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Beatificações na espanha

Reflexão sobre os mártires maristas

administração Geral

O Irmão Javier Espinosa, do Secretariado dos Leigos, teve um encontro com a Comissão Europeia de Leigos em 
l’Hermitage, França, de 2 a 5 de outubro. Com os codiretores Pep Buetas e Tony Clarke se reúnem com Leigos na África do 
Sul e em Madagascar, de 6 a 14 de outubro.

Os Irmãos Eugène Kabanguka, conselheiro geral, e César Rojas, do Secretariado Irmãos hoje, estiveram reunidos na Casa 
geral com as equipes que coordenam os cursos de terceira idade em língua espanhola, inglesa e francesa, de 3 a 5 de outu-
bro. Posteriormente, dias 7 e 8, o Ir. César se encontrou com a equipe vocacional europeia, em Sevilha, Espanha.

Os Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez visitaram as comunidades do Líbano, de 3 a 8 de outubro.
Os Irmãos João Carlos do Prado e Miguel Ángel Espinosa, do Secretariado da Missão, foram ao Encontro Internacional de 

Editoras Maristas, em Zaragoza, Espanha, de 7 a 9 de outubro.
O Irmão Víctor Preciado, Ecônomo geral, e os Administradores provinciais de todo o mundo marista realizam um Encontro 

na Casa geral, de 11 a 15 de outubro.
Neste próximo fim de semana terá lugar em Tarragona, Espanha, o evento eclesial e marista da Beatificação de 68 mártires 

maristas. O Ir. Superior geral e membros de seu Conselho, assim como alguns Irmãos e dois Leigos da Casa geral, irão a Les 
Avellanes, Barcelona e Tarragona a fim de participar das celebrações. 

Prezados Irmãos e amigos maristas. No artigo publicado no boletim da 
semana passada, falei da santidade já adquirida pelos nossos Irmãos 
mártires, mas ainda não proclamada oficialmente pela Igreja. Prova-

velmente somos um bom número, entre os maristas, a quem não interessa 
se a santidade dos nossos mártires seja proclamada ou não, coisa que 
nos conduz a viver indiferentes diante das etapas de “venerável”, “beato” 
e “santo”.

As nossas vidas se desenvolveram, ao vivermos etapas que vão nos de-
finindo como pessoas. Fomos crianças, adolescentes, jovens, pessoas 
com maturidade humana e com certas qualidades desenvolvidas enquan-
to vivíamos as fases elencadas. Cada uma delas foi precedida por certo 
entusiasmo, marcado pela esperança, que nos fazia almejar algo além do 
que íamos sendo. Não vivemos essas etapas sozinhos; muitos nos ajuda-
ram: nossos pais, parentes, amigos, companheiros, formadores. Em cada 
momento obtivemos resultados, que nos foram reconhecidos, inclusive 
oficialmente, que nos encheram de alegria e entusiasmo, motivando-nos 
a seguir adiante.

Sem a pretensão de colocar no mesmo patamar as situações, mas preten-
dendo apenas fazer uma comparação que nos ajude, poderíamos dizer que 
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Curso de formação marista oferecido a todo o 
Instituto pela PUC do Paraná

as etapas da vida espiritual têm a mesma dinâmica. Como 
batizados, começamos uma viagem, na qual, aos poucos, 
nos tornávamos agradáveis a Deus e a nossos irmãos. Isso 
nada mais é do que avanços no caminho da santidade. 
Sim, somos santos, pela graça de Deus e pela vivência dos 
valores evangélicos, que foram fortalecendo a imagem de 
Deus em nós.

Agora serão apresentados a nós, eclesialmente falando, 
modelos de uma santidade, alcançada em grau heroico, pe-
los nossos Irmãos mártires. Fazendo uma comparação com 
algo que todos nós vivemos, estes 68 Irmãos nossos serão 
reconhecidos oficialmente como tendo obtido um doutora-

do, summa cum laude; algo que tanto a eles quanto a todos 
os que os admiram, por aquilo que representam para nós, é 
motivo de alegria e um convite a viver com otimismo nossas 
vidas de homens de Deus.

Convido-os, pois, a que, próximos ou distantes, se unam a 
esta celebração, que será para nossos 68 Irmãos mártires 
uma verdadeira graduação, em nível eclesial, porque foram 
fiéis até o fim, entregando-se totalmente a Jesus e a seu 
Evangelho, transformando-se em modelos para nós.
__________
Ir. Luis Jorge Flores Aceves - Postulador Geral
Veja mais sobre as beatificações em www.champagnat.org

Após longos meses de prepara-
ção dos conteúdos e dos recur-
sos didáticos necessários, po-

demos comunicar que o curso sobre 
Carisma e princípios educativos ma-
ristas começará no dia 3 de fevereiro 
de 2014 e será oferecido nas quatro 
línguas oficiais do Instituto.

Poder oferecer este serviço de forma-
ção marista aos Irmãos e leigos de to-
do o Instituto Marista, é grande alegria. 
As características de um curso com 
alunos potenciais de todos os países 
onde nós, Irmãos Maristas, estamos 
presentes, reveste esta realização de 

uma dimensão de internacionalidade 
que, por um lado, é uma riqueza, mas 
por outro, nos obriga a superar nume-
rosas dificuldades. Neste momento, já 
podemos oferecer algumas indicações 
práticas para orientar quem queira cur-
sar estes estudos.

Data de inscrição 
e pagamento da matrícula

A matrícula é realizada por meio de um 
processo de três momentos:
1. Inscrição no curso: É formalizada 
pelo aluno, mediante a entrega dos 
documentos acadêmicos requeridos, 

e preenchendo os dados de um for-
mulário de inscrição que poderá ser 
encontrado na página web do curso: 
www.pucpr.br/carisma
A inscrição deve ser feita antes do dia 
28 de novembro de 2013.

2. Confirmação da inscrição: A Secre-
taria da PUCPR disporá de tempo, até 
o dia 8 de dezembro de 2013, para 
comprovar os requisitos da inscrição 
e então, emitirá a nota fiscal na qual 
serão indicados os custos do curso.

3. Pagamento da matrícula: a partir do 
momento da notificação da  admis-

Maristas testemunhas da fé
66 Irmãos e 2 Leigos mártires na Espanha

Beatificação - Tarragona, Espanha - 13 de outubro de 2013

http://www.champagnat.org/000.php?p=339
http://www.pucpr.br/carisma
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são da inscrição, pode-se começar o 
processo de pagamento da matrícula 
que deverá ser feito antes do dia 18 de 
janeiro de 2014, mediante o depósito 
do custo da matrícula num banco, na 
conta CNPJ:
76.659.820/0003-13em nome da AS-
SOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTU-
RA. Feito o depósito no Banco, o aluno 
informa por e.mail a PUC, com cópia 
do INVOICE através de um dos seguin-
tes e.mails:

FR: charisme@pucpr.br
EN: charism@pucpr.br
PT e ES: carisma@pucpr.br

Preço da matrícula

O preço da matrícula é de 4.000 dóla-
res USA os quais podem ser pagos em 
sua totalidade no ato da inscrição no 
curso ou em duas parcelas de 2.000 
dólares, uma na inscrição e a outra ao 
iniciar a quinta disciplina (13 a 25 de 
outubro de 2014).  No caso de escolher 
esta segunda opção o primeiro paga-
mento será de 2.000 U$ e o segundo 
pagamento será de 2.100 U$.

O preço da matrícula não inclui os di-
reitos do banco para fazer a operação 
de transferência do dinheiro nem os 
custos de tramitação final do título 
nem os deslocamentos que tenha que 
fazer o aluno para o exame presencial 
antes de terminar o curso.

O exame presencial e a defesa presen-
cial do Projeto de Conclusão do Curso 
são dois requisitos exigidos pela lei 
brasileira para reconhecer todos os 
cursos realizados à distância.

O curso poderá ser oferecido com dois 
reconhecimentos acadêmicos distin-
tos: No primeiro o aluno obtém ao final 
do curso um título com reconhecimen-
to de “especialista”.  Ou também pode 
optar por um certificado de extensão 
universitária. Neste segundo caso não 
se exige um exame final nem a reali-
zação de um Projeto de Conclusão do 
Curso. Nesta primeira edição do curso 
somente se poderá optar pelo reco-

nhecimento de especialista.

As Universidades que integram a Rede 
Marista Internacional de Instituições 
de Educação Superior poderão ofere-
cer a seus alunos uma dupla titulação. 
Mediante convênio com a PUCPR seus 
alunos poderão realizar o curso sobre 
Carisma e princípios educativos ma-
ristas a distância, oferecido por esta 
Universidade, e cada Universidade, por 
sua vez, poderá legalizar o curso com 
validade no país onde está radicada.

Para mais informações se poderá aces-
sar a página web da PUCPR www.pucpr.
br/carisma lá onde o espaço está dedi-
cado ao curso, ou bem fazer contato 
conosco por meio do e-mail:

FR: charisme@pucpr.br
IN: charism@pucpr.br
PT e ES: carisma@pucpr.br

Telefone: 
+55 41 3271-1795 extensão 6397

Certos de que Maria e Marcelino acom-
panham nossos passos e alentam nos-
so coração para dirigir-nos para uma 
terra nova em que o carisma e os prin-
cípios educativos maristas fecundem 
o campo do pai de família, permane-
cemos à sua disposição para todas as 
orientações que possam ser úteis.
_______________

Ir. AMEstaún
Coordenador do Curso – PUCPR

primeiria profissão em cuBa

Ir. Mario José Pentón Martínez

No dia 12 de Setembro, festa do Santo Nome de 
Maria, o Ir. Mario Penton Martinez fez publicamente 
a sua primeira profissão consagrando-se a Deus no 

Instituto dos Irmãos Maristas para o serviço do Reino de 
Deus. Na Eucaristia, foi acompanhado, em nome dos Ir-
mãos da Província da América Central e de todo o Instituto, 
pelo Ir. Provincial Hipolito Perez, pelos Irmãos de Cuba e 
por parentes da Pérola do Sul.

Mario fez um percurso de acompanhamento e discernimen-

to na comunidade de Cienfuegos como aspirante e postu-
lante. Fez um segundo ano de postulantado em Havana e 
dois de noviciado, acompanhado pelos Irmãos da comu-
nidade e, mais particularmente, pelo Ir. Jesus Bayo Mayor, 
mestre de noviços.

Mario, os Irmãos da Província da América Central e de todo 
o Instituto te acolhem com alegria no seguimento de Jesus 
Cristo como Irmãozinho de Maria. Conte conosco.
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No período de 30 de 
agosto a 2 de setembro, 
aconteceu a reunião da 

Comissão Africana de Missão, 
em Kumasi, Gana. Participaram 
os Irmãos Rémy Mbolipasiko 
(PACE), Ifeanyi Mbaegbu (Ni-
géria), Michel Mami (Madagas-
car), John Kusi Mensah (Distri-
to África do Oeste), Fortune 
Francis (África Austral), Chris 
Wills (CMI), Jim Jolley (FMSI) e 
João Carlos do Prado (Secreta-
riado da Missão).

O primeiro dia de reunião foi 
dedicado aos Direitos das 
Crianças e ao apoio que a 
Unidades Administrativas da 
África podem oferecer em conjunto 
com a FMSI. O Ir. Jim Jolley coorde-
nou esse trabalho. O Ir. Chris Wills 
trabalhou sobre o Projeto de Vo-
luntariado Internacional. Os demais 
dias foram dedicados para tratar da 
Pastoral Juvenil Marista na África 
(PJM), Formação de Diretores, 
formação e corresponsabilidade 
dos leigos maristas na missão 
e partilha de informações sobre 
a II Assembleia Internacional da 
Missão Marista (Nairóbi, 2014) e 
sobre o Encontro Internacional 
de Jovens Maristas que aconte-

ceu no Rio de Janeiro. Foi dedicada 
uma tarde para conhecer as obras 
maristas de Kumasi, visitar o novicia-
do e participar de uma cerimônia tra-
dicional de posse de um novo chefe 
de uma comunidade local.

No dia 2 de setembro houve 
a adesão do Ir. David Hall 
(Austrália) e do Sr. Gary Nor-
ton que juntamente com os 
Irmãos Michel Mami, John 
Kusi Mensah, Fortune Fran-
cis, Jim Jolley e João Car-
los do Prado continuaram o 
planejamento do Programa 
de Formação de Diretores 
de Escolas Maristas na Áfri-
ca. Partilhou-se a proposta 
do projeto com a Comissão 
Africana de Missão a fim de 
receber as contribuições da 
mesma. Os trabalhos desse 
grupo seguiram até o dia 4 de 
setembro.

As duas reuniões transcorreram bem 
e se percebe um grande progresso 
nos projetos que se estão levando 
adiante na África. Há muita sinergia 
e integração entre os membros da 
Comissão e do Grupo de Trabalho.

Fica um grande agradecimen-
to pela excelente e calorosa 
acolhida do Distrito Marista da 
África do Oeste, e de maneira 
especial, das comunidades ma-
ristas e do noviciado de Kumasi 
e Accra.
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missão marista na África

Reunião da Comissão Africana da Missão e do 
Grupo de Trabalho sobre Formação de Diretores

México: 2º Encontro Internacional de Educação

A Universidade Marista Valladolid, convoca o 2 º En-
contro Internacional de Educação de 22 a 24 de 

outubro de 2013 na cidade de Morelia, Michoacan. Sob 
o lema “Por uma Educação Socialmente Responsável" a 
Universidade Marista Valladolid, renova o seu compro-
misso com a transformação educativa, ao mesmo tempo 

em que mediante estes espaços, dá continuidade à reflexão e 
ao debate contemporâneo dos diversos actores em torno do 
campo educativo. O Encontro Educativo procura ser reconhe-
cido como um âmbito académico que aponta para o diálogo 
reflexivo, profundo e aberto entre interessados   de educação e 
a sociedade em que estão inseridos.


