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Argentina

Na cidade de Luján, junto ao santu-
ário da padroeira da Argentina, foi 
realizado um encontro de jovens do 

Brasil e do Cone Sul com o Ir. Seán Sam-
mon, Superior geral, e seu Conselho. Este 
encontro precedeu a sessão do Conselho 
ampliado que reúne o Conselho geral com 
os Conselhos provinciais das duas regiões 
maristas. As regiões maristas resultam da 
aproximação funcional de Províncias cujos 
países apresentam características similares 
que permitem aplicar políticas comuns de 
animação.

Nesse encontro, o Ir. Superior geral e 
seu Conselho se propuseram escutar os 
jovens da região do Cone Sul, constitu-
ída pelas Províncias Cruz del Sur, Santa 
Maria de los Andes e pelo Distrito do 
Paraguai e pela região do Brasil, inte-
grada pelas três Províncias brasileiras e 
pelo Distrito da Amazônia. O objetivo foi 
de refletir e partilhar sobre a realidade 
juvenil dessas regiões do mundo maris-
ta e seu compromisso cristão face aos 
desafios que encontram em seus países 
e sobre a vocação marista de irmãos e 
leigos em torno da missão que compar-
tem. Para isso foram convocados em 
torno de 50 jovens, entre 18 e 30 anos 
de idade, para conviver com eles, entre 
os dias 20 a 24 de outubro de 2008. O 
encontro foi coordenado e animado pelo 
Secretariado de vocações do Conselho 
geral e contou com a colaboração dos 
delegados vocacionais da cada Provín-
cia. O grupo era composto de jovens e 

irmãos, procedentes de cinco províncias 
maristas espalhadas por sete países.

Um primeiro olhar lançado sobre esta pai-
sagem multicolorida, integrada por tantos 
rostos jovens, representando estas bonitas 
regiões do mundo, nos permite destacar al-
guns traços mais cartacterísticos. Dentre os 
jovens que vieram até Luján, estão catequis-
tas, coordenadores da pastoral social e uni-
versitária, aspirantes a se tornarem irmãos 
maristas, voluntários que realizam trabalhos 
em comunidades indígenas, etc. Uma rique-
za que nos convida a termos esperança. Um 
grupo de pessoas maduras, colaboradoras, 
que se entregaram ao trabalho que abraça-
ram. São pessoas festivas e alegres.

Na avaliação, os jovens sublinharam de 
modo especial a presença e a proximidade 
de todo o Conselho geral, com o Superior 
geral à frente, em meio aos jovens.
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Curso para Animadores Maristas
Estudo do Patrimônio Espiritual Marista na 
Província de Sidney

Conflito na região dos Grandes Lagos
República Democrática do Congo

No domingo, dia 28 de se-
tembro de 2008, vinte parti-
cipantes, sendo oito irmãos 

maristas e doze leigos (senhores e 
senhoras), iniciaram um encontro de 
estudos, centrado na vida do Funda-
dor. Foi um curso intensivo de cinco 
dias, para os que têm a responsabi-
lidade de animar a missão marista, 
tanto na Província quanto em nível 
local. Foi realizado no “El Hermitage” 
do Sul – Mittagong e os participantes 
provieram de todas as regiões da Pro-
víncia de Sidney (Nova Gales do Sul, 
Queensland e o território da capital 
australiana), do Distrito de Melanésia 
(Bougainnville), além de seis pessoas 
da Província de Nova Zelândia. O 
programa foi orientado pela Equipe 
Provincial de Pastoral, da Província de 
Sidney, Austrália.

O objetivo do curso era de oferecer 
um estudo acadêmico e crítico da 

vida de Marcelino Champagnat, do 
contexto da época e do lugar em 
que nasceram os Maristas, as origens 
e influências da espiritualidade de 
Marcelino, seus escritos e sua visão 
de educador cristão. Os participantes 
sentiram-se inspirados pela profunda 
sabedoria e intuição do conferencis-
ta, o Ir. Michael Green, FMS, Diretor 
do Colégio ‘St. Augustine de Cairns’, 
que dirigiu, no ano passado, um cur-
so de cinco meses sobre o patrimô-
nio espiritual marista, em Roma, para 
irmãos de língua inglesa.

Eis alguns comentários do participan-
tes:

“Encontro muito informativo. Apre-
sentado com paixão, conhecimento 
e um entusiasmo contagiante” (Ma-
ry Kirk, diretora do Ensino Religioso, 
Colégio Marcelino de Auckland, Nova 
Zelândia.

“Foi uma verdadeira graça. Um dos 

cursos mais interessantes e informati-
vos de que participei. As palestras do 
Ir. Michael foram apresentadas com 
muita clareza e muito bem preparadas. 
O curso foi um presente” . (Ir. Kevin 
Blyth, Equipe Provincial de Pastoral, 
Drummoyne)

“Tudo foi incrível! Os conteúdos 
muito bem preparados, documentados 
e explicados com entusiasmo, inspi-
ração e sabedoria.” (Carmel Luck, As-
sistente do diretor – Colégio Marista de 
Canberra, ACT)

Durante o mês passado, pelo 
menos 100.00 pessoas tiveram 
que transferir-se, na província 

de Kivu do Norte (R. D. do Congo), por 
causa do aumento das hostilidades 
entre as forças do exército da R.D. do 
Congo e os rebeldes leais ao general 
Laurent Nkunda. Os conflitos signifi-
cam uma evidente violação do acordo 
de cessar-fogo, assinado no mês de 
janeiro último, em Goma (capital de 
Kivu do Norte) pelo governo congo-
lês, o CNDP (Congresso Nacional para 
a Defesa do Povo) e outros 21 grupos 
armados e ativos, no leste do país.

A “Rede pela Paz no Congo” (Congo 
Peace Network), formada por vários 
Institutos religiosos que trabalham 
em Kivu, fez um manifesto pedin-
do uma intervenção significativa da 
comunidade internacional. Afirmaram 
que a luta continua, mesmo com a 
presença das tropas da missão das 
Nações Unidas no Congo (MONUC) e 
as do Programa Amani, assinado em 
2006. 

O Instituto marista mantém duas co-
munidades, na região: uma em Bo-
bandana e outra em Goma, aten-

dendo obras educativas nessas duas 
cidades, além de Nyangezi. Todos 
os Irmãos estão bem, mesmo se, em 
conseqüência do conflito, recente-
mente os Irmãos da comunidade de 
Bobandana tiveram que transferir-se 
para Goma.

Convidamos toda a família marista a 
permanecer em comunhão com essa 
sofrida região congolesa e a rezar pela 
paz e pela justiça, com uma lembran-
ça especial para as crianças e jovens, 
muitas vezes vítimas inocentes de 
todos os conflitos.
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Beatificações do Ir. Bernardo e 
do grupo de Laurentino, Virgílio 
e 44 outros coirmãos mártires
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No dia 21 de outubro de 2008, fui à Secretaria de Estado 
do Vaticano para retirar os dois Breves Apostólicos das 
Beatificações do Irmão Bernardo, e do grupo de Lauren-

tino, Virgílio e 44 outros coirmãos mártires. Foi um momento 
de alegria para o Postulador e também para toda nossa família 
marista, ainda mais, considerando que a acolhida na Secretaria 
de Estado foi extremamente cordial.

Em si, este fato poderia ter uma importância secundária se 
ele não nos recordasse nosso ideal de santidade, mediante a 
acolhida do amor de Deus e a acolhida do homem, no amor, 
no serviço e no dom de si. Nosso Fundador no-lo havia dito: « 
Tornar-se Irmão é comprometer-se a ser santo! »

Os dois Breves apostólicos lembram também a convicção e a 
certeza de que nossa santidade marista é grande, densa, quo-
tidiana: O sorriso de uma criança, a acolhida que lhe é feita, 
sua inteligência que se expande, as chances de vida que lhe 
são entreabertas, o anúncio de Cristo aos jovens; a santidade 
marista se manifesta em mil gestos, nuances, na fidelidade, na 
paciência e nas qualidades tipicamente nossas de simplicidade, 
num clima marial que oferece aos jovens o coração, a inteli-
gência e o gênio da Mãe de Jesus. A santidade de nossa vida 
é infinitamente mais do que aquela que, em nossos modelos 
maristas, queremos seja reconhecida pela canonização. Mas 
esses, nossos Irmãos, estimulam-nos a vivê-la no quotidiano.

O Breve de beatificação é o último ato que conclui todos os 
passos feitos para chegar à beatificação: Processo diocesano, 
Processo romano, Decreto sobre o martírio, Cerimônia da be-
atificação.

Apresenta-se sob a forma de 
um livro branco, com capa 
de cor creme, confeccionada 
em pele. O livro contém bre-
ves biografias dos mártires, as 
circunstâncias históricas do 
martírio e lembra o caminho 
que a causa percorreu até a 
beatificação.

Tudo isso é escrito à mão, 
impecável, com os traços for-
tes e suaves que conhecemos 
quando a pena nº12 e o tin-
teiro ainda estavam na moda. 
O texto está escrito em latim, em páginas de pergaminho de 
cor creme suave. O todo se apresenta como um trabalho de 
alta qualidade.

É um ato apostólico, isto é, do próprio Papa, com o nome de 
Bento XVI iniciando o texto da primeira página. Conclui com a 
assinatura do Secretário de Estado, Sua Eminência, o cardeal 
Tarcísio Bertone. O segundo grupo dos mártires da Espanha 
- aquele do Ir. Crisanto e mais 66 Irmãos e dois leigos - está a 
caminho da beatificação.

Hoje, é através de nós, irmãos e leigos maristas, que a santi-
dade de nossa família se torna real, nos gestos de verdadeira 
humanidade e na centralidade do Senhor Jesus, em nossas 
vidas.

Breve apóstolico da Beatificação

colégios maristas e direitos das crianças na Grécia

De 6 a 10 de outubro, o Ir. Cé-
sar Henríquez, do FMSI Onlus 
(Fondazione Marista per la So-

lidarietà Internazionale, a organização 
marista sem fins lucrativos destinada 
à solidariedade), visitou as escolas 
maristas da Grécia e encontrou estu-
dantes e professores, com o objetivo 
de apresentar a fundação e falar a 

respeito dos direitos das crianças, ilus-
trando o trabalho que o Instituto está 
realizando em Genebra em defesa dos 
direitos da infância.

O Ir. César Henríquez foi designado há 
três anos como o defensor oficial da 
FMSI Onlus, a organização sem fins 
lucrativos do Instituto, que herdou do 

BIS o mandato de prosseguir a mis-
são dos Irmãos Maristas neste setor, 
de maneira institucional e no âmbito 
internacional. Ele é um dos repre-
sentantes dos Irmãos Maristas junto 
aos organismos das Nações Unidas e 
outras entidades internacionais que 
trabalham em Genebra na defesa dos 
direitos das crianças.
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México Central prepara o Capítulo 
geral com os jovens
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A casa marista do Instituto Queretano 
San Javier, durante os dias de 19 a 21 
de setembro, foi o coração, a alegria 

e o entusiasmo dos jovens participantes 
da Pastoral da juventude da província do 
México Central. Cerca de 130 jovens, que 
coordenam e acompanham os grupos de 
estudantes das escolas secundárias e dos 
colégios da província, estiveram partilhan-
do, ouvindo os testemunhos e aprendendo 
com as diversas maneiras de trabalho de-

senvolvido em cada comunidade educativa. 
Eles estiveram recebendo orientação sobre 
o papel do acompanhador e do coorde-
nador, assim como refletindo sobre os 
caminhos da Pastoral da juventude no con-
tinente americano e os frutos do encontro 
realizado recentemente em Lima, no Peru. 
Eles foram convidados a tornar realidade o 
projeto que tem como lema “Vamos lá onde 
estão os jovens”.

Um dos momentos 
mais significativos 
do encontro foi a 
explanação sobre 
o 21° Capítulo ge-
ral marista, onde 
ficamos conhecen-
do detalhes de sua 
preparação e de co-
mo se realizará em 
setembro de 2009. 
O melhor de tudo, 

no entanto, foi a palavra concedida aos 
jovens, deixando que expressassem seus 
sentimentos, participando da consulta para 
o Capítulo. Foram organizados trabalhos 
segundo os níveis de ensino, para que fos-
sem revistas e planificadas as atividades do 
ano escolar recém iniciado.

Estes foram dias de partilhas, de apren-
dizado, de avaliações, para cantar e para 
oferecer todas as nossas atividades na ce-
lebração final, simbolizadas em uma árvore, 
onde estavam dependurados os nossos 
projetos, que nos recordavam os passos 
que Champagnat e os irmãos deram ao 
longo da história. Tudo isto nos animou a 
nos unirmos em oração a todos aqueles 
espalhados pelo mundo, que estão em 
processo de preparação do Capítulo geral e 
também pelo encontro com os jovens que 
trilham seus caminhos com a Pastoral da 
juventude na província do México Central.

Encontro dos jovens coordenadores da Pastoral da juventude

47 irmãos maristas mártires na Espanha
6 de novembro: memória litúrgica

Qual é a lição que tiramos nós, 
hoje, da vida e da morte des-
ses Irmãos? A primeira: nos-

sos irmãos eram educadores e pro-
fessores, no sentido pleno da palavra. 
Ensinavam com o exemplo de suas 
vidas.

Em segundo lugar, através de sua vida 
e morte, ensinam-nos o valor da re-
conciliação, já que, para ser mártires,  
precisavam primeiramente perdoar  
àqueles que lhes tiravam a vida.  

Os mártires  são perigosos. Não, por 
sua crença, porque também os de-

mais têm crenças. Sim, porque estão 
dispostos para passar à ação, devido a 
suas crenças. Todos sabiam muito bem 
que o Evangelho não significa muito, 
se não for visibilizado nas palavras 
e ações  daqueles que o consideram 
seu.

A vida é um dom precioso. Temos ape-
nas uma, e compõe-se de um número 
limitado de anos. A vida nos é dada 
gratuitamente, para fazermos dela o 
quisermos; a duração de seus dias, po-
rém, não cabe a nós determiná-la. 

Ir. Séan Sammon - 27/10/2007


