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Nossos próximos mártires 
maristas beatos

Beatificação em Tarragona, Espanha - 13 de outubro de 2013

Queridos Irmãos e amigos maristas: uma saudação e 
um desejo de encontrá-los bem. Que Jesus, Maria e 
Marcelino continuem a acompanhá-los e bendizê-los. 

Olhando para trás, aquele 28 de outubro de 2007, quando 47 
nossos Irmãos foram beatificados em Roma e revivendo um 
pouco o entusiasmo, a devoção e a alegria despertada em nós 
ao vivermos de perto ou de longe aquele evento, convido-os 
a colocar a atenção no que proximamente, dia 13 de outubro 
deste ano, voltaremos a viver com a beatificação de 66 Irmãos 
mártires e 2 leigos maristas, testemunhas fiéis da fé que ilu-
minou suas vidas e os conduziu ao dom total da própria vida, 
confessando, com a própria morte, sua opção radical pela 
pessoa de Cristo.

Gostaria de convidá-los a superar um possível ceticismo, 
diante de fatos e pessoas tão distantes de nós, no espaço 
e no tempo. Meu convite se baseia no fato de que esses 
mártires não são apenas antecessores, que como todos os 
seres humanos, deixaram sinais de sua passagem pelo nos-
so mundo e com quem não tivemos a chance de partilhar 
a vida. Eles são nossos Irmãos, membros da nossa família 
que, precedendo-nos, nos transmitem um extraordinário 
sentido da vida consagrada marista, que se entrega a Deus e 
ao próximo, segundo o carisma que herdamos de São Mar-
celino. Recordamos as palavras do hino cantado aos Irmãos 
beatificados em 2007: “fixaram seus olhos em Cristo e nunca 
voltaram para trás...”

Oxalá todos, como membros deste Instituto Marista, nos 
interessemos e nos alegremos com a beatificação, que nada 
mais é senão o reconhecimento oficial e público da santidade 
dos Irmãos por parte da Igreja.

Hoje, quando escrevo estas linhas, é 20 de setembro e re-
cordamos o aniversário do assassinato do Ir. Eusébio, que 
faz parte de um grupo de outros 59 Irmãos maristas mártires, 
cuja causa de beatificação será retomada, depois de 4 anos 
que foi aberta.

Como podemos ver, Irmãos e amigos maristas, a vocação 
marista segue demonstrando que é uma árvore boa e produz 
frutos bons.
________________
Ir. Luis Jorge Flores Aceves, Postulador Geral
Roma, 20 de setembro 2013
Veja mais sobre as beatificações

http://www.champagnat.org/000.php?p=339


Ano VI - Número 290Notícias Maristas

2

JoveNs maristas
Apelos do Encontro Internacional de Jovens Maristas
para o Instituto Marista

Na celebração do dia 21 de julho, os jovens maristas, reunidos no Rio de Janeiro para celebrar o Encontro Internacio-
nal de Jovens Maristas, entregaram ao Instituto, por meio do Ir. Emili Turú, superior geral, os “apelos”, que indicam 
os novos horizontes para o futuro da Pastoral Juvenil Marista. Os apelos são fruto do diálogo e da partilha entre os 

participantes do evento – jovens, irmãos e leigos. Estão divididos em apelos ao Instituto e apelo às Regiões.

Apelos do EIJM para o Instituto Marista

1. Fortalecer a missão marista para que Jovens, Leigos e 
Irmãos continuem a anunciar boas notícias.

2. Procurar novos caminhos para que os jovens maristas, 
empoderados do legado de Champagnat, estejam junto 
dos mais vulneráveis.

3. Cultivar o dom da escuta para atender as necessidades 
das juventudes e para encontrar respostas concretas 
que favoreçam a integração entre Jovens, Leigos e Ir-
mãos.

4. Promover um espaço de consulta e deliberação junto às 
juventudes, por meio da criação de uma subsecretaria 
juvenil marista vinculada ao Secretariado de Missão.

5. Promover intercâmbio entre as Unidades Administrati-
vas (Jovens, Leigos e Irmãos) para fortalecer a interna-
cionalidade do Instituto Marista.

6. Estabelecer pontes entre Jovens, Leigos e Irmãos por 
meio de comunidades abertas que fomentem a espiri-
tualidade e a identidade marista garantindo a dimensão 
do silêncio, da solidariedade e da internacionalidade.

7. Criar um espaço online para a integração da Juventude 
Marista. 

Apelos do EIJM para as regiões

África 
* Envolver os leigos e voluntários para ajudar no desen-
volvimento do trabalho Marista, dando-lhes formação e 
treinamento.
* Aumentar o número de representantes Maristas e volun-
tários nos encontros internacionais Maristas.

Arco norte
* Promover a Pastoral Juvenil Marista por meio da criação 
de redes de interação, cooperação e colaboração entre as 
Províncias.
* Criar Comunidades de Jovens, vinculadas à Pastoral 
Juvenil Marista, nas quais se compartilhem fé, vida e 
missão.

Ásia
* Fortalecer a importância do estabelecimento da Pastoral 
Juvenil Marista na região Ásia.
* Fortalecer o convite para que os Irmãos estejam em con-
tato direto com a juventude.

Brasil
* Ampliar e fortalecer espaços de diálogo e convivência en-
tre Jovens, Leigos e Irmãos, a fim de auxiliar na construção 
do projeto de vida.
* Buscar a dimensão do “coração sem fronteiras” para 
que possamos desconstruir as barreiras que nos separam, 
com o objetivo de nos inculturar e compartilhar vivências, 
respeitando as diversidades e estendendo laços para além 
do Instituto.

Cone sul
* Fomentar a espiritualidade marista na vocação de Jovens, 
Leigos e Irmãos para que sejam continuadores do sonho de 
Jesus e de Champagnat.
* Dinamizar e fortalecer a comunicação inter-regional para 
favorecer o conhecimento, o respeito e a valorização das 
nossas diferenças e semelhanças enriquecendo a nossa 
missão.

Europa 
* Priorizar a presença dos Irmãos Maristas entre os jovens.

Promover uma vida comunitária entre Jovens, Leigos e Ir-
mãos que garanta a dimensão da espiritualidade e da ação 
pastoral.
* Propiciar acompanhamento pessoal dos Jovens para que 
favoreça a busca vocacional.

Oceania
* Promover processo de formação onde se cultive a 
espiritualidade, a compreensão do carisma e a missão 
marista em cooperação com Jovens, Leigos, professores 
e Irmãos.
* Impulsionar nos jovens novas formas de serem tes-
temunhas e fortalecer a presença da juventude nos es-
paços maristas que promovem vida e missão (recursos: 
orações, músicas, acampamentos, perfis online).
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outubro - Dezembro 2013
Calendário do Conselho Geral e dos Secretariados

•	02-05 de outubro: Reunião com a Comissão Europeia 
dos leigos em l’Hermitage (França) – Javier Espinosa

•	3-5 de outubro: Reunião com as equipes que coorde-
nam os cursos da terceira idade, Casa Geral – Eugène 
Kabanguka, César Rojas.

•	3-8 de outubro: Visita ao Líbano – Antonio Ramalho, 
Ernesto Sánchez

•	6-14 de outubro: Reunião do Secretariado de leigos 
(África do Sul e Madagascar) – Javier Espinosa, Pep Bue-
tas, Tony Clarke

•	7-8 de outubro: Reunião da Equipe Vocacional Europeia 
em Sevilla (Espanha) – César Rojas

•	7-9 de outubro: Encontro Internacional de Editoras 
Maristas em Zaragoza (Espanha) – João Carlos do Prado, 
Miguel Angel Espinosa

•	9-10 de outubro: Comissão Internacional de Assuntos 
Econômicos, Casa Geral – Víctor Preciado, Mario Meuti 

•	11-13 de outubro: Beatificações dos mártires maristas 
em Espanha – Tarragona

•	11-15 de outubro: Encontro dos ecônomos provinciais, 
Casa Geral – Víctor Preciado, Mario Meuti

•	15-20 de outubro: Seminário sobre a comunhão Irmãos-
-Leigos, Nairóbi (Quênia) – Javier Espinosa

•	17-20 de outubro: Reunião dos superiores da Província 
Mediterrânea – Guardamar – Ernesto Sánchez

•	17-20 de outubro: Encontro do Cmi com os voluntários 
da Alemanha – Chris Wills

•	18-20 de outubro: Encontro com o Conselho Provincial 
da Ásia do Sul (Sri Lanka) - Michael De Waas

•	20-23 de outubro: Capítulo Provincial África Austral 
(Malaui) – Antonio Ramalho

•	21-28 de outubro: Comissão preparatória da II Assem-
bleia da Missão, Nairóbi (Quênia) – Javier Espinosa, César 
Rojas, João Carlos do Prado, Miguel Ángel Espinosa

•	23 de outubro: Conselho Regular, Roma
•	24 de outubro: Comitê de finanças do projeto de solida-

riedade com o Sudão do Sul, Roma – Chris Wills
•	25-27 de outubro: Encontro na Província de Europa 

Centro-Oeste (Alemanha) – Emili Turú
•	26-27 de outubro: Reunião com o Conselho Provincial 

da Província Mediterrânea – Ernesto Sánchez, Antonio 
Ramalho

•	28 de outubro a 2 de novembro: Preparação da II 
Assembleia Internacional da Missão com o MIC e PACE – 
Miguel Ángel Espinosa, João Carlos do Prado

•	29 de outubro - 4 de novembro: Visita ao Noviciado de 
Matola (Moçambique) – César Rojas

•	
•	1-24 de novembro: Visita ao Distrito de África do Oeste 

– Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez
•	1-24 de novembro: Encontro de Cmi com os voluntários 

da Província da Ásia do Sul – Chris Wills
•	4-7 de novembro: Workshop da FMSI para Irmãos e lei-

gos das províncias da Europa Centro-Oeste e dos Estados 
Unidos em Genebra (Suíça) – Ir. Jim Jolley

•	8-12 de novembro: Comissão de revisão das Constitui-
ções, Roma – Emili Turú, Joe Mc Kee

•	11-14 de novembro: Workshop da FMSI para Irmãos e 
leigos da África, em Nairóbi (Quênia) – Ir. Jim Jolley

•	15 e 16 de novembro: III Seminário de Educação da UISG/
USG, Roma (Itália) – Mario Meuti, João Carlos do Prado

•	17-23 de novembro: Retiro Irmãos-leigos em El Salva-
dor – Javier Espinosa

•	18 de novembro: Conselho Regular
•	19-21 de novembro: Conferencia anual do projeto de 

solidariedade com o Sudão do Sul, Roma – Chris Wills
•	25 de novembro - 01 de dezembro: Retiro Irmãos-

-leigos I, Guatemala – Javier Espinosa
•	27 de novembro – 01 de dezembro: Encontro dos 

conselhos provinciais da Europa (Alemanha) – Ernesto 
Sánchez, Antonio Ramalho

•	
•	2-13 de dezembro: Visita ao Distrito do Paraguai – Josep 

Maria Soteras, Eugène Kabanguka
•	4-7 de dezembro: Capítulo Provincial da Ásia do Leste, 

Manila (Filipinas) – Emili Turú, Michael De Waas
•	4-10 de dezembro: Retiro Irmãos-leigos II, Guatemala – 

Javier Espinosa
•	11-18 de dezembro: Assembleia e Capítulo Provincial 

de Nova Zelândia, Auckland – Michael De Waas, Emili Turú
•	12-17 de dezembro: Capítulo Provincial da América 

Central, Guatemala – Eugène Kabanguka
•	14-21 de dezembro: Retiro na Província de Cruz do Sul, 

Mar del Plata (Argentina) – Josep Maria Soteras
•	23-31 de dezembro: Retiro e Assembleia com os Irmãos 

em Angola – Antonio Ramalho
•	31 de dezembro: Conselho Regular
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Filipinas: Profissão perpétua de dois Irmãos Maristas

La A PUCRS é a 2ª melhor Uni-
versidade privada do Brasil (e a 
19ª entre todas as instituições) 

segundo Ranking Universitário Folha 
divulgado pelo Jornal Folha de São 
Paulo no último dia 9 de setembro. Fo-
ram analisados cinco quesitos: Ensino, 
Pesquisa, Mercado, Inovação e Inter-
nacionalização. No item Inovação, a 
Instituição figura como a 1ª Privada no 
País, e a 11ª entre as privadas e 
públicas; na Pesquisa está como 
a 2ª Privada, atrás apenas da PUC 
do Rio de Janeiro; na avaliação 
de Mercado, encontra-se em 16ª 
entre todas no Brasil; no quesito 
Ensino é a 1ª entre as Privadas 
no estado do Rio Grande do Sul, 
e na Internacionalização aparece 

como a 4ª privada, a 1ª no Estado.
O pró-reitor de Pesquisa, Inovação e 
Desenvolvimento, Jorge Audy, entende 
que os resultados refletem o esforço e 
a qualidade dos pesquisadores e alu-
nos. A pró-reitora Acadêmica, Solange 
Medina Ketzer, destaca ainda a qualifi-
cação dos processos, envolvendo en-
sino, pesquisa , extensão e ações co-
munitárias em benefício da formação 

dos alunos e da sociedade em geral, 
por meio do Plano Estratégico Insti-
tucional. "Há um importante esforço 
coletivo de valorização das pessoas 
por parte da administração superior 
da Universidade, vindo a oportunizar 
resultados que nos colocam em posi-
ção como a que ora conquistamos em 
âmbito estadual e nacional", reflete.

Foram considerados dados como 
pedidos de patentes de 2002 a 
2011, avaliações do Ministério da 
Educação, quantidade de produ-
ção acadêmica e de professores 
com doutorado na instituição, 
além de entrevistas com execu-
tivos de Recursos Humanos de 
todo o Brasil.
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A PUCRS é a 2ª melhor Universidade privada do Brasil

Dois jovens fizeram sua profissão 
perpétua no Instituto Marista 
no último dia 21 de setembro, 

na cidade de General Santos, nas 
Filipinas. Ir. Albert Bolibol e Ir Danilo 
Sevilla realizaram os votos de pobreza, 
castidade e obediência por toda a vida 
diante do Ir. Manuel V. de Leon, dele-
gado do Superior Geral.

A celebração eucarística realizada na 

paróquia São Pedro e São Paulo, foi 
presidida por D. Colin M. Bagaforo, 
bispo auxiliar da diocese de Cotaba-
to. Diante do lema escolhido pelos 
Irmãos, “Senhor, vós sois nosso pai. 
Nós somos a argila e vós sois o olei-
ro; somos obras de vossas mãos”, o 
bispo lembrou aos professos o em-
penho que assumiam como profetas 
chamados por Deus, convidando-os a 
fazer de Maria o modelo inspirador do 

seguimento de Cristo.

O Ir. Albert Bolibol é da diocese de 
Marbel e atualmente vive na comu-
nidade de Cotabato e trabalha na 
Universidade Notre Dame. O Ir. Da-
nilo Sevilla é originário da diocese de 
Cotabato e atualmente se encontra 
em Jolu, Sulu, trabalhando no colégio 
Kasulutan.

Austrália: programa vocacional para estudantes maristas

A Equipe de Vocações da Província 
da Austrália lançou há pouco 
tempo um programa de acompa-

nhamento vocacional chamado “Marist 
Life Mentors program”, que visa forne-
cer aos professores e outros colabora-
dores das escolas maristas da Austrália 
um perfil que lhes ajude a monitorar a 
caminhada vocacional de jovens que 
frequentam as escolas maristas.

O programa tem três objetivos:

1. Encorajar e consolidar a vocação 
de estudantes que mostram certa 
paixão pela fé, justiça ou ativida-
des pastorais.

2. nserir os estudantes nas ativi-
dades fora da escola relativas à 
Pastoral Juvenil em suas regiões.

3. companhar os estudantes que se 
acredita terem uma abertura à 
vocação religiosa ou sacerdotal.

Houve várias reações positivas da par-
te daqueles que já participaram a 
programas de formação durante o úl-
timo período. Outros encontros estão 
previstos para o ano de 2014.


