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NOTÍCIASMARISTAS

■  O Conselho Geral terminou a sessão plenária na terça-feira. 
Nos últimos dias, continou a preparação do encontro de pro-
vinciais, que se realizará na próxima semana na Casa Geral. 
Também tratou de temas de nominação de pessoas e reflexão 
relacionada com Unidades Administrativas e Regiões do Instituto.
■  Desde segunda-feira, o diretor de FMSI, Andrea Rossi, visita 
os Maristas Azuis de Alepo, acompanhado por um jornalista de 
Avvenire, jornal da Conferência Episcopal Italiana.
■  Durante a semana chegam os provinciais e superiores de 
Distrito para a reunião da próxima semana, na Casa Geral, com o 
Conselho Geral.

■  O Ir. José Sánchez e Diugar, do Secretariado de Educação 
e Evangelização, participaram, na terça-feira, da reunião da 
Comissão AdHoc da Rede de Pastoral Juvenil Marista.
■  Terminou na quarta-feira, coordenada pelos Irmãos Lindley e 
Ángel Medina, diretores do Secretariado Irmãos Hoje, a reunião da 
equipe que trabalha a nova Guia de Formação para os candidatos 
à Vida Religiosa Marista.
■  Na sexta-feira se realiza a segunda reunião da Comissão que 
está preparando a III MIMA, que se realizará no ano que vem na 
Espanha. O grupo é seguido pelo Secretariado de Educação e 
Evangelização.

Uma comissão, desde maio de 2021, está trabalhando 
em uma nova edição do Documento, “Missão Educativa 
Marista“. Após o trabalho inicial, a Comissão nomeou 

um grupo para fazer um estudo cuidadoso sobre todos os 
trabalhos realizados até o momento. A reunião dessa equipe 
aconteceu na Casa geral, de 15 a 21 de fevereiro de 2023.

A equipe, coordenada pelo Secretariado de Educação e Evan-
gelização, era formada por: Ir. Luis Carlos Gutiérrez (Vigário 
Geral), Ir. Ben Consigli (Conselheiro Geral), Ir. Carlos Alberto 
Rojas e Ir. Mark Okolo Omede (ex diretores do Secretariado), Ir. 
Ángel Diego Ortola (Diretor do Secretariado de Solidariedade), 
Adriana Kempft (Brasil Sul-Amazônia), Amaya Espuela (Ibérica), 

CASA GERAL

CONTINUA O TRABALHO DE REVISÃO
DO DOCUMENTO MISSÃO EDUCATIVA MARISTA

administração geral
>>

https://champagnat.org/pt/comissao-de-revisao-do-documento-missao-educativa-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-de-revisao-do-documento-missao-educativa-marista/
https://champagnat.org/pt/continua-o-trabalho-de-revisao-do-documento-missao-educativa-marista/
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AUSTRÁLIA: ENCONTRO DOS MEMBROS DE 
RANDWICK DA ASSOCIAÇÃO SAN MARCELINO 
CHAMPAGNAT

IRLANDA: ENCONTRO ENTRE O MARIST COLLEGE 
ATHLONE E O INSTITUTO QUERETANO DE MÉXICO

COLÔMBIA: LÍDERES DE PROJETOS E REDES 
NACIONAIS MARISTAS

CHILE: DIA DE FORMAÇÃO EM ECOLOGIA INTEGRAL 
EM PANGAL

COSTA DO MARFIM: IRMÃOS QUE VIVEM E 
TRABALHAM

mundo marista

MÉXICO: ENCONTRO PROVINCIAL DE PASTORAL 
EDUCATIVA

John Robbinson (Star of the Sea) e Ir. 
Joe McKee, acessor do grupo. O novo 
Diretor do Secretariado de Educação 
e Evangelização, Irmão José Sánchez 
Bravo, também participou de algumas 
sessões da reunião.

Dividido em sessões, a primeira se 
dedicou à leitura de todo o documen-
to, considerando duas possibilidades: 
manter a estrutura do documento 
antigo ou unir alguns capítulos, 
transferindo alguns artigos para títulos 
apropriados. A equipe concordou 
unanimemente em trabalhar com a 
segunda proposta.

A segunda parte do trabalho centrou-se na organização do 
documento, e isto foi feito por grupos linguísticos, inglês e 
espanhol. Os momentos com todos juntos foram dedicados 
à leitura do documento, tomando nota das novas sugestões, 
reformulação de alguns artigos, comparação de traduções e a 
adição de uma nova parte do documento sobre as Instituições 
Maristas de Ensino Superior.

No último dia de trabalho em conjunto, a equipe contou com 
a presença do Superior Geral, Irmão Ernesto Sánchez, que a 
felicitou pela enorme tarefa em curso e salientou a importância 
do documento na vida e missão do Instituto.
Espera-se que o trabalho seja submetido a uma leitura crítica 
por parte de alguns jovens e educadores maristas antes de 
transmiti-lo ao Conselho Geral.
Leia mais sobre a comissão.
Fotos

https://champagnat.org/pt/comissao-de-revisao-do-documento-missao-educativa-marista/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6070322716347201&type=3
https://champagnat.org/pt/continua-o-trabalho-de-revisao-do-documento-missao-educativa-marista/
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FMSI 

HÁ UM ANO DO INÍCIO DA GUERRA,
CONTINUA A SOLIDARIEDADE MARISTA

Diversas 
iniciativas 
do mundo 

marista estão 
contribuindo a 
aliviar o sofrimen-
to da população 
atingida pela 
guerra na Ucrânia 
que dura mais de 
um ano. Na Admi-
nistração Geral foi 
lançado o projeto 
“Marists for Ukrai-
ne” coordenado 
pela FMSI em 
colaboração com 
os secretariados 
e as redes do 
Instituto. A iniciativa tem como levantar fundos das Unidades 
Administrativas Maristas, escolas, obras sociais e instituições 
em todo o mundo. O projeto foi lançado em dezembro de 2022 
e vai até o próximo mês de maio: “com a ajuda dos maristas 
de todo o mundo, foram arrecadados mais de 20.000 euros, 
destinados para a população local”, disse Andrea Rossi, diretor 
da FMSI. Este dinheiro foi usado para comprar 20 toneladas de 
alimentos enviados à Ucrânia através da Comunidade Sant’Egi-
dio, parceira do projeto.

Em 22 de fevereiro, como parte do projeto “Marists for Ukra-
ine“, os leigos e irmãos maristas da Casa Geral entregaram 
à Comunidade de Sant’Egidio roupas e medicamentos que 
recolheram internamente para ajudar as vítimas da guerra na 
Ucrânia.

Informações sobre como participar da campanha de solidarie-
dade com o povo da Ucrânia podem ser encontradas no site da 
FMSI.

https://youtu.be/As9XZ0rykJ8
https://www.youtube.com/watch?v=25zbXqRLs78
https://www.youtube.com/watch?v=_yeelX7MqKo
https://champagnat.org/pt/marists-for-ukraine/
https://champagnat.org/pt/marists-for-ukraine/
https://fmsi.ngo/es/
https://fmsi.ngo/es/
http://www.laicos.va/content/laici/en/sezioni/associazioni/repertorio/comunita-di-santegidio.html
http://www.laicos.va/content/laici/en/sezioni/associazioni/repertorio/comunita-di-santegidio.html
https://fmsi.ngo/es/maristsforukraine-3/
https://fmsi.ngo/es/maristsforukraine-3/
https://fmsi.ngo/es/maristsforukraine-3/
https://fmsi.ngo/es/maristsforukraine-3/
https://fmsi.ngo/es/
https://champagnat.org/es/a-un-ano-de-la-guerra-en-ucrania-los-maristas-siguen-ayudando-a-la-populacion/
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UMBRASIL

19ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Em 14 e 15 de fevereiro, em Brasília, a União Marista do Brasil 
(UMBRASIL) realizou sua 19ª Assembleia Geral Ordinária, sob 
o tema “Cuidar e gerar vida Marista”.  Participaram da reu-

nião 21 representantes das 3 Províncias Maristas do Brasil. No 
evento o Ir. Deivis Fischer, da Provincial de Brasil Sul-Amazônia, 
tomou posse como novo Presidente do Conselho Superior da 
UMBRASIL, substituindo ao Ir. Benê Oliveira, Provincial de Brasil 
Centro-Sul.
O secretário executivo da UMBRASIL, também secretário 
executivo da Região América Sul, Leonardo Soares, destacou 
a importância das deliberações da assembleia para o futuro da 
missão Marista: “a UMBRASIL se alegra em poder dar visibili-
dade, viabilidade e implementação ao nosso sonho de construir 
redes para o Brasil Marista, Região América Sul e Instituto”.
A UMBRASIL, a partir desse momento, conta com uma nova con-
figuração. As diferentes áreas existentes anteriormente formam 
agora parte de 3 novas frentes:  Identidade, Missão e Vocação; 
Organização Religiosa e Cooperação e Boas Práticas. A mudança 
tem como meta enfatizar a Vida Consagrada e Laicato, a Gestão 
e Estratégia de Patrimônio, Proteção Jurídica e Societária e a 
construção de redes internacionais mais potentes.
Durante a Assembleia, o Ir.  Natalino Souza e June Cruz apresen-
taram aos Irmãos o status de desenvolvimento da Rede Integra-
da de Educação Básica do Brasil Marista (https://champagnat.
org/pt/rede-integrada-de-educacao-basica-do-brasil-marista-2). 
Foi também aprovado o balanço de 2022 e o orçamento 2023.

Leonardo Soares aproveitou o momento na Assembleia para 
trazer os principais pontos que serão dialogados na Assembleia 
Regional da Região América Sul, na Bolívia, que se realizará entre 
os dias 18 e 24 de março. A Região também está em fase de 
atualização do Planejamento Estratégico, reestruturando-se em 
3 macro áreas, conforme o Plano Estratégico do Governo GEral: 
Vida Marista, Serviços Institucionais e Missão Marista.
Entre os palestrantes estiveram presentes: o Pe. Vilson Groh. 
O padre quem falou sobre a “Liderança Profética Servidora: 
a Vocação que grita”; e Luiz Roberto Liza Curi, Conselheiro 
e Presidente do Conselho Nacional de Educação, quem falou 
sobre “Cenários e conjuntura da Educação Brasileira: uma nova 
perspectiva”.
A Assembleia foi também o cenário para o lançamento dos volu-
mes II e III da coleção sobre a vida do Ir. Basílio “Um Homem de 
Deus”. Acesse o lançamento aqui!
O Conselho Superior da UMBRASIL é composto pelos Irmãos: 
Adalberto Batista Amaral, Anacleto Peruzzo, Antônio Benedito 
de Oliveira, Danilo Correia Bezerra, Davi Nardi, Deivis Alexandre 
Fischer, Délcio Afonso Balestrin, Dionísio Roberto Rodrigues, 
Iranilson Correia de Lima, José Assis Elias de Brito, José Augusto 
Junior, José Carlos da Silva Bittencourt, Lúcio Gomes Dantas, 
Manuir José Mentges, Márcio Henrique Ferreira da Costa, Miguel 
Antonio Orlandi, Miguel Fernandes Ribeiro, Rogério Renato Ma-
teucci,  Ronaldo Luzzi e  Vanderlei Siqueira dos Santos.

https://umbrasil.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://www.maristascruzdelsur.org/region-america-sur/
https://champagnat.org/pt/rede-integrada-de-educacao-basica-do-brasil-marista-2/
https://champagnat.org/pt/rede-integrada-de-educacao-basica-do-brasil-marista-2/
https://champagnat.org/pt/rede-integrada-de-educacao-basica-do-brasil-marista-2
https://champagnat.org/pt/rede-integrada-de-educacao-basica-do-brasil-marista-2
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-homem-de-deus/
https://champagnat.org/pt/19a-assembleia-geral-ordinaria-da-umbrasil/
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Foram enviados aos Maristas Azuis de 
Alepo seis respiradores pulmonares, 
que a Fundação da Administração 
Geral conseguiu através do governo 
italiano. O envio foi feito através da ae-
ronáutica italiana até Beirute e depois 
os maristas o transportaram, via terra, 
até a Síria.

BraSIl
Todos os anos a Conferência Epis-
copal propõe um tema para reflexão 
durante a Quaresma. Em 2023, o 
tema proposto é “fraternidade e fome”. 
Os maristas do país estão participando 
desse debate através de programas 
de formação, recursos e propostas 
para mudar a realidade das pessoas 
que passam fome. Todas as iniciativas 
estão disponíveis nesse link http://bit.
ly/3IZuyPk 

MéxIco occIdental

A Província realizou o Encontro de Pas-
toral Educativa onde foram sublinhados 
os novos desafios educativo-pastorais 
no trabalho com crianças, adolescen-
tes e jovens, bem como o desenho 
de estratégias de colaboração com as 
entidades da Província para responder 
à Missão Marista.

europa

Durante a última semana, a Equipe 
Educacional Europeia trabalhou na 
elaboração do Marco Educacional 
Marista Europeu para a Educação 
Afetiva, Sexual e Relacional, que 
incrementará o bem-estar de crianças 
e jovens, mas também a aprendiza-
gem de educadores. Além disso, a 
Secretaria da Região e os coorde-
nadores das equipes europeias se 
reuniram para avançar na construção 
do Plano Estratégico.

A Província Ibérica realizou a 10ª Conferência Maristas Ibérica de Inovação, nos 
dias 15 e 16 de fevereiro, com 30 educadores das obras da Província. Javier 
Bahón Gómez, CEO do TÚinnovas, um laboratório internacional de inovação e 

formação educacional, esteve presente nestes dias em Lardero (La Rioja) para asses-
sorar o encontro.

Nesta conferência, Javier transmitiu várias ideias-chave baseadas nos seguintes 
tópicos: situações de aprendizagem, estratégias de pensamento e avaliação de com-
petência.  Por um lado, o pessoal docente deve ser claro sobre quais são os faróis de 
seu centro educacional, da instituição educacional: “Nas escolas, sempre adotamos 
a posição de cada professor com seu próprio livro e, a longo prazo, isto nos levou 
a estarmos muito desconectados”, diz Javier. “Diante de uma tarefa tão complexa, 
devemos sempre trabalhar em equipe, unir forças e ser coerentes com o projeto edu-
cacional que queremos e com o perfil da pessoa que queremos educar”.

Por outro lado, sublinhou o assessor, “somente o cérebro ativo aprende”. É ele que 
tem que desenvolver todas as suas capacidades e só desenvolve as capacidades que 
pratica”. Há alguns anos, foram dados passos para aproximar muito mais a realidade 
das escolas desta necessidade de educação significativa, baseada na aprendizagem 
para a vida real, onde os alunos não só aprendem conteúdo conceitual, mas também 
as habilidades que, com base neste conteúdo, devem desenvolver para enfrentar o 
mundo líquido e mutável em que vivem.

Javier concluiu: “quando falamos de educar para a vida, estamos falando de educar 
para a vida, estamos falando de educar para as competências. E para isso, minha 
capacidade de pensar de forma flexível, de ter flexibilidade cognitiva e flexibilidade 
emocional, é mais muito útil”.

PROVÍNCIA IBÉRICA

JORNADA DA INOVAÇÃO

http://bit.ly/3IZuyPk
http://bit.ly/3IZuyPk
https://maristasiberica.com/
https://tuinnovas.com/
https://champagnat.org/pt/jornada-da-inovacao-da-provincia-iberica/


1 I MARÇO I 2023

notícias maristas 769

6

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

COMPOSTELA

ASSEMBLEIA VOCACIONAL

C erca de 100 
pessoas 
participaram da 

Assembleia Voca-
cional da Província 
de Compostela, que 
aconteceu em Sala-
manca de 9 a 12 de 
fevereiro, com o tema 
“Sair. subir. Seguir 
e… servir”.

O encontro, inspirado 
na história de Zaqueu 
(Lc 19,1-10), é uma 
resposta ao convite 
do Irmão Máximo Blanco Morán, Provincial, que pediu para 
“transbordar de criatividade neste processo”, o qual pretende 
ser um espaço de escuta e de diálogo e gerador de cultura 
vocacional.

Durante os três dias, os participantes refletiram sobre o Plano 
Vocacional provincial e o significado que a vocação tem para 
cada pessoa.

Através de diferentes oficinas e motivados pelo Ano das Vo-
cações Maristas, que está sendo celebrado no Instituto, os par-
ticipantes refletiram sobre como cultivar e cuidar da vocação 
marista e as oportunidades de encontrar outras formas de viver 
a vocação, a pastoral juvenil e solidária, a evangelização, as 
comunidades e o estilo marista.

Um dos elementos essenciais do encontro foi a apresentação 
do professor Francesc Torralba, para quem a vocação é um 
“chamado”, o que implica “alguém que chama”, “alguém que 

responde”, e o silêncio necessário para esta “escuta interior. 
Francesc enfatizou a importância da “comunidade vocacional” 
porque “não se pode alcançá-la sozinho”.

Referindo-se à vocação, Carlos Gómez-Vírseda Martínez, 
promotor vocacional da Companhia de Jesus na Espanha, 
compartilhou sua experiência pessoal de vocação e explicou 
quatro ferramentas que ele considera básicas para o discerni-
mento: exame do dia, exercícios espirituais, serviço-voluntaria-
do e acompanhamento.

Entre os conferencistas estavam também a Irmã Ianire Angulo 
Ordorika, que explicou a dinâmica da vocação de Zaqueu (cha-
ve e imagem da assembleia). Por sua vez, Leandro Fernández 
Macho, especializado em liderança, analisou o cuidado da 
vocação em uma equipe.

Três oficinas sobre cuidados pessoais, acompanhamento e 
música e vocação completaram o encontro.

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://champagnat.org/pt/assembleia-vocacional-de-compostela/

