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É com prazer que escrevo esta carta para comemorar 
o segundo ano da FMSI e parabenizar a direção do 
Ir. Dominick Pujia. Para lembrar, assumi oficialmente 
a presidência da FMSI em 1° de outubro, e já tivera 
numerosos encontros com o Ir. Dominick para discutirmos e 
prepararmos a transição. Tive a oportunidade, não apenas 
de compreender a história e a evolução da FMSI, mas 
também de prever e de verificar as novas possibilidades 
oferecidas para a Fundação. Nessas conversas, descobri 
como uma nova visão da solidariedade marista estava 
relacionada com a assistência e a complementação do 
trabalho dos Irmãos Maristas e nossos colegas leigos. Foi 
útil ter contato com as perspectivas dos diferentes aspectos 
da FMSI. Talvez, o mais importante foi poder apreciar a 
convicção e a dedicação do Ir. Dominick para tornar o 
mundo um lugar melhor para as crianças. Compreendi o 
quanto significou o seu trabalho ao cuidar dos detalhes 
práticos da instalação da FMSI e ao enfrentar o desafio 
de entender como a Fundação pode servir melhor às 
necessidades do 
Instituto.
O Ir. Dominick 
retornou à sua 
origem, em New 
York, Estados 
Unidos, e estará 
empenhado na 
evangelização dos 
jovens na Província 
americana. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para 
lhe agradecer de coração e para dizer-lhe toda a minha 
satisfação por seus esforços em favor da solidariedade 
marista, ao longo desses últimos seis anos, os dois últimos 
como presidente da FMSI. É por causa desse compromisso 
e desejo de ajudar as crianças e os jovens que temos a 
Fundação a trabalhar em seu favor. Sou agradecido por todo 
o seu trabalho, e desejo continuar a construção de quanto a 
Fundação já realizou.
Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para 
dar as boas-vindas ao Ir. James Jolley, no escritório de 
Genebra. Ele traz consigo uma valiosa experiência de 
liderança provincial e de trabalho com crianças indígenas. 
Ele esteve diretamente envolvido em programas de 
treinamento, de estudos lingüísticos e na elaboração de 
relatórios para o Universal Periodic Review (UPR). Fiquei 
muito contente por tê-lo conhecido, há alguns meses, 
quando trocamos idéias e comentamos nossos projetos 
para a FMSI. Como ambos somos novos no trabalho, 
nos apoiamos solidamente nas senhoras Sara Panciroli 
e Angela Petenzi nos escritórios de Roma, para nos 
ajudarem a navegar nessa nova aventura. Sua experiência 

e compreensão nos proporcionaram informações valiosas e 
nos ajudaram no prosseguimento do trabalho, sem solução 
de continuidade. Elas também são parte importante nas 
discussões sobre os planos futuros da Fundação.
O relatório anual colocará em destaque as várias atividades 
de 2009 e aproveitará a oportunidade para agradecer a 
todos aqueles que compartilham a nossa missão. Ao longo 
dos últimos meses, começamos a discutir a respeito do 
próximo plano estratégico para a FMSI. Em seu contexto, 
esse plano inclui:

Defesa, educação e animação dos direitos da criança e 
do jovem, perante as Nações Unidas, em Genebra;
Angariar fundos para os projetos educacionais que 
signifiquem uma melhoria de vida para as crianças e os 
jovens, nos países em desenvolvimento;
Permanecer em contato com as Fundações e ONGs de 
inspiração marista, desenvolvendo parcerias com outros 
grupos que partilham nossa missão.

Ao mesmo tempo 
em que esses 
setores apresentam 
seus próprios 
desafios, desejamos 
desenvolver 
estratégias e ações 
concretas para 
estabelecermos um 
claro direcionamento 

para os próximos anos. Pretendemos trabalhar com o Ir. 
Emili Turú, o novo Superior geral dos Irmãos Maristas, e 
seu Conselho, para tornar realidade a visão do XXI Capítulo 
geral.
O acesso a uma educação de qualidade, que prepare as 
crianças e os jovens para a vida, é um direito que não pode 
ser negado a eles, especialmente por falta de material 
ou de recursos humanos necessários. Convido vocês a 
prosseguirem sua parceria com a FMSI, pois procuramos 
estabelecer para as crianças um mundo melhor, onde seus 
direitos sejam respeitados e protegidos, onde possam 
crescer e amadurecer em segurança e num contexto 
saudável, livre de toda violência e medo, e onde seu futuro 
seja brilhante e rico em oportunidades.

♦

♦

♦

CARTA DO PRESIDENTE

Ir. Richard Carey, FMS
Presidente

A missão da Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale 

é promover mudança de mentalidade e iniciativas práticas em 

favor das crianças, adolescentes e jovens, especialmente dos 

mais vulneráveis e necessitados.
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Em sua carta anunciando as duas indicações, o Ir. Seán 
Sammon escreveu o seguinte:
“Rick trouxe considerável capacidade e experiência para 
suas novas responsabilidades. Antes de tudo, esteve 
empenhado na administração e na supervisão já há quase 
duas décadas, servindo como administrador de uma escola 
e mais tarde como diretor de outra. As duas instituições 
eram de grandes dimensões e com necessidades diversas.
“Em sua função de diretor, organizou e realizou com 
capacidade e criatividade uma campanha para arrecadação 
de fundos. Como resultado, a natureza e a qualidade dos 
serviços oferecidos por esta escola se desenvolveram 
bastante, aumentando e melhorando a capacidade de 
acomodar estudantes provenientes de famílias com 
recursos limitados. Os compromissos pessoais de Rick com 
os princípios evangélicos da solidariedade o ajudaram a 
apresentar claramente e de maneira convincente a missão e 
a proposta das instituições pelas quais ele era diretamente 
responsável. Ele levou adiante muito bem esta tarefa, não 
apenas na perspectiva dos estudantes e de suas famílias, 
mas também no âmbito público.
“A firme crença de Rick em nossa missão de evangelização 
e de educação, particularmente em meio às crianças e 
jovens pobres, fez dele um porta-voz convicto de nossos 
esforços maristas nos Estados Unidos. Ele também 
trabalhou pessoalmente para comprometer os estudantes 
em experiências de solidariedade, desafiando-os a 
ampliarem sua compreensão neste setor, assumindo 
maiores responsabilidades em favor do bem estar da 
comunidade humana.
“A vida de apostolado de Jim inclui atividades de ensino e 
de administração em uma variedade de instituições. Antes 
do seu trabalho atual na educação católica, no âmbito 
regional, ele serviu como diretor na escola marista de Alice 
Springs, Austrália, uma instituição que conta dentre seus 
estudante os filhos de numerosas famílias de aborígenes. 
É um exímio administrador, cuja capacidade para 

estimular projetos e estabelecer prioridades, aliada com 
sua habilidade de proporcionar os detalhes necessários em 
qualquer tarefa, promove uma criatividade prática e uma 
efetiva resposta às situações que se apresentam.
“Juntamente com seu trabalho na área da educação, Jim 
serviu por dois mandatos como provincial na província de 
Melbourne. Durante este tempo, esteve ativo na equipe do 
Centro marista da Ásia Pacífico, especialmente no trabalho 
de integração, ao longo dos anos em que a formação do 
pós-noviciado estava se firmando na Ásia e nas regiões do 
Pacífico. Suas inúmeras contribuições na equipe ajudaram 
a entusiasmar o espírito de cooperação. Ele tinha uma 
capacidade para animar plenamente com suas palavras e 
ajudar os outros a acolherem de coração suas propostas.
“Mais especialmente, o amor de Jim por nosso modo de 
vida e sua dedicação à nossa missão marista são dois 
importantes dons que ele trará ao seu novo trabalho em 
Genebra. Tendo vivido nosso modo de vida por muitos anos, 
ele é um homem de oração e de fé, cuja vida é guiada pelos 
valores do evangelho.”

INTRODUÇÃO DO NOVO PRESIDENTE E DO ENCARREGADO DA DEFESA DAS CRIANÇAS

O Ir. James Jolley (esquerda) e o Ir. Richard Carey (direita).
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O 21° Capítulo geral dos Irmãos Maristas se realizou de 
7 de setembro a 10 de outubro de 2009. Foi um encontro 
internacional da congregação para discutir seus desafios, 
trocar idéias e indicar uma direção para os próximos oito 
anos. O Ir. Emili Turú, o novo superior geral, e seu Conselho 
foram solicitados a assumir a liderança necessária para 
colocar em prática esta nova visão.

O que isso significa para a FMSI?
Utilizamos os documentos do 21° Capítulo geral como base 
para as nossas discussões de planejamento estratégico. 
Eles nos proporcionaram um contexto para enquadrar nos-
sas idéias e uma futura direção para a FMSI. As seguintes 
formulações têm origem nos documentos do Capítulo:

Tornar-se especialistas e defensores dos direitos das 
crianças e dos jovens, falando com propriedade e de 
maneira profética em instâncias públicas. Sentimo-
nos diretamente impelidos a desafiar práticas soci-
ais, econômicas, políticas, culturais e religiosas que 
oprimem as crianças e os jovens. Agora é o momento 
para que nos associemos ao trabalho da Fondazione 
Marista per la Solidarietà Internazionale.

Sentimo-nos impulsionados a agirmos com urgência 
para encontrarmos novos e criativos meios de educar, 
evangelizar, de sermos defensores e nos solidarizarmos 
com as crianças e os jovens pobres.

Promover, em todos os âmbitos do Instituto, os direitos 
das crianças e dos jovens, e defender estes direitos di-

♦

♦

♦

Visão da FMSI

“Contando suas histórias”
“Transformando nossos corações”

“Mudando suas vidas”

Sentimo-nos desafiados a “Olhar para o 
mundo com os olhos de uma criança pobre” e 
que este permaneça o tema central de tudo o 
que faremos. 

Focalizar-nos-emos na defesa dos direitos 
da criança, desenvolvendo recursos para a 
missão social do Instituto e tecendo redes 
com a comunidade marista e com outros 
parceiros que partilhem a nossa visão.

INFORMAÇÕES SOBRE O NOVO PLANO ESTRATÉGICO

O grupo da FMSI e a  Junta diretora durante sua primeira 
reunião de 2010 em Roma.

ante das instituições públicas, governamentais ou não.

Desenvolver estruturas para coordenar e guiar as redes 
da missão marista através do mundo e desenvolver um 
plano para as iniciativas missionárias do Conselho geral 
durante os próximos oito anos.

♦
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NOTÍCIAS DO ESCRITÓRIO DE GENEBRA

Este relatório é uma sequência da exposição feita no 
“Relatório anual da FMSI em 2008”, que mostrou o trabalho 
para a instalação do escritório da FMSI em Genebra, em 
2007. Ele indicava que o Ir. César Henríquez concluía suas 
funções como responsável do escritório em novembro de 
2008 e que o Ir. James (Jim) Jolley havia sido indicado 
para substituí-lo. No entanto, o Ir. Jim não pôde assumir 
suas funções antes de setembro de 2009, devido aos seus 
compromissos na Austrália.
Em preparação às suas atividades em Genebra, o Ir. Jim 
participou de um curso de treinamento em Bangkok sobre os 
mecanismos das Nações Unidas, os tratados e seus órgãos 
correspondentes. Em julho, participou de outro curso de 
duas semanas, que teve como tema a Declaração universal 
dos direitos humanos, o desenvolvimento da Convenção 
sobre os direitos da criança, bem como examinou a revisão 
periódica universal das Nações Unidas, conhecida pela 
sigla UPR (Universal Periodic Review). É o mecanismo da 
UPR da ONU que proporciona as oportunidades à FMSI de 
estar integrada na promoção e na defesa dos direitos das 
crianças.
Durante o ano de 2009, a FMSI participou da UPR de 
Vanuatu e do Camboja. Em Vanuatu, promovemos a 
necessidade de um currículo mais relevante para as 
crianças, especialmente nas escolas secundárias, e 
encorajamos o governo a continuar seus planos para 
uma educação fundamental gratuita e compulsória para 
todos, incluindo os cursos primário e secundário. Nossa 
representação no Camboja promoveu o acesso equiparado 
às crianças com alguma deficiência e a necessidade de 
incentivos para atrair professores que trabalhem com as 
crianças deficientes. Em novembro, a FMSI de Genebra 
apresentou outro relatório para o processo da UPR para a 
República do Kiribati, uma nação localizada em pequena 
ilha no meio do Oceano Pacífico. A província da Nova 
Zelândia dos Irmãos Maristas mantém escolas lá. Nossa 
representação solicita uma melhoria da qualidade e dos 
objetivos educacionais oferecidos às crianças do Kiribati, 

particularmente nas escolas secundárias, ampliando o 
acesso à escola para as crianças com deficiências e para 
que todos os professores sejam plenamente qualificados.
O Ir. Rick e o Ir. Jim participaram de um seminário de 
dois dias em Genebra, celebrando o 20° aniversário da 
Convenção dos direitos da criança, realizado nos dias 
8 e 9 de outubro. Dois representantes de organizações 
de solidariedade dos Irmãos Maristas no Brasil também 
participaram da conferência.
Em dezembro, o Ir. Jim, juntamente com outros membros 
da FMSI de Roma, participou de um encontro da SED, 
em Madri. Este encontro anual promove discussões 
significativas no intuito de divulgar os direitos das crianças 
em nossa rede marista.

Fotos: Ir. Rick Carey e Ir. Jim Jolley com Jimena 
Grignani e Fabio Feitosa, representantes do 
Brasil Marista na palestra de celebração do XX 
aniversário da Convenção sobre os Direitos da 
Criança em Genebra; Palais des Nations, o centro 
das Nações Unidas em Genebra.
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DESTAQUES DO PROJETO PARA O ANO

Permanecendo na perspectiva dos objetivos enumerados 
em seus estatutos, a cada ano a fundação apóia projetos de 
nossos parceiros maristas e coligados, principalmente em 
países em desenvolvimento. O objetivo é beneficiar crianças 
e jovens, especialmente os mais necessitados.

A fundação apóia os projetos para um aumento das 
condições físicas e das oportunidades da criança, e para 
uma conscientização da sociedade civil sobre os direitos 
da criança. Procura dar uma atenção especial ao direito à 
educação, direito à vida, à sobrevivência e a um saudável 
desenvolvimento, direito a uma educação que desenvolva a 
personalidade da 
criança e estimule 
seus talentos.

Para isso, alguns 
projetos visam e 
proporcionam às 
crianças e aos 
jovens condições 
de uma educação 
adequada, com 
equipamentos, 
materiais básicos, cursos de treinamento vocacional e 
programas de desenvolvimento social. Outros projetos 
são focalizados, visando a formação de professores que 
trabalham com crianças e jovens, e oferecendo programas 
de treinamento a pessoas interessadas em promover os 
direitos da criança no âmbito das instituições nacionais  e 
internacionais.

Além de apoiar diretamente os projetos com recursos 
próprios, a fundação trabalha para angariar fundos para 
projetos através de entidades doadoras terceiras. O 
trabalho que a fundação realiza nestes casos consiste 
na identificação das entidades doadoras, na elaboração 
e apresentação dos projetos, garantindo um papel 
de coordenação, prestando assistência às entidades 
responsáveis pelo terço financiado e aos beneficiários em 
assuntos de comunicação, correção de erros e relatórios.

Tailândia 
CURSO DE TREINAMENTO SOBRE OS DIREITOS 
DA CRIANÇA

“Seu presente, nosso futuro”
“Os direitos da criança e dos jovens”: programa de 
treinamento de capacitação internacional para o 
desenvolvimento de trabalhadores na região da Ásia-
Pacífico. O curso foi organizado em Bangkok e era 
destinado a preparar líderes e organizar a equipe que 
trabalha em desenvolvimento e projetos sociais que 

têm por objetivo as 
crianças da Ásia 
e do Pacífico. Seu 
objetivo era estimular a 
capacidade e criar um 
grupo de defensores 
dos diretos da criança 
com espírito crítico, 
para ajudar a reduzir 
a vulnerabilidade das 
dezenas de milhares 
de crianças através 

da região. O treinamento se baseou na Convenção dos 
direitos da criança e nos mecanismos das Nações Unidas 
em defesa dos direitos humanos. Os participantes eram 
provenientes da Austrália, do Camboja, da Índia, do 
Líbano, de Papua-Nova Guiné, das Filipinas, das Ilhas 
Salomão, do Sri Lanka, da Tailândia e do Vietnã, e lhes 
foram apresentados os benefícios de uma visão sobre 
os direitos básicos da criança. Isto os capacitou a rever 
as metas e os objetivos de seus próprios projetos a 
partir desta nova visão e, em alguns casos, a planejar a 
reelaboração de todo o material educacional e informativo 
já existente. Através deste projeto, foi criada uma rede de 
encarregados da defesa dos direitos da criança na região 
Ásia-Pacífico, visando as atividades futuras e uma troca de 
experiências para melhorar suas práticas. 
Parceiros: MISSIO Aachen (Alemanha); Franciscans 

International (Suíça), Edmund Rice International.

A FMSI trabalha para proporcionar um mundo melhor 

para crianças, adolescentes e jovens em modo que seus 

direitos sejam respeitados e protegidos, que possam crescer 

e amadurecer num ambiente saudável e seguro, livres da 

violência e do medo, esperando por um futuro cheio de 

esperanca e oportunidades.



Índia
EDUCAÇÃO PARA AS CRIANÇAS “DALIT”

O objetivo deste projeto era ampliar as dependências da 
Marcellin High School em Mangamanuthu, providenciando 
um novo pavilhão de salas de aula e um salão que será 
utilizado tanto com propósitos educacionais como para 
atividades sociais, de acordo com as necessidades da 
comunidade local.
O projeto permitirá à escola de acolher mais de 250 alunos 
a cada ano. Oferecendo refeições às crianças pobres 
e da casta “Dalit” da região (expressão que significa 
“os intocáveis” e que representa a mais baixa casta da 
sociedade indiana), este projeto simboliza uma importante 
oportunidade para os jovens necessitados, que recebem 
a educação secundária e uma abertura de possibilidades 
para seu futuro.
O projeto foi realizado no contexto de um programa 
contínuo, que tinha por objetivo ampliar o acesso 
à educação aos “Dalit” e às crianças pobres de 
Mangamanuthu, promovendo suas comunidades.
Parceiros: Junta de Comunidades Castilla La Mancha com 
FERE - CECA (Espanha).
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Pakistão
APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA 
ESCOLA CATÓLICA DE SARGODHA

O projeto teve como objetivo proporcionar o acesso à 
educação das crianças pobres e marginalizadas e reduzir o 
índice do êxodo escolar em Sargodha, adquirindo um novo 
ônibus escolar, que será utilizado para o serviço de trans-
porte e outras atividades relacionadas com o ensino.
Atualmente a escola católica de Sargodha oferece refeições 
para 900 alunos dos cursos primário e secundário. Do total 
de estudantes, 60 por cento são cristãos e 40 por cento 
muçulmanos. Apesar dos sérios problemas religiosos no 

República Democrática do Congo
ASSISTÊNCIA ÀS NECESSIDADES BÁSICAS 
E APOIO ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS 
REFUGIADAS

O projeto tem por objetivo assistir os 2,5 mil refugiados 
assentados nos campos de Minova, na região de 
Bobandana, principalmente mulheres e crianças.
Depois de ajudar no encaminhamento dos bens básicos de 
emergência (distribuição de alimentos, roupas, material de 
cozinha), o projeto ofereceu às crianças refugiadas cursos 
especiais, organizados no Lwanga Institute.
Os cursos foram preparados por professores refugiados 
que moravam nos campos e eram destinados às 
crianças, para que elas não perdessem o ano escolar. 
Os Irmãos Maristas proporcionaram o treinamento para 
os professores. Ao mesmo tempo, o projeto proporcionou 
assistência aos adultos, permitindo-lhes de voltar às suas 
casas e de reiniciar suas atividades agrícolas, pois com 
isso eles cuidarão da própria sobrevivência e se tornarão 
independentes de ajuda externa.
Parceiro: ONG SED (Espanha).

Acima: estudantes da Escola Católica de Sargodha, 
Pakistão. Esquerda: crianças Dalit da Marcellin High 
School de Mangamanuthu, Índia.

Paquistão, a escola é um exemplo de respeito e de tolerân-
cia recíprocos. Há espaço e tempo para as orações próprias 
de cada rito, permitindo que as crianças dos diferentes gru-
pos religiosos possam viver juntas. Os alunos, as equipes 
de professores e dirigentes e a comunidade dos arredores 
apreciam o aspecto multi-religioso da escola e o trabalho 
dos Irmãos Maristas, que oferecem uma educação de quali-
dade às crianças pobres, evitando sua exclusão social.
Parceiros: Fundação anônima (Europa), escolas maristas 
(Estados Unidos).
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PAÍS DESCRIÇÃO QUANTIA em EUROS
ÁFRICA

Camarões Construção de dependências sanitárias no St. Pius X Catholic College                 2.140,00 

Camarões Aquisição de instrumentos musicais para os estudantes do St Albert’s Comprehensive College                 3.500,00 

RD Congo Melhorias nos sanitários da escola primária e treinamento de professores locais em Nyangezi             182.688,00 

RD Congo Assistência nas necessidades básicas e ajuda escolar às crianças refugiadas em Bobandana 6.213,00

Ghana Instrumentos musicais para o centro social dos jovens na paróquia do Santíssimo Sacramento                 1.790,00 

Quênia Instalação de reservatório de água no Catholic Technical Training Institute de Machakos                 3.500,00 

Malavi Conclusão do bloco administrativo no Champagnat Youth Centre                 3.420,00 

Malavi Biblioteca para a escola secundária de meninos em Likuni                 3.260,00 

Malavi Auxílio ao Champagnat Youth Centre                    500,00 

Ruanda Equipamento técnico para a escola primária e secundária de Bukomero                 2.100,00 

África do Sul Atividades de assistência nas comunidades rurais e urbanas em Sundays River Valley                 3.420,00 

Zâmbia Aquisição de beliches, cadeados e colchões para os dormitórios para a Chassa Basic School                 3.240,00 

Zâmbia Treinamento vocacional e atividades sociais na escola técnica marista de Kalulushi               17.730,00 

ÁSIA

Índia Educação para as crianças Dalit               86.100,00 

Paquistão Reconstrução de quadra de basquete à St. John Vianney’s Boys’ High School                 3.920,00 

Paquistão Melhorias nos recursos de ensino e nas condições gerais da St. John Vianney’s Boys’ High School                 3.400,00 

Paquistão Providências para melhorar a segurança na Sargodha Catholic High School                 2.000,00 

Paquistão Apoio às atividades educacionais na Sargodha Catholic School               23.024,00 

Paquistão Apoio às atividades educacionais e de promoção social na escola de Sargodha                 2.150,00 

Síria Assistência para famílias pobres em Alep                 1.273,00 

Sri Lanka Curso de eletrônica no centro de treinamento vocacional marista para jovens rurais                 3.600,00 

Tailândia Curso de treinamento sobre os direitos da criança               23.000,00 

Vietnã Providência de recursos para o ensino de inglês em área rural pobre do Vietnã                 3.400,00 

EUROPA

Itália Apoio à campanha “Ajuda a um campeão”                 1.500,00 

Itália Treinamento de professores maristas italianos para a educação à solidariedade               10.000,00 

Romênia Acondicionar o desvão do Centro “St. Marcellin Champagnat”                 3.700,00 

Romênia Trabalhos de reparação no “St Marcellin Centre”                 2.663,00 

Suíça Atividades de defesa dos direitos da criança               10.000,00 

LATINO AMÉRICA --

Argentina Animando a nova comunidade. Saio a caminhar.                 3.400,00 

Colômbia Um decálogo da infância para o século XXI                 3.922,00 

Cuba Formação de jovens voluntários afetados pelo furacão Gustav                 3.540,00 

OCEANIA

Timor Leste Treinamento dos professores, de administradores escolares e elaboração de material escolar             187.086,00 

TOTAL              611.179,00 

A lista abaixo inclui todos os projetos gerenciados pela fundação (direta e 
indiretamente), ao longo do ano de 2009.

PROJETOS 2009



Daniel (Austrália) 

Para mim, em um mundo ideal, não haveria 

conflito. Meu mundo ideal seria onde os conflitos 

entre religiões e nações cessariam de existir, 

um lugar onde as pessoas seriam julgadas pelo 

conteúdo de seus corações e não por suas raças, 

religiões, gêneros, origens e pela aparência que 

têm. Meu mundo do futuro seria um lugar onde 

as pessoas são consideradas “fortes pelas suas 

idéias e gentis no coração”.
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Como parte do esforço para realizar a sua missão, a 
fundação leva adiante atividades de conscientização, 
estimulando reflexões e animando as pessoas para que 
atuem a favor das crianças conforme anunciado. Em 2009, 
as principais atividades estiveram centralizadas no tema 
“Um mundo novo”.
O tema foi selecionado em conexão com dois eventos: o 21° 
Capítulo geral do Instituto e a celebração do 20° aniversário 
da Convenção sobre os direitos da criança da ONU, o 
tratato internacional dos direitos humanos, especificando os 
direitos de todas as crianças e jovens.
A idéia era estimular as crianças e os jovens de todo o 
mundo marista (escolas, trabalhos sociais) reflexões sobre 
o tema “Um mundo novo”. Como a missão da fundação 

ANIMAÇÃO

Connor (Austrália)Um mundo melhor teria um fortalecimento 
dos direitos humanos, onde não seriam 
admitidas detenções ilegais, nem operadas 
qualquer tipo de tortura em nenhum ser 
humano. Um mundo melhor teria alimentos 
para aqueles que hoje morrem famintos e 
onde não faltariam os gêneros essenciais 
para a sobrevivência. Um mundo melhor 
faria com que todos tivessem a oportunidade 
de uma educação de qualidade.

está direcionada às crianças e aos jovens, especialmente 
os mais necessitados, pareceu apropriado oferecer-lhes a 
possibilidade de nos falar sobre suas idéias para um mundo 
novo. Os jovens envolvidos foram convidados a enviar suas 
reflexões e uma foto que representasse suas idéias para um 
mundo renovado.
As fotos e as reflexões coletadas estão na base do livreto 
com reflexões sobre o Advento, sendo que as fotos fizeram 
parte de uma exposição organizada na Casa geral do 
Instituto, em Roma, durante o 21° Capítulo geral.
Atualmente a exposição dessas fotos é itinerante, viajando 
através das escolas maristas.

Mia (África do Sul)

Neste mundo, neste nosso novo mundo, existe 

esperança.
Esperança suficiente para acender o fogo da 

coragem que dorme em nossos corações.

Coragem suficiente para explorar e aprender, 

para pensar e conhecer.

Conhecer o bastante para alimentar as mentes 

famintas de nossas crianças.

Pensamentos suficientes para trabalharmos jun-

tos na construção de uma nação forte.

Nações fortes o suficiente para criarmos um novo 

tempo, uma nova época... um novo mundo.

Ana María (Colômbia)Meu mundo perfeito... Quando olho para o mundo 
atual, gostaria de mudar a atitude das pessoas; que 
houvesse realmente entusiasmo para que os sonhos 
fossem alcançados, para que a monotonia que reprime 
nossas vidas não corte as asas de nossas aspirações. 
Desejo que haja mais oportunidades para a vida e 
intercâmbio com outras culturas, e que conhecêssemos 
e respeitássemos as diferenças entre as pessoas. Penso 
que as expressões “não posso”, “não sou capaz”, ou “é 
impossível” deveriam mudar para “tudo o que desejo, 
posso fazer”, e assim enchermos nossas vidas de 
alegria, apreciando as pequenas coisas da vida. Que 
o senhor dinheiro não guie nossos interesses e nem 
os nossos esforços, que não existam barreiras para os 
sonhos e todos aprendamos a partilhar nossas metas 
com os outros, a valorizarmos o esforço realizado e a 
apreciarmos todo nascer do sol em nossa janela, como 
uma oportunidade para vivermos o momento presente e 
sermos verdadeiramente FELIZES.

Park Sang-dae (Coréia) 

Desejo que o mundo futuro seja mais 

brilhante e esperançoso para os 

pequenos e pobres, como o amarelo 

brilhante do girassol floresce na aurora.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE TRABALHO

Uma das prioridades da FMSI é construir uma rede das 
ONGs e fundações de inspiração marista através do 
Instituto.
Com o objetivo de desenvolver este relacionamento 
e estabelecer uma estrutura para a rede, a Fundação 
participou de vários encontros com representantes de outras 
organizações e entidades maristas. 

O 3° Encontro das organizações de solidariedade maristas 
da América foi realizado em Belém, no Brasil, de 26 de 
janeiro a 1° de fevereiro de 2009. O encontro reuniu 
representantes das organizações e entidades maristas de 
solidariedade das Américas com o triplo objetivo de elaborar 
um documento sobre a missão social marista na América, 
participar do Fórum social mundial e de encontrar a FMSI. O 
dia dedicado à fundação teve uma apresentação sobre ela 
e a discussão da possibilidade de desenvolvimento de uma 
rede das organizações maristas.

O Fórum marista europeu sobre a evangelização destinada 
aos mais necessitados (Valladolid, Espanha, de 2 a 5 de 
julho) foi organizado pela Conferência marista européia com 
o bojetivo de aprofundar os relacionamentos e as ligações 
dos organismos de solidariedade maristas europeus, para 
buscar juntos os meios de fortalecer e orientar melhor a 
missão do Instituto. Aos representantes da fundação, que 
participaram do evento como observadores, foi oferecida 
a oportunidade de uma pequena apresentação. O evento 
ajudou a introduzir a FMSI para um público diferente, 
proporcionando a divulgação sobre o trabalho de muitas 
entidades maristas de solidariedade e explorando as 
possibilidades de realização de uma rede de contato.
A FMSI mantém há longo tempo um relacionamento com 
a SED, a ONG marista na Espanha, que focaliza suas 
atenções no campo da solidariedade, da educação e do 
desenvolvimento.
FMSI e SED se encontram todos os anos, alternativamente 
em Roma e em Madri, para partilharem informações sobre 

projetos na África e na América latina, seus planos de 
atividades e para discutirem os eventos futuros. O encontro 
de 2009 se realizou em Madri, na Espanha, em dezembro.

Fotografias: Apresentação da FMSI no encontro de 
Belém; O grupo da FMSI e da SED em Madri durante 
o encontro anual.
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RELATÓRIOS FINANCEIROS

FONTES FINANCEIRAS  Quantia em Euros  

1. Doações do fundador           75.000,00 

2. Doações individuais              116.230,89 

3. Doações de entidades 84.000,00

4. Outras entradas 2.321,60          

5. Contribuições indiretas de terceiros 459.817,00 

Total 737.369,49

O quadro das Fontes Financeiras é composto dos recursos 
financeiros colocados à disposição da fundação, direta ou 
indiretamente. Algumas breves notas ajudarão a interpretar 
os dados.

1.   Doações do fundador se referem ao dinheiro transferido 
durante o ano de 2009 à fundação pelo Instituto dos Irmãos 
Maristas das Escolas. O Instituto instalou a FMSI e é seu 
principal doador. Este dado não incluem as contribuições em 
bens e serviços do Instituto à fundação: cessão de pessoal, 
escritórios, serviços e despesas operacionais contínuas do 
escritório.

2.   Doações individuais se referem a doações recebidas 
pela fundação de pessoas privadas, amigos e patrocinadores 
da fundação, que desejam contribuir aos seus projetos de 
solidariedade. Conforme previsto, o dinheiro foi depositado 
em uma conta especial a esse efeito.

3.   Doações de entidades correspondem ao dinheiro 
recebido de entidades financiadoras privadas, mediante a 
apresentação de projetos.

4.   Outras entradas se referem principalmente aos recursos 
provenientes de investimento de patrimônio.

5.   Contribuições indiretas se referem a recursos financeiros 
colocados indiretamente à disposição da fundação por 
terceiros, parceiros de projetos que lhes foram apresentados 
para financiamento. Essas quantias não passaram através 
das contas da FMSI, mas foram transferidas diretamente aos 
executores dos projetos pelos doadores terceiros. A FMSI 
considera esses recursos como contribuições indiretas do seu 
trabalho.

FONTES FINANCEIRAS

DESPESAS  Quantia em Euros 

1. Administração operacional 29.808,62

2. Financiamento de projetos 143.107,00

3. Defesa dos direitos das crianças em Genebra 11.875,00

4. Rede e outras atividades 1.462,00

5. Fundos angariados de terceiros e coordenação 459.817,00

Total 646.069,62

DESPESAS

O quadro da Despesas demonstra como a fundação gastou 
o dinheiro que foi colocado à sua disposição, direta e 
indiretamente, por campo de atividade.

1.   Administração operacional se refere às despesas 
associadas ao gerenciamento diário da fundação. O dado não 
reflete o aluguel do espaço burocrático ou salários, que são 
proporcionados pelo fundador, como parte da sua doação 
anual em bens e serviços à fundação.

2.   Financiamento de projetos se refere ao dinheiro 
desembolsado pela fundação para os projetos.

3.   Defesa dos direitos das crianças em Genebra se refere às 
despesas de manutenção do espaço de trabalho em Genebra 
e o apoio aos serviços relativos.

4.   Redes e outras atividades se referem às despesas de 
filiação organizacional ou relacionadas com outras atividades 
institucionais.

5.   Fundos angariados de terceiros e coordenação 
correspondem ao ponto 5 do quadro das Fontes Financeiras. 
Como estabelecido no ponto 5 do mesmo quadro, esses 
recursos não são gerenciados pela fundação e não passam 
através de suas contas. Eles foram incluídos neste relatório 
como uma contribuição indireta ao trabalho da fundação, 
acrescentado para dar um quadro mais completo do trabalho 
de obtenção de fundos da FMSI e de sua atividade de 
coordenação no financiamento de projetos.
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Área geográfica Quantia em Euros

África 232.981,00

América Latina 6.297,00

Ásia 146.467,00

Oceania e Pacífico 187.086,00

Europa 30.093,00

Total 602.924,00

Setor de atividade Quantia em Euros

Educação 325.135,00

Treinamento vocacional 21.330,00

Necessidades básicas 6.636,00

Treinamento de líderes e 

professores locais

199.461,00

Atividades sociais 13.440,00

Direitos da criança 36.922,00

Total 602.924,00

Destinação dos fundos para os projetos por área geográfica 

Destinação dos fundos para os projetos por setor de atividade

África 39%

Necessidades 
básicas 1%

Oceania e 
Pacífico 31%

Europa 5%

Treinamento de líderes 
e professores locais 
33%

Ásia 24%
América Latina 1%

Educação 54%

Direitos da criança 6%Atividades sociais 2%

Treinamento 
vocacional 4%
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AGRADECIMENTOS AOS NOSSOS PATROCINADORES

1. Fundador (Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas)

2. Órgãos públicos

 União Européia – Delegação para o Congo

3. Entidades doadoras

 Anônimo

 Missio Aachen (Alemanha)

 CEI – Conferência episcopal italiana (Itália)

 FERE Centros Católicos (Espanha)

 Fundador (Itália)

4. Contribuições individuais

 Sr. Francisco Vizcaino (México)

 Família Patterson (Estados Unidos)

 Sr. Primitivo Díaz (Argentina)

 Sra. Paola Salvaterra (Itália)

 Outros doadores anônimos

5. Instituições maristas

 Província L’Hermitage

 Province Development Office (USA)

 Collège Les Maristes Bourg-de-Péage (França)

 Central Catholic High School (Estados Unidos)

 Maristen-Fürsorge und Missionsverein (Alemanha)

 Foyer Saint Laurent-Notre Dame, Lagny-sur-Marne (França)

 Association SED Collège Lycée Montalembert, Toulouse (França)

6. Doações para projetos publicados nas revistas

 "Cœur en Alerte" (Suíça)

 "Kontinente" (Alemanha)




