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O Papa Bento XVI proclamou o “Ano 
Paulino”, dedicado a S. Paulo, por 
ocasião do aniversário bimilenar 

do apóstolo das Nações. Este “Ano Pauli-
no” começará no dia 28 de junho de 2008 
e prolongar-se-á até 29 de junho de 2009. 

Este aniversário oferece uma preciosa 
oportunidade para redescobrir a figura 
do apóstolo, reler suas numerosas cartas 
dirigidas às primeiras comunidades cris-
tãs, reviver os primeiros tempos de nossa 
Igreja, aprofundar seus ricos ensinamentos 
aos ‘gentios’, meditando sua vigorosa es-
piritualidade de fé, esperança e amor. Trará 
ocasião para peregrinar até seu túmulo 
e aos numerosos lugares que percorreu, 
fundando as primeiras comunidades ecle-
siais; revitalizar nossa fé e nosso papel na 
Igreja de hoje, à luz de seus ensinamentos; 
rezar e trabalhar pela unidade de todos os 
cristãos.

Em Roma, com o objetivo de celebrar o se-
gundo milênio do nascimento do Apóstolo 
das Nações, a Obra Romana de Peregrina-
ções organizou um percurso pela cidade, 
com nove etapas. Ao longo do itinerário, 
há uma proposta aos peregrinos de co-
nhecer São Paulo, de redescobrir sua figura 
e de reviver sua experiência de fé. Ainda, 

Um ano dedicado a São Paulo

para celebrar o jubileu, foram organizadas 
rotas pela Turquia – onde nasceu S. Paulo; 
pela Síria – onde ocorreu sua conversão; 
Malta – onde naufragou, em viagem para 
Roma; Grécia – onde fundou diversas co-
munidades e Chipre – onde concluiu sua 
primeira viagem missionária.

Desde 17 de junho as Irmãs Ma-
ristas têm uma nova Superiora 
Geral: Jane Frances O’CARROLL, 

de Nova Zelândia, e três Conselheiras: 
Rita, de Fiji, Miriam McManus e Bridget 
Brady, da Irlanda.

Irmãs Maristas
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A Gestão a serviço da missão

A subcomissão de “Mis-
são e Gestão” prepa-
rou a convocação de 

um próximo encontro sobre 
“A Gestão a serviço da mis-
são e de seu futuro”. Este 
encontro quer dar seqüência 
àquele realizado em Campi-
nas (Brasil), em novembro de 
2006, em que participaram 
todas as províncias da Amé-
rica e quatro da Europa, de-
senvolvendo o tema “Estudo 
e proposta de modelos de 
gestão para o conjunto das 
Instituições educativas ma-
ristas de uma província” (Leia 
sobre o encontro de 2006).

A maioria das províncias que 
participaram do encontro 
de Campinas manifestaram 
seu interesse em continuar o 
estudo e o aprofundamento 
do tema. Além disso surgiu 

também a necessidade de 
ajustar nosso direito próprio 
à realidade atual da misssão 
marista, particularmente as 
Constituições e Estatutos.

Considerando essas recomen-
dações, a Comissão de Mis-
são do Conselho geral pediu 

a uma subcomissão para que 
prepare a convocação de um 
segundo encontro sobre o te-
ma, possivelmente nos primei-
ros meses de 2009, para que 
possa trazer contribuições ao 
XXI Capítulo geral, caso assim 
considerarem conveniente os 
participantes do encontro.

Essa subcomissão de “Mis-
são e Gestão”, integrada 
pelos Irmãos: Juan Miguel 
Anaya (Roma), Welling-
ton Medeiros (Brasil Cen-
tro-Norte), Michael Green 
(Sydney), Juan Ignacio Poya-
tos (Mediterrânea) e Carlos 
A. Huidobro (Cruz del Sur) 
preparou um novo encon-
tro, oferecido, nessa nova 
oportunidade, não apenas 
às províncias da América 
ou da Europa, mas a todas 
as unidades administrativas 
interessadas. Em continu-
ação, encontrará os princi-
pais elementos do próximo 
encontro.

O encontro prevê quatro 
dias de trabalho de 11-14 
de março de 2009 en Gua-
temala.

O que a sociedade 
espera do profes-
sor no século XXI? 

No mundo que transformou 
o conhecimento em um de 
seus principais valores, no 
qual a ciência e a tecnolo-
gia avançam numa veloci-
dade difícil de acompanhar, 
quais os desafios do ofício 
de educar? Ser educador é 
uma profissão ou uma mis-
são? Questionamentos co-
mo estes serão debatidos ao 
longo de quatro dias no 3º 
Congresso Nacional Marista 
de Educação. O evento vai 
reunir 2.500 educadores de 

todo o Brasil, de 15 a 18 de ju-
lho, no Centro de Eventos da 
PUCRS, em Porto Alegre.

Dois conferenciantes interna-
cionais estão confirmados: o 
professor da Universidade de 
Genebra e consultor da Unes-
co, Abdeljalil Akkari, que vai 
falar sobre o Ofício de Educa-
dor na Sociedade do Conheci-
mento. Akkari é pesquisador 
sobre desigualdades educacio-
nais, educação comparada e, 
também, sobre conexões entre 
culturas e educação. A segunda 
conferência internacional será 
feita pela professora Consuelo 

Vélaz de Medrano da Universi-
dad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) da Espanha. 
Ela, que é pesquisadora nas 
áreas de orientação educacio-
nal, Diagnóstico e intervenção 
psicopedagógica falará sobre 
a natureza da sociedade do 
conhecimento e suas implica-
ções na educação.  O terceiro 
conferencista é o brasileiro, 
professor da Universidade de 
São Paulo (USP), Nilson José 
Machado. Ele vai tratar da prá-
xis transformadora e a socie-
dade do conhecimento.

Além das grandes conferên-
cias, o Congresso vai contar 
com 15 conferências temáti-
cas cujos conferencistas vêm 
de diversas instituições educa-
cionais brasileiras.

O Congresso contará ainda 
com relatos de experiências 

3º Congresso marista 
de educação

Casa geral

relevantes na prática educati-
va, apresentação de pôsteres 
de pesquisa e uma feira de 
produtos educacionais.

A organização do 3º Congresso 
Nacional Marista de Educação 
é da União Marista do Brasil 
(Umbrasil), entidade com sede 
em Brasília que tem como as-
sociada todas as mantenedo-
ras maristas do Brasil.

A Rede Marista de Educação e 
Solidariedade está organizada, 
no Brasil, em quatro unidades 
administrativas: três provín-
cias e um distrito. Por meio de 
mantenedoras – organizações 
civis –, os Irmãos Maristas ad-
ministram colégios, unidades 
sociais, universidades e fa-
culdades, hospitais, meios de 
comunicação e cultura, entre 
outras estruturas.

Brasil
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Centenário da presença 
marista em Lajeado

26 de junho de 2008 Notícias Maristas

O ano de 2008 marca o Centená-
rio Marista na comunidade de 
Lajeado. Entre as atividades 

programadas estão uma exposição fo-
tográfica na Casa de Cultura de Lajea-
do e visitas nas escolas da cidade, com 
a presença de três equipes formadas 
por Irmãos e Leigos. No domingo, 8 
de junho, houve a missa celebrada na 
igreja matriz e em seguida um almoço 
de confraternização.

Os Irmãos Maristas visitaram a região 
em 1907, e se estabeleceram um ano 
depois na cidade. Os Irmãos Jean Do-
minici, Marie Firmat, Leon Corsini, e 
François Norbert vieram da Alemanha 
e iniciaram as atividades educacionais 
com o curso primário no Colégio São 

José, que fechou as portas em 1968.

Atualmente, os Irmãos Vitorino Ber-
nardi, superior da Comunidade Ma-
rista, Vitório Rigo, Sidnei Tramontin 
e Edson Rissi residem em Lajeado e 
atuam em diferentes segmentos. O 
Juvenato Marista São José é o local 
em que se dá o início da formação 
marista aos jovens que pretendem 
fazer os votos de pobreza, obediência 
e castidade, buscando, assim, a voca-
ção religiosa para se tornarem Irmãos 
Maristas.

O Centro Social Marista Irmão Emílio 
– CESMIE – existe há 10 anos e funcio-
na no bairro Santo Antônio, atendendo 
a mais de 100 crianças nos turnos da 

manhã e da tarde. A cidade abriga, 
também, o Movimento Champagnat da 
Família Marista, um grupo ligado aos 
Irmãos Maristas que vive a espirituali-
dade de São Marcelino Champagnat. 
O Movimento atua há 10 anos e possui 
16 participantes.

O Centro Educacional Marista é o res-
ponsável pela execução de um projeto 
de formação humana e animação vo-
cacional nos colégios da região - que 
compreende a diocese de Santa Cruz 
do Sul - e nas próprias dependências 
do centro. O projeto consiste em en-
contros sobre temas ligados à valori-
zação da vida e encontros vocacionais 
com jovens que buscam o discerni-
mento vocacional.

Província do Rio Grande do Sul

O número 24 traz as “Atas do 
encontro entre os ramos 
maristas”, ocorrido no dia 

24 de julho de 2006, na Casa geral 
dos Irmãos maristas, em Roma. Pu-
blica também a contribuição de qua-
tro pesquisadores: o Padre Bernard 
Bourtot, sm, com o estudo “A pro-
pósito da secularização dos Padres 
maristas”; o Ir. André Lanfrey, por sua 
vez, publica o “Relatório sobre a de-
fesa de tese de Richard Hemeryck”; 
o Ir. Frederick Mac Mahon oferece a 
primeira parte de um estudo sobre 
Jean-Claude Courveille “O líder per-
dido”; finalmente, o Ir. Eduardo Gatti 
comenta “A carta nº 1.042 do Irmão 
Francisco a um mestre de noviços”.

O número 25, com 170 páginas de 
conteúdo, é um estudo monográfico 
sobre Marlhes, elaborado pela mão 
especialista do Ir. André Lanfrey. 
Realça o meio geográfico, histórico, 
espiritual, social e econômico em 
que viveu a família Champagnat. Es-
te número também quer ser uma ho-
menagem aos “pioneiros da pesqui-
sa marista”, entre os quais estão os 
Irmãos Pierre Zind e Gabriel Michel. 
Estes dois Irmãos dedicaram grande 
parte de sua investigação a Marlhes 
e sua relação com Champagnat.

Os continuadores da pesquisa do pa-
trimônio marista encontrarão nestes 
dois números abundante documen-

tação e valioso material para enri-
quecer a formação permanente em 
torno do nosso patrimônio.

Aumento binário da coleção 
“Cadernos Maristas”

Publicados os números 24 e 25
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60 anos de presença dos 
Irmãos Maristas em Portugal
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É muito fácil escrever um 
artigo para a WEB page 
sobretudo quando ele 

já nos chega feito. Foi assim 
com este testemunho depois 
da missa televisiva no dia 8 de 
Junho, em Lisboa. A província 
de Compostela celebrava 60 
anos de presença dos Irmãos 
Maristas em Portugal, em 
pleno Ano da Espiritualidade 
Marista.

“Acabo de assistir à maravilhosa 
missa transmitida pela rede portu-
guesa de televisão TVI. A missa foi 
uma autêntica catequese para mim 
e cada vez me sinto mais perto dos 
Maristas, da sua pedagogia, do 
seu modo de educar. Os cantos da 
missa estavam lindíssimos e foram 
executados quase à perfeição pelos 
grupos corais dos Colégios Maris-
tas de Lisboa e Carcavelos.

Dos maristas pouco conhecia ou 
nada até ao momento em que na 
minha escola entrou uma profes-
sora que vinha do Colégio Marista 
perto da minha cidade. Infeliz-
mente esse Colégio fechou. Mas 
desde então procuro nas páginas 
da WEB alguma informação so-
bre a Congregação. Foi assim que 
soube desta missa. Por outro lado 
a minha colega fala-me de Irmãos 
que a marcaram e que já partiram 

para o céu: o Irmão Santos, o 
Irmão Paulo, o Irmão Diamantino 
José entre outros. Juntamente com 
a informação que me é dada pela 
minha colega que a si mesma se 
diz “marista” e pela informação 
da Internet também eu me co-
meço a sentir “marista” porque 
vejo que não teria dificuldade em 
aceitar e mesmo viver muitas das 
suas convicções pedagógicas. Sou 
educadora infantil e tenho uma 
verdadeira paixão pelas crianças. 
Talvez tivesse mais dificuldade em 
viver algumas das convicções reli-
giosas porque não sou uma cristã 
muito praticante, embora tenha as 
minhas devoções.

Depois de ter visto a missa televi-
sionada e o programa que se lhe 
seguiu, estou convencida de que 
gostaria de trabalhar num Colégio 
Marista. Que pena que o Colégio 
vizinho à minha cidade tivesse 
fechado. Ao ver esta bela missa e 
esta bela reportagem sobre a obra 
dos maristas em Portugal eu sinto 
muita admiração pelo trabalho que 
fazem os maristas com todos os 
seus colaboradores, desde o ensino 
mais formal a outras actividades 
de carácter mais solidário ou in-
formal. O ensino mais formal foi 
amplamente demonstrado durante 
a reportagem pelas referências ao 
Externato Marista de Lisboa. Na 

verdade admirei o leque variado de 
actividades, todas servindo para a 
educação da juventude. Fiquei com 
a impressão de que os alunos têm 
orgulho “positivo” em ser maristas 
e que levarão para a vida fora os 
princípios que lhes foram incul-
cados pela formação marista que 
receberam.

A missa e o programa que se 
lhe seguiu deram-me ainda mais 
vontade de continuar a informar-
me sobre os maristas, as suas 
actividades e o seu apostolado. E 
através de minha colega “marista” 
vou tentar conhecer alguns irmãos 
para que eu possa saber mais di-
rectamente e mais profundamente 
o que os maristas fazem hoje não 
só em Portugal, mas no mundo. 
Já não tenho dúvidas que será 
um bonito trabalho de educação. 
E pela educação das crianças eu 
sinto-me agora muito mais próxi-
ma do mundo maristas. Valeu esta 
reportagem marista para Portugal 
inteiro. Parabéns aos organizado-
res e continuem a dar-nos outros 
presentes deste calibre. Da minha 
parte deixo-lhe um grande obriga-
do. Não me cansei ao ficar quase 
duas horas agarrada à televisão. 
Vivia algo que me tocava profun-
damente”.

Mónica, Ponte de Lima

Lisboa

Ad Gentes
Quarto grupo - Davao

Já caminhamos cinco me-
ses. Muito recebemos; 

agora temos um pouco mais 
do muito necessário para 
enfrentar os novos cami-
nhos, em algum país deste 
continente de esperança.

Estamos indo na direção de um 
novo sonho, atendendo a um 
encontro marcado há muito 
tempo... “Todas as dioceses 
do mundo entram em nossos 
planos…”

Nossa caminhada futura, se-
guindo os passos de quem nos 
vai guiando, chamando, convi-
dando e amando, dependerá 
das situações concretas que 
encontrarmos em cada país.

O que fazer num país que está 
nascendo quase criança, com 
uma história de dor e de mor-
te, em cada esquina, em cada 
família, em cada povoado?

Será possível entrar nessa ter-
ra, em meio a uma aparente 
quietude e desenvolvimento, 
tratando de deixar que Deus 
fale, apenas através de nossas 
vidas? Nem uma palavra, nem 
uma oração em comum e com 
nossa identidade oculta.

Nosso desafio estará ali, pre-
sente, abrindo-nos seus bra-
ços, vindo ao nosso encontro.

Agora, vamos em direção ao 
futuro...recolher partes de nossa 
vida e documentos, esperar... 
confiar...amar...viver. Espera-nos 
um novo caminho, mas anima-
nos o mesmo essencial carisma.

Hoje, deixamos Davao, encer-
ramos um ciclo nas Filipinas. 
Não é um fim; é um começo, 
o começo do resto de nossas 
vidas... Ásia, seja bem-vinda!


