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Novidades

Causas em estudo

Como postulador devo reconhecer 
que, cada vez que estudo algum 
processo de nossos santos maristas 

e me é possível conhecê-lo em sua inti-
midade, a primeira repercussão se dá no 
coração. No coração nascem os sentimen-
tos de admiração, de gratidão, o convite à 
imitação e a constatação de que a santida-
de é muito mais comum do que se pensa. 
O desejo também de que nossos Irmãos 
mártires ou confessores sejam conhecidos 
pela família, pelos Irmãos e Leigos ma-
ristas: ela ganharia em força apostólica e 
espiritual.

Em breve, será publicado um opúsculo 
sobre o grupo de mártires do período 
dos Boxers, junho a agosto de 1900, na 
China. Essa causa é muito particular e 
bem no sentido daquilo que os cristãos 
de hoje querem. Entre os 850 mártires 
dessa causa, o maior número é largamente 
constituído por leigos: homens, mulheres, 
crianças, um pequeno número de campo-
neses e operários. Esse grupo de mártires 
representa o caso do povo de Deus fiel ao 
Senhor, até o sangue. Sem dúvida, há tam-
bém, entre eles, sacerdotes e religiosos: 
três padres Lazaristas, quatro Irmãos ma-
ristas, uma dúzia de Irmãs chinesas. Mas, 
a maioria é constituída de pais, de mães, 
de avós, de famílias inteiras exterminadas, 
simplesmente, por não terem aceitado 
oferecer incenso aos ídolos tradicionais. É 
o povo de Deus que se mostrou forte e fiel 
na perseguição.

Essa publicação é uma exceção porque 
a postulação segue atualmente a política 

de não publicar sob a forma de livros, 
mas de dar a conhecer os documentos 
na internet. Em nossa página web podem 
encontrar muitas informações sobre os 
Irmãos Francisco, Alfano, Basílio, nossos 
mártires da China, da Espanha, da África. 
Os últimos documentos assim publica-
dos são "Nossos modelos de santidade 
marista" (informação sobre cada uma de 
nossas causas), e "O Irmão Crisanto e seus 
67 companheiros mártires". Muitas infor-
mações e celebrações podem encontrar 
nessa página, na rubrica: "Nossos santos 
maristas". É uma mina de informações, 
particularmente úteis para os Irmãos que 
trabalham na área da formação.

Ir. Giovanni Bigotto
 Postulador
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Movimento Champagnat
Nova Fraternidade Marista do MChFM em Santa Catarina

Retorno sobre um convite já feito: de 
todas as nossas causas, aquela que 
sinto mais madura para uma beatifi-
cação é a do Irmão Francisco. Ele não 
deixa de dar sinais nesse sentido. Por 
isso, não hesitemos em confiar-lhe 
nossos doentes e de pedir-lhe que tor-
ne forte, generosa e audaciosa nossa 
própria vida apostólica marista.

Apresentando o grupo dos mártires do 
Ir. Crisanto, mortos na Espanha, duran-
te a perseguição de 1936-39, eu dizia 
que eles eram os mais próximos de 
uma beatificação. Enquanto mártires, 

isso é verdade; eles não necessitam de 
um milagre. A causa deles espera, há 
nove anos, pelo estudo dos teólogos, 
cardeais e bispos. O período médio 
de espera é de 12 a 15 anos. É razo-
ável vê-los beatificados em torno de 
2015-2017. Poderia ser uma beatifica-
ção do segundo centenário de nossa 
fundação.

Continuam muito animadas as causas 
do Ir. Basílio, em Guadalajara, México, 
e do Ir. Henri Vergès, em Alger, na Ar-
gélia. Trata-se de dois Irmãos Maristas 
bem presentes em nossa memória afe-

tiva. São próximos a nós, viveram entre 
nós, forjaram sua santidade, em nosso 
contexto histórico. Eles nos ensinam 
que a santidade é de nossos dias.

De todo esse trabalho da postulação, 
o mais importante é ajudar-nos a dar 
alguns passos a mais rumo à santidade 
ou, simplesmente, de colocar o Se-
nhor, ainda mais, no centro de nossas 
vidas, bem como a missão de “torná-lo 
conhecido e amado”.

Ir. Giovanni Bigotto
Postulador

No dia 9 de março nasceu a 
fraternidade marista caçula 
do Movimento Champagnat 

da Família Marista da Província Ma-
rista do Brasil Centro Sul. É a Fra-
ternidade “L’Hermitage” da cidade 
de São Bento do Sul. Nessa cidade 
catarinense os Irmãos Maristas es-
tiveram durante mais de 50 anos e 
depois alugaram o prédio ao gover-
no estadual; continua sendo hoje 
um dos colégios mais conceituados 
dessa cidade pela sua qualidade de 
ensino. Podemos dizer com toda 
certeza e alegria: é o autêntico co-
légio querido por Champagnat por 
ser gratuito e de qualidade.

A idéia da fundação de uma Fraterni-
dade nessa cidade, mesmo não tendo 
uma Comunidade de Irmãos, brotou 
do coração da diretora geral do colé-
gio, Zuleika Maria Sousa Voltolini e da 
Assessora da direção, Ariane Lisete 
Hinke quando tiveram a graça de fazer 
o curso Hermitage que aprofunda o 
Patrimônio Espiritual Marista. A idéia 
de fundar uma Fraternidade consoli-
dou-se pela convicção de ambas de 
que o MChFM seria o espaço privile-
giado para tornar vivencial todo cabe-
dal acadêmico assimilado durante o 
referido curso.

Com alegria a coordenação provin-
cial do MChFM, na pessoa do Irmão 
Joaquim Panini, atendeu o pedido de 
ambas para celebrar com elas e as 
11 pessoas que aderiram à idéia de 
formar a Fraternidade. Marcada a data 
de 9 de março para o dia da fundação, 
os Irmãos João Batista Pereira, Cele-
dônio Cruz e Joaquim Panini, assim 
como Moacir Leandro Camillo, Assis-
tente Provincial do MChFM e Márcio 
Marangon viajaram para São Bento do 
Sul para participar desse evento tão 
significativo.

O ato de fundação da Fraternidade 
teve início às 14 h. todos em frente às 
estátuas da Boa Mãe e de São Marce-
lino, rodeados pelos "cinco evangeliza-
dores" do Ir. Panini, que os leva consigo 
há mais de 25 anos. Após a apresen-
tação de todos, foi lida a carta do 
Irmão Dávide Pedri, provincial, da qual 
extraímos as seguintes palavras: “Com 
minhas saudações e imensa alegria 
venho felicitá-los porque, como Maria, 
souberam dar um “sim” generoso ao 
convite do Espírito Santo para fun-
dar uma Fraternidade do Movimento 
Champagnat da Família Marista nesta 
linda cidade de São Bento do Sul. Inte-
gram-se, deste modo, às quinze Frater-
nidades existentes na nossa Província, 

às 190 da América Latina e às 285 
do mundo marista”. Na mesma carta, 
relembrou que o MChFM é extensão 
da Comunidade dos Irmãos e que co-
mo os Irmãos não estão mais em São 
Bento do Sul, determinou que a “Co-
munidade referência”, para a nova Fra-
ternidade, será a Residência Provincial 
que para representá-la, junto à nova 
Fraternidade, delegava o Irmão Celedô-
nio Cruz, que será, sempre que puder, 
“a presença discreta e testemunhal de 
Champagnat”. Foi também lida a carta 
da coordenação provincial do MChFM 
assegurando à nova Fraternidade todo 
apoio e lembrando as belas palavras 
do Ir. Charles Howard, ao apresentar o 
Projeto de Vida do MChFM: “ Constitui 
uma benção e uma alegria para nós Ir-
mãos e Leigos, sentir-nos chamados a 
compartilhar nossas riquezas comuns 
e viver juntos uma vida espiritual e uma 
aventura apostólica apaixonante”.

A seguir foi vivenciado o momento 
principal da fundação: entrega pelos Ir-
mãos presentes, do PROJETO DE VIDA 
DO MChFM, que será para os membros 
da nova Fraternidade o que as Consti-
tuições são para os Irmãos. A seguir 
foi lida a apresentação do Projeto de 
Vida, texto maravilhoso do Ir. Charles 
Howard.
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L’Hermitage: 
nova meta realizada
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Segundo o “espírito de L’Hermitage”

No dia 29 de março foi dado um 
novo passo na “renovação 
do espírito de L’Hermitage”, 

proclamada pelo Ir. Seán Sammon, 
na Conferência geral de Sri Lanka 
2005. A reforma das estruturas físi-
cas de nossa ‘Casa-mãe’ – sinal des-
sa renovação espiritual - recebeu o 
beneplácito e a aprovação das com-
petentes autoridades civis francesas; 
a casa foi considerada habitável e 
aprovada oficialmente para acolher 
os milhares de peregrinos que dela 
vão valer-se, nos próximos anos. (Re-
cebeu o “Habite-se”, em linguagem 
brasileira).

Deixemos que Joan Puig-Pey, arquiteto 
responsável pela reforma e reconstru-
ção, nos dê suas impressões sobre 
essa notícia:

“Tenho a imensa alegria de poder partilhar 
com vocês esta notícia singular. Quanta 
alegria, depois de tantos esforços e dificul-
dades! A verificação final de hoje, com todas 
as comissões que houve e há, concedeu-nos a 
aprovação máxima com um ‘Excelente”.

Os bombeiros, inclusive, elogiaram a arqui-
tetura…

O espaço, a luz e os materiais… a beleza: 
tudo a serviço da pessoa. Motivos para fazer 
ressoar a sensibilidade que todos nós, ma-
ristas, cultivamos em nosso interior. Poucos 
acreditavam que isso fosse possível. Apenas os 
mais ‘loucos’… como Marcelino.

Hoje, a Casa-mãe - Notre Dame de 
L’Hermitage - pode, oficialmente, voltar a 
acolher as pessoas. É bem verdade que ainda 
temos algumas semanas de retoques e aca-

bamentos; entre outros, reconstruir o novo 
“historial” e colocar tudo em marcha… Em 
todo caso, hoje, o sonho se converteu em bela 
realidade!

Nesta tarde de primavera, experimento mais 
uma vez que a fé remove montanhas; que os 
sonhos e os projetos mais audazes são reali-
zados, quando neles cremos e nos envolvemos 
com todas as nossas forças; quando nos ena-
moramos apaixonadamente do que somos e 
fazemos; quando somos inconformados, cria-
tivos no trabalho e encontramos companheiros 
de estrada que compartem o risco de ir até o 
fim. Nossa força é a do Deus das pequenas 
coisas, o de Elias, de Maria, Marcelino… o 
'Abba' de Jesus!”

Esta redação se alegra com Joan e 
com todos os que trabalharam, nesses 
últimos anos, lado a lado, para poder 
colher esse reconhecimento “oficial” 
das autoridades francesas, passo ne-
cessário para a inauguração oficial a 
ser celebrada dentro de uns meses. De 
momento, a nova comunidade interna-
cional de L’Hermitage ocupa a casa, e 
os integrantes do Capítulo provincial 
de L’Hermitage (6-10 de abril) vão ser 
os primeiros peregrinos a usufruir das 
novas instalações.

Demos graças a Deus! Nossa Senhora 
de L’Hermitage, rogai por nós!

Os direitos da criança
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale (FMSI)

Nos dias 17, 18 e 19 de março, 
foi desenvolvida, no Colégio 
marista ‘San Leone Magno’, 

de Roma, uma semana cultural, em 
torno do tema “Os direitos da crian-
ça”. A “Semana cultural” é uma ini-

ciativa promovida, anualmente, pela 
Associação dos Ex-alunos “São Leão 
Magno”, em colaboração com o dire-
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Brasil Centro-Sul
Difusão do documento “Em torno da mesma mesa”

A Província Marista Brasil Centro-
Sul começou a difundir o do-
cumento “Em torno de mesma 

mesa” e quis fazê-lo com um sinal 
que falasse por si da importância do 
acontecimento: começaram com os Ir-
mãos superiores de todas as comu-
nidades. Assim, no domingo, 21 de 
março, 22 Irmãos - “animadores de 
seus Irmãos” - se reuniram em Curitiba, 
Paraná, para aprofundar o documento 
sobre “a vocação dos leigos maristas 
de Champagnat”. Sérgio Luís Schons, 
leigo da Província do Rio Grande do Sul 
e membro da Comissão internacional 
que redigiu o documento, animou parte 
do encontro.

Em seguida, transcrevemos algumas das 
impressões manifestadas pelos Irmãos:

“Sinto alegria em ver um documento de 
fácil compreensão e com lógica literária. 
É diferente de outros documentos do 

Instituto, todos muito bons, porém, sem 
uma redação tão fluida). EM TORNO 
DA MESMA MESA terá chance de ser 
aprofundado de maneira integral com os 
leigos (e pelos leigos).”

“O documento é muito bom para os 
Irmãos. Abre caminhos. Ajuda no dis-
cernimento, no tratamento e no acompa-
nhamento dos leigos. Vem desafiar a nós, 
Irmãos, a abrir-nos a essa revelação dos 
tempos. Vejo que precisamos fazer dois 
movimentos: abrir mais nossas comuni-
dades para que os leigos venham a nós, 
e ir ao encontro do laicato marista onde 
ele estiver.”

“Senti uma fluência natural ao ler aos 
capítulos 1, 2, 3 e 4. Pareceu-me haver 
uma quebra desse ritmo redacional ao 
chegar no capítulo 5. Mas, de qualquer 
forma, o documento é muito bom.”

“Gostei muito do conteúdo do documen-

to... É sinal da presença de Deus no Ins-
tituto! Com todo o profetismo que traz, 
sabemos que o escrito não se realizará, 
plenamente, em curto prazo, mas senti o 
Espírito Santo nessas linhas.”

“É uma realidade muito nova para nós, 
Irmãos. Ouvir a expressão “vocacionados 
leigos” vai mexer com muitos de nós, 
nesta época em que tanto nos debate-
mos em atualizar a identidade do Irmão 
Marista. Por trás desse sentimento, sinto 
que ainda carregamos em nossas mentes 
o velho modelo hierárquico de Igreja. Nós, 
nossos pais, nossos avós, nascemos todos 
nesse esquema. Admitir que leigos se per-
guntem sobre sua vocação – tal como nós 
Irmãos – é admitir que o velho esquema 
de Igreja já não serve mais e é preciso 
olhar para a Igreja primitiva, onde as vo-
cações eram horizontais na compreensão 
da importância. É tudo muito novo e será 
preciso um tempo para madurar.”

tor Ir. Mario Meuti e os professores 
do Colégio, e prevê a realização de 
diversas atividades, envolvendo os 
estudantes, seus pais, associações, 
personalidades do mundo da cultura 
e do espetáculo.

Para animar a semana, neste ano, foi 
convidada a “Fondazione Marista per la 
Solidarietà Internazionale (FMSI), que 
contou com uma equipe coordenada 
por Angela Petenzi da FMSI e formada 
pelos irmãos Richard Carey, presidente 
da FMSI, Jim Jolley responsável pelo 
escritório da FMSI em Genebra, Agus-
tín Acevedo, Marcelo De Brito, Geor-
ge Fontana, Juan Miguel Anaya, Juan 
Carlos Villareal, Daniel Martín de Paz e 
por Dorotea Cinanni e Lucia Distefano, 
empregadas da Casa geral. A equipe 
organizou jogos, reflexões, dinâmicas, 
segundo as várias faixas de idade dos 
estudantes, sobre o tema dos Direitos 
da Criança.

Durante esses dias, era objetivo apre-
sentar o trabalho de defesa e formação 
sobre os direitos da criança que a Fun-
dação realiza, através de seu escritório 
em Genebra. O Ir. Jim Jolley explicou 
aos alunos a ‘Convenção sobre os 
Direitos da Infância’ e o empenho da 
FMSI, enquanto representante da Con-
gregação Marista, no apoio ao trabalho 
da ONU, para o controle e a defesa 
desses direitos. O Ir. Jim apresentou 
ainda aos alunos alguns projetos con-
cretos que os Irmãos Maristas realizam 
no mundo, para assegurar às crianças 
e aos jovens mais desprotegidos o 
acesso a melhores condições de vida e 
de instrução.

Na animação da semana participou 
também o valoroso grupo de jovens 
atores do Teatro 7, que preparou com 
as crianças e os rapazes alguns spots 
(mensagens breves) sobre os direitos 
da criança, utilizando várias técnicas 

teatrais como coreografias com mí-
micas, o “complaint choir” (coral de 
lamentos), etc.

A semana foi concluída com um espe-
táculo teatral no qual os estudantes 
representaram os spots, lembrando os 
principais direitos previstos na Con-
venção. Mas não foi a única perfor-
mance artística dos alunos. Deixaram, 
com efeito, como sinal do trabalho 
realizado, desenhos, murais, cartazes 
com frases significativas, acerca da 
ideia que se fazem dos direitos.

Agora o trabalho continua na sala de 
aula e já se pensa em novos encontros 
sobre o tema da solidariedade e da 
universalidade.

Para conseguir o programa das ativida-
des propostas e outra documentação, 
pode-se contactar a FMSI, no endere-
ço: solidar@fms.it.


