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■  De segunda a sábado, acontece, na Casa Geral, o 
encontro do Conselho Geral com os Superiores das Unidades 
Administrativas. 
■  Rita e Pamela, da equipe de FMSI, no início da semana 
visitaram, na África do Sul o projeto Three2Six, que trabalha 
com crianças refugiadas e migrantes. Na semana passada, 
junto com Francesco, também da equipe da Fundação, visita-

ram o Malawi.
■  Javier Llamas, Project manager da Rede de Escolas, 
participa, de segunda a quinta-feira, do encontro de gestores 
da Rede Marista Brasil.
■  No sábado, os Irmãos Óscar, Conselheiro Geral, e Valdí-
cer, diretor do CMI, participam, na Casa Geral, da Reunião do 
Conselho do Projeto Fratelli.

A reunião dos Provinciais e Superio-
res de Distrito, que se realiza na 
Casa Geral de 6 a 11 de março, se 

concentra nas intuições para o futuro que 
surgiram durante a Conferência Geral de 
2022.  As experiências do Ano das Vo-
cações Maristas nas Unidades Adminis-
trativas serão partilhadas, recordando o 
lema: “cuidar e gerar a vida marista“.  E, 
durante o encontro, haverá um aprofun-
damento da Espiritualidade Marista, com 
base nas Constituições e Regra de Vida 
do Instituto.  

Estes são os objetivos do encontro:
1. Assumir as 5 intuições para o futuro 

da Conferência Geral de 2022: com-
partilhar experiências em relação a elas e buscar maneiras 
de colocá-las em prática.

2. Partilhar o caminho das Unidades Administrativas “cui-
dando e gerando vida marista” durante o Ano Vocacional 
Marista.

3. Discutir alguns projetos atuais e futuros dos Secretariados, 
em relação às intuições para o futuro.

4. Compartilhar informações atualizadas sobre determinados 
temas (proteção à infância, missão internacional, etc.).

Junto com o Governo Geral, os Diretores dos secretariados e 

Departamentos da Administração Geral participarão em deter-
minados momentos. O encontro é um momento importante na 
animação do Instituto entre os líderes que dão vida ao carisma 
de São Marcelino Champagnat.

Além da Conferência Geral em 2022, esta é a terceira reunião 
de Provinciais e Superiores de Distrito convocada pelo Irmão 
Superior Geral e seu Conselho.  A primeira foi em 2019 e a 
segunda, em 2020.  Uma outra está prevista para 2024.

Fotos

CASA GENERAL

REUNIÃO DE PROVINCIAIS E SUPERIORES
DE DISTRITO COM O CONSELHO GERAL

administração geral

https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/pt/chamados-a-viver-lideranca-profetica-e-servical-em-corresponsabilidade-e-interdependencia/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-provinciais-e-superiores-de-distritos/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.6128852703827535
https://champagnat.org/pt/reuniao-de-provinciais-e-superiores-de-distrito-com-o-conselho-geral/
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Na terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, os representantes 
da África que participam da terceira fase, em novembro 
passado, do Fórum Internacional sobre a Vocação dos 

Leigos Maristas, se reuniram on-line. O objetivo do encontro foi 
de compartilhar experiências durante e após o en-
contro em Roma. Eles também sublinharam 
algumas diretrizes para o seguimento 
deste importante evento. A partilha 
foi baseada no que é prioritário na 
África, principalmente a identi-
dade e a formação dos leigos 
maristas. Discutiram sobre 
como podem usar suas expe-
riências e informações do fórum 
para animar os leigos maristas 
e todos os interessados na vida 
e missão maristas no continente. 
Cada participante da reunião tentará 
seguir as indicações e um feedback 
será apresentado na próxima reunião.

O grupo planeja realizar 5 reuniões em nível regional 
durante este ano de 2023. Isto inclui reuniões com os partici-
pantes do Fórum, reunião da Comissão dos Leigos e Irmãos da 
África, reunião com os Superiores Provinciais do continente e 
reunião com todos os Leigos Maristas da Região.

As reuniões são todas on-line, pois não é fácil organizar en-
contros presenciais na região. A comunicação em geral é um 
desafio para os maristas na África, porém eles estão fazendo 
esforços para entrar em contato uns com os outros na região.

Fórum internacional sobre a vocação maris-
ta laical

Trata-se de uma caminhada de qua-
tro anos (2021-2024) de reflexão e 

discernimento compartilhado entre 
leigos, leigas e irmãos. Os temas 
do Fórum tratam da vocação ma-
rista com ênfase na vocação laical 
marista, nos itinerários formativos, 
no acompanhamento dos proces-

sos vocacionais, na vinculação ao 
carisma e nas possíveis estruturas 

jurídicas para o laicato marista. Estas 
são relevantes questões atuais e futuras 

relacionadas à vitalidade do carisma e ao 
nosso caminho de comunhão como uma Família 

Carismática Global.

Um encontro em Roma, em novembro passado, reuniu cerca 
de 100 irmãos e leigos. Foi a terceira fase desse processo de 
reflexão sobre a vocação marista laical.

 FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

MARISTAS LEIGOS NA ÁFRICA

https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/encontroleigosroma2022/
https://champagnat.org/pt/maristas-leigos-na-africa/
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AMÉRICA CENTRAL 

CELEBRAÇÃO DOS 100 ANOS DE PRESENÇA MARISTA

Os Irmãos Maristas celebra-
ram 100 anos de presença 
marista na América Central 

no sábado 18 de fevereiro em El 
Salvador com diversas atividades 
na presença de irmãos, irmãs e 
leigos maristas, representantes 
de cinco províncias maristas da 
Região do Arco Norte, assim como 
do Cardeal Gregorio Rosa Chá-
vez, que presidiu a Eucaristia de 
celebração.

O evento aconteceu no Institu-
to Católico de Oriente, em San 
Miguel, a primeira escola marista 
da América Central, onde mem-
bros da comunidade marista se 
reuniram para uma celebração 
emocionante que 
incluiu apresentações 
artísticas e culturais. 
Além disso, foi realiza-
da uma missa solene 
no Santuário Catedral 
de Nossa Senhora da 
Paz.

Em sua homilia, o 
Cardeal Gregorio Rosa Chávez felicitou os Irmãos Maristas por 
seu trabalho centenário e recordou com gratidão dezenas de 
irmãos que iniciaram a viagem marista nesta região. “O início 
das grandes obras é muito simples e marcado pela pobreza”, 
destacou o Cardeal, destacando o compromisso e a dedicação 
dos Irmãos Maristas na formação dos sacerdotes no seminário 
e a amizade e proximidade com São Oscar Romero.

Por sua vez, o Irmão Hipólito Pérez, Provincial da América 
Central, destacou a audácia dos oito primeiros Irmãos da 
Colômbia que decidiram embarcar numa única missão: tornar 
Jesus Cristo conhecido e amado. “Cem anos depois, somos 
testemunhas desta pequena e fecunda semente que logo se 
multiplicou e deu frutos em El Salvador e em outros países da 
América Central”, disse o Provincial.

O Superior Geral e o Vigário Geral enviaram uma 
mensagem vídeo mostrando a vizinhança do 
Instituto com a caminhada marista na América 
Central. “Agradecemos a todos os irmãos e 
leigos por sua generosa e corajosa dedicação 
ao longo destes cem anos na América Central, 

certamente enfrentando alguns momentos difíceis, como fez 
São Marcelino Champagnat, mas sempre com grande con-
fiança em Maria, Nossa Boa Mãe”, disse o Ir. Ernesto Sánchez, 
Superior Geral.

O Vigário Geral, Irmão Luiz Carlos, também saudou os maristas 
da América Central e disse na mensagem: “Estes cem anos 
de história da Província estão repletos de muitas pequenas 
histórias de grandes maristas, irmãos e leigos, que souberam 
construir a herança que recebemos hoje, e também souberam 
intuir a fidelidade que Champagnat desejaria, e desejou, para 
cada um de nós, nas terras da América Central e do Caribe”.

As celebrações se estenderão por três anos nas diversas cida-
des onde as escolas e obras maristas estão presentes.

https://maristasac.org/home/
https://youtu.be/IKDGoTfly2I
https://champagnat.org/pt/celebracao-dos-100-anos-de-presenca-marista-na-america-central/
https://youtu.be/IKDGoTfly2I
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BRASIL CENTRO-SUL

PUCPR INAUGURA BUREAU DO PACTO EDUCATIVO

No dia 27 de fevereiro de 2023, ocorreu o lançamento do 
Bureau do Pacto Educativo PUCPR, um núcleo interdisci-
plinar e intersetorial dedicado a promover a efetivação do 

Pacto Educativo Global no território de influência da universidade 
da Província  Brasil Centro-Sul. O evento aconteceu de modo 
online e contou com a participação de diversas autoridades, 
como o Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicas-
tério para Cultura e Educação, Dom João Justino de Medeiros 
Silva, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e 
Educação da  CNBB, o magnífico reitor da PUCPR, Ir. Rogério Re-
nato Mateucci, e representantes de instituições parceiras, como 
a Secretaria Estadual de Educação do Paraná, a Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a organização pontifícia 
Scholas Occurrentes, o Centro Latino-americano de Aprendiza-
gem e Serviço Solidário (CLAYSS) e a Libera Università Maria 
Santissima Assunta (LUMSA), de Roma.

Durante o lançamento, os participantes enfatizaram a importância 
da educação como ferramenta para a promoção da cultura do en-
contro e de um novo humanismo. O discurso de abertura do evento 
recordou as palavras do Papa Francisco, quando diz que “diante 
de um mundo em transformação contínua, agitado por variadas cri-
ses, nunca, como agora houve necessidade de unir esforços numa 
ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes 
de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das 
relações em ordem a uma humanidade mais fraterna”.

O bureau, formado por pessoas de diversas áreas da universida-

de, será conduzido pelo Prof. Dr. Rodrigo de Andrade e pelo Prof. 
Dr. Ernesto L. Sienna, sob a orientação do pró-reitor de missão, 
identidade e extensão, Prof. Dr. Fabiano Incerti. Este novo serviço 
da PUCPR possui cinco linhas de ação, que incluem mapear, 
apoiar e incentivar a criação de iniciativas universitárias capazes 
de responder aos sete compromissos do Pacto Educativo Global, 
desenvolver e apoiar pesquisas nas áreas temáticas prioritárias do 
Pacto, monitorar cenários e tendências das políticas de permanên-
cia no ensino superior, compor e atuar na rede internacional das 
universidades de referência para o Pacto Educativo e promover a 
aprendizagem-serviço como metodologia para o desenvolvimento 
da extensão universitária na PUCPR.

O Cardeal José Tolentino de Mendonça destacou que o bureau terá 
uma dupla missão, a de coordenar todas as iniciativas do Pacto 
Educativo da universidade tornando o pacto global também um 
pacto local e a missão ad extra de “criar redes com outras univer-
sidades, estimulando outras realidades educativas e entrando em 
contato com múltiplas realidades”.

O Bureau do Pacto Educativo PUCPR é mais uma iniciativa impor-
tante em favor de um novo contrato social educativo mundial, e 
certamente contribuirá para que a universidade se torne um espaço 
cada vez mais comprometido com a formação de pessoas disponí-
veis ao serviço em favor do bem comum.

Confira na íntegra o discurso do Cardeal José Tolentino de 
Mendonça.

https://www.pucpr.br/
https://marista.org.br/
https://www.cnbb.org.br/
http://www.utfpr.edu.br/
https://www.clayss.org.ar/english/
https://www.lumsa.it/
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
https://youtu.be/acBkAOAPH24
https://youtu.be/acBkAOAPH24
https://champagnat.org/pt/pucpr-inaugura-bureau-do-pacto-educativo/
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Na semana passada, a equipe da 
Fundação viajou ao Malauí para uma 
visita de monitoramento do projeto 
“Equidade de acesso à educação de 
qualidade para crianças carentes no 
Malauí”, apoiado por Misean Cara. 
O projeto visa garantir a igualdade 
de acesso a uma educação de quali-
dade, em uma área onde isso não é 
garantido.

ESpanha
Nos dias 3 e 4 de março, a equipe 
de pesquisa “proteção à criança e 
desenvolvimento positivo” do Centro 
Universitário Cardeal Cisneros com-
partilhou treinamento sobre abuso 
sexual infantil com representantes 
das 4 províncias com presença na 
Espanha.

BraSIl
De 6 a 9 de março, realiza-se em 
Curitiba o 1º Encontro de Ges-
tores da Rede Marista Brasil, com 
representantes das 3 Províncias do 
país. O tema proposto é: “Valorizar 
memórias, transformar o presente e 
construir o futuro”.

líBano E SírIa
A comunidade Marista do Líbano se 
despediu nesses dias do Ir. Este-
ban Ortega Martínez, da Província 
Ibérica, que depois de três anos de 
serviço no Projeto Fratelli, partiu 
para a Síria onde formará comunida-
de com o Ir. Georges Sabe, ao lado 
dos Maristas Azuis de Alepo.

A cidade de Cali – Colômbia, foi sede da Assembleia Provincial de Coordenado-
res de Vida e Missão Maristas da Província Norandina, realizada de 6 a 10 de 
fevereiro.

A reunião começou com a formação em Liderança Marista. O tema foi conduzido pe-
los Irmãos Juan Sebastián Herrera e Alexnnys Flores, após sua participação no Curso 
de Diploma “Liderança Servente e Profética” promovido pelo Instituto e realizado na 
PUCRS no Brasil em 2022.
Seguindo este espaço, as 9 áreas de animação (Solidariedade, Educação, Evan-
gelização, Leigos, Economia, Espiritualidade, Formação, Vocação e Comunicação) 
refletiram à luz dos apelos do VII Capítulo Provincial, o que permitiu discernir durante a 
reunião os diversos planos operacionais dos projetos provinciais e definir o cronogra-
ma anual de atividades de advocacia provincial.
Ao final da reunião, os conselhos de missão dos três países que compõem a província 
(Equador, Venezuela, Colômbia) se reuniram para socializar o que havia sido planejado 
e para concluir a assembleia com a avaliação geral e a Eucaristia de envio.

NORANDINA

A PROVÍNCIA DEFINIU
PLANOS DE AÇÃO PARA 2023

https://champagnat.org/pt/a-provincia-norandina-definiu-planos-de-acao-para-2023/
https://champagnat.org/pt/a-provincia-norandina-definiu-planos-de-acao-para-2023/
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Divulgamos abaixo o depoimen-
to de Ruben Galego e Silvia 
Martinez, um casal da Província 

de Compostela, que há um ano vive 
na Comunidade Internacional LaVa-
lla200> de Mount Druitt, na Austrália. 
Junto com eles estão Kimberly Cami-
ring e o Ir. Lawrie McCane. Eles vivem 
num bairro da periferia de Sydney, 
considerado um dos mais desfavore-
cidos socialmente da Austrália.  Sua 
principal missão é apoiar o funciona-
mento de um centro educativo (Marist 
Learning Zone), um projeto conjunto 
dos Maristas e da Instituição dos 
bispos “Educação Católica”. O objetivo 
do Centro é reintegrar na sociedade os alunos que atualmente não estão frequentando a escola.
As pessoas interessadas em fazer parte de uma das Comunidades Internacionais e Interculturais podem contatar diretamente o 
Irmão Provincial ou Superior de Distrito, ou o Superior Geral, apresentando-se e explicando a sua motivação e a sua vontade de 
se comprometer com um dos Projetos ou iniciativas do Instituto. É possível contatar CMI, em caso de dúvidas, usando o seguinte 
e-mail:  cmi@fms.it

O tempo parece passar muito rápido quando você está apro-
veitando as coisas. Em fevereiro completa um ano desde que 
chegamos à Austrália para nos juntarmos à comunidade La-
valla200> de Mount Druitt. Um projeto que demorou a chegar 
devido à pandemia.

Agora totalmente imersos nessa experiência, vemos nosso 
começo aqui de uma perspectiva diferente. A adaptação a 
um país diferente do nosso e a um projeto com uma forma de 
trabalhar diferente é sempre difícil, embora agora nos pareça 
mais fácil. Ajudar alunos com dificuldades de aprendizagem 
ou que faltam muito às aulas por diversos motivos é motivador 
e, ao mesmo tempo, desafiador. Este ano, tentamos fazer o 
possível para facilitar o retorno à escola da maneira mais satis-
fatória possível. O idioma dificultou esse trabalho em algumas 
ocasiões, mas sempre tentamos levar adiante o trabalho e 
colaborar nas diferentes atividades ou projetos.

O curso no Centro de Apoio Escolar Marist Learning Zone (MLZ) 
tem seus altos e baixos, com mais ou menos alunos, pois os 
números variam ao longo do ano. Nem todos os alunos estão 
conosco ao longo do ano letivo, depende de cada caso. Somos 

como a ponte que facilita a integração deles na escola. Há al-
guns dias uma aluna do ano passado veio nos visitar para nos 
contar o quanto estava feliz em sua nova escola. Isso é algo 
muito gratificante e que reforça nosso trabalho aqui.

Valorizamos muito ter podido conhecer de perto a comunida-
de aborígine do centro Baabayn e sua história. Somos muito 
gratos a eles por nos darem a oportunidade de conhecer mais 
sobre seu passado e presente, além de poder fazer parte das 
iniciativas que realizam, como o “Homework Club” nas tardes 
de terça-feira, no qual ajudamos para rever ou reforçar o que 
foi aprendido na escola como falamos há pouco (embora haja 
sempre um pouco de espaço para alguns jogos); o “Grupo 
Juvenil” às quintas-feiras, também à tarde, que vamos desde 
meados do ano passado; e quaisquer outras atividades que 
eles façam em que possamos ajudar. Neste grupo de quin-
ta-feira passamos 3 horas fazendo várias atividades recreativas 
com alguns jovens. Procura-se promover neles esse pertenci-
mento à comunidade e transmitir-lhes a cultura aborígine.

Por outro lado, há uma vida na comunidade que mudou em 
relação ao momento em que chegamos, desde quando o irmão 

AUSTRÁLIA

UM ANO NA COMUNIDADE LAVALLA200> 
DE MOUNT DRUITT

https://maristascompostela.org/pt/
https://maristascompostela.org/pt/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064843716599
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064843716599
mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://champagnat.org/pt/um-ano-na-comunidade-lavalla200-de-mount-druitt/
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BRASIL CENTRO-NORTE

PROVINCIA LANÇA CAMPANHA DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL

A Província Brasil Cen-
tro-Norte, no contexto 
do Ano das Vocações 

Maristas, lançou uma campan-
ha de animação vocacional. O 
desafio que a iniciativa propõe 
é o de ir ao encontro dos jovens 
e despertá-los para a sua 
vocação religiosa.

Trata-se de uma campanha de 
comunicação. Ela representa 
um instrumento que comple-
menta e provoca o compromisso da Animação Vocacional em 
alcançar novos espaços, por meio de novas linguagens, para 
cuidar e gerar nova vida e vocação para a nossa Instituição 
Marista, fomentando o contato e a comunhão dos jovens com 
Deus.

Protagonistas da campanha são os Irmãos, que com sua 
presença mostram o jeito de ser marista e de olhar o mundo. 

Seus testemunhos são o conteúdo e o fruto de uma profun-
da experiência de fé inspirada pelo fundador, São Marcelino 
Champagnat, com Jesus Cristo.

Além da presença nas redes sociais, foi criado também um 
site que explica o processo vocacional da vida consagrada 
marista e coloca à disposição também outros conteúdos, como 
testemunhos de Irmãos.

Fabrício voltou ao Brasil ao final de seus 3 anos de compro-
misso com o projeto. Agora temos Kim, uma professora das 
Filipinas, que chegou em meados de janeiro, para se juntar a 
nós.

Foi uma surpresa muito agradável saber que teríamos mais 
uma pessoa na comunidade, já que não contávamos com 
isso. Ela se adaptou muito bem e nesse tempo fizemos muitas 
coisas juntos para nos conhecermos melhor. Gostamos muito 
dos momentos em comunidade, seja simplesmente por nos 
reunir à volta da mesma mesa para conversar, jantar… como 
nas visitas à cidade ou à montanha, que temos feito. É sempre 
enriquecedor partilhar momentos, experiências, cultura, … 
conhecer pequenas coisas da vida e dos países dos outros.

De agosto a novembro, o Irmão Lawrie foi à Europa para 
realizar seu “Programa da Terceira Idade”. Um tempo que 
ele gostou muito e em que nos fez participar enviando fotos 
e comentando o que fazia quase todos os dias. Sentíamos 
saudades dele aqui em casa e esperávamos ansiosos pelo seu 
retorno. Ficamos preocupados quando pensamos que poderia 
ser um momento em que ele pensaria em continuar fazendo 
parte de nossa comunidade e tomar outro rumo em sua vida 

como Irmão Marista, mas ele é apaixonado por este projeto, 
gosta muito e se sente privilegiado para viver em tal comuni-
dade.

Em breve iremos à Espanha para poder rever nossos fami-
liares e amigos, algo que aguardamos com muita alegria. 
Também será um momento para compartilhar todas as nossas 
experiências fazendo parte de uma comunidade intercultural 
Lavalla200>.

https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas/
https://www.sermarista.net.br/
https://www.sermarista.net.br/
https://www.sermarista.net.br/
https://www.sermarista.net.br/
https://champagnat.org/pt/brasil-centro-norte-lanca-campanha-de-animacao-vocacional/
https://champagnat.org/pt/um-ano-na-comunidade-lavalla200-de-mount-druitt/
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

“MEU PAI ERA UM ARAMEU ERRANTE…”
2 MESES AO LADO DOS REFUGIADOS NO LÍBANO

Quais foram as tuas motivações para o voluntariado fora 
do seu país?
Abertura para o conhecimento e aprendizagem de novos para-
digmas sociais e culturais, assim como o desafio a viver em um 
contexto completamente inédito e diferente.

O que mais o marcou na sua experiência?
O período que estive no Líbano foi marcante em muitos as-
pectos: religioso, cultural, social, etc. Porém a hospitalidade e 
boas-vindas das pessoas com as quais eu tive o prazer de me 
encontrar e conviver foi algo incrível. A começar pela Comu-
nidade Fratelli, onde fui muito bem acolhido e que desempen-
hou um papel muito importante para o meu desenvolvimento 
pessoal e comunitário durante todo o período. Outro fator foi 
propriamente a missão realizada junto às crianças e jovens da 
região que, em sua maioria, são de famílias sírias que vieram 
para o Líbano fugindo dos horrores da guerra civil de seu país.

Se pudesse definir o seu voluntariado em poucas pala-
vras, quais são as expressões ou conceitos que resu-
mem a sua experiência?
“Meu pai era um arameu errante…”. Essa frase encontrada 
em Deuteronômio 26, refere-se à figura de Abraão e, como o 
próprio nome do Patriarca diz, “Pai de todos”, aos povos que 
compõem as religiões dos livros: judaísmo; cristianismo; e 
islamismo. É também a parte inicial do chamado “credo-histó-
rico” do Povo de Israel. Convivi com crianças e jovens vindas 
de famílias que por gerações se põe a caminho na busca 
de melhores condições de vida. Expulsos e fugidos de suas 
terras por conta das guerras, de perseguições, da fome e da 

morte, portadores de feridas históricas que nunca cicatrizam, 
partem em busca da sobrevivência, por vezes se submetendo 
a trabalhos perigosos e mal remunerados, na esperança de 
assegurar o mínimo de subsistência para si e para sua família. 
São aqueles que buscam as migalhas que caem das mesas 
ricas e suntuosas.
No relato bíblico, Abrão parte com Sarai e sua família para 
a terra prometida por Deus, lugar onde “emanam leite e 
mel”. Esse tópos teológico foi onde a família abraâmica pôde 
estender a sua tenda, pois nesse lugar encontraram a possi-
bilidade da vida em abundância. O medo, a fome, a violência 
e a miséria que os perseguiam durante muito tempo foram 
extintas e a dignidade do povo foi reestabelecida e consagra-
da como fator preponderante para a relação entre o divino e 
o humano.
Nossos irmãos e irmãs continuam o seu caminho em busca 
de melhores condições de vida. Ainda não chegaram na “terra 
prometida”, contudo no meio do caminho encontraram portos 
seguros que lhes permitem experimentar aquilo que lhes foi 
negado: amor e dignidade. Acredito que o Projeto Fratelli seja 
um porto seguro importante para muitas famílias, tanto sírias 
quanto libanesas. Lá pude testemunhar o que Jesus de Nazaré 
deixou claro para toda a gente que o seguia: “Amai uns aos 
outros como eu os amei” (Jo 13,34).

Há um momento particular que marcou a sua experiência?
A alegria e felicidade estampadas nos rostos das crianças ao 
chegarem na escola foi algo que me chamou muita a atenção. 
O “Sabah Al Khair!” (bom dia no idioma árabe) era sempre 
acompanhado por um grande sorriso no rosto.

Durante dois meses, o Ir. 
Donavan Farias Macha-
do, da Província Brasil 
Sul-Amazônia, fez uma 
experiência de volunta-
riado internacional no 
Projeto Fratelli, no Líbano, 
de 15 de dezembro de 
2022 a 15 de fevereiro 
de 2023. Ele tem 32 anos 
de idade e é de Porto 
Alegre. Abaixo, em forma 
de entrevista, está o seu 
depoimento.

https://redemarista.org.br/Paginas/Home.aspx
https://champagnat.org/pt/meu-pai-era-um-arameu-errante-2-meses-ao-lado-dos-refugiados-no-libano/
https://redemarista.org.br/Paginas/Home.aspx
https://redemarista.org.br/Paginas/Home.aspx
https://champagnat.org/pt/missao-marista/projeto-fratelli/
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COLÔMBIA: CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO 
MOVIMENTO REMAR

TIMOR LESTE: FORMAÇÃO EM POSTULANTADO NA 
CASA MARISTA TEULALE

ESPANHA: PROVÍNCIA IBÉRICA – ACCIÓN 
FORMATIVA MARCELINO 3.0

ÍNDIA: ENCONTRO DE LEIGOS MARISTAS EM TAMIL 
NADU

BOLÍVIA: ENCONTRO DE DIRETORES E EQUIPES 
DE ANIMAÇÃO

mundo marista

VENEZUELA: ASSEMBLEIA NACIONAL DOS LEIGOS 
MARISTAS

O que aprendeu durante esse tempo?
Sempre se fala que devemos estar abertos ao “diferen-
te”, que esse movimento de abertura à novas culturas, ao 
“totalmente outro” é essencial para que possamos ter uma 
visão global desse mundo onde estamos inseridos. E isso 
está certo. É evidente que as experiências interculturais são 
essenciais para o nosso desenvolvimento enquanto seres 
sociais e extremamente importantes para a desconstrução 
de muitos conceitos pré-estabelecidos de maneira errônea e 
equivocada. Porém, o interessante nesse processo é per-
ceber que aquele que inicialmente era considerado por ti o 
“totalmente outro” não é tão “totalmente” da maneira que 
pensávamos. Ao decorrer da caminhada vamos descobrin-
do muitas semelhanças que ajudam no estreitamento das 
relações. E aquele(a) que inicialmente era “totalmente outro” 
por fim acaba se tornando teu irmão e irmã.

Houve desafios?
A experiência linguística foi algo incrível e enriquecedor. Era 
muito comum em uma roda de conversa as pessoas conver-
sando em árabe, francês e inglês simultaneamente. E todos se 
entendiam. Para mim, essa possibilidade de aprender (o árabe) 
e poder me expressar nos dois idiomas (inglês e francês) foram 

um desafio e aprendizagem. Um desafio porque me colocava 
a aprender um novo idioma (o árabe) e de exercitar de fato os 
outros dois (francês e inglês), mas também de aprender com 
essa experiência linguística.

Do ponto de vista da missão marista, o que significou 
essa experiência para você?
Pude perceber que não sou apenas um Irmão para minha pro-
víncia de origem, mas um Irmão do e para o Instituto Marista. 
Isso permite que possamos olhar além dos limites provinciais e 
perceber a missão marista de maneira global e intercultural.

O que gostaria de dizer àqueles que desejam ser volun-
tários maristas fora da sua Província?
Uma vez escutei do Ir. Nilvo Favretto a seguinte frase: “Onde o 
coração arde, os pés se põem a caminhar”. Penso que, num 
primeiro momento, a pessoa necessita ter essa vontade de se 
colocar a caminho, de estar disposto a realizar uma experiên-
cia profunda e transformadora. De estar disposto em ouvir, 
aprender e respeitar. De estar disposto a caminhar junto com 
o povo no qual também fará parte. Pois aprenderá a sorrir e a 
chorar com a nova família que irá te receber. É por isso que a 
experiência de voluntariado é única e irrepetível.
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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

AMÉRICA CENTRAL 

ENCONTRO DE IRMÃOS DA TERCEIRA IDADE 

Com o slogan “Chamados a SER”, cerca de 30 irmãos da 
terceira idade da Província da América Central se reuni-
ram na Guatemala, de 21 a 23 de fevereiro, para refletir 

sobre a etapa de vida que estão vivendo e tomar consciência 
de que podem continuar contribuindo, em suas comunidades, 
de forma frutífera através de suas experiências e sua capacida-
de de adaptação. O encontro foi conduzido por Vicky Irigaray, 
uma leiga espanhola com ampla experiência no acompanha-
mento da vida consagrada.
Os objetivos propostos foram: refletir sobre o que se entende 
por envelhecimento saudável; tomar consciência das atitudes 
que facilitam a adaptação à mudança, com entusiasmo, não 
com resignação; e retomar o chamado recebido que deu senti-
do às suas vidas.
Durante os três dias de reflexão, os irmãos meditaram sobre a 
oportunidade de olhar a própria vida a partir de outra perspecti-

va. “O que é importante não deve mudar, deve ser reposiciona-
do, contextualizado em sua expressão”, disse Vicky Irigaray. E 
destacou três ideias que considera importantes:
• Envelhecer é mudar, preparar-se para se adaptar à mu-

dança.
• O corpo e a mente não envelhecem ao mesmo tempo.
• Perder o interesse pelo ambiente que nos cerca acelera o 

processo de envelhecimento.
Os irmãos participantes concluíram que eles precisam se sentir 
valorizados e reconhecidos: “Somos chamados a ser fecundos 
e a continuar a gerar vida.  Comprometemo-nos a ser espe-
cialistas em escutar uns aos outros; a desenvolver positivida-
de, carinho… Para isso, todos nós temos que continuar nos 
reconciliando com nossa própria vida, cuidando de feridas, 
curando… Amando nossa fragilidade e vendo-a como uma 
aliada e não como uma inimiga”.

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://maristasac.org/home/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-irmaos-da-terceira-idade-da-america-central/

