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■  O encontro dos superiores das Unidades Administrativas com 
o Conselho Geral terminou no sábado. Aproveitando o fato que 
estavam todos em Roma, domingo se reuniram os superiores das 
duas regiões das América. Na segunda-feira houve a reunião dos 
superiores da Região Arco Norte e segunda e terça, se encon-
traram os provinciais da Europa. Os conselheiros links com as 
regiões acompanharam os encontros.
■  Na segunda-feira, os Irmãos Ángel e Lindley, diretores do 
Secretariado Irmãos Hoje, se reuniram, online, com os Irmãos 
Tony Leon e José Miguel Caballero, para preparar o programa de 
formação permanente Gier, em junho, na Casa Geral e Hermitage. 
Na terça encontraram, via Zoom, o grupo que irá assessorar o en-
contro de formadores de 2024: Irmãos César Rojas, Juan Castro 
e Michel Razafimandimby.
■  Durante esta semana, os diretores do Secretariado de Solida-
riedade, Irmãos Ángel e Francis, junto com o Ir. Valdícer, diretor 
de Cmi, visitam os maristas de Cuba, especialmente a comunida-
de LaValla200> de Holguín.
■  Na terça-feira, os diretores do Secretariado Irmãos Hoje 

tiveram um encontro virtual com os Irmãos César Rojas e Graham 
Neist para organizar a sequência do trabalho da comissão interna-
cional da nova Guia de Formação.
■  Na quarta-feira, o Ir. Josep Maria, Conselheiro Geral, fez uma 
sessão de formação online com a Província Mediterránea sobre a 
Vocação, no contexto do Ano das Vocações Maristas.
■  A partir de quarta-feira, os Irmãos Ángel Medina e Lindley 
estarão em Nairóbi, onde encontrarão os irmãos em formação e 
principalmente se reunirão com a Comissão de Formação da África 
para preparar o Encontro Regional de Formadores Africanos e de 
Animadores Vocacionais, que realizar-se-á em julho desse ano.
■  Na quarta e quinta-feira se reúne em Roma os representantes 
das três editoras maristas (FTD, Eldevives, Gram). Participam do 
encontro os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, Ben, Conselheiro 
Geral e José Sánchez, diretor do Secretariado de Educação e 
Evangelização.
■  A partir de domingo, 19 de março, até 7 de abril, os Irmãos 
João Carlos e Ben, Conselheiros Gerais, visitam a Província de 
Compostela.

O encontro, na Casa Geral, de 6 a 11 de março de 2023, teve como prioridade a reflexão sobre as 5 intuições de futuro que os supe-
riores elencaram no ano passado, durante a Conferência Geral: espiritualidade, vocação marista e corresponsabilidade, necessidades 
emergentes, família marista global e reconfiguração.

ENCONTRO DO CONSELHO GERAL COM 
PROVINCIAIS E SUPERIORES DE DISTRITO

administração geral

https://champagnat.org/pt/encontro-do-conselho-geral-com-os-provinciais-e-superiores-de-distrito-2023/


15 I MARÇO I 2023

notícias maristas 771

2

O primeiro dia começou com 
um diálogo sobre a Vocação 
Marista. Os participantes, di-

vididos em mesas, foram convidados 
a compartir sobre como o Ano das 
Vocações Maristas está impactando 
na vida das Unidades Administrativas. 
Na sessão plenária houve partilha do 
trabalho das mesas e ficou claro que 
existe uma crise, mas ela é iluminada 
por evidentes sinais de esperança. O 
Ir. Ernesto recordou o momento his-
tórico vivido pelo Instituto em 1822, 
quando, há 5 anos da fundação, não 
havia vocações. A confiança então de 
São Marcelino em Maria é algo que 
deve encorajar o Instituto, disse o Su-
perior Geral: “apesar de tudo, como líderes, temos 
que ter esperança”. Ressaltou ainda que é neces-
sário ousar e “estar motivados para que o carisma 
se mantenha vivo no contexto atual, mesmo não 
podendo mudar este último”. O Ir. Ernesto lembrou, 
por último, como a realidade da vocação marista 
laical seja um presente para o Instituto e questionou 
os líderes: “como estamos abraçando e acolhendo 
este presente”?
Nesse mesmo dia houve um momento para tratar 
de questões canônicas ligadas a situações particu-
lares. Os Irmãos Juan Miguel Anaya e Jesús Alberto 
Rodríguez Delgado assessoraram o grupo.
Na parte da tarde, o Ir. Ernesto introduziu o tema da 
espiritualidade, pensada como um tema transver-
sal, que perpassa toda a semana. Os participan-
tes viverão um processo pessoal e comunitário 
que ajudará a atualizar o tema da espiritualidade 
como elemento fundamental da animação da vida 
marista. O Superior Geral, recordando o papel de 
animador comunitário, sublinhou que “uma relação 
profunda é motivada por uma vida de interioridade”. 
E questionou os líderes a se interrogarem: “o que te 
sustem como líder? O que te move?”.
O Ir. Ernesto entregou aos participantes um compi-
lado de textos tirados das Constituições e Regra de 
Vida sobre a espiritualidade e pediu que durante essa semana 
cada um medite e identifique elementos que desafiam pessoal-
mente, na própria Unidade Administrativa e na missão como 
líder. Também pediu que concretamente cheguem a uma con-
clusão: “O que você acha que deve promover em sua Província 

ou Distrito com relação à Espiritualidade Marista?”.
O percurso de discernimento será partilhado em três grandes 
grupos durante a semana, durante encontros de oração nas 
capelas da Casa Geral. No final, no sábado, os participantes 
partilharão as conclusões em plenário.

PRIMEIRO DIA – SEGUNDA-FEIRA, 6 DE MARÇO

https://champagnat.org/pt/primeiro-dia-do-encontro-de-provinciais-e-superiores-de-distrito-com-o-conselho-geral/
https://champagnat.org/pt/primeiro-dia-do-encontro-de-provinciais-e-superiores-de-distrito-com-o-conselho-geral/
https://champagnat.org/pt/primeiro-dia-do-encontro-de-provinciais-e-superiores-de-distrito-com-o-conselho-geral/
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A RECONFIGURAÇÃO FOI O TEMA DO SEGUNDO E TERCEIRO DIAS
DO ENCONTRO DE PROVINCIAIS E SUPERIORES DE DISTRITO

Durante a Conferência Geral de 2022, os participantes 
pediram ao Governo Geral para promover a reflexão e 
implementação de uma reconfiguração, baseada em cri-

térios de vitalidade, viabilidade e sustentabilidade da vida e da 
missão maristas. Para a reunião de Provinciais e do Superiores 
de Distrito, que acontece na Casa Geral de 6 a 11 de março, 
dois dias foram dedicados a esse tema.

Na terça-feira, durante a primeira seção, o Ir. Josep Maria 
Soteras introduziu esse tema e convidou os participantes a 
pensar sobre o que significa “reconfiguração”, se “transformar” 
é o mesmo que “mudar” ou devemos ir além da mudança. O 
Ir. Josep Maria falou sobre os processos históricos de recon-
figuração vividos pelo Instituto e deixou esse questionamento: 
“como a reestruturação pode ser abordada de maneira proféti-
ca hoje?”

Na segunda seção de terça-feira, conduzida pelos Conselheiros 
Gerais Ben Consigli e João Carlos do Prado, foram apresenta-
das algumas experiências recentes de reconfiguração. Como 
pano de fundo, os assessores colocaram essa pergunta: A re-
configuração é uma parábola do destino ou uma oportunidade? 

Foi dado então espaço ao Irmão Gaston Robert para explicar 
o processo vivido no Canadá, que recentemente se tornou um 
Distrito; ao Irmão Robert Thunus, que falou sobre a transfor-
mação da Província da Europa Centro-Oeste em Distrito; e ao 
Irmão Peter Carroll, que falou sobre a nova Província Star of the 
Sea.

A discussão continua na quarta-feira, definindo critérios e pas-
sos para o futuro. Os três superiores fizeram a apresentação 
com base em três questões básicas: por que reconfigurar, 
quais foram as chaves para o processo de discernimento e as 
lições aprendidas com a reconfiguração.

Ficou claro que novas realidades trazidas pelo processo de 
reconfiguração também podem criar excelentes oportunidades 
para o futuro da vida e missão maristas.

Durante as tardes, os superiores têm encontros com os Se-
cretariados para criar sinergia com os projetos que a Admi-
nistração Geral está realizando. Terça-feira, o Secretariado de 
Irmãos Hoje e dos leigos apresentam os processos que estão 
promovendo.

https://champagnat.org/pt/a-reconfiguracao-foi-o-tema-do-segundo-e-terceiro-dias-do-encontro-de-provinciais-e-superiores-de-distrito/
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NA ESCUTA DAS NECESSIDADES EMERGENTES

No quarto dia do encontro, que co-
meçou em 6 de março, o Superior 
Geral e seu conselho propuseram 

aos Provinciais e Superiores de Distrito 
outra chamada apresentada pela Conferên-
cia Geral do ano passado: necessidades 
emergentes. A Conferência havia pedido que 
irmãos e leigos em missão, juntos, pudes-
sem discernir e dar resposta:
• Discernir de forma compartilhada para 

responder às necessidades emergentes, 
o que pode exigir reinventar criativa-
mente os meios e as expressões da missão.

• Qualificar nossa presença entre os pobres e priorizar a 
presença de irmãos em situações de fronteira.

• Favorecer uma presença significativa entre os jovens adul-
tos, e dar atenção aos que estão longe da fé.

Na primeira sessão, os Irmãos João Carlos do Prado e Óscar 
Martín, Conselheiros Gerais, motivaram a reflexão na escuta 
das necessidades emergente. Eles convidaram os participantes 
a três atitudes:
• DISCERNIR de uma forma compartilhada para responder 

às necessidades emergentes, reinventando a missão.
• Qualificar NOSSA PRESENÇA entre os pobres e priorizar a 

presença de irmãos e irmãs em situações de fronteira.
• Favorecer uma presença significativa entre os JOVENS 

ADULTOS e dar atenção aos que estão LONGE DA FÉ.

Depois pediram que  refletissem em grupos sobre as “novas” 
necessidades que surgiram em seu próprio país ou província 
nos últimos 3 anos. Eles também propuseram que se desta-
cassem que resposta estamos dando a essas necessidades. E 
finalmente pediram para pensar sobre as missões 
da Unidade Administrativa e se, através delas, fica 
evidente que estamos dando uma resposta efetiva 
às nova necessidades.
A segunda sessão foi dedicada à proteção da 
criança, especificamente verificar como está sendo 
implementado as diretrizes e protocolos como 
indicado no Manual para as Unidades Administrati-
vas. O encontro foi assessorado pelos Conselheiros 
Ben Consigli, Óscar Martín y Ken McDonald. Eles 
sublinharam que cumplir as diretrizes, cada Unidade 
Administrativa precisa desenvolver uma política com 
o foco centrado nas vítimas.
Houve espaço para a conversa nas mesas, que 
partiram das seguintes perguntas:

Sobre a questão da proteção à criança, qual é sua experiência 
como Provincial ou Superior de Distrito?
O que você sublinha neste processo?
O que teria ajudado você a entender melhor a questão da 
proteção à criança em sua província?
Como sua província monitora a implementação de políticas nas 
obras apostólicas?
Como sua província mantém registros e arquivos relacionados 
a reclamações?
A parte da tarde, como nos demais dias, foi reservada para a 
apresentação dos projetos em andamento por parte dos secre-
tariados e departamentos da Administração Geral. O Ir. José 
Sánchez, diretor do Secretariado da Educação e Evangelização 
falou sobre as iniciativas mais importantes protagonizadas 
pelo seu setor. Por sua vez, os Irmãos Ángel Diego e Francis 
Lukong, diretores do Secretariado de Solidariedade, falaram 
das iniciativas inerentes à ajuda que o instituto está prestando 
a situações que precisam da solidariedade marista. Andrea 
Rossi, diretor da FMSI, também apresentou as iniciativas mais 
destacadas da fundação.

https://champagnat.org/pt/encontro-do-conselho-geral-com-os-provinciais-e-superiores-de-distrito-2023/
https://champagnat.org/pt/encontro-do-conselho-geral-com-os-provinciais-e-superiores-de-distrito-2023/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/direitos-das-criancas/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/direitos-das-criancas/
https://champagnat.org/pt/os-superiores-das-unidades-administrativas-com-o-conselho-na-escuta-das-necessidades-emergentes/
https://champagnat.org/pt/os-superiores-das-unidades-administrativas-com-o-conselho-na-escuta-das-necessidades-emergentes/
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ÚLTIMOS DIAS DO ENCONTRO COM PROVINCIAIS
E SUPERIORES DE DISTRITO

O encontro do Conselho Geral com Provinciais e Superio-
res de Distrito terminou no dia 11 de março. O Superior 
Geral com seu conselho quis promover um momento de 

sinergia que possa ser frutífero para a vida e missão maristas. 
“Discutimos e aprofundamos sobre as intuições para o futuro 
da Conferência Geral de 2022.  Desejamos aprofundar e 
promover a espiritualidade marista.  Queremos cuidar e gerar 
vida, buscando as melhores estruturas para o futuro da vida e 
missão maristas.  Buscamos compartilhar recursos humanos 
e financeiros.  E queremos continuar a responder às neces-
sidades emergentes do mundo de hoje”, diz o Irmão Ernesto 
Sánchez, Superior Geral.
Para o Irmão Nicholas Fernando, Provincial de South Asia, “foi 
um encontro encorajador com os Irmãos”. O mesmo sentimen-
to foi expresso pelo Ir. Vincent Abadom, Provincial da Nigéria, 
para quem “a reunião foi impressionante e todos os protago-
nistas fizeram um trabalho fantástico. As orações foram muito 
contemplativas e vivas”. E o Ir. Raúl Schönfeld, Provincial de 
Cruz del Sur, acrescentou: “destaco particularmente a possi-

bilidade de retomar as intuições da Conferência Geral do ano 
passado e de ter estruturado o encontro em torno delas. Os 
cuidadosos espaços de espiritualidade que experimentamos 
no início de cada dia foram muito significativos. Além disso, é 
sempre um presente fazer contato e crescer na consciência da 
família global que somos.

Sexta-Feira, 10 de março
O penúltimo dia foi dedicado ao tema da Família Global, 
mensagem central do último Capítulo Geral. O Ir. Luis Carlos 
Gutiérrez, Vigário Geral, começou assessorando os trabalhos 
recordando quanto pedido pela Conferência Geral do ano 
passado sobre esse tema:
Seguir desenvolvendo e consolidar ainda mais as REDES nas 
diversas áreas da vida e da missão.
Colaborar entre as Unidades Administrativas, compartilhando 
recursos humanos e financeiros e promovendo a disponibilida-
de de irmãos e leigos na própria UA, na região e em nível do 
Instituto. >>

https://champagnat.org/pt/encontro-do-conselho-geral-com-os-provinciais-e-superiores-de-distrito-2023/
https://champagnat.org/pt/encontro-do-conselho-geral-com-os-provinciais-e-superiores-de-distrito-2023/
https://champagnat.org/pt/ultimos-dias-do-encontro-com-provinciais-e-superiores-de-distrito/
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Consolidar planos de sustentabilidade, buscando em 
particular tornar sustentáveis as Unidades Administra-
tivas que necessitam.
Os participantes seguiram a reflexão tentando 
vislumbrar melhores maneiras de avançar na tarefa 
de crescer como corpo global, que é 
sinônimo de Família Global: “todos os 
maristas de Champagnat pertencem 
a um único corpo ou a uma única 
família carismática, e somos chama-
dos a agir como tal”, sublinhou o Ir. 
Luis Carlos.
Foram apresentadas algumas suges-
tões: desenvolver um plano para a 
partilha justa dos recursos humanos 
e financeiros em todos os níveis do 
Instituto; desenvolver um plano de 
ação para alcançar a sustentabilidade 
da vida e missão maristas em todos 
os níveis; aplicar os princípios que se 
encontram no Plano de Discernimento 
sobre o uso evangélico dos bens; 
desenvolver políticas administrativas, 
financeiras e de recursos huma-
nos baseadas em princípios éticos; 
assegurar formação em administração 
e finanças em todos os níveis do Ins-
tituto e insistir na gestão efetiva dos 
recursos. Diante das propostas apresentadas, os participantes 
refletiram juntos sobre como seguir avançando e como agir 
concretamente.
Na sequência, houve espaço para falar concretamente de no-
vas estruturas jurídicas criadas para auxiliar a missão marista 
e das experiências vividas nas regiões da Ásia e da África em 
termos de sustentabilidade da missão. Outra sessão foi apre-

sentada pelo ecônomo geral, Ir. Jorge Gaio, que ilustrou 
o plano de financiamento da vida e missão maristas.

Conclusão do encontro
Sábado, último dia, foi um momento de síntese espe-
cialmente ligada ao tema da espiritualidade, proposto 
já no primeiro dia de encontro, que perpassou todo a 
semana. Os participantes, guiados por textos das Cons-
tituições e Regra de Vida sugeridos pelo Superior Geral, 
Ir. Ernesto, aprofundaram o sentido da Espiritualidade 
marista, explicitando-a de acordo com os contextos 
atuais, conforme o pedido do Capítulo Geral, de cultivar 
uma espiritualidade do coração.
No final, o Ir. Ernesto resumiu assim como foi o encon-
tro: “A atmosfera fraterna e a participação foram exce-
lentes, sentimo-nos como uma família marista global a 

caminho, seguindo o convite do XXII Capítulo Geral”. E acres-
centou: “Sentimo-nos muito bem acompanhados por Maria, 
a Boa Mãe, que continua a nos inspirar e encorajar, como fez 
Champagnat.  Agradeço ao Conselho Geral, aos Secretariados 
e Departamentos e à comunidade da Administração Geral por 
seu apoio e dedicação durante estes dias”.

https://champagnat.org/pt/ultimos-dias-do-encontro-com-provinciais-e-superiores-de-distrito/
https://champagnat.org/pt/ultimos-dias-do-encontro-com-provinciais-e-superiores-de-distrito/
https://champagnat.org/pt/ultimos-dias-do-encontro-com-provinciais-e-superiores-de-distrito/
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NoraNdiNa
 
32 participantes das equipes 
nacionais das 9 áreas de animação 
marista no Equador participaram da 
assembleia do Conselho da Missão 
que se realizou na cidade de Loja, 
de 3 a 5 de março.

australia
 
Frank Malloy, Diretor Executivo 
da Associação Marista e Diretor 
Nacional das Escolas Maristas 
da Austrália foi nomeado como 
comissário da Educação Católica 
da Austrália Ocidental, juntamente 
com Celia Hammond. As nomeações 
foram anunciadas pela presidente 
regional da Comissão de Educação 
Católica, Eva Skira.

américa sur
 
Representantes das 5 Províncias 
maristas da Região participaram da 
primeira reunião regional da Rede 
de Leigos, realizada na casa marista 
de San José, no Uruguai, de 8 a 11 
de março.

ibérica

Vários educadores maristas da província 
participaram do programa de formação 
Marcelino 3.0, realizado nas casas de 
Alcalá de Henares e Lardero. O progra-
ma, dirigido aos educadores, tem como 
objetivo renovar em seus participantes 
sua vocação de educadores maristas. 

méxico ceNtral

No início do mês, a Pastoral Juvenil 
Marista, depois de 3 anos, organizou 
um encontro provincial de “Amigos em 
Marcha”, que ofereceu uma experiência 
de encontro marcada por dois aspectos: 
amor ao próximo e amor à natureza.

BRASIL 

COMUNIDADE LAVALLA200> DE TABATINGA

A Comunidade Lavalla200> de Taba-
tinga, Brasil é composta por Ir. Luke 
Fong (ilhas Fiji), Ir. Altenir Pimentel 

(Brasil), o Casal Laura Patricia de la Maza 
Borja (México) e Marcio Sampaio de Paula 
(Brasil) e Maria Alejandra Castellanos (Gua-
temala). 
O projeto da Comunidade Internacional 
conta com o “Centro Social Marista Redes” 
onde são oferecidas atividades complemen-
tares e de reforço escolar para crianças 
e adolescentes, assim como cursos de 
idiomas: Inglês, espanhol, frances, italiano e 
português para estrangeiros. Oferece ainda 
cursos de balé, artesanato, violão, coral e 
ética e valores. 
O trabalho é realizado em rede, ou seja, 
a comunidade conta com o apoio de 
voluntários, de outras congregações e 
de missionários presentes em Tabatinga: 
leigas da Obra de Maria, Missionários de 
Guadalupe, Lassalistas e padres diocesa-
nos. Existem também voluntários locais 
que aderem ao projeto: professora de 
Balé, uma jovem de 13 anos; professoras 
de reforço escolar, uma senhora aposen-
tada e uma jovem professora de Letras; e 
dez jovens alunos voluntários atuando no 
Centro Marista. 
O interesse pelo Centro cresceu muito a 
partir do segundo semestre de 2022 e 
aumentou ainda mais neste início de 2023, 
após a colônia de férias realizada em janeiro 

com a presença de 80 crianças e 12 jovens 
voluntários. Em 2023 já foram realizadas 
mais de 250 matrículas para os diversos 
cursos e ainda continua a demanda. A forte 
adesão e a participação massiva dos pais 
nas reuniões demonstram a credibilidade do 
Centro Marista.
O Centro está em construção com a parti-
cipação da comunidade. Para a realização 
das atividades foram recebidas algumas 
doações que facilitam o funcionamento do 
centro.
A Comunidade Lavalla200>, além das 
atividades no Centro Marista colabora com 
as atividades da Paróquia e em nível de 
Diocese: pastoral carcerária (visita, cate-
quese, animação de celebrações); pastoral 
vocacional (apoio na comunidade da Ilha de 
Santa Rosa, no Peru, com reforço escolar e 
aulas de violão). Ela atua também em duas 
novas comunidades: Xingu e Maria Exaltina 
(catequese, coral, horta comunitária). 
De igual maneira, a comunidade marca 
presença em outras diversas comunidades 
eclesiais.
Estas e outras atividades preenchem a 
vida e missão quotidianas da comunidade. 
Tudo é feito com feito com amor, alegria e 
muita dedicação. “A nossa força e coragem 
vem da oração pessoal e comunitária, que 
nutre e sustenta o caminhar. Em tudo isto 
percebemos as mãos de Deus agindo e nos 
guiando nesta missão”, afirma Márcio.

https://champagnat.org/pt/comunidade-lavalla200-de-tabatinga-2/


15 I MARÇO I 2023

notícias maristas 771

8

BRASIL 

CHAMPAGNAT GLOBAL PARTICIPA DE ENCONTRO
DE GESTORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO BRASIL

De 6 a 9 de março, em Curitiba, 
aconteceu o primeiro encon-
tro de gestores de Educação 

Básica no Brasil, marco importante 
do processo de desenvolvimento da 
Rede Integrada de Educação Básica 
do Brasil Marista. Champagnat 
Global, a Rede Global Marista de 
Escolas, foi convidada a participar 
desse encontro e foi representada por 
Javier Llamas, gerente de Projetos 
da Rete do Instituto.

A rede é formada por 96 unidades 
sócio-educativas e está sendo cons-
truída em duas fases de implantação: 
a primeira começa com as Províncias 
Maristas do Brasil Centro-Sul e Brasil Sul-Amazônia e na fase 
seguinte é integrada com a Província Marista do Brasil Cen-
tro-Norte, que desde o início tem participado dos movimentos 
fundadores e das decisões estratégicas.

A partir da gestão da MARISTA BRASIL, consideraram muito 
importante sentir-se parte do processo global que o Instituto está 
promovendo como uma família global que caminha junto e, como 
conseqüência, está sendo gerada uma sinergia muito fecunda 
entre as duas redes. Em um contexto histórico de mudanças 
radicais, como o que vivemos, os desafios têm uma dimensão 

global e isso implica ser criativo, inovador e, acima de tudo, 
colaborativo.

Dentro do programa do encontro houve um painel: “Internaciona-
lização e Educação Básica: posicionamento, conexões e horizon-
tes”, no qual Javier Llamas, gerente de projetos da Champagnat 
Global, Marília Morosine da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio del Sur (PUCRS) e Michelle Jordão da UMBRASIL, compartil-
haram a importância de pensar a internacionalização para nossas 
crianças e jovens e lançaram luz sobre este assunto que precisa 
de cada vez mais espaço nas escolas maristas.

https://champagnat.global/pt/brasil-marista-e-champagnat-global-construindo-juntos-a-familia-escolar-global/
https://champagnat.global/pt/brasil-marista-e-champagnat-global-construindo-juntos-a-familia-escolar-global/
https://marista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://marista.edu.br/
https://marista.edu.br/
https://www.pucrs.br/
https://umbrasil.org.br/
https://champagnat.org/pt/champagnat-global-participa-de-encontro-de-gestores-de-educacao-basica-do-brasil/
https://champagnat.org/pt/champagnat-global-participa-de-encontro-de-gestores-de-educacao-basica-do-brasil/


15 I MARÇO I 2023

notícias maristas 771

9

MDA 

EQUIPE TÉCNICA DE SUSTENTABILIDADE
VISITOU O DISTRITO MARISTA DA ÁSIA

Antes de descrever o resul-
tado da recente visita da 
equipe técnica, deixe-me 

apresentar as pessoas por trás 
das frutuosas visitas. Começo 
pela equipe técnica, composta 
pelo Ir. Goyo Linacero da Admi-
nistração Geral em Roma, Irmão 
João Batista, de Brasil Centro-Sul, 
Irmão George Valle do MDA e Ser-
gio Oliveira do Brasil Centro-Nor-
te. Do MDA contamos com os 
irmãos Canisio Willrich (superior), 
José Grande, Eugenio Sanz, Bao 
Xuan Joseph, Jiji Dhasan, John 
Hung e Le Hai. A maioria desses 
irmãos e leigos, que são membros 
de algumas das equipes acima mencionadas, estiveram presentes 
na oficina presencial de dois dias, enquanto dois irmãos e um leigo, 
por razões diferentes, como problemas de saúde e fuso horário, 
participaram virtualmente da manhã ou da tarde.
A equipe técnica programou as visitas às comunidades na Tailân-
dia, Camboja e Vietnã, de 20 de fevereiro a 4 de março de 2023, 
com o objetivo de realizar um workshop de 2 dias sobre a formu-
lação e validação do plano estratégico; conhecer a realidade de 
cada comunidade e visitar os projetos missionários, e ainda outros 
projetos sustentáveis da diocese e outras congregações religiosas 
presentes na diocese onde os membros da comunidade estão 
atualmente trabalhando.
Para garantir que as atividades planejadas fossem realizadas e 
para melhor orientar todos os envolvidos, a data, os objetivos e os 
detalhes das atividades foram comunicados com antecedência aos 
coordenadores dos países e aos líderes comunitários.
A visita de 12 dias começou com um workshop sobre Planejamento 
Estratégico realizado de 21 a 22 de fevereiro no Centro Pastoral 
St. Camillan em Lat krabang Bangkok, Tailândia. O primeiro dia 
foi dedicado à revisão e validação da declaração da Visão-Missão, 

condutores estratégicos, matriz SWOT e opções estratégicas, 
com assistência virtual à equipe MDA feita pelo Sergio do Brasil 
Centro-Norte. Antes da formulação do plano do segundo dia, Sergio 
convidou Vanderlei Soela, leigo e diretor de uma das escolas ma-
ristas do Brasil, para apresentar uma sessão sobre Planejamento 
Estratégico. Em seu discurso, Vanderlei mencionou e enfatizou que 
o caminho para a sustentabilidade é um processo lento e requer 
muito tempo e, sobretudo, a participação ativa de todos os irmãos 
e leigos da província ou distrito. A experiência partilhada sobre o 
tema concretizou e facilitou o procedimento e a sessão de encerra-
mento, que foi a elaboração dos objetivos estratégicos e ações do 
plano em nível distrital.
O Conselho do Distrito analisou e validou os resultados da oficina 
no dia seguinte, 23 de fevereiro, e os materiais foram compar-
tilhados com todas as comunidades visitadas, exceto a Casa do 
Setor e La Valla, na Tailândia. Para alcançar o plano, passos 
sucessivos serão dados em nível de país e comunidade e estão 
programados para março e julho deste ano. O início da imple-
mentação está previsto para agosto, quando esta será concluída, 
revisada e validada.

No âmbito do projeto de sustentabilidade do Economato Geral, um workshop de planejamento estratégico e visitas às diferentes 
realidades do Distrito Marista da Ásia (MDA) foram realizados em fevereiro. A equipe técnica de apoio ao Distrito, do Brasil e 
da Administração Geral, e vários irmãos do Distrito participaram deste projeto. O objetivo é que este planejamento estabeleça a 
direção futura de projetos que possam contribuir para alcançar uma maior autonomia financeira no MDA. Os Irmãos do Distrito 
estão presentes no Vietnã, Camboja, Índia, Bangladesh, Tailândia e Filipinas.
Compartilhamos abaixo a síntese do trabalho, escrita pelo Ir. George Valle, de Bangladesh, da equipe de sustentabilidade do 
Distrito.

https://champagnat.org/pt/equipe-tecnica-de-sustentabilidade-visitou-o-distrito-marista-da-asia/
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Este é meu terceiro ano na escola St. Pius, em Tatum, que é 
uma escola católica administrada pelos Irmãos Maristas. No 
entanto, enfrentei muitos desafios porque sou muçulmano. 

Uma coisa boa é que aprendi mais sobre a fé e as crenças católi-
cas. Também aprendi muito sobre a Bíblia desde que me familia-
rizei mais com o Alcorão. Para dizer a verdade, tudo tem sido uma 
boa experiência.
Através dos Irmãos Maristas fui ajudado financeiramente com 
minhas necessidades escolares e desejo que possa ser ajudado 
novamente nos próximos anos. Tem sido uma experiência ma-
ravilhosa para mim, e prometo retribuir esse favor estudando 
muito, ajudando meus pais nas tarefas domésticas, ajudando 
meus amigos que não são tão inteligentes quanto eu nos estudos 

e, acima de tudo, respeitando meus professores e anciãos, pois 
isso é o mínimo que posso fazer neste nível. No futuro, posso ser 
abençoado com os meios para ajudar outras pessoas na sociedade. 
A partir de agora, só posso orar para que Deus abençoe e proteja 
todos aqueles que estão ajudando a mim e aos outros alunos com 
taxas e materiais didáticos.
Na minha escola há alunos de diferentes crenças religiosas e 
origens familiares e pessoas muito diferentes da minha comunida-
de, e às vezes estranhos. Como tal, às vezes não é muito fácil me 

A presença marista em Camarões faz parte da missão da Pro-
víncia da África Ocidental. São quatro comunidades maristas, 
trabalhando em 4 escolas, duas maristas e duas diocesanas. A 
crise em duas regiões de língua inglesa nos Camarões afetou 
muito a educação. Compartilhamos aqui o testemunho de uma 
aluna, Shakiratu Nyuykonghe, da escola St. Pius, em Tatum, 
uma escola católica dirigida pelos Irmãos Maristas com cerca 
de 298 alunos e 23 funcionários.

CAMARÕES 

MARISTAS AJUDAM PESSOAS POBRES
A RECEBER UMA BOA EDUCAÇÃO EM TATUM

https://champagnat.org/pt/maristas-ajudam-pessoas-pobres-a-receber-uma-boa-educacao-em-tatum-camaroes/
https://champagnat.org/pt/maristas-ajudam-pessoas-pobres-a-receber-uma-boa-educacao-em-tatum-camaroes/
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ROMÊNIA: CENTRUL DE ZI MARIȘTI – MOINESTI

FILIPINAS: REUNIÃO DE ALGUNS ECONOMS DA UA 
EM GENSAN

ESPANHA: REUNIÃO ANUAL DOS 
ADMINISTRADORES DOS COLÉGIOS MARISTAS 
DO MEDITERRÁNEA

FRANÇA: PEREGRINAÇÃO DA PROVÍNCIA DA 
EUROPA CENTRO-OESTE

GUATEMALA: PASTORAL JUVENIL MARISTA – 
EMBARQUE

mundo marista

URUGUAI: ENCONTRO DA REDE DE LAICADO DA 
REGIÃO AMÉRICA SUL EM MONTEVIDEU

relacionar com eles, mas meus pais 
me ensinaram a sempre respeitar 
a todos, ser amigável, mas evitar 
amizades ruins e destrutivas. Então, 
resolvi fazer amizade com quem 
estuda muito e sabe por que está na 
escola.
Outro grande desafio da minha vida 
escolar é a atual crise sociopolítica 
em nossas duas regiões de língua 
inglesa dos Camarões, que afetou 
muito a educação. Muitas escolas fo-
ram destruídas, alunos e professores 
atacados e alguns mortos. Embora 
nossa própria escola nunca tenha 
passado por esse tipo de teste, ainda 
sinto medo todos os dias. Continuo 
orando para que Deus nos dê paz e 
proteção nessas regiões para que to-
dos os alunos e professores possam 
trabalhar em um ambiente livre. Oro igualmente para que Deus 
tenha misericórdia daqueles que perderam suas vidas e receba 
suas almas em Seu Reino.

Como se costuma dizer, algumas 
decepções podem se transformar em 
bênçãos. Não temos professores sufi-
cientes, mas gosto do fato de que, há 
três anos, lidamos com quase o mesmo 
conjunto de professores com os quais es-
tamos familiarizados e, por isso, os enten-
demos melhor. Isso me ajudou a entender 
melhor minhas aulas. No entanto, temo 
que os poucos professores disponíveis 
possam estar sob o estresse de trabalhar 
durante a crise por muito tempo e lidar 
com um número crescente de alunos, pois 
muitos mais alunos continuam vindo para 
a escola.
Para concluir, é realmente uma boa 
experiência ser aluno e sobretudo numa 
escola católica. Eu oro e desejo que 
meus irmãos e irmãs que se recusaram 
a ir à escola e não fazer nada em casa 

possam mudar e aproveitar esta vantagem. Também oro para que 
Deus envie muito mais pessoas de boa vontade para apoiar nossa 
educação.

https://champagnat.org/pt/maristas-ajudam-pessoas-pobres-a-receber-uma-boa-educacao-em-tatum-camaroes/
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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

REDE MARISTA DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL

DO NET-WORKING AO NET-BEING

“Ainterdependência, mais que o isolamento ou a inde-
pendência, deve ser a nova normalidade para nós. 
Seremos testemunhas de unidade e de esperança”. 

(XXII Capítulo Geral).
Uma das principais iniciativas que está sendo desenvolvida, em 
nível de todo o Instituto Marista, é a criação e a consolidação das 
redes. Assim, respondemos ao nosso 
último Capítulo Geral que nos convida a 
“construir redes de missão maristas […] 
que favoreçem […] nossa educação e 
evangelização”. Dessa forma, vimos como 
vão se consolidando as redes de Univer-
sidades, dos Coordenadores Provinciais 
de Voluntariado, das Escolas … Também 
foram dados passos concretos para o 
desenvolvimento do trabalho de rede na 
área da solidariedade, com a Rede Maris-
ta de Solidariedade Internacional (RMSI).
De 23 de fevereiro a 2 de março, a RMSI 
teve reuniões em cada um dos 5 grupos 
de trabalho que compõem a rede (Edu-
cação em/para a  Solidariedade – 23 Fevereiro; Obras Sociais – 27 
Fevereiro; ONG/Fundações -28 de fevereiro; Ecologia -1 março e 
Direitos da Criança em 2 de março). Uma possibilidade de reunião, 
em nível de todo o Instituto, com a participação de cerca de 60 
maristas das 6 Regiões do Instituto.
Esses cinco grupos de trabalho funcionam desde a segunda 
Assembleia da RMSI, com reuniões a cada 3 meses. Normalmente 
nos encontramos em 2 subgrupos, um em espanhol-português 
e outro em inglês-francês. Isto facilita a reunião, não necessitan-
do de tradutores como também quanto aos horários de reunião. 
Nesta ocasião, as reuniões foram realizadas conjuntamente, com o 
objetivo de nos conhecer e compartilhar o caminho que cada grupo 
percorre, e assim, continuar a construir pontes.
O objetivo final dessas reuniões não é apenas se encontrar, mas 
continuar a crescer como Instituto e como uma família caristmática, 
de modo que nos leve a estar mais perto de quem são os principais 

destinatários de nossa missão, as crianças e os jovens, particular-
mente o mais necessitados e vulneráveis.
Um processo de trabalho e de vida, que achamos que devem pas-
sar por quatro etapas, sucessivas e complementares.
1. Como Instituto Marista  falamos, e continuamos a fazê-lo, 

sobre as riquezas que as redes nos dão: NET-TALKING.Não 
apenas o mundo marista descobriu a 
riqueza da interrelação, mas existem 
muitos documentos e os âmbitos do 
mundo e da Igreja, em que essa questão 
é relevante. O próprio Papa Francisco nos 
lembra a importância desse tema e nos 
convida a centrar “apenas em manei-
ras de ajuda mútua entre indivíduos ou 
pequenos grupos” (FT126).                                                                                                                               
2. A próxima etapa, que já se reflete em 
vários âmbitos, é potencializar o trabalho 
conjunto, compartilhar boas práticas, orga-
nizar iniciativas: NET-WORKING. Um trabal-
ho organizado com outros, em direção 
ao interior do mundo Marista e também 

com parceiros externos da sociedade civil e outras entidades 
eclesiais. Isso nos lembra a Regra de Vida (RV 79), quando nos 
diz: “Estimula o trabalho em equipe e a cooperação”.                   

3. Dessa forma, são criados laços que nos levam a descobrir, 
conhecer e ter empatia com aqueles que vivem em uma chave 
Marista: NET-LIVING. Uma chave Marista que nos aproxima 
da comunhão de vida, também com o planeta e com aqueles 
que o habitam. O Papa Francisco, na encíclica Lautado Si’ (LS 
209), levanta o desafio de criar “redes comunitárias” que nos 
levem a uma conversão ecológica e da comunidade.                                      

4. Estas são as etapas que devemos caminhar juntos, para alcançar 
um dos ideais que marcamos, “SER Família Global”: NET-BEING. 
Como Maristas, em solidariedade, aspiramos ser um retrato vivo 
do Bom Samaritano para o nosso próximo necessário.

Ir Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidariedade
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