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Um século de história contida em 31 volumes

Asaída de nossos Irmãos da França, 
no fim do século XVIII e começo 
do século XIX - dispersados pelas 

mais diversas regiões do mundo - au-
mentou a distância geográfica de muitos 
deles em relação à Casa geral. Por isso, 
em vários Capítulos gerais, sentiu-se a 
necessidade e manifestou-se o desejo 
de criar um instrumento de comuni-
cação periódica que servisse de vínculo 
comum, entre todos os membros do 
Instituto.

A Circular do Irmão Estratônico, em 
11 de novembro de 1908, anuncia sua 
criação: “No dia 1° de janeiro, começará 
a publicação de nossa revista de família, 

com o nome de ‘Bulletin de l’Institut 
des Petits Frères de Marie’”. E, pouco 
depois, considerava ser este um obje-
tivo ambicioso: “Será a crônica oficial 
do Instituto, o fiel guardião de nossas 
tradições, de nosso espírito, de nossos 
trabalhos e de tudo o que de interessan-
te acontece entre nós, de modo que, se 
mais tarde, assim o espero, for empre-
endido o trabalho de escrever a história 
da Congregação, os encarregados de 
escrevê-la possam encontrar em suas 
páginas todo o necessário para torná-la 
completa e instrutiva”.

Hoje, ao abrirmos suas ricas páginas, 
observamos a variedade e a riqueza dos 
conteúdos, a adaptação que os irmãos 
encarregados de imprimi-las fizeram pa-
ra lançar mão das melhores técnicas grá-
ficas. É interessante observar o cuidado 
com que apresentam a primeira página, 
impressa  em cor alternativa ao preto, 
a combinação das primeiras fotos, ou 
mesmo, a primeira página em quatro 
cores. Perlustrando os conteúdos que 
oferece a edição digital do índice dos 31 
volumes, é observável a variedade dos 
temas, os conteúdos de vida espiritual, 
de pedagogia ou de história das casas, 
obras e Províncias, de estatísticas e ma-
pas. A informação através de fotografias 
permitiu que, nos arquivos gerais de 
Roma, se conserve importante material 
gráfico utilizado para confeccionar as 
páginas do Boletim.

Em sua história centenária, fo-
ram editados 222 números que 
ocupam as prateleiras de nos-
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sas bibliotecas, encadernados em 
31 volumes. O volume 31 encerra os 
números publicados de 1978 a 1984. 
Em 1962, alterou-se o formato para 
uma apresentação maior do que 
aquela proposta, desde o primeiro 
número. Iniciou-se a publicação nas 
quatro línguas oficiais do Instituto, 
embora paulatinamente. Desde nov-
embro-dezembro de 1972 até junho 
de 1985, editou-se um noticiário ma-
rista mimiografado, com o nome de 
FMS. Nesses 13 anos, foram publi-
cados 60 números. Em nome da Co-
missão do Patrimônio, o Irmão Louis 
Richard foi encarregado de informa-
tizar a coleção dos Boletins (Bulletin 
de l’Institut) para disponibilizá-los 
na página web. Está atualmente no 
nº35, Tomo IV.

Em l986, o Conselho geral nomeou 
uma “Comissão de Publicações e 
comunicação”, integrada pelos Ir-
mãos Yves Thénoz, Secretário geral; 
Richard Dunleavy, Conselheiro geral; 
Jean Dumortier, editor de “Presen-
ce mariste”; Ignácio Pérez, Diretor 
da ‘Editora Luis Vives’ e Antonio 
Sancamillo, da Itália, para definir as 
características da informação que 
o Conselho geral deveria enviar ao 
Instituto. Concluídos os trabalhos, 
decidiu-se publicar um nova revista 
periódica que fosse uma    síntese e 
meio-termo entre as considerações 
ou trabalhos amplos e profundos 
do Boletim e um noticiário marista. 
Surgiu assim ‘F.M.S. Mensagem’ que, 
atualmente, dá continuidade ao “Bu-
lletin de l’Institut”.

Após três anos de pouca informação, 
em janeiro de 1988, apareceu o pri-
meiro número de ‘FMS Ecos’ que 

circulou até 1999. A partir desse ano, 
apareceu outra publicação, orienta-
da prioritariamente aos leigos, com o 
nome de ‘ECOS Maristas’; conheceu 
49 números, sendo suspensa sua pu-
blicação em 2005. A difusão de no-
tícias mediante a página web, exigiu 
outras políticas de comunicação no 
Instituto. Hoje, ‘Notícias Maristas’, 
semanalmente oferece os destaques 
do mundo marista.

Este aniversário traz satisfação por-
que a iniciativa, tomada um dia pelo 
Conselho geral, para responder a 
necessidades concretas do Instituto, 
evoluiu, lançando mão das novas 
tecnologias de comunicação, surgi-
das no correr dos anos.

As palavras que o Papa dirigiu aos 
dirigentes e técnicos da Rádio Vati-
cano e do Centro Televisivo Vatica-
no, antes do Natal de 2008, podem 
ser aplicadas à realidade de nosso 
Instituto: “A internet convoca hoje 
para uma integração sempre cres-
cente da comunicação escrita, so-
nora e visual, e desafia, portanto, a 
ampliar e intensificar as formas de 
colaboração, entre os meios de co-
municação que estão ao serviço da 
Santa Sé”. E, em nosso Instituto, ao 
serviço do Instituto. Os que prestam 
o serviço de informação ao Instituto 
sentem-se confortados com as pala-
vras de encorajamento que o pontí-
fice dirigia a seus colaboradores, no 
Vaticano. “Não os assuste a modesta 
realidade de vossa estrutura fren-
te ao tamanho das tarefas. Muitas 
pessoas, graças a vosso trabalho, 
sentem-se mais próximas ao coração 
da Igreja”. E do Instituto, acrescenta-
mos nós.

La Valla - 2 janeiro 1817

Um grupo de 55 participantes, do-
centes e não-docentes, fraterni-
dades e irmãos, dos cinco países 
de nossa Província, viveram pelo 
sexto ano consecutivo a experiên-
cia FORMAR (Curso de formação 
marista). Planejado para aprofundar 
elementos fundamentais da espiri-
tualidade marista, constitui um mo-
mento básico para o conhecimento 
de Champagnat e do carisma ma-
rista. A comunidade assim formada 
vive, durante 16 dias em regime 
de internato, experiências que vão 
além da teoria. FORMAR pretende 
ser um espaço de comunhão entre 
leigos, leigas e irmãos, para refletir 
sobre os caminhos de crescimento 
pessoal e marista. O encontro de 
várias nacionalidades e diferentes 
perfis individuais, de idades e cultu-
ras, oferece a possibilidade de um 
rico e diversificado intercâmbio en-
tre os participantes. A acolhida das 
comunidades educativas de El Sal-
vador e Guatemala (sedes rotativas) 
ajuda-nos a identificar a diversidade 
da vida marista e de sua missão. 
Depois dessa experiência, os parti-
cipantes se sentem confortados e 
fortalecidos em sua vocação. Atual-
mente, 38% dos professores de nos-
sos centros fizeram a experiência e 
há condições para implantar o nível 
II do aprofundamento.

'Formar'
caminhos de crescimen-
to pessoal e marista
Guatemala
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Curso de Terceira Idade - Manziana
8 janeiro de 2009 Notícias Maristas

Outubro - dezembro de 2008 

Ahistória dos discípulos de 
Emaús, do Evangelho de Lu-
cas, é uma grande metáfora 

da nossa experiência de renovação. 
Nosso grupo começou sua viagem 
partilhando as histórias pessoais e 
valorizando nossas experiências e 
personalidades. Um por um, muito 
comprometido com o processo, ex-
perimentou desde o começo fortes 
laços de fraternidade. Éramos qua-
torze Irmãos maristas e cinco maria-
nistas, reunidos para esse caminho 
de renovação com a equipe diretiva, 
formada pelos Irmãos Barry Burns e 
Antoine Kazindu; nosso capelão, o 
Pe. marista Desmond Hunt, e ecô-
nomo, o Ir. José Descarga.

Excelentes conferencistas nos oferece-
ram boa informação sobre  Transição 
para a Terceira Idade, o Reino de Deus, 
a Oração e a Espiritualidade, a Igreja, 
a Eucaristia, Maria em nossas vidas, 
Opções do coração, Bem-estar e pro-
blemas de saúde.

Fizemos uma peregrinação de nove dias 
à França, onde nos encontramos com 
o espírito e a fé de nossos fundadores 
e a sociedade em que viveram. Irmãos 
do lugar, repletos da historia e do ca-
risma de nossas Congregações, nos 
proporcionaram um grande enriqueci-
mento sobre nossa herança. A partilha 
entre os membros do grupo acresceu 
ainda mais nossa experiência.

Fizemos também visitas mais breves a 
lugares santificados como Assis e Su-
bíaco, proporcionando-nos maior com-
preensão e inspiração sobre o espírito 
de São Francisco, de Santa Clara e São 
Bento. A alegria da experiência de nos-
sa comunidade também se nutriu com 
visitas à nossa Casa geral, em Roma, 
e com uma audiência do Santo Padre. 
Desfrutamos bem dos lugares turísticos 
de nossa área e alegramos com música 
e cantos os nossos companheiros de 
mesa, em restaurantes onde comemos.

Desde o início de nossa caminhada, 
aprofundando o sentido de nossas vi-
das e os apelos do futuro, Jesus esteve 
presente em nossa comunidade. Com 
as apresentações e as experiências, Ele 
foi abrindo suavemente nossos olhos 
e nossos corações. Provamos o amor 
incondicional de Deus, pedindo-nos a 
abertura dos corações. A Eucaristia foi 
o centro de nossas vidas, testemun-
hando a Boa-nova do Reino de Deus. 
Compreendemos melhor o papel de 
Maria e seu lugar central na Igreja. Essa 
Igreja mariana que não julga, mas ali-
menta, é mais própria para dar as boas-
vindas aos que não são católicos nem 
cristãos. É a nova imagem da Igreja que 
nossos fundadores imaginaram, quan-
do começaram a Sociedade de Maria.

Para a Eucaristia da ação-de-graças, 
escolhemos a narrativa da viagem a 
Emaús, segundo São Lucas, porque 
descreve a nossa experiência.

Partilhando nossa própria história, 
reconhecíamos laços de um comum 
compromisso e nos sentíamos co-
munidade ou fraternidade de pes-
soas únicas, capazes de envolver 
todo nosso coração nesta viagem. 

Jesus estava em nosso meio quando 
tentávamos apreciar a oportunidade 
oferecida, nessa idade de transição de 
nossas vidas. Por meio dos conferen-
cistas e das experiências de peregri-
nação, Jesus nos dava uma percepção 
do Deus que nos ama incondicional-
mente e deseja fazer conhecer seu 
plano para cada um de nós; por outra, 
a viagem que nós devemos fazer. 

Cada Sociedade fez peregrinações aos 
lugares significativos, na história de 
nossas fundações, na Espanha e na 
França. A competência e o profundo 
compromisso dos guias locais ajuda-
ram-nos a assimilar o espírito de nos-
sos fundadores e a sociedade em que 
viveram.

Como a Maria, é-nos pedido que per-
mitamos Deus viver em nós. E que, 
por meio de nós, possa testemunhar 
seu amor no mundo. A Eucaristia é o 
centro de nossas vidas porque cen-
traliza nossa vida na ação de Cristo, 
glorificador do Pai. Maria, nossa Mãe, 
alimenta a vida de Deus em nós: está 
ativamente presente no Calvário e no 
altar, acolhendo-nos, em São João, 
como seus filhos. 
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Aconclusão da ‘desconstrução’ e o começo da 
reconstrução – duas etapas articuladas na trans-
formação da casa de Notre-Dame de L’Hermitage, 

berço dos Irmãos maristas, foram assinaladas, ontem de 
manhã, por um gesto simbólico.

Dom Dominique Lebrun, bispo de Saint-Etienne, e o Irmão 
Xavier Barceló, superior provincial, deram um golpe de 
picareta no coração da rocha, na mesma paisagem que 
Marcelino Champagnat escolheu, em 1824, para construir 
sua obra. Sim, desde o começo do ano, este vasto can-
teiro de obras, que deverá continuar até o fim do ano que 
vem, vai transformar a vocação deste lugar.

Mais aberta ao mundo, a casa de Notre-Dame de 
L’Hermitage será destinada - com um comunidade per-
manente de umas doze pessoas - a ser local de acolhida e 
de formação. O Ir. Xavier Barceló sublinhou a importância 
desta obra para o futuro, sem perder de vista a dimensão 
histórica dos lugares porque muitos detalhes, como o 
quarto ocupado por Marcelino Champagnat, lembram sua 
presença. Tanto Philippe Kizirian, prefeito, quanto Dom Do-
minique Lebrun enalteceram a importância desta transfor-

mação com o objetivo de devolver ao lugar toda sua força 
de irradiação espiritual para o mundo.

Foi feita uma apresentação incluindo os dados técnicos do 
projeto, explicados pelo arquiteto catalão Joan Puig-Pey, co-
rroborado por seus colegas Jaume Pujol, Stéphane Roulleau 
e Yves Poncet.

Fraternidades da Província Mediterrânea 

Nos dias 6 e 7 de dezembro 
de 2008, as Fraternidades do 
Movimento Champagnat da 

Família Marista, no âmbito da Província 
Mediterrânea, realizaram seu primeiro 
encontro provincial, desde a reestrutu-
ração. Reuniram-se no Colégio Marista 
da cidade de Granada em torno de 150 
pessoas (120 adultos e 30 crianças e 
adolescentes).

Foram dois dias para partilhar a vida 
que anima as 26 Fraternidades exis-
tentes na grande Província Medite-
rrânea. Pudemos escutar-nos uns aos 
outros, trocar experiências e sonhos 
e ouvir algumas pessoas que nos 

animaram a perseverar nessa camin-
hada, projetando nosso futuro com 
esperança e entusiasmo. O Ir. Pau 
Fornells – Diretor do Secretariado dos 
Leigos do Instituto – expôs-nos uma 
realidade que vai surgindo no mundo 
marista e que nos encorajou a pen-
sar o futuro que já se faz presente: 
“recriar o carisma marista lá onde es-
tamos”. Os fraternos de Badajoz nos 
animaram com sua bonita experiên-
cia. Chema Pérez Soba também nos 
ajudou com sua experiência de vida 
fraterna, na Província Ibérica; fez-nos 
vislumbrar um futuro fagueiro para o 
MChFM: a importância do irmão para 
viver e crescer. 

Um encontro de crescimen-

Um golpe de picareta no coração da rocha
Gesto simbólico em Notre-Dame de L’Hermitage 


