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Novidades Peregrinação uruguaia 
ao Hermitage

Uma grande experiência marista

As comunidades educativas maristas 
do Uruguai – Irmãos e Leigos – re-
alizaram de 14 a 19 de setembro 

uma peregrinação para os lugares maris-
tas, onde nasceu o sonho de Marcelino. 
Cinquentas peregrinos, fomos recebidos 
e acompanhados, durante esses dias, pela 
comunidade do Hermitage à qual agra-
decemos a hospitalidade e o espírito de 
família que nos fizeram viver nesses dias. 
O Hermitage, Rosey, Marlhes, La Valla e 
muitos outros lugares foram os centros de 
nossa experiência. Foi um tempo propício 
para impregnar-nos do marista, crescendo 
juntos na fé partilhada e na espiritualidade.

Eis algumas testemunhanças
 “A acolhida foi excepcional… e superou total-
mente minhas expectativas; volto com muita paz, 
muitas energias e uma grande inquietude de como 
tornar realidade o espírito de Marcelino, no Uru-
guai marista, especialmente entre os jovens.”
“É uma experiência única reviver o espírito de 
Marcelino e partilhar momentos com um grupo 
de pessoas que o têm como uma inspiração, como 
um modelo...”

“Desfrutei desta experiência, aproveitei cada mo-
mento, cada palavra, sinto-me parte desta his-
tória.”
“É uma experiência inesquecível pela riqueza, 
pela variedade de modos de conduzir-nos ao mais 
profundo de nosso ser e de nossa missão... Os so-
nhos são muitos; tenhamos a peito  conseguir que 
nossos corações ardentes contagiem aqueles que 
partilham conosco a missão e a vida.”
“Esta experiência me convida para um maior com-
promisso com a missão marista, com meus alunos, 
companheiros de trabalho e com minha família,”
 “Minha experiência é incrível… Sonho em poder 
participar na festa da vida, entre Irmãos e Leigos, 
Leigos e Irmãos.”
“Nos anos vividos e como ex-aluno marista, nunca 
imaginei poder viver tudo isso…. Retorno renova-
do, fortalecido em meu espírito de fé...”
“Pude encontrar-me com Deus em muitos momen-
tos e pude desfrutar da oração.”
“Aprendi muito sobre a vida marista, os primeiros 
Irmãos e sobre o carisma.”
“Levo comigo um grande sonho: que como pais 
de ex-alunos maristas nos comprometamos a 
ser verdadeiros leigos maristas, no mundo de 
hoje...”
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Pela primeira vez, os Irmãos Maris-
tas da província da Nigéria tive-
ram uma profissão de votos defi-

nitivos fora da região sudeste do país. 
Em torno de 32 irmãos, irmãs, padres, 
ex-alunos das escolas maristas e leigos 
participaram da solenidade na qual o 
Ir. Andemario Donaldson Ikpajombu 
fez a profissão de seus votos perpétu-
os, na Catedral de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, em Makurdi, Estado 
de Benue, Nigéria.

O sacerdote que presidiu a Eucaristia, 
padre Ortese Oliver, que é também o 
diretor acadêmico no seminário maior 

St. Thomas, de Makurdi, explicou em 
sua homilia ao povo de Deus a iden-
tidade dos Irmãos Maristas. Segundo 
ele, os Irmãos são humildes testemu-
nhas de Cristo: eles não pregam, mas 
vivem ativamente.

Os Irmãos vivem uma vida simples, 
sem ir ao púlpito para pregar; levam 
uma vida de testemunhas. Eles não 
estão nas manchetes dos jornais de 
circulação nacional, mas formam ci-
dadãos; os Irmãos fazem um bom 
trabalho, sem que seja noticiado. Para 
ele, um Irmão é alguém que escolheu 
dar uma resposta ao chamado de Deus 

de maneira mais humilde. Os Irmãos 
testemunham o Cristo de maneira rea-
lista, sem se preocuparem com o que 
as pessoas dizem. Eles desafiam a fé: 
“Se você quiser conhecer as qualida-
des dos Irmãos maristas, não pergunte 
a eles, mas aos estudantes que eles 
formam”.

O provincial, Ir. Joachim Ezetulugo, 
agradeceu à diocese de Makurdi a aco-
lhida dada aos Irmãos Maristas para 
essa profissão de votos perpétuos, 
e fez votos que ela entusiasme seus 
jovens a abraçar a vocação da fraterni-
dade marista.

Caminhando para 
sua nova terra

Canadá - Encontro dos 
animadores de comunidade

O fim de semana dos animado-
res de comunidade realizou-
-se nos dias 30 de setembro 

– 1 e 2 de outubro, em Rawdon, 
Canadá. Estudando o tema: “Com 
Maria, peregrina, acompanhamos 
nossos Irmãos no caminho para a 
nova terra” os 24 Animadores e Con-
selheiros provinciais viveram a ses-
são de 2011. Os participantes com-
pararam seu “GPS” para avaliar-lhe 
a qualidade. Eles deviam examinar e 
ver se as respectivas comunidades eram “profetas de fraternidade, no sen-
tido de dar ao mundo o maior sinal de vitalidade qual seja: a humanização”. 
Em outras palavras, em minha comunidade, cada pessoa se torna sempre 
mais humana? Afinal, ela não é feita à imagem de Deus?

Província da Nigéria
Profissão de votos perpétuos

A Província dos Estados Uni-
dos da América criou um 
novo DVD sobre a vida de 

Marcelino Champagnat, baseado 
no livro “Um Coração sem frontei-
ras” do Ir. Seán Sammon. A ideia foi 
de montar um vídeo apto a ser utili-
zado em sala de aula, apresentando 
o essencial de Champagnat para 
estudantes e pesquisadores. Mes-
mo que seja pensado para a sala de 
aula, o vídeo de 18 minutos contém 
muita informação capaz de inspirar 
aqueles que, como nós, já conhe-
cem a história de Champagnat.
Continuemos a encorajar-nos uns 
aos outros, nossos estudantes e 
colegas e outros novos membros 
para aprofundar a vida e o carisma 
de Marcelino, que foi - como diz o 
Ir. Seán Sammon - “um homem que 
nossa Igreja denomina ‘santo de 
nosso tempo’, um apóstolo da ju-
ventude. Marcelino Champagnat foi 
ambas as coisas para o seu tempo; 
e não deixa de sê-lo para os nossos 
dias”.

Estados Unidos
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Centro de Estudos Maristas (CEM)
Brasil - 25 anos a serviço da preservação e 
divulgação da História Marista

Peregrinação a l’Hermitage
Curso de Documentação Champagnat do IEM

Chegamos a 
l’Hermitage para 
descobrir in situ as 

pegadas de Champagnat, 
depois de tê-lo acompa-
nhado, pesquisado e es-
tudado durante três anos, 
através de suas cartas, 
nos três ciclos (A, B, e C) 
do curso de DOCUMEN-
TAÇÃO CHAMPAGNAT, or-
ganizado pelo INSTITUTO 
SUPERIOR DE ESTUDOS 
MARISTAS (IEM) da Uni-
versidade Pontifícia de Sa-
lamanca.

Foi no mês de agosto de 2011 quando, 
aproveitando as férias de verão, um 
grupo proveniente das obras maristas 
de Oviedo, Madrid, Sevilla, Málaga e 
Salamanca, se dispôs a realizar a Pe-
regrinação aos lugares maristas, que 
vínhamos preparando e acariciando, 
desde há bom tempo, como apoteose 
aos estudos citados, sobre o patrimô-
nio marista.

Acompanhados e guiados pelo Ir. Fer-
nando Hinojal Citores, da Província 
Mediterrânea, professor e organizador 

dos cursos, crianças e adultos, fomos 
percorrendo o interior do Hermitage. 
Percebemos a presença de Champagnat 
na capela, nos jardins, na sala da mis-
são e da comunidade, em seu quarto, 
no caminho dos plátanos, no cemitério, 
no jardim do Ir. Francisco, o prédio da 
rocha,... e os novos espaços construí-
dos para melhor acolher e hospedar os 
peregrinos.

Igualmente percebemos as pegadas, a 
presença e a proximidade de Marce-
lino nas regiões do Rosey, na casa 

Montagne, La Valla, Marlhes, 
Maisonnettes, Lyon, cami-
nhos, vales e montanhas... 
Numerosas fotografias regis-
traram os lugares maristas. 
A oração específica vivida 
em cada lugar, a experiência 
pessoal e grupal partilhada 
fizeram desses dias um par-
ticular oásis de encontro de 
família marista.

Quero destacar nosso agra-
decimento pela acolhida e 
pelas atenções recebidas 
das comunidades do Rosey, 
de La Valla e, em especial, 

da comunidade de l’Hermitage. 

Desejamos poder contar com os es-
paços e os lugares formativos que nos 
aproximam das fontes maristas, do 
mesmo espírito e carisma partilhado 
que vamos levar para o contexto de 
nossa missão cotidiana.

Cordiais saudações a todos.
_______________________
Fernando González Alonso
Diretor do IEM

O Centro de Estudos Maristas foi instituído pelo Irmão 
provincial da antiga Província Marista do Rio de 
Janeiro, Ir. Gentil Paganotto, com seu Conselho, em 

reunião de 27 a 31 de agosto de 1986, no Recanto Marista, 
Areias, Ribeirão das Neves, no Estado de Minas Gerais.

Quando foi criado, tinha como objetivo primeiro “aprofun-
dar a história marista, de maneira a descobrir melhor suas 
raízes religiosas, espirituais, apostólicas, educacionais”. Sua 
função, entre outras, era: organizar e manter um serviço 
de documentação textual, visual e sonora referente à Vida 
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Presença marista na Ásia
40 anos de presença marista na Coreia

Os Irmãos do setor da Coreia ce-
lebraram, no último dia 18 de 
setembro, os 40 anos de pre-

sença marista na Coreia, reunindo-se 
no Centro de educação marista de Seul, 
Coreia, para comemorar a chegada dos 
primeiros Irmãos maristas provenientes 
do México, em 13 de setembro de 1971.

O Ir. Manuel De Leon, provincial, saudou 
os Irmãos, especialmente o Ir. Alfredo 
Herrera, um dos mexicanos pioneiros na 
Coreia, que esteve presente durante a 
celebração deste jubileu.

Foi feita uma breve apresentação do 
histórico dos Irmãos Maristas e de sua 
missão apostólica na Coreia, seguida 
da celebração da Eucaristia. Os Irmãos 
foram bem longe, instalando e organi-

zando ali casas para o atendimento social e oferecendo retiros para os jovens.

O evento foi prestigiado pelos Irmãos, benfeitores, amigos e pelos jovens atendidos 
pelas casas maristas, além de congregações religiosas instaladas em Seul.

Marista; produzir material relativo à vida e à missão marista; 
divulgar documentos maristas; programar cursos e ativida-
des sobre temas maristas.

Seu primeiro diretor foi 
o Ir. Luiz Silveira, antigo 
provincial e Conselheiro 
geral e, na ocasião, mes-
tre de noviços. Quando 
este faleceu, em 1991, 
outros Irmãos assumi-
ram a direção, sucessi-
vamente: Gonçalves Xa-
vier, Esteban Sáez e Afonso Murad. A partir de junho de 
2002, o Centro de Estudos Maristas está sob a direção da 
Professora Heloísa Afonso de Almeida Sousa.

Situado em Belo Horizonte/MG, o CEM ocupou diferen-
tes lugares até se estabelecer definitivamente em prédio 
construído com instalações apropriadas para o seu desem-
penho, em área contígua ao Colégio Marista Dom Silvério.

Atualmente, o CEM apresenta uma organização interna 
com três setores específicos que interagem e dão unidade 

à missão para a qual foi criado: Arquivo Histórico e Insti-
tucional; Bibliotecas; Museu Marista. O Arquivo Histórico 
e Institucional organiza a documentação histórica de Co-
munidades, Unidades maristas e dos Irmãos, em vista de 

preservar e contar a história 
marista. É composto por do-
cumentos históricos, organi-
zados em fundos e coleções, 
preservados em caráter per-
manente, além de outras co-
leções.

As Bibliotecas oferecem a sus-
tentação doutrinária e de formação específica na espiritua-
lidade e missão maristas. São elas: Biblioteca Especializada 
Marista e Acervo Bibliográfico São Marcelino Champagnat, 
além de outros acervos incorporados posteriormente.

O Museu Marista possibilita dar visibilidade à história e 
missão maristas para os visitantes, em especial para o pú-
blico infanto-juvenil e formandos maristas. Sua estrutura 
compreende os seguintes setores: Salas de Exposição, 
Reserva Técnica, Pinacoteca e Laboratório de Conservação 
Preventiva.


