
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Ano XV - Número 772 | 23 de MARÇO de 2023

NOTÍCIASMARISTAS

>>

■  Esta semana, na Bolívia, realiza-se a Assembleia da Região 
América Sul. Participam, da Administração Geral, os Irmãos Luis 
Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, Óscar Martín, conselheiro link com 
a Região, José Sánchez, diretor do Secretariado de Educação e 
Evangelização, e Gregorio Linacero, Gerente de Projetos do Plano 
Estratégico da Administração Geral.
■  No domingo passado, os Irmãos Ben Consigli e João Carlos 
do Prado, conselheiros links com a Europa, começaram a visita à 
Província Compostela, que se estenderá até 7 de abril.
■  Durante a semana, continua a visita dos Irmãos Ángel Medina 

e Lindley Sionosa, diretores do Secretariado Irmãos Hoje, à Casa 
de Formação de Nairóbi, MIC.
■  Os Irmãos Ken McDonald, Conselheiro Geral, e Ángel Diego, 
diretor do Secretariado de Solidariedade, de domingo até sex-
ta-feira, participam de um seminário, em Gana, sobre proteção da 
criança.
■  No próximo sábado, os Irmãos Óscar e Ken, conselheiros 
gerais links com a Região da África, começam a visita à Província 
West Africa, que terminará em 22 de abril.

E a TERRA TREME. Prédios 
desabam, outros se movem, 
principalmente os andares 

superiores; os móveis dançam; 
bugigangas e pinturas caem no 
chão; as vidraças quebram; as 
paredes racham; pedras ou pedaços 
de cimento ou reboco caem das 
paredes ou tetos ferindo os habitan-
tes; garrafas de óleo, de xarope, de 
detergentes saem de seus armários 
na cozinha e derramam no chão; e 
sobretudo o barulho ensurdecedor, 
um barulho assustador, o barulho 
de portas batendo, janelas abrindo; 
e isso durou, durou, 45 segundos 
como uma eternidade.
Os habitantes de Aleppo que 
dormiam acordaram em sobressalto: 
as crianças gritavam, os adultos estavam apavorados sem saber 
o que estava acontecendo até perceberem que era um terremoto 
(Zelzal em árabe). É o pânico. As pessoas correm, descem as 
escadas, empurram-se, algumas caem e quebram os membros; e 

todos, dois milhões de pessoas, se encontram nas ruas de pijamas 
e alguns descalços, na chuva e no frio. Prédios desabam, andares 
superiores caem, pedras chovem de cima ferindo ou matando 
pessoas que se refugiam na rua.

MARISTAS AZULES

CARTA DE ALEPO Nº 46
AELZAL: MAIS UM INFORTÚNIO NA TRAGÉDIA SÍRIA
Quarenta e cinco segundos foram suficientes para colocar toda a população de Aleppo nas ruas.
Eram 4h17 de segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023; era noite; chovia; fazia frio: 2 graus Celsius.

administração geral

https://champagnat.org/pt/carta-de-alepo-no-46-aelzal-mais-um-infortunio-na-tragedia-siria/
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É uma bagunça
Quem tem carro quer fugir de seus bairros para estacionar em 
terrenos baldios sem prédios ao redor; os engarrafamentos retar-
dam a fuga. Os outros procuram refugiar-se em parques públicos, 
em igrejas ou mesquitas. Desde então, as avenidas principais e o 
anel viário estão cheios de carros estacionados nas calçadas com 
famílias pernoitando em seus carros. Milhares de famílias armaram 
barracas em todos os terrenos baldios e vivem lá desde o terremo-
to. Os principais estádios esportivos de Aleppo estão lotados com 
milhares de famílias. Quase toda a população de Aleppo passou 
dias “nas ruas”.
Soubemos mais tarde que o terremoto foi de magnitude 7,8 na 
escala Richter, com epicentro em uma cidade no sul da Turquia, 
cerca de 100 km ao norte de Aleppo.

Os Maristas Azuis
Menos de meia hora após o terremoto, nós, os Maristas Azuis, 
abrimos as portas de nossa residência para acolher aqueles que 
queriam se refugiar conosco; lançamos chamadas em diferentes 
redes sociais e atendemos dezenas de ligações para dizer “você 
é bem-vindo entre nós”. Em poucas horas, mais de mil pessoas, 
de todos os credos, geladas pelo frio, encharcadas pela chuva, 
tremendo de medo, gritando, chorando. Rapidamente, nossos 
voluntários, apressados, distribuíram uma bebida quente, os pou-
cos cobertores e colchões que tínhamos; e era preciso confortar, 
acalmar, tranquilizar e ouvir; e manter as pessoas aquecidas em 
todos os cômodos da residência, inclusive na cozinha. Felizmente, 
os dois pátios do convento estão cobertos; os que não tinham lugar 
lá dentro refugiavam-se nas cadeiras enquanto esperavam o raiar 
do dia. De manhã tínhamos que alimentar a todos, cozinhar para 
mil pessoas, dar leite às crianças, separar cobertores e colchões 
para todos e dar lugar a todos para a noite seguinte.
Poucas pessoas estavam um pouco mais calmas quando um 
segundo terremoto com magnitude de 7,7 aconteceu às 13h24. 
Aleppo não tinha experimentado tal terremoto 
desde 1822.
Nas semanas que se seguiram, pequenos 
tremores ocorreram todos os dias semeando 
medo na população até segunda-feira, 20 de 
fevereiro, quando um terceiro terremoto de 
magnitude 6,3 ocorreu às 20h04.
O balanço deste terramoto sobe, só em Ale-
ppo, para 458 mortos, mais de mil feridos, 60 
edifícios desabados e totalmente destruídos, 
centenas de edifícios irreparáveis   a destruir, 
milhares de edifícios gravemente danificados e 
inabitáveis   no seu estado atual e as centenas 
de milhares de pessoas que não vivem mais 
em suas casas. Mesmo que, vistos de fora, os 
edifícios estejam intactos, muitos não podem 
ser habitados porque os alicerces ou as esca-

das ou as paredes de sustentação estão danificados.
Além de Aleppo, várias outras cidades sírias foram afetadas, em 
particular Latakia, Hama e Jablé. Dezesseis prédios do mesmo 
complexo desabaram nesta última cidade, matando 15 médicos e 
16 farmacêuticos.
Durante mais de 20 dias, nossa residência acolheu centenas de 
pessoas cujo número variava conforme as saídas e chegadas. Acol-
her, receber, alimentar, vestir (as pessoas levavam consigo apenas 
as roupas que estavam vestindo), tratar, oferecer a possibilidade de 
um banho quente com roupas novas e íntimas, confortar, cuidar de 
crianças, organizar os dormitórios eram nossas tarefas diárias.
Muitas famílias ficaram conosco porque tinham medo de voltar 
para casa esperando um 4º tremor; outros tiveram suas casas 
seriamente danificadas ou seus prédios completamente destruídos. 
Criamos então uma comissão de engenheiros Maristas Azuis para 
ir inspecionar os apartamentos dos deslocados. Se o estado do 
apartamento for aceitável, tranquilizamos as pessoas pedindo-lhes 
que voltem para casa. Se as acomodações estiverem inabitáveis, 
alugamos um apartamento por um ano, tempo para fazer os 
reparos ou restaurações necessárias. Outras associações e igrejas 
fizeram o mesmo.
Durante quatro semanas, interrompemos nossos projetos habituais 
para aliviar o sofrimento e ajudar os deslocados. Mas, na semana 
passada, retomamos lentamente nossas atividades, apesar do 
abatimento de nossos voluntários e beneficiários.
Além do pesado fardo humano e material, o trauma psicológico 
em todas as faixas etárias é muito importante. Agora, 35 dias após 
o terremoto, adultos e crianças ainda estão chocados, ansiosos, 
desesperados, tendo pesadelos e pensando que o pior ainda está 
por vir.

Solidariedade
O Crescente Vermelho e muitas associações e instituições de 
caridade se mobilizaram, como nós, para ajudar as centenas de 

https://champagnat.org/pt/carta-de-alepo-no-46-aelzal-mais-um-infortunio-na-tragedia-siria/
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milhares de deslocados alojados em 
centros de acolhimento; uma mobili-
zação como nunca vimos.
A solidariedade e a generosidade de 
outras cidades sírias conosco, assim 
como de nossos vizinhos do Líbano e 
do Iraque, têm sido exemplares.
Além disso, os sírios na diáspora, 
desde o primeiro dia, organizaram 
arrecadações de dinheiro e materiais 
e tomaram iniciativas para nos enviar 
fundos.
Nossos amigos ocidentais fizeram o 
mesmo com grande generosidade. 
Sem esquecer o papel importantíssimo 
de muitas associações caritativas e de 
solidariedade internacionais, sobretudo 
cristãs, que dedicaram mais tempo do 
que nunca para atender às nossas necessidades básicas.
Países amigos enviaram ajuda e equipes de remoção de escombros 
ou equipes médicas. Cerca de 100 aviões pousaram no aeroporto 
de Aleppo vindos de Marrocos, Tunísia, Argélia, Jordânia, Egito, 
Venezuela e até de Bangladesh, para citar alguns. Depois, o aero-
porto de Aleppo, onde pousavam aviões trazendo assistência, foi 
recentemente bombardeado por nossos vizinhos do sul, tornan-
do-o, impraticável!
Enquanto centenas de aviões ocidentais trouxeram alívio para a 
Turquia, apenas um avião europeu pousou na Síria. Que ver-
gonha!! Os governantes dos países dos direitos humanos e da 
“democracia” estavam convencidos de que a população afetada 
da Síria sofreu menos que a da Turquia porque vive em um país 
sob sanções? Eles não poderiam deixar de lado suas sanções 
para prestar assistência humanitária a uma população afetada por 
um desastre natural? É escandaloso, para 
dizer o mínimo. Esses países alegaram, 
durante anos, que a ajuda humanitária e 
os equipamentos médicos estavam isentos 
de sanções. Primeiro, na realidade, isso 
não é verdade. Por outro lado, se isso fosse 
verdade, por que afrouxaram as sanções, 
por 180 dias, para a ajuda humanitária se 
ela já estava isenta?
Felizmente, homens e mulheres desses 
países reagiram diferentemente de seus 
governantes e mostraram solidariedade e 
generosidade exemplares.
Essas sanções, impostas unilateralmente 
por mais de 10 anos pelos países ocidentais ao povo sírio e à Síria, 
são ineficazes e injustas; empobreceram a população que sofre 
uma gravíssima crise econômica devido à falta de investimento 
estrangeiro proibido pelas sanções.

Fazem-nos sofrer com o embargo de muitos produtos, o que provo-
ca a escassez de óleo combustível, gasolina, pão e eletricidade.
Eles matam; a maioria dos prédios que desabaram durante o 
terremoto foram seriamente danificados pela guerra, mas eram ha-
bitados por pessoas que não tiveram outra escolha; esses edifícios 
(e existem dezenas de milhares deles) não puderam ser reconstruí-
dos porque a reconstrução é proibida pelas sanções; sem falar nas 
dezenas de pessoas enterradas vivas sob os escombros e mortas 
porque não foram resgatadas a tempo, por falta de maquinário 
pesado para desobstruir.

A população síria está exausta
Como hoje, no 15 de março de 2011, há 12 anos, começaram os 
acontecimentos na Síria. A população síria já sofreu bastante desde 
então e está exausta: os anos de guerra, as sanções e a escassez, 

a crise econômica, a covid-19, a cólera e 
agora o terremoto. Que infortúnios para 
um país que já foi belo, próspero, seguro e 
soberano.
Quarenta e cinco segundos foram suficientes 
para colocar na rua toda a população de 
Aleppo; uma população já por terra após 12 
anos de tragédia e infortúnio. Mas o povo 
sírio é um povo orgulhoso e digno, mesmo 
na adversidade. Ele não pede nada mais do 
que poder viver, novamente, normalmente, 
em paz.

Ajude-nos a retirar as sanções
Obrigado pela sua amizade e sua solidariedade.
Aleppo, 15 de março de 2023
Dr Nabil Antaki – Pelos Maristas Azuis

Maristas azules – FaceBook

https://champagnat.org/pt/carta-de-alepo-no-46-aelzal-mais-um-infortunio-na-tragedia-siria/
https://fmsi.ngo/es/terremoto-en-siria/
https://www.facebook.com/MaristesAlep
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COMPOSTELA

VISITA DOS CONSELHEIROS GERAIS LINKS COM A EUROPA À PROVÍNCIA

Os Conselheiros Gerais João 
Carlos do Prado e Ben Consigli 
acabam de iniciar uma visita 

à Província Marista Compostela que 
se estenderá pelas próximas três 
semanas, até 7 de abril. Durante este 
tempo, eles visitarão várias obras 
educativas e sociais, encontrarão as 
comunidades dos irmãos e conhe-
cerão de perto o trabalho das equipas 
provinciais.
O Irmão Provincial, Ir. Máximo Blanco, 
acompanha os Conselheiros nesta 
visita pastoral à província que o Irmão 
João Carlos enquadra no lema do ano vocacional “gerar vida” 
com um convite a continuar a sonhar alto, como Marcelino 
Champagnat fez, no espirito da “família global”.
A visita começou em 20 de março, em Valladolid, onde os Con-
selheiros estiveram nos dois colégios da cidade, La Imaculada 
e Centro Cultural Vallisoletano, e se encontraram com o admi-

nistrador provincial, o Ir. Eduardo Montenegro, e o Conselho de 
Missão.
Neste contexto, o Ir. Ben recordou que o sonho de Champagnat 
começou com “um pequeno grupo de irmãos” e agora, mesmo 
com as dificuldades atuais, “não podemos deixar de sonhar”.
Fotos

COLÔMBIA: ENCONTRO DE LEIGOS LIGADOS AO 
CARISMA MARISTA

ESTADOS UNIDOS: COMUNIDADE DE ACOLHIDA DE 
FLUSHING

PAPUA-NOVA GUINÉ: MEMBROS DO PESSOAL 
DA ST JOSEPH’S SCHOOL MABIRI

QUÊNIA: MISSA NO MIC, EM NAIRÓBIBOLIVIA: 6ª ASSEMBLEIA DA REGIÃO AMÉRICA 
SUL

mundo marista

ESPANHA: EQUIPA DO MINISTÉRIO SOCIAL NO 
PLANO DE LÍDERES MARISTAS PARA A MISSÃO

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.6176135229099282
https://champagnat.org/pt/visita-dos-conselheiros-gerais-links-com-a-europa-a-provincia-compostela/
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21 DE MARÇO: DIA INTERNACIONAL PARA
A ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Em 21 de março de 1960, policiais 
sul-africanos em Sharpeville 
abriram fogo contra manifestantes 

antiapartheid e mataram 69 pessoas. 
Esse episódio terrível deu origem à 
criação do Dia Internacional para a Eli-
minação da Discriminação Racial, que 
tem como objetivo despertar a comuni-
dade internacional para os horrores do 
apartheid e da discriminação racial em 
todo o mundo. Este dia visa chamar a 
atenção de todos para os preconceitos 
baseados em origens étnicas.
O fim do apartheid na África do Sul em 
1994, não eliminou completamente 
a discriminação racial. A xenofobia, 
o ódio étnico e o discurso de ódio 
persistem em quase todo o mundo, apesar da aceleração da 
globalização desde a década de 1980. Diante dessa situação, 
a ONU condenou qualquer doutrina e teoria racista e, conse-
quentemente, organizou uma conferência mundial em Durban, 
África do Sul, em 2001, cujo resultado foi a “Declaração e Pro-
grama de Ação de Durban (DDPA)”: um documento abrangente 
que expressa o compromisso mundial de enfrentamento do 
racismo em todas as suas formas.
Muitos países, sociedade civil e grupos religiosos apoiaram 
esta Conferência Mundial para continuar a luta contra o racis-
mo. A esse respeito, o Pontifício Conselho Justiça e Paz decidiu 
republicar seu documento “A Igreja e o Racismo: Rumo a uma 
Sociedade Mais Fraterna”. Este documento apela à conversão 
do coração e ao perdão como único caminho para a reconci-
liação. Reconhece o papel fundamental da educação, da mídia, 
da família e da religião na educação para os direitos humanos. 
Os formuladores de políticas também têm um papel importante 
na melhoria da situação de grupos minoritários vulneráveis que 
continuam a sofrer discriminação. Além disso, referindo-se à 
experimentação com o nascituro como “uma nova forma de 
racismo”, o documento também adverte a comunidade cientí-
fica de que sua aventura nessa direção pode levar à criação de 
uma “subcategoria de seres humanos”.
A discriminação racial destrói o tecido social e o senso de 
agência das pessoas, impossibilitando a interação e a coesão 
social. A esse respeito, o Papa João Paulo II em sua homilia 
na África do Sul em 1995, concentrou-se na solidariedade 
para combater o preconceito racial e a animosidade étnica”. 
Ele exortou todas as nações, sociedade civil e grupos religio-

sos a promoverem a solidariedade, porque todas as pessoas 
são criadas à imagem e semelhança de Deus e têm a mesma 
origem e destino.

Princípio de São Marcelino: educar os alunos amando a 
todos igualmente
Como Maristas de Champagnat, lutamos contra a discrimi-
nação em nossas escolas, promovendo o princípio de Marceli-
no de educar nossos alunos amando-os a todos igualmente. 
Fazemos isso garantindo que todos os alunos e estudantes 
tenham o direito a um ambiente de aprendizado e crescimento 
seguro e igualitário. Garantimos que nossas escolas promo-
vam a igualdade acomodando alunos com deficiências. Além 
disso, a Comissão Internacional da Missão Marista, em suas 
várias mensagens a todos os educadores maristas, os exorta a 
garantir que as escolas maristas sejam desprovidas de práticas 
abusivas que possam gerar discriminação, como bullying, des-
prezo étnico, xingamentos, estereótipos étnicos e propagação 
de materiais degradantes. A parábola do Bom Samaritano (Lc 
10, 25-37) e o ensinamento de São Paulo sobre ser “filhos de 
Deus” (Gl 3,26-28) continuam a nos lembrar que em Cristo 
todos os seres humanos são irmãos e irmãs e merecem ser 
tratados com amor e bondade. O Papa Francisco reitera isso 
em suas encíclicas Laudato Si’ e Fratelli Tutti, encorajando a 
todos a olhar além da origem étnica, gênero, cultura e religião 
para compartilhar nossa fraternidade humana e celebrar nossa 
filiação divina.

Irmão Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade

https://www.un.org/en/observances/end-racism-day
https://www.un.org/en/observances/end-racism-day
https://champagnat.org/pt/21-de-marco-dia-internacional-para-a-eliminacao-da-discriminacao-racial/
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AMÉRICA SUL 

PRIMEIRO ENCONTRO DA REDE DE LAICADO DA REGIÃO

Representantes das 5 Províncias Maristas da Região América 
do Sul participaram do primeiro encontro regional da Rede 
de Leigos da Região, realizado na casa marista de San José, 

em Montevidéu, Uruguai, de 8 a 10 de março. Participaram do 
encontro 15 representantes de 7 países: Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
O objetivo foi projetar o caminhar do Laicato Marista na região, a 
partir dos relatos informativos sobre a realidade dos laicatos de 
cada província (Cruz del Sur, Santa María de los Andes, Brasil 
Central-Sul, Brasil Central-Norte e Brasil Sul-Amazônia).
Durante o encontro houve uma reflexão dos temas do Fórum 
Internacional sobre a vocação Marista laical, concretizando 
estratégias e linhas de trabalho que permitam gerar sinergia para 
os próximos anos, principalmente no plano de ação para o próximo 
biênio.
O grupo estudou processos de animação da vocação leiga marista 
inerentes a itinerários formativos, acompanhamento, recursos 
humanos e experiências. Estas ações e projetos visam ampliar a 
vitalidade do carisma Marista na região, além de motivar integração 
entre as Unidades Administrativas. 
Os objetivos da Rede de Laicato da Região América Sul, definidos 
durante o evento, são os seguintes: 
Fortalecer os processos de animação laical de cada Província. 
Gerar sinergia para a formação e acompanhamento dos processos 

dos laicatos.
Fortalecer o sentido de pertença a uma família Marista global.
A coordenadora do Movimento Champagnat da Família Marista da 
Província Brasil Centro-Sul, Josmari Pauzer, destaca a aproxi-
mação dos grupos da região América Sul após a pandemia e a 
importância da partilha de experiências: “nossas discussões e 
reflexões destacam o que é comum a todos, observando nossos 
desafios, necessidades e fortalezas. Foi um tempo de escuta, par-
tilha e trocas produtivas com a intenção de gerar linhas de trabalho 
que possam beneficiar o Laicato Marista da região”, ressalta. 

O Vaticano pede às Congregações Religiosas que 
informem anualmente sobre os dados estatísti-
cos dos seus membros. De acordo com o censo 

realizado pelo Escritório de Estatísticas da Casa Geral, 
o número de Irmãos Maristas até 31 de dezembro de 
2022 é de 2.507. Dos 2.507 Irmãos, 2.239 são pro-
fessos perpétuos e 268 estão em profissão temporária.
O número de Irmãos é o seguinte nas Províncias e 
Distritos Maristas: África Austral (100), África del Oeste 
(83), Afrique Centre-Est (92), América Central (79), 
Brasil Centro-Norte (91), Brasil Centro-Sul (75), Brasil 
Sul-Amazônia (100), Canadá (68), Compostela (154), 
Cruz del Sur (67), East Asia (81), Ibérica (120), Hermi-
tage (210), Madagascar (54), Asia (22), Mediterránea 
(148), México Central (71), México Occidental (105), Nigéria (122), 
Norandina (97), Santa María de los Andes (63), South Asia (51), 
Star of the Sea (257), West Central Europe (75) e United States of 

America (104).
Os dados foram comunicados ao Vaticano, como cada ano, em 15 
de março.

CASA GERAL 

ANO CENSUS 2022: 2.507 IRMÃOS MARISTAS

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://marista.org.br/
https://champagnat.org/pt/primeiro-encontro-da-rede-de-laicado-da-regiao-america-sul/
https://champagnat.org/pt/ano-census-2022-2-507-irmaos-maristas/
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No próximo sábado, 25 de março, 
acontecem 14 primeiras profissões 
nos noviciados de Sri Lanka (4) e Fili-
pinas (10). Será a última atividade no 
noviciado inter-regional de Tamontaka 
(Filipinas), onde em abril de 2021, 14 
noviços (9 de Timor Leste, 3 do Vietnã 
e 2 da Índia) começaram a formação. 
A partir de abril próximo, todos os 
candidatos à Vida Religiosa Marista 
das Unidades Administrativas da Ásia 
e Oceania farão o noviciado em Sri 
Lanka. As duas celebrações podem 
ser seguidas nesses links:
Tamontaka: 10:00am (Hora de Filipi-
nas, UTC+8). 
Tudella: 10:30 am (Hora de Sri 
Lankan, UTC+5.5)

Noviciado de cochabamba
No último domingo, dia 19, três jovens 
do Brasil começaram o noviciado na 
Bolívia: João e Gustavo (Brasil Cen-
tro-Norte) e Axil (Brasil Sul-Amazônia). 
Assista a celebração nesse link do 
YouTube

méxico ceNtral
No último final de semana, em Los Azu-
fres, Michoacán, realizou-se o “Cam-
pamento Provincial de Ciudad Nuova 
Marista”. É uma atividade destinada 
aos jovens, com o objetivo de favorecer 
uma experiência de encontro onde se 
sentem chamados a amar a si mesmos, 
reconhecendo-se como filhos de Deus 
e lançando-se a ser geradores de vida 
através da solidariedade marista.

mediterráNea
A Provincia, para colaborar com o 
processo de incrementar a cultura 
vocacional no instituto, criou uma 
seção do seu site dedicada ao Ano das 
Vocações Maristas, onde reúne vários 
materiais sobre o ser marista, desde 
postcasts até vídeos com Superior 
Geral. O site da Província é em 
espanhol, francês e italiano.

CASA GERAL 

REUNIÃO DA COMISSÃO
INTERNACIONAL PARA
A REVISÃO DO GUIA DE FORMAÇÃO

A Comissão Internacional para a 
Revisão do Guia de Formação 
realizou sua terceira reunião pre-

sencial de 23 de fevereiro a 2 de março 
de 2023 na Casa Geral, em Roma. Os 
principais pontos da agenda foram a 
conclusão da elaboração da segunda 
parte do documento “Formação do 
Irmão Marista”. Itinerário dinâmico” e a 
elaboração da terceira parte “Os princí-
pios da formação dos Irmãos Maristas”.

Todo o processo foi de fato um tempo 
de escuta, abertura, diálogo fraterno 
e discernimento. A tarefa que ainda a 
equipe tem pela frente é a do desen-
volvimento e elaboração das principais 
dimensões/pilares que serão incluídas 
neste documento: dimensões humanas, 
espirituais, maristas e missionárias. 
Isto será feito por membros específicos 
designados, agrupados em pares. A 

próxima reunião presencial da Co-
missão será em agosto de 2023 na 
Espanha.

A Comissão Internacional
É importante lembrar que esta co-
missão foi nomeada no ano 2020 pelo 
Irmão Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
com o mandato de revisar o atual Guia 
de Formação e elaborar algo adaptado 
à realidade atual. Ela é composta pelos 
seguintes membros: Irmãos Óscar 
Martín e João Carlos do Prado (Consel-
heiros Gerais); Ángel Medina e Lindley 
Sionosa (Secretariado Irmãos Hoje); 
Grahan Neist (Província Star of the 
Sea), Paco García (MDA), Ataíde José 
de Lima (Equipe formação permente do 
Instituto – Província Brasil Centro-Nor-
te), César Rojas (Província Norandina), 
Fabien Bulaimu M’Poyo (PACE) e Pere 
Ferré (Província L’Hermitage).

https://www.facebook.com/events/786382802996645
https://fb.me/e/2SsCxA8H3?mibextid=N4tvPT
https://www.youtube.com/watch?v=8QFgeNK68Vg
https://www.youtube.com/watch?v=8QFgeNK68Vg
https://www.maristasmediterranea.com/year-of-marist-vocations/
https://champagnat.org/pt/reuniao-da-comissao-internacional-para-a-revisao-do-guia-de-formacao-2/
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CASA GERAL 

IR. NIÑO PIZARRO NOMEADO DIRETOR ADJUNTO
DO SECRETARIADO DE EDUCAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO

O Superior Geral e seu Consel-
ho nomearam o Irmão Niño 
Pizarro, da Província East 

Asia, como novo diretor adjunto do 
Secretariado de Educação e Evan-
gelização, por um período de três 
anos. Ele assumirá o cargo a partir 
de 15 de julho de 2023, substituindo 
o Ir. Mark Omede, da Província da 
Nigéria.
O Secretariado de Educação e 
Evangelização, juntamente com o 
Conselho Geral, acompanha em nível 
global diversas iniciativas no campo 
da missão marista, entre as quais 
a Rede de Escolas, Universidades, 
Editoras e a Pastoral Juvenil Marista. 
O Secretariado também coordena a revisão do documento sobre 
a Missão Educativa Marista; o projeto “Levante-se, Fale e Par-
ticipe”, ligado à participação de crianças e jovens; as atividades 
relacionadas ao Pacto Global de Educação; e os preparativos para 
a III Assembleia Internacional da Missão Marista.

Desde janeiro de 2023, o diretor do Secretariado é o Ir. José Sán-
chez. Fazem parte da equipe, Javier Llamas (Gerente de Projetos 
da Rede Champagnat Global), Diugar Madera (secretário), Ángela 
Mediero (comunicação e marketing) e Luis Pérez (voluntário 
digital).

Irmão Niño Pizarro
O Ir. Niño é atualmente Reitor da Univer-
sidade Notre Dame de Dadiangas (NDDU), 
Departamento Integrado de Educação 
Básica, campus de Lagao; faz parte da 
Associação de Escolas, Faculdades e 
Universidades das Filipinas (PAASCU) e é 
membro da Comissão de Escolas Secun-
dárias da PAASCU (JHS e SHS).
O Ir. Niño desenvolveu sua paixão pela 
educação dos jovens a partir de suas 
atribuições profissionais anteriores: 
professor no Colégio Notre Dame de 
Kidapawan e no Marist College, Inc; 
Coordenador de Educação Alternativa 
no Colégio Notre Dame de Dadiangas – 
Campus IBED Lagao; encarregado dos 
candidatos do Programa de Pré-Novi-
ciado dos Irmãos Maristas dos Colégios 
General Santos City; Reitor do Colégio 
Notre Dame de Dadiangas – Campus 
IBED Espina; e Presidente do Colégio 

Marista, Inc.
Através do Programa de Formação 
do Patrimônio Marista em Roma, ele 
ampliou sua compreensão da educação 
marista a partir da perspectiva do Funda-
dor dos Irmãos Maristas, São Marcelino 
Champagnat.
Em sua caminhada marista, ele tira 
inspiração e força da sua família, da 
comunidade marista e de suas experiên-
cias que constantemente o encorajam a 
seguir adiante na vida.
Ele acaba de celebrar vinte e cinco anos 
como Irmão Marista. Atualmente está 
fazendo o doutorado em Filosofia e Lide-
rança em Gestão de Sistemas Educacio-
nais na Universidade De La Salle (DLSU). 
Sua dissertação se intitula “Incorporando 
os valores maristas na educação: Uma 
abordagem teórica fundamentada”.
O Ir. Niño tem Mestrado em Adminis-
tração Educacional pela Universidade 

Ateneo de Davao, e obteve seu Bacha-
relado em Educação Secundária, com 
especialização em Educação Religiosa na 
Universidade Notre Dame de Marbel.

Seus hobbies são esportes, música e 
artes. Gosta de jogar tênis, badminton e 
basquete. Ele também gosta de andar de 
bicicleta, correr e nadar.

Escreveu um livro intitulado That We 
May Remember Saint Marcellin Cham-
pagnat and Principles of Marist Edu-
cation (Que possamos lembrar de São 
Marcelino Champagnat e dos Princípios 
da Educação Marista), onde considera 
oito princípios da Pedagogia Marista 
para educadores maristas e meios de 
implementação aplicáveis. Ele é das 
Filipinas, de Midsayap, North Cotabato, e 
é a o filho mais novo de uma família de 
oito pessoas.

https://champagnat.org/pt/missao-marista/pastoral-juvenil-marista/levante-se-fale-participe/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/pastoral-juvenil-marista/levante-se-fale-participe/
https://champagnat.org/pt/ir-nino-pizarro-nomeado-diretor-adjunto-do-secretariado-de-educacao-e-evangelizacao/
https://www.nddu.edu.ph/
https://www.nddu.edu.ph/
https://www.dlsu.edu.ph/
http://www.ndmu.edu.ph/
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TIMOR LESTE 

17ª CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE PROFESORES EN BAUCAU

O Instituto Católico Para Formação de Professores (ICFP), 
em Baucau, Timor-Leste, realizou no passado, dia 11 
de Março, a sua 17ª Cerimónia de Formatura. O evento 

contou com a presença do Rev. Padre Alípio Pinto Gusmão, Ad-
ministrador da Diocese de Baucau, e representante do Instituto, 
Ir. Greg McDonald, representando o Provincial Marista (Ir. Peter 
Carroll), além do Ir. Peter Corr, presidente da Fundação Marista 
e do ICFP; Luis Alacio Guterres, Diretor Nacional de Currículo, 
como representação do Ministro do Ensino Superior (Longuin-
hos dos Santos); Maria Imaculada Conceição, Presidente ICFP 
Alumni; e Nilton Pavia, Diretor Executivo da Agência Nacional de 
validação.
Sessenta e seis alunos foram agraciados com o Bacharelado em 
Docência (3 anos) e cinquenta e nove alunos receberam o Bachare-
lado em Pedagogia (Licenciatura – 4 anos).
O dia começou com uma Missa rezada na Catedral de Baucau, 
presidida pelo Padre Alípio, enquanto o canto litúrgico foi dirigido 
por Ir. Benjamin Corbafo, aluno do segundo ano.
A cerimónia de Graduação decorreu no Centro de Convenções 
de Baucau (Merkadu). Ir. Paul Gilchrist, Diretor do ICFP, deu as 
boas-vindas a todos os convidados, formandos e suas famílias. O 
Padre Alípio entregou aos alunos os diplomas. Dois colaboradores, 
Manuel Belo da Silva e Salvador Magno Ximenes, recém-licen-
ciados com mestrado em liderança educacional pela Australian 
Catholic University, também foram homenageados.

Houve três intervenções formais: Luis Alacio Guterres leu uma 
mensagem do Ministro da Educação e depois falou de sua admi-
ração pelo trabalho feito em Timor-Leste pelos diplomados do ICFP. 
Maria Imaculada Conceição, que integrou a turma de formatura de 
2006, destacou a importância da qualidade e competências pes-
soais que estes egressos trarão para as comunidades escolares. O 
orador final, Alarico Matus, um dos formandos, falou em nome dos 
alunos e agradeceu à equipe do ICFP. Os principais vencedores dos 
prêmios para os diplomas foram então apresentados e 10 alunos 
do primeiro ano receberam bolsas de estudos fornecidas pela 
eMerge Foundation de Sydney.
Os formandos da Pastoral Juvenil Marista (PJM), o grupo de Justiça 
Social do ICFP, receberam certificados de agradecimento do Ir. 
Paul, e membros do grêmio  estudantil cessante receberam certifi-
cados semelhantes ao de Mariano dos Santos.
A cerimónia encerrou com uma oração e um cântico final, alegre-
mente cantado por Elisa Florentina Freitas, licenciada e colaborado-
ra do ICFP.
Ao final houve um almoço para mais de seiscentas pessoas entre 
professores, formandos e seus familiares.
“A preparação das cerimônias de formatura leva meses de plane-
jamento e muito trabalho de vários grupos dentro do Instituto. Foi 
uma grande satisfação para eles que tudo tenha ocorrido tão bem. 
Parabéns a todos os envolvidos”, disse fr. Paul Gilchrist, Diretor do 
ICFP.

https://champagnat.org/pt/17a-cerimonia-de-graduacao-de-professores-em-baucau/
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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

Na Conferência 
das Nações Unidas 
realizada no Rio 
de Janeiro, em 
1992, já foi levantada a necessidade de lembrar a importância 
da água para a vida em nosso planeta, para as plantas e animais 
que o habitam, para todos os homens e mulheres. Desde então, 
muitas iniciativas foram desenvolvidas em nível local, nacional e 
internacional para o cuidado da água. Basta recordar, por exemplo, 
a década proposta pela ONU sob o título “Água para o desenvol-
vimento sustentável, 2018-2028”.
Uma das tentações de quem tem água corrente em casa é deixar 
de dar valor a esse elemento essencial para a vida. Às vezes 
podemos pensar que é um direito, que é “normal” ter tanta água 
quanto quisermos. Mas sabemos que não é assim. Ao menos 
temos consciência de que é um privilégio e uma oportunidade ter 
acesso a água limpa e de qualidade. Nossa cabeça, em teoria, está 
clara. E nossas ações? Nossas ações também mostram claramente 
que estamos conscientes da necessidade de não desperdiçar esse 
recurso?
A história evangélica da samaritana nos lembra da importância da 
água para a vida. A mulher samaritana deixa claro que a água é 
essencial para a vida. Mas Jesus a leva a pensar mais longe, de 
outra perspectiva. Jesus oferece-lhe uma perspectiva ainda mais 
ampla, convida-a a dar mais um passo na descoberta do que é 
essencial para a vida de cada ser humano. O ser humano precisa 
de água para viver? Sim. O ser humano precisa de Deus para viver 
plenamente? Plenamente. Marcelino foi claro sobre esta união 
entre o “terreno” e o “espiritual”, entre as coisas deste mundo e as 
coisas de Deus.
Nos últimos anos, a partir de muitas organizações internacionais, 
de organizações da sociedade civil, da Igreja Católica e do Instituto 
Marista, um apelo urgente foi feito para que cuidemos da nossa 
casa comum. Nesse cuidado, um fator essencial é o acesso à 
água de qualidade. Os aspectos materiais de nosso mundo afetam 
diretamente os homens e mulheres que habitam a Terra. E o que 

nós, seres humanos, fazemos afeta igualmente o próprio planeta. 
O último Capítulo Geral, referindo-se à Laudato Si, recordou-nos 
a “urgência de mudar o modo de viver a partir de uma ecologia 
integral”.
Para responder a este chamado, como Maristas de Champag-
nat, fazemos atualmente um esforço importante para criar uma 
consciência ecológica integrada em todos os nossos espaços, 
tanto de vida quanto de missão. Muitas Unidades Administrativas 
já possuem um plano de ação e reflexão em torno da Ecologia In-
tegral, que relaciona a nossa casa comum com os que menos têm. 
Outras Províncias estão começando a dar passos para implementar 
políticas e ações neste mesmo sentido.
Oxalá continuemos a ter sede de Deus, porque “em Jesus Cristo 
saciamos a nossa sede” (Jo 7,37). Oxalá continuemos a ter sede 
de justiça e de amor, porque temos de ser “construtores de 
pontes”. Oxalá possamos continuar tendo sede de fraternidade 
universal, porque somos “filhos do mesmo Deus”. Oxalá conti-
nuemos com sede de ajudar os mais necessitados, porque somos 
chamados a reduzir “o escândalo da indiferença e da desigual-
dade”. Oxalá continuemos a ter sede de cuidado com a nossa 
casa comum, porque queremos “abandonar a cultura dos egos e 
promover os ecos”.
Ir. Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidariedade

22 DE MARÇO 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

“Senhor, dá-me desta água para 
que nunca mais tenha sede” 

(Jn 4,15)

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.un.org/es/events/waterdecade/
https://www.un.org/es/events/waterdecade/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/pt/22-de-marco-dia-mundial-da-agua/

