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Centenário marista na alemanha
1914 – 2014

administração Geral

Nesse ano, desde setembro, quatro capelães prestam serviços aos Irmãos da Casa Geral. Eles são sacerdotes de diferen-
tes partes do mundo e seguem seus estudos nas Universidades Pontifícias de Roma.

Pe. Pablo Penaran Zepeda, Missionário da Sagrada família, mexicano, frequenta a Gregoriana.
Pe. Marquez Torres Jhon Edison da Arquidiocese de Manizales (Colômbia), estuda Teologia Bíblia na Gregoriana.
Pe. Eliseo Hernandez Morales, da Diocese de Tabasco (México), estuda Liturgia na  Universidade Santa Cruz.
Pe. Guanglin Wang, da Diocese de Shijiazhuang (China), frequenta a  Universidade Santa Cruz onde estuda Espiritualidade.

O ano de 1914 marca a funda-
ção dos Maristas na Alemanha. 
O jubileu que celebramos este 

ano reúne muitos amigos: Irmãos Ma-
ristas, Leigos maristas, colaboradores e 
jovens com quem estamos conectados 
durante este século tanto em casa 
quanto no exterior unidos nesta cele-
bração. É um jubileu que não se reduz 
a um dia de lembrança, mas a oportu-
nidade de uma ampla visão da história 
dos Irmãos Maristas na Alemanha. Essa 
data nos convida a renovar nossa cons-
ciência da missão dos Maristas hoje e 
no futuro. Há, portanto, uma grande 
variedade de maneiras de celebrar este 
jubileu e recordar.

No dia 3 de fevereiro de 2014, a co-
munidade da escola de Recklinghausen 
celebrou a inauguração da primeira fun-
dação Marista na Alemanha. Um centro 
de formação com um internato e a 
produção comercial de, por exemplo, 
Arquebuse, Hermite e vários chás medi-
cinais usando as receitas do Ir. François, 
sucessor de Champagnat, deu seguran-
ça à fundação em tempos difíceis.  

Nos dias 13 e 14 de setembro de 2014, realizou-se a primeira assembleia de Irmãos 
Alemães da província da Europa Centro-Oeste para discutir as questões e os temas 
contemporâneos. No domingo, dia 14, houve a oportunidade de se agradecer a 
Deus pela fidelidade e perseverança de 4 irmãos celebrando e recordando os 60 
anos como Maristas. 

No dia 11 de outubro, a Família Marista em Furth bei Landshut celebrará o cente-
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Comunidade marista a serviço da FMSI em Genebra

nário que comemora muitas fundações e apostolados dos 
Irmãos e seus colaboradores na Alemanha e em 33 outros 
países onde Irmãos alemães se estabeleceram seguindo o 
espírito de Champagnat. 

A Família Marista honra este jubileu de modo muito especial 
com uma variedade de símbolos e gestos: 

- Seguindo a sugestão de uma professora do colégio 
Marista em Mindelheim, o mestre padeiro Michael Höl-
zle, antigo aluno deste colégio, criou e produziu um 
pão especial, que tem sido comercializado como “Pão 
de Marcelino” na padaria em Mindelheim. Essa produ-
ção resgata as ervas e as plantas medicinais do tempo 
de Champagnat na zona rural de Mont Pilat do sul da 
França.

- Por ocasião do jubileu, 6 selos com a imagem do Fun-
dador, Marcelino Champagnat, foram produzidos e dis-
tribuídos como selos postais de 60 centavos pelo Cor-
reio Alemão. Os selos mostram Marcelino e sua missão 
atualmente. Estes selos são reconhecidos na Alemanha 
por ser enviados tanto na correspondência interna co-
mo para todas as regiões do mundo. É um pequeno sinal 
da divulgação internacional da obra Marista.

- O jubileu foi ocasião também da publicação de dois 
novos livros sobre a história dos Maristas na Alemanha. 
Eles demonstram claramente em palavras e imagens o 
desenvolvimento da província da Alemanha nestes cem 
anos. Um deles tem como título 100 Jahre Maristenbrü-
der in Deutschland 1914-2014 (Cem Anos dos Irmãos 
Maristas na Alemanha, 1914-2014) e vem enriquecido 
com muitas fotografias, dando uma excelente  visão do 
desenvolvimento dos Maristas na Alemanha.

O segundo livro foi editado em dois volumes sob o título 
140 Jahre Deutsche Maristenbrüder 1874-2014 (140 Anos 

dos Irmãos Maristas, 1874-2014). O primeiro volume abor-
da um período inicial de  40 anos quando havia centenas 
de Irmãos alemães, mas nenhuma comunidade marista em 
território alemão. Foi essa situação que tornou possível, 
muito cedo, a difusão da atividade missionária dos Irmãos 
Maristas alemães. Eles realizaram sua vocação missionária 
desde o final do século 19 em 33 países. O livro apresenta 
uma variedade de estatísticas sobre o difícil desenvolvimen-
to ocasionado por três guerras.

O segundo volume reúne informações sobre cerca de 1240 
Irmãos de origem alemã desde a entrada dos primeiros 
Irmãos no Instituto em 1874. Em razão da proteção de in-
formações, este volume ficou em sua maior parte reservado 
para uso interno. 

- Em uma exposição montada para o jubileu, vinte pai-
néis de dois metros de altura, originalmente preparados 
para a Jornada Mundial da Juventude em Madri, apresen-
tam os dados históricos, da espiritualidade e da missão 
dos Irmãos e leigos  de todo o Instituto.

- Na Alemanha, os Irmãos têm produzido e vendido sua 
produção de licores Arquebuse e Hermite desde 1920. 
Por ocasião do centenário, a destilaria de Furth criou 
uma nova  bebida denominada “Maristiner”, como um 
pequeno reconhecimento de nossa herança “espiritual” 
de nossos primeiros tempos.

- Como gesto singelo para recordar a tradição do co-
légio Marista de Mindelheim, foi decidido acender uma 
vela com a imagem do fundador São Marcelino a cada 
reunião do pessoal educativo para ter sempre em mente 
que seu espírito e suas atitudes permanecem hoje como 
guia e inspiração. “Para bem educar uma criança é preci-
so sobretudo amá-la” (Marcelino Champagnat).

"Ser útil para as pessoas em qualquer lugar. Aberto e dispo-
nível onde há necessidade. Como você, Champagnat, um 
coração universal. Partilharemos a nossa vida, o tempo e 
o lugar."

É com essa frase da banda “Kairoi” que iniciamos este breve 
relato, pois ela reflete bem o espírito vivido atualmente na 
Comunidade Marista no leste da França, na fronteira com 
a Suíça. A partir desta semana nossa casa está completa. 
Com a chegada dos dois membros que faltavam, agora 
estamos com “lotação máxima” e, inspirados pelo exemplo 
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Uma nova forma de ser irmão

Curso da terceira idade de língua francesa

de Marcelino, com os corações cheios 
de alegria.

Durante as próximas semanas, Irmãos, 
Leigos e Jovens compartilharão muito 
mais do que as refeições, os afazeres 
da casa, as orações e o trabalho no 
escritório da FMSI junto às Nações 
Unidas, em Genebra, Suíça; partilhare-
mos nossas vidas, sentimentos e nos-
so jeito de ser Marista. Encontram-se 
na casa:

• Ir. Evaristus Kasambwe (Província 
África Austral, Malaui, há 1 ano na 
comunidade);

• Gabriel Bernardo da Silva (Província 
Brasil Centro-Sul, há 3 semanas na 

comunidade);
• Ir. Jean-Claude Christe (Província 

L'Hermitage, Suíça, há 8 anos na 
comunidade);

• Ir. Manel Mendoza (Província L´Her-
mitage, Espanha, há 8 anos na co-
munidade);

• Michael Lee (Província Austrália, há 1 
mês na comunidade);

• Ir. Patrick McNamara (Província Es-
tados Unidos, recém chegado à co-
munidade);

• Ir. Vicente Falchetto (Província Brasil 
Centro-Norte, há 4 anos na comu-
nidade).

A riqueza cultural agrega muito valor à 
vivência comunitária e, ao sentarmos 

ao redor da mesma mesa, temos a sen-
sação de pertencermos a uma mesma 
família, com um mesmo espírito e um 
só coração.  Marcelino nos convidou a 
termos em nossas mentes, como meta 
de nosso trabalho apostólico, todas as 
dioceses do mundo. Ele foi ousado e, 
com isso, nos convidou à ousadia tam-
bém. Ele teve um “coração universal” 
e nos desafia hoje, em comunidade, a 
buscarmos essa compreensão através 
do nosso “sim” ao propósito de Deus.

Que Maria, nossa boa-mãe, abençoe 
a todos os Maristas de Champagnat e 
que possamos, a cada dia, continuar 
trilhando caminhos originais e ousados 
em busca de novas terras.

Aconteceu no domingo, dia 13 de outubro 2013, a beatificação de 522 már-
tires do século XX na Espanha, entre os quais estão 68 mártires maristas. 

O evento foi realizado no complexo educativo de Tarragona e foi a beatificação 
mais numerosa da história da Igreja. Estiveram presentes cerca de 25 mil pessoas.

O histórico da celebração, documentos, informações sobre os mártires maristas 
e orações estão disponíveis em http://www.champagnat.org/000.php?p=339

Recordando as beatificações de 2013...

Realiza-se em Roma um curso de formação em língua 
francesa para os Irmãos da terceira idade. Ele teve 
início no dia 1º de setembro e se encerrará no dia 31 

de outubro de 2014. Esse curso de formação permanente 
reúne, durante 8 semanas, 22 participantes, religiosos com 
idades compreendida entre 65 e 80 anos. Participam por 
países: 7 de Quebec, 8 franceses, 3 gregos, 2 belgas e um 
sacerdote Carmelita. A sessão se realiza na Casa Geral dos 
Irmãos das Escolas Cristãs (FEC). Com o tema “Uma nova 
maneira de ser Irmão”, o curso representa um tempo de 
“afinação” para os Irmãos de terceira idade que, volunta-
riamente, deixam de lado seu ritmo de vida para responder 

o chamado do Capítulo Geral de 2009: “Com Maria, ide 
depressa para uma nova terra”. Para tanto, o curso oferece 
a oportunidade de ver como cada um vive esse chamado, 
pessoal e comunitariamente.

Para tanto, o programa segue as grandes linhas sugeridas 
pelo Conselho Geral, que promovem uma forma de conver-
são à inovação que a época atual representa no contexto 
mundial. 

Foram convidados profissionais, especialistas em suas 
áreas, para ajudar cada um a caminhar com passo seguro 

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


8. rumo aos 200 anos de existência do Instituto dos 
Irmãos Maristas em 2017.
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Nosso grupo de 23 Irmãos começou a utopia 
de amanhecer no crepúsculo da vida na Casa 
Geral, onde nos encon-

tramos desde a semana de 15 
de setembro. A utopia humana 
é realizada pelo poder do Espí-
rito Santo: “As primeiras coisas 
são passadas. E o que estava 
assentado sobre o trono disse: 
Eis que faço novas todas as 
coisas. E acrescentou: Escre-

ve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras”. (Ap. 
21, 4-5). 

Somos homens cuja média de idade é de 73 anos, 
vindos de cinco províncias maristas de língua italiana, 
espanhola e portuguesa e de dez países diferentes. 
Somos três Irmãos Marianistas e vinte Irmãos Maris-
tas. Nossa trajetória nesse grupo durará até o dia 16 
de novembro. 

O processo de realização dessa utopia foi hábil e mi-
nuciosamente preparado pelos Ir. Landelino Ortego 
e José Kremer Feix. Eles organizaram um excelente 
programa de exercícios e atividades para realizar 
nossa utopia. Nessa caminhada nos encontraremos 
com muitos de nossos Irmãos que nos deram ótimas 

pistas. Temos esperança e o 
coração aberto a tudo o que 
nos ensinam em nome do Se-
nhor da Vida. Maria canta a 
utopia de um mundo novo 
em seu Magnificat e com Ela 
caminharemos como fez São 
Marcelino. 
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Curso da terceira idade das línguas espanhola e portuguesa

em direção a esse novo horizonte que contempla todos 
os aspectos de nossos compromissos no seguimento de 
Cristo.

Os temas são os seguintes:

1. viver a fraternidade como profetas e místicos;
2. celibato e sexualidade, afetividade e castidade do 

religioso;
3. espiritualidade marista e mariana do Irmãos Marista;
4. oração e interioridade;
5. uma Igreja more e outra quer nascer: uma igreja marial 

horizontal;
6. deserto na cidade e nos lugares de peregrinação (nos-

sos lugares maristas – Lourdes e Assis)
7. quando começa a terceira idade…;

a Utopia de amanheCer 
no CrepúsCUlo da vida

http://www.champagnat.org

