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■  No último domingo, os conselheiros gerais Irmãos Óscar e 
Ken, links com a Região da África, iniciaram a visita à Província 
West Africa, que terminará em 22 de abril.
■  Também no domingo, os Irmãos Jorge e Goyo, do Economato 
Geral, começaram a visita a Sri Lanka e Índia, que continua até o 
sábado de Páscoa.
■  Os Irmãos Ben e João, conselheiros links com a Europa, con-
tinuam visitando, até 7 de abril, a Província de Compostela. Esta 
semana estarão em Valladolid, Salamanca, Burgos, Galicia y Tui.
■  Ir. Valdícer Fachi, diretor do Cmi, de domingo a sexta-feira, 
realiza uma visita de acompanhamento ao Projeto Fratelli no 
Líbano.
■  Na segunda-feira, o Ir. Luis Carlos, Vigário Geral, fez uma 
palestra na FTD, em São Paulo, sobre a Liderança Marista. Em 
seguida, terça e quarta-feira, em Curitiba, participou do seminário 
sobre Liderança Serviçal e Profética.

■  O Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de Solidariedade, 
terminou na terça-feira sua visita em Gana.
■  O Ir. Mark Omede, durante 6 anos diretor adjunto do Secretariado 
de Educação e Evangelização, na terça-feira retornou à Nigéria, onde 
desempenhará a função de responsável das escolas da Província.
■  Na quarta-feira, irmãos e leigos da Casa Geral se reuniram 
para mais uma sessão de encontros de aprofundamento marista, 
dando espaço ao trabalho feito no Arquivo Geral, com Dorotea 
Cinanni, e na Postuladoria Geral, com o Ir. Guillermo.
■  A partir de quinta-feira, o Ir. Josep Maria, conselheiro link com 
a Região da Ásia, estará na Província East Asia. Visitará o MAPAC 
e de 2 a 8 de abril, em Lake Sebu, animará o retiro provincial 
sobre a Regra de Vida e o Ano das Vocações Maristas.
■  No sábado, o grupo de Irmãos que segue o Programa de For-
mação “Senderos” em Manziana, retorna da França, onde durante 
10 dias visitaram os lugares maristas.

42 membros dos Conselhos Provinciais, o Conselho 
Regional e convidados da Administração Geral do Instituto 
Marista se reuniram em Cochabamba, Bolívia, de 20 a 
23 de março, para rever a caminhada da Região América 
Sul e acordar os próximos passos.
O primeiro dia do encontro, 20 de março, começou com 
uma oração cantada liderada pela Província do Brasil 
Centro-Sul, que foi seguida de um momento de reflexão e 
interiorização.
Depois o Secretário Executivo da Região América Sul, 
Leonardo Soares, fez uma apresentação geral da Região, 
com um relato dos progressos dos últimos anos, fazen-
do uma comparação em números entre 2016 e 2022. 
Também aproveitou o momento para explicar como as iniciativas 
regionais estão avançando atualmente, todas elas em consonância 
com o Planeamento Estratégico regional.
Continuando o dia, o Vigário Geral do Instituto Marista, Irmão Luis 
Carlos Gutiérrez, apresentou o contexto atual de mudanças no 
Instituto Marista, destacando três aspectos dentro dos apelos do 
último capítulo: o impulso da vida no ano das vocações, questões 
relacionadas à identidade Marista, entre elas a diminuição de 

irmãos, o crescimento do Instituto e a transformação que exige 
uma resposta diferente de como viver a vida religiosa no mundo 
contemporâneo.
Irmão Luis Carlos, convidou a todos a refletir sobre a estratégia de 
regionalização definida pelo Governo Geral para que as Províncias 
se possam ajudar umas às outras. A regionalização baseia-se 
numa Família carismática que responde à sua realidade regional, 
convidando à sua evolução, apelando à criação de uma comunida-
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de de vida e ao diálogo com uma cultura vocacional.
Depois, o Irmão Patricio Pino conduziu um momento de integração, 
no qual os participantes foram convidados a dialogar e aprender 
mais sobre a realidade da Região e das Províncias que a compõem 
(Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, Brasil Sul-Amazônia, Cruz 
del Sur e Santa Maria de los Andes).
Após o almoço, e na linha do que foi apresentado pelo Vigário 
Geral, o Irmão Óscar Martín, Conselheiro Geral do Instituto, fez 
uma série de perguntas sobre a regionalização da América do Sul. 
Na sua apresentação, falou dos estatutos, dos princípios e reviu 
a Visão 2022 da Região, perguntando aos presentes como tem 
progredido, destacando o Carisma, a 
Liderança, a Integração e a Cooperação 
como os principais valores.  
Discutiu também as prioridades e desa-
fios que a região enfrenta e as prioridades 
de cada uma das cinco Províncias. O Ir. 
Óscar salientou que as pessoas devem 
ser colocadas no centro e que o próximo 
Plano Estratégico deve permitir que a 
região as atinja. O Conselheiro convidou 
a todos a terem em mente quatro áreas 
de desenvolvimento regional: formação, 
redes educativas, economia e comuni-
dades.
Na sequência do itinerário, o Ir. Gregorio 
Linacero da Administração Geral falou 
sobre a interligação da região com as 
iniciativas do Instituto, revendo os Secre-
tariados e Redes Maristas existentes. O 
Ir. Gregorio salientou que o processo de 
regionalização está alinhado com o Plano Estratégico da Adminis-
tração Geral e a importância de uma nova liderança para o seu 
sucesso. A região da América Sul tem representantes em quase 
todas as iniciativas do instituto, gerando ligações de colaboração e 
disponibilidade.
À tarde, iniciaram-se as sessões temáticas, onde os participantes 
foram divididos em sete grupos de trabalho para discutir e ouvir os 
diferentes tópicos. Isidro Azpeleta, convidou os presentes a refleti-
rem sobre o principal desafio de cada Província nesta área e qual a 
prioridade que a região deveria ter nos próximos 5 anos. O segundo 
tema foi Espiritualidade Regional, animado por Gustavo Balbinot.
O primeiro dia terminou com uma Eucaristia.

SEGUNDO DIA – 21 DE MARÇO
O segundo dia foi marcado pelo trabalho das mesas temáticas e 
pela ligação com as Redes Globais do Instituto Marista, na chave 
da Família Global.
O dia começou com uma oração animada pela Província de Cruz 
del Sur, sobre a história bíblica da cura de Jesus de um paralítico.

Ano das vocações maristas
Depois, seguindo a dinâmica do primeiro dia, as mesas temáticas 
continuaram. Irmão Óscar Martín, Conselheiro Geral, convidou os 
participantes a conhecerem a realidade da Promoção Vocacional no 
Instituto, a cuidar da vida e a gerar nova vida. “Para gerar vida na 
Missão, precisamos de olhar para além, para construir uma visão 
educativa e evangelizadora que realce a dimensão espiritual da 
educação”, sublinhou o Ir. Óscar.
As seguintes questões foram então colocadas para discussão 
nas mesas: “Será que vivo a minha vida marista na felicidade e a 
mostro? Como ajudamos na animação das vocações e no cuidado 

da vida marista, especialmente dos jovens 
irmãos?

Rede de Leigos da Região
Continuando o dia, a terceira mesa 
temática tratou dos leigos maristas da 
Região. Pepe Jaime Rocabado apresentou 
o contexto histórico da Rede de Leigos 
da Região. A rede é composta por Fra-
ternidades e Comunidades Leigas, que 
agrupam cerca de 1800 pessoas, incluindo 
pais, antigos pais, antigos alunos, casais, 
funcionários, etc. 
A Rede de Leigos define-se como uma 
instância que gera sinergias em torno dos 
itinerários de formação e acompanhamen-
to da vocação leiga marista, reforçando 
a vitalidade do Carisma. Têm 4 projetos 
principais: trabalhar com os jovens leigos, 
gerando um repositório, juntamente com 

propostas de formação e acompanhamento virtual.  Jaime apresen-
tou um vídeo da Rede de Leigos, e depois passou a uma reflexão 
por quadros sobre o estado dos leigos nas Províncias e na região.

Solidariedade Marista
A quarta mesa temática centrada na Solidariedade na Região, Ana-
lía Ruggeri, iniciou a sua intervenção apresentando a estrutura da 
rede do Instituto e o local onde a região se encontra. Ela assinalou 
que o Solidariedade é “tomar conta da vida, que é imposta todos 
os dias”. Neste contexto, foi destacada a rede Coração Solidário 
Marista, que trabalha em solidariedade em toda a América há 18 
anos, procurando responder às realidades emergentes a partir de 
uma abordagem dos direitos humanos através de diferentes proje-
tos, tais como Service Learning, Ecologia Integral e espaços de diá-
logo para crianças e jovens.  As mesas redondas foram convidadas 
a discutir o que sabem sobre a rede e o que precisam saber.

Espiritualidade
À tarde, a quarta mesa redonda discutiu Espiritualidade, Gustavo 
Balbinot apresentou o desenvolvimento da espiritualidade ao longo 

https://champagnat.org/pt/assembleia-da-regiao-america-sul-segundo-dia/
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da história da região, e também pediu 
ao irmão Gonzalo Santa Coloma, da 
Província Cruz del Sur, para comentar 
o que dignifica o encontro com Deus, 
ao qual o irmão salientou que “o maior 
encontro com Deus ocorre depois do 
perdão, a base da espiritualidade cristã 
e o verdadeiro sentimento do amor do 
Pai”.  A questão foi então colocada às 
mesas: “Que projetos podem ser imple-
mentados em conjunto para alcançar 
transformações na vida marista?

Conferência Americana de Provin-
ciais
Deixando o trabalho de grupo, a Assem-
bleia fez uma videochamada ao Irmão 
Hipólito Pérez Gómez, que fez uma 
apresentação sobre a Conferência Americana de Provinciais (CAP), 
revendo as suas origens, trajetória e conformação, o que permitiu 
dar estabilidade aos processos de busca latino-americanos nos 
seus contextos históricos. Hoje é um espaço de colaboração que 
facilita o acompanhamento de iniciativas em termos de solidarieda-
de, espiritualidade e renovação dos votos perpétuos, gerando uma 
ligação entre as regiões do Arco Norte e da América do Sul. Entre 
os futuros projetos em análise pela PAC, destaca-se a proposta de 
um Noviciado Comum Americano.

Secretariado de Educação e Evangelização
Posteriormente, o Irmão Pepe Sanchez fez uma introdução às 
Redes Globais do Instituto, principalmente Pastoral e Escolas. A 
Rede Global de Escolas chama-se Champagnat Global, que foi 
construída ao longo dos últimos anos, tendo a sua primeira reunião 
cara a cara este ano na Cidade do México. Champagnat Global é 
um ponto de encontro para que as comunidades escolares tenham 
a oportunidade de alcançar influência global e de promover o in-
tercâmbio e a inovação, ligando as nossas escolas. A iniciativa tem 
um espaço no seu website chamado “Agora” onde as diferentes 
escolas podem partilhar material educativo e continuar a gerar 
ligações através de grupos temáticos.
Sobre a Pastoral, o irmão Pepe falou sobre a Rede Marista de 
Pastoral Juvenil, uma iniciativa do Governo Geral, que procura 
fomentar a sinergia e interação entre os atores da pastoral juvenil 
no Instituto, proporcionando aos coordenadores um projeto comum 
para atuar como uma Família Global e criar um fórum para a partil-
ha de materiais e experiências. Os projetos foram detalhados para 
encorajar a ligação e o envolvimento dos jovens na iniciativa.

Região Arco Norte
A apresentação final do dia foi feita pelo Irmão Rodrigo Espinoza, 
Secretário Executivo da Região marista Arco Norte, que fez uma 

apresentação sobre a sua região, que conta com 6 Unidades 
Administrativas presentes em 14 países. O Arco Norte deu os seus 
primeiros passos em 2016 e consolidou o seu plano estratégico 
para 2020. Cada uma das equipes e iniciativas que trabalham na 
região foi apresentada, numa estrutura muito semelhante à da 
América do Sul.
O segundo dia terminou com a oração preparada pela Província 
Cruz del Sur

TERCEIRO DIA – 22 DE MARÇO
No terceiro dia, 22 de março, os participantes visitaram as atrações 
turísticas de Cochabamba: o Cristo da Concordia, um lugar de pere-
grinação, de onde se pode apreciar uma vista panorâmica da cidade. 
O passeio continuou então em outros pontos estratégicos, permitindo 
aos membros da assembleia aprender mais sobre a cultura boliviana 
que faz parte do rico e diversificado patrimônio regional. 

Missão de Vida Consagrada numa Igreja Sinodal
Depois do almoço, o primeiro módulo da tarde tratou da Missão de 
Vida Consagrada numa Igreja Sinodal, dirigida pelo Pe. Alejandro 
Marina, conselheiro de programa e caminho sinodal na Arquidioce-
se de Cochabamba.
O P. Alejandro explicou que o conceito de uma Igreja sinodal 
significa que a Igreja é uma comunidade em peregrinação conjunta 
para o Reino de Deus. Para introduzir a sinodalidade, citou uma 
mensagem do Papa Francisco na qual nos convida a sonhar com 
uma opção missionária capaz de transformar tudo. Em seguida, pe-
diu aos presentes que dialogassem com os que lhes são próximos 
sobre o que eles acreditam que precisam de mudar como maristas 
para ir em peregrinação em comunidade.  Convidou-os a ser uma 
Igreja missionária a sair, alcançando os jovens de uma forma aber-
ta de pensamento e de diálogo.

https://champagnat.org/pt/vi-assembleia-da-regiao-america-sul-terceiro-dia/
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Região da América do Sul em 2022
Dando continuidade ao trabalho, o Secretário Executivo da Região 
Leonardo Soares apresentou os Projetos e resultados da Região da 
América do Sul para 2022. Ele detalhou o progresso de cada uma 
das iniciativas regionais. As premissas para a região são também 
mantidas, tais como reforçar a Vida Consagrada e os Leigos, deixar 
de duplicar projetos, evitar sobrecarregar a agenda de Irmãos e Lei-
gos, reduzir custos, não interferir nos projetos locais das Províncias 
e agir com uma metodologia de implementação de projetos, para 
que estes cheguem as pontas.
Leonardo também fez uma apresentação sobre a União Marista 
do Brasil (UMBRASIL), um organismo que apoia e liga as Provín-
cias brasileiras e que está ao serviço da região. O seu trabalho é 
proposto segundo as linhas de reforço da Identidade, Missão e 
Vocação, Organização Religiosa e Comunicação e Representação 
Institucional. Foi então apresentada a nova Proposta de Planeamen-
to Estratégico Regional.
O dia terminou com um momento de oração da Província Marista 
do Brasil Centro Norte (PMBCN) e uma celebração que incluiu a 
apresentação de uma série de danças folclóricas realizadas por 
estudantes maristas das escolas de Cochabamba.

QUARTO DIA – 23 DE MARÇO
A manhã do último dia começou com um momento de oração con-
duzido pela Província Brasil Sul-Amazônia, seguido de tempo indi-
vidual para ler e analisar a síntese dos projetos regionais propostos 
para o ano 2023, referentes à Espiritualidade Apostólica Marista, 
Plano de Desenvolvimento Pessoal, Centro de Inteligência Marista 
(Hub), Agenda e Comunicação Partilhada, Animação Vocacional, 
Sustentabilidade Financeira, Solidariedade Regional, Estágios e o 
projeto de Intercâmbios e Experiências. 

Análise dos projetos
Após esse tempo, houve um trabalho de análise dos projetos apre-
sentados pelas Mesas Temáticas, que durou toda a manhã, onde os 
membros da assembleia puderam dialogar e refletir em conjunto, con-
tribuir com sugestões para os objetivos, resultados esperados, recursos 
utilizados e para o plano de trabalho de cada uma das propostas.
Após o almoço, os Conselhos Provinciais reuniram-se para fazer 
uma síntese e fazer considerações sobre a proposta de Projetos da 
Região, para depois partilharem com o plenário da Assembleia. Na 
sequência, teve a votação e algumas orientações operacionais para 
a condução do ano de 2023.

Orçamento Regional 2023 e novo coordenador da Região
Durante a tarde, o Secretário Executivo da Região América Sul, 
Leonardo Soares, apresentou o Orçamento Regional 2023, apon-
tando as principais despesas e financiamento para o trabalho da 
região. Seguiu-se com uma avaliação da Assembleia, que foi muito 
apreciada por todos os participantes.
A Assembleia marcou o fim do mandato do Ir. Pablo González, da 
Província Santa Maria dos Andes, como Coordenador Provincial da 
região, passando o cargo ao Ir. José de Assis de Brito, da Província 
Brasil Centro-Norte, que ocupará o cargo durante os próximos dois 
anos. O Ir. Pablo agradeceu a todos pela confiança nele depositada 
durante o seu mandato e pela oportunidade de saber mais sobre as 
diferentes Províncias.
A Assembleia terminou com um momento de oração e envio pela 
Província Marista do Brasil Centro-Norte, no qual se agradece a 
Deus e à Boa Mãe por estes dias frutuosos de trabalho e fraternida-
de que reforçam a nossa caminhada regional como Família Marista 
Global, com uma menção especial à Província Marista Santa Maria 
dos Andes pela recepção e organização da Assembleia em conjunto 
com o Comitê Regional.

https://champagnat.org/pt/chega-ao-fim-a-vi-assembleia-da-regiao-america-sul/
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De 20 a 24 de março, a Comissão de Proteção à Criança 
da Província West África organizou um seminário em 
Gana com o objetivo de desenvolver o documento provin-

cial de Política de Proteção da Criança.
O seminário foi assessorado pelos Irmãos Ken McDonald, 
Conselheiro Geral, e Ángel Diego, Diretor do Secretariado 
de Solidariedade. As Diretrizes e Protocolos para a Proteção 
da Criança foram utilizadas como documento orientador no 
desenvolvimento do futuro documento de Política de Proteção à 
Criança da Província.
Foi dada prioridade para assegurar que a Política fosse adapta-
da aos diversos contextos pastorais da Província.
Num futuro próximo, a comissão da Província finalizará o docu-
mento e o promoverá em suas escolas.
Os participantes da reunião foram: Irmãos Cyprian Gandeebo 
(Provincial), Simon Kanjam, Augustine Naatey, Gilbert Dakora, 
Philip Nifaasie, Joseph Asante, Daniel Taylor, Celestine Tayu, 

Succes Ngardoum, Etienne Balma, Cho Nchang, Valentine 
Meyanui e Habib Wiysenyuy.
A Província West África está presente em cinco países: Ca-
marões, Chade, Costa do Marfim, Gana e Libéria.

GANA 

WORKSHOP PARA A COMISSÃO DE PROTEÇÃO
DA CRIANÇA DA WEST AFRICA

COMPOSTELA 

CONSELHEIROS GERAIS VISITAM OBRAS MARISTAS

Os Conselheiros Gerais Fr. João Carlos de Prado e Ben Consi-
gli, ligados à Região Europa, estão visitando a Província de 
Compostela até 7 de abril. Durante esta primeira semana 

eles conheceram as obras sociais e educativas de Portugal acom-
panhados pelo Irmão Provincial, Máximo Blanco.
A visita começou no Lar Marista de Ermesinde onde o diretor, Paulo 
Pacheco, mostrou-lhes as instalações desta casa especializada na 
acolhida decrianças e jovens em situação de risco social, com de-
ficiências e/ou doenças crônicas. Os conselheiros gerais visitaram 

o Lar e se reuniram com os educadores para conhecer o seu 
trabalho diário.
Eles também tiveram a oportunidade de visitar a Casa de 
Crianza de Tires, um abrigo para os filhos de presos e 
crianças em situação de exclusão, pertencente à Fundação 
Champagnat, onde se encontraram com sua diretora, Bárbara 
Gardete, para conhecer outros projetos da Fundação em 
Portugal.
Os conselheiros também visitaram as duas escolas maristas 
em Portugal. Na quarta-feira eles estiveram no Colégio de 
Carcavelos e na quinta-feira no Externato Marista em Lisboa. 
Em ambos os casos eles realizaram várias reuniões para 
conhecer e experimentar a essência educacional dos centros.

Além disso, a presença dos dois Conselheiros Gerais em Portugal 
coincidiu com a celebração do Encontro Geral de administradores 
de obras educativas da Província de Compostela do qual participa-
ram e onde também puderam se reunir com a Equipe Econômica 
de Obras Educativas.
A visita a Portugal foi concluída no dia 24 de março, na comuni-
dade de Vouzela. Os Irmãos Ben e João Carlos permanecerão na 
Província de Compostela até o dia 7 de abril.
Fotos

https://champagnat.org/pt/missao-marista/direitos-das-criancas/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/direitos-das-criancas/
https://champagnat.org/pt/workshop-para-a-comissao-de-protecao-da-crianca-da-west-africa/
https://maristascompostela.org/actualidad
https://maristascompostela.org/actualidad
http://fotos/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6176135229099282&type=3
https://champagnat.org/pt/conselheiros-gerais-visitam-obras-maristas-em-compostela/
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ÁFRICA DO SUL 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:
UM ‘ASSISTENTE’ DESPORTIVO, MAS NUNCA UM ‘ATLETA’

A inteligência artificial (IA) tem 
feito progressos notáveis 
em vários campos, incluindo 

medicina, finanças e transporte. No 
entanto, algumas pessoas acreditam 
que a IA também pode substituir a 
habilidade humana natural no campo 
esportivo. Embora a IA possa fornecer 
informações valiosas e ajudar os 
atletas a melhorar seu desempenho, 
ela não pode substituir os instintos 
naturais e a criatividade dos atletas 
humanos.
A IA carece dos instintos naturais que 
os atletas humanos possuem. Os atletas desenvolvem seus ins-
tintos ao longo de anos de treinamento e experiência. Eles podem 
antecipar os movimentos de seus oponentes, tomar decisões em 
frações de segundo e ajustar seus movimentos de acordo. A IA, por 
outro lado, é programada para tomar decisões com base em dados 
e algoritmos. Embora a IA possa analisar grandes quantidades 
de dados e identificar padrões, ela não pode replicar os instintos 
naturais que os atletas humanos possuem.
Os esportes exigem criatividade e adaptabilidade, que são habilida-
des exclusivas dos atletas humanos. Embora a IA possa processar 
dados e identificar padrões, ela não pode pensar fora da caixa ou 
apresentar soluções criativas para os problemas. Nos esportes, os 
atletas geralmente enfrentam situações inesperadas que exigem 
que eles pensem por conta própria e encontrem soluções inovado-
ras. Por exemplo, um jogador de basquete pode precisar improvisar 
um arremesso diante de um súbito movimento defensivo. A IA não 
pode replicar essa criatividade e adaptabilidade.
Os esportes são experiências emocionais e psicológicas e a IA 
carece de inteligência emocional. Os atletas experimentam uma 
variedade de emoções, incluindo excitação, medo e ansiedade, 
que podem afetar seu desempenho. Treinadores e companheiros 
de equipe desempenham um papel significativo no gerenciamento 
dessas emoções e na motivação dos atletas para que tenham o 
melhor desempenho. A IA, no entanto, não pode ler emoções ou 
fornecer o apoio emocional que os atletas humanos exigem.
Os esportes exigem habilidade física, que é exclusiva dos atletas 
humanos. Embora a IA possa fornecer informações sobre o desem-
penho de um atleta, ela não pode replicar os atributos físicos que 
tornam um atleta bem-sucedido. Por exemplo, a velocidade de um 
velocista ou a capacidade de salto de um jogador de basquete não 
podem ser replicadas pela IA. Atletas humanos possuem habili-

dades físicas exclusivas que lhes permitem se destacar em seus 
respectivos esportes.
Quer estejamos no campo ou na quadra, prosperamos na conexão 
humana e na comunidade. Os torcedores se conectam com atletas 
e times em um nível emocional e os esportes unem pessoas de 
todas as esferas da vida. A IA não pode replicar essa conexão com 
a comunidade humana. Embora a IA possa fornecer informações 
sobre o desempenho de um atleta e ajudar os fãs a se envolverem 
com o esporte de novas maneiras, ela não pode substituir a co-
nexão emocional que os fãs têm com seus atletas e times favoritos.
Concluindo, embora a IA possa fornecer informações valiosas e aju-
dar os atletas a melhorar seu desempenho, ela não pode substituir 
os instintos naturais, a criatividade, a adaptabilidade, a inteligência 
emocional e a capacidade física dos atletas humanos. Os esportes 
são sobre conexão humana, comunidade e as habilidades únicas 
dos atletas. A IA pode fornecer uma ferramenta valiosa para trei-
nadores, treinadores e analistas, mas não pode replicar a expe-
riência humana nos esportes. À medida que a tecnologia continua 
avançando, devemos nos lembrar da importância da experiência 
humana e das qualidades únicas que nos tornam quem somos.
Levei vinte segundos para gerar este artigo na plataforma AI, 
ChatGPT. No entanto, levei dez anos de treinamento; fornecido por 
treinadores dedicados e muitas horas de prática, para aperfeiçoar 
um drop kick vencedor nos últimos vinte segundos de um jogo 
vencedor do campeonato da escola Linmeyer, dos Irmãos Maristas.
Certamente haverá um lugar para a Inteligência Artificial na 
educação no futuro, mas não há nada de artificial na habilidade 
natural, no trabalho duro e na dedicação ao esporte.

Craig Winfield – Irmãos Maristas – Linmeyer (África do Sul) – 
Coordenador Extracurricular do Ensino Médio

https://maristbl.co.za/
https://champagnat.org/pt/inteligencia-artificial-um-assistente-desportivo-mas-nunca-um-atleta/
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Em Chetana, Índia, foi concluído o 
Treinamento de Política de Proteção 
à Criança para os funcionários do 
Chetana Tribal Boys’ Hostel, financiado 
pela Solidariedade Marista Australiana. 
O Hostel é um projeto dos Irmãos Ma-
ristas do MDA e oferece hospedagem 
e acesso à educação para crianças da 
tribo Santali em Talit, visando permi-
tir-lhes quebrar o ciclo de pobreza que 
a comunidade enfrenta. 

Nigéria
Na Solenidade da Anunciação, 25 
de março, Jovens Irmãos, Professos 
temporários, reuniram-se na Casa 
Provincial para uma reunião interativa 
com o Provincial e também para refle-
tir sobre o estágio atual em suas vidas 
como Irmãos Professos temporários.

África austral
O ciclone Freddy afetou severamente 
o Malauí. Quase 500 pessoas morre-
ram nas enchentes e dez mil pessoas 
perderam suas casas. Os efeitos de-
vastadores do ciclone também foram 
terríveis para o sistema educacional, 
afetando escolas e estabelecimentos 
de ensino, sendo algumas escolas 
transformadas em acampamentos 
para comunidades deslocadas. 
Os Irmãos Maristas no Malauí já 
estão apoiando suas comunidades, 
fornecendo-lhes alimento e um abrigo 
seguro e estão constantemente em 
contato com a equipe da FMSI que 
imediatamente se comprometeu a 
ajudar os maristas a apoiar a popu-
lação do Malauí.

EstaDos uNiDos
A Província celebrou a Anunciação, em 
25 de março, com a entrada de dois 
novos noviços: David Freiler e Miguel 
Garcia. Dois outros noviços, Robert 
Dittus e Ryan Richter, estão nos meses 
finais do segundo ano de noviciado.

FRANÇA 

IR. ANTONIO RAMALHO NOMEADO 
SUPERIOR DA COMUNIDADE DE NOTRE-
DAME DE L’HERMITAGE

D conselho Geral, em diálogo 
com o Provincial da Provín-
cia L’Hermitage, nomeou 

o Ir. Antonio Ramalho, da Pro-
víncia Brasil Centro-Norte, como 
novo superior da comunidade de 
Notre-Dame de l’Hermitage, na 
França. Substituirá, a partir de 
julho de 2023, o Ir. Maurice Berquet, 
atual superior.
A Casa Mãe do Instituto, que em 2025 
celebra 200 anos de existência, é uma 
comunidade internacional, que se dedica 
ao acolhimento particularmente de gru-
pos maristas, mas também de comuni-
dades cristãs em geral.
A atual comunidade é composta pelos 
Irmãos Benito Arbués (L’Hermitage), De-
mosthenes Calabria (East Asia), Eladi Ga-
llego (L’Hermitage), José Antonio Molina 
(L’Hermitage), Maurice Berquet (L’Hermi-
tage), Maurice Goutagny (L’Hermitage), 
Maurice Paul Razanandro (Madagascar), 
Miquel Cubeles (L’Hermitage) e Rafael 
Ferreira (Brasil Centro-Norte).
O Ir. Maurice, com essas poucas pala-
vras, conta o que significa viver nesse 
lugar especial para o Carisma Marista:

“Fazer parte da comunidade de l’Her-
mitage é principalmente viver três 
experiências: viver no relicário do Padre 
Champagnat; como disse o Irmão 
Francisco: tudo na casa fala dele! Viver a 
fraternidade sem fronteiras em uma co-
munidade que construímos dia após dia 
com nossas diferenças de língua, cultura 
e história. Viver a acolhida e o acompan-
hamento dos peregrinos, o coração da 
nossa missão!”.
O Ir. Antonio Ramalho nasceu em 
Maceió, Brasil. Licenciado em Filosofia 
(Pernambuco) e em Teologia (Lovaina, 
Bélgica). Na Província foi educador, 
formador e Provincial por 12 anos. Foi 
Conselheiro Geral durante dois manda-
tos, de 2001 a 2017. Atualmente vive na 
comunidade de formação de Vila Velha, 
na Província de Brasil Centro Norte.

https://champagnat.org/pt/ir-antonio-ramalho-nomeado-superior-da-comunidade-de-notre-dame-de-lhermitage/
https://champagnat.org/pt/ir-antonio-ramalho-nomeado-superior-da-comunidade-de-notre-dame-de-lhermitage/
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CASA GERAL

ENCONTRO DA REDE DE EDITORAS MARISTA NA CASA GERAL

De 15 a 16 de março, aconteceu 
na Casa Geral o Encontro da 
Rede Internacional de Editoras 

Maristas, promovido pela Administração 
Geral e pelo Secretariado de Educação e 
Evangelização. Participaram do encontro 
representantes das três Editoras Ma-
ristas: Irmão Román Álvarez, Sr. Javier 
Cendoya e Sr. Alberto Pazos, da Editora 
EDELVIVES; Irmão Vanderlei Siqueira e 
Sr. Ricardo Tavarez, da Editora FTD. A 
editora GRAM foi representada pelo Ir. 
Raúl Schönfeld, Provincial de Cruz del 
Sur. Também estiveram presentes os 
provinciais do Brasil Centro-Sul, Ir. Benê 
de Oliveira, e da Ibérica, Ir. Abel Muñoz. 
Em nome do Conselho Geral, estiveram 
presentes os Irmãos Ernesto Sánchez, 
Luis Carlos Gutiérrez e Ben Consigli. 
Também participaram os Irmãos Jorge Gaio e 
Gregorio Linacero do Economato; e os Irmãos 
Carlos Alberto Rojas e José Sánchez, do Se-
cretariado de Educação e Evangelização.

Em sua apresentação, o Ir. Ernesto Sánchez, 
Superior-Geral, agradeceu às três editoras 
maristas pela presença e apoio constante: 
“Obrigado pela ajuda solidária que oferecem a 
vários projetos em diferentes partes do mundo 
Marista e também pelo apoio que dão nos 
eventos do Instituto, assim como de outras 
organizações e Congregações. Sou particular-
mente grato por seu serviço de liderança. Convido-os a continuar 
caminhando em sintonia com a Família Marista Global, atendendo 
ao convite do XXII Capítulo Geral”.

Por sua vez, o Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, especificou que “o 
fortalecimento das Editoras é um objetivo primordial da Rede, 
junto com a capacidade de compartilhar experiências, repensar 
modelos de gestão e buscar novos espaços de serviço e novos 
projetos”, e destacou que “as editoras contribuem para as escolas 
com conteúdos, metodologias didáticas, teorias de aprendizagem 
e, transversalmente, com um conjunto de princípios e valores que 
enriquecem a proposta das nossas escolas, sustentam o trabalho 
dos educadores e fortalecem a identidade didática e valorativa”.

Referindo-se ao encontro, o Ir. José Sánchez, diretor do Secretaria-

do de Educação e Evangelização, explicou 
que foi uma oportunidade para “recordar 
as conquistas alcançadas no caminhar 
em rede, compartilhar os projetos de cada 
editora e vislumbrar os desafios de cada 
Editora e para a missão Marista. Tudo isso 
com o objetivo de encontrar pontos de 
colaboração e sinergia em prol da Missão 
de cada Editora e do Instituto”.

O encontro das editoras responde ao cha-
mado para consolidar as redes de missão 
do Instituto para fortalecer a família 

global. E entre suas prioridades estão:

• Avaliar o andamento da Rede Internacional de Editoras Maris-
tas de acordo com as orientações do XXII Capítulo Geral, da X 
Conferência Geral e os desafios que enfrenta a missão marista 
em diferentes níveis.

• Fortalecer os vínculos de união, confiança e solidariedade 
entre as organizações e os participantes da dinâmica da Rede.

• Refletir e definir juntos o lugar e o papel que a Rede des-
empenha na missão do Instituto e na perspectiva da família 
carismática global.

• Revisar e avançar na atualização dos estatutos da Rede para 
definir com maior claridade seus objetivos.

O encontro teve momentos de oração pela manhã, a eucaristia no 
dia 15 de março e um momento mariano ao meio-dia.

https://champagnat.org/pt/vi-assembleia-da-regiao-america-sul-terceiro-dia/
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PARAGUAI 

POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA REDE INTERAMERICANA
MARISTA DE CORAÇÃO SOLIDÁRIO

Membros do Grupo de Trabalho sobre Políticas 
de Proteção da Rede Interamericana Coração 
Solidário Marista participaram, no Paraguai, 

do II Congresso Latino-Americano do Centro para a 
Proteção de Menores da América Latina e da Uni-
versidade Católica de Nossa Senhora da Assunção, 
dedicado a “uma gestão eficaz dos processos em 
torno do abuso sexual através da atenção, infor-
mação e comunicação”. O encontro ocorreu de 14 a 
16 de março.
Em uma atmosfera de sinodalidade, membros do 
Grupo de Trabalho Marista do Brasil, Chile, Para-
guai e México puderam aprender, trocar e atualizar 
conhecimento sobre os esforços que estão sendo 
feitos como Igreja para responder adequadamente à realidade do 
abuso sexual.
Graças a estes espaços, como Família global, os maristas de 
Champagnat continuam trabalhando para tornar suas próprias 

comunidades lugares seguros para todos, especialmente para as 
crianças e jovens mais vulneráveis.
Para maiores informações sobre este espaço, por favor, visite: 
https://cepromelat.com/congreso-latinoamericano/

CUBA: LAVALLA200> HOLGUÍN

NIGÉRIA: ENCONTRO DE IRMÃOS COM PROFISSÃO 
TEMPORÁRIA

ESPANHA: PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
DO PROJECTO DE EDUCAÇÃO PARA A 
INTERIORIDADE EM LAREDO

ÍNDIA: FORMAÇÃO EM POLÍTICA DE PROTECÇÃO 
DA CRIANÇA – CHETANA TRIBAL BOYS’ HOSTEL

BANGLADECHE: REUNIÃO DA FMSI COM 15 
PROFESSORES DA ESCOLA ST. MARCELLIN EM 
GIASNOGOR

mundo marista

RUANDA: NOVICIADO DE SAVE

https://cepromelat.com/congreso-latinoamericano/
https://champagnat.org/pt/politicas-de-protecao-da-rede-interamericana-marista-de-coracao-solidario/
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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

CASA GERAL

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
“SENDEROS” NOS LUGARES MARISTAS

Os irmãos que estão participando do Sende-
ros 2023 continuam a caminhada, iniciada 
no dia 05 de fevereiro, em Manziana. Para 

todos os 18 Irmãos, que formam uma comunidade 
multicultural, vindos das 6 Regiões do Instituto, 
este encontro tem sido um tempo privilegiado 
de convivência e, sobretudo, de revigoramento 
vocacional. Além da oportunidade de conviver e 
conhecer irmãos de culturas diversas, os momen-
tos privilegiados de silêncio e oração, os temas 
propostos para reflexão e avaliação pessoal e as 
partilhas de vida são espaços de animação voca-
cional que enriquecem a todos. Nesta bonita convi-
vência sentem que o sonho de Champagnat se faz 
realidade na história que juntos protagonizam.
Logo após a peregrinação a Assis, no início de março, onde 
conheceram um pouco mais sobre a vida de São Francisco, já de 
regresso a Manziana, os irmãos foram motivados pelos Irmãos Joe 
McKee, ex Vigário Geral do Instituto, e Joaquim Erra (Superior Geral 
dos Irmãos Hospitaleiros de São João de Deus) para, respectiva-
mente, rezar, aprofundar e avaliar a própria caminhada vocacional, 
a partir dos seguintes temas: Afetividade na Vida Consagrada e 
Autocuidado e vida integrada.

Peregrinação aos Lugares maristas
Entre os dias 20 e 30 de março realizam uma peregrinação aos 
lugares maristas, na França. Eles vivem nesses dias o ponto alto 
do encontro. Na casa de Notre-Dame de l’Hermitage, onde pulsa 
o coração de Champagnat, e outros tantos lugares significativos 
das origens maristas, como La Valla e Rosey, cada um está sendo 
convidado a escutar com atenção as interpelações de Marcelino 
Champagnat. O Nise Dominus, tantas vezes repetido aos seus pri-
meiros discípulos, continua ecoando e convidando para viver com 
confiança e plenitude a consagração religiosa, como dom a ser 
partilhado entre irmãos, crianças, jovens, leigos e leigas maristas.

A casa edificada sobre a rocha recorda a fé de Marcelino na 
Providência, a sua confiança na Boa Mãe, a sua coragem frente as 
incertezas, o seu amor pelos irmãos e a sua intrepidez ao empen-
har-se na formação de uma grande família. Isto, entusiasma e, 
ao mesmo tempo, convida a todos a responder com ousadia aos 
desafios impostos para a atualização do seu carisma e missão. 
Marcelino continua a  interpelar seus seguidores a superar os seus 
limites, vivendo, partilhando e testemunhando, com generosidade e 
simplicidade, no seio da Igreja, a fraternidade que recebemos como 
dom. (RV 41, 70, 71)
A casa de L´Hermitage é um ícone da história marista que, por sua 
magnitude e sobretudo sua simplicidade, interpela a todos para 
viver, pessoal e comunitariamente, o desejo de Marcelino Cham-
pagnat expresso no seu Testamento Espiritual: “Que se possa dizer 
dos Pequenos Irmãos de Maria: vede como se amam…”
Após a visita aos lugares maristas, os participantes retornam em 
Itália, onde prosseguem o encontro de formação permanente na 
Casa de Manziana, acompanhados pela equipe de formação per-
manente do Instituto, formada pelos Irmãos Ataíde José de Lima, 
Michael Sexton e Xavier Barceló.

mailto:comunica%40fms.it?subject=
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/pt/programa-de-formacao-permanente-senderos-nos-lugares-maristas/

