todas as formas de crimes cibernéticos.

Maria Theresa Biongan Pescadera falou sobre a lei que fortalecerá 
a resposta das Filipinas à crescente vulnerabilidade e vitimização 
das crianças do país por abusadors on-line. Leann Jester Daus 
Rosali, diretor da Senior High School da Universidade de Notre 

Dame de Marbel, falou sobre as ameaças da tecnologia e da 
internet para os estudantes. Ela convidou os participantes a serem 
proativos em relação a esse tema através de iniciativas para garan-
tir a criação de escolas ciber-seguras. O Ir. Crispin P. Betita falou 
sobre a Política de Proteção à Criança que as escolas precisam for-
talecer e implementar para garantir que todas as crianças estejam 
seguras no centro educativo.

Através do apoio financeiro de Misean Cara e da assistência 
fornecida pela fundação FMSI do Instituto, a Província East Asia 
comprometeu-se a promover a implementação do Seminário para 
administradores escolares, pais e líderes estudantis das 73 escolas 
que fazem parte da Associação Educacional Notre Dame dentro de 
um período de 2 anos.

PROVÍNCIA EAST ASIA 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS
CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS

mailto:comunica%40fms.it?subject=
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.facebook.com/ndmuofficial/
https://www.facebook.com/ndmuofficial/
https://www.miseancara.ie/
https://fmsi.ngo/es/
https://champagnat.org/pt/a-provincia-east-asia-promove-a-protecao-de-criancas-contra-ameacas-ciberneticas/

