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O Vaticano

pode abrir a causa de futuro santo
em alguns dias

Marista

Maristas introduzem no Vaticano a causa do Irmão Basilio Rueda
O Vaticano pode iniciar o processo
da causa de canonização do Irmão
Basilio Rueda nos próximos dias,
depois que um grupo de Irmãos entregou a investigação realizada na
Diocese de Guadalajara, México.
Dez Maristas do Conselho Geral e
das Províncias do México Central e
México Ocidental – incluindo diversos conhecidos de Basilio – entregaram à Congregação para as causas
dos Santos duas grandes caixas no
dia 20 de abril contendo milhares
de páginas sobre sua vida.

Acima: a delegação marista no Vaticano
para solicitar a abertura da causa de Basílio Rueda

Após a entrega da investigação feita
na Diocese, o prefeito da Congregação – Cardeal Angelo Amato – pode
levar até 15 dias para decidir sobre
a possibilidade de continuação da

Administração Geral
De 24 de abril a 15 de maio, o Ir.
Eugène Kabanguka cg está visitando a Província Brasil Centro
Norte.
De 25 a 29 de abril, o Ir. Joe
McKee, vigário geral, participa do
Conselho do Distrito da Ásia, em
Bangkok, Tailândia.
De 26 de abril a 6 de maio, o Ir. Javier Espinosa, do Secretariado dos
Leigos, faz uma visita ao Canadá.
De 27 a 29 de abril, o Ir. Libardo
Garzón, ecônomo geral, está participando do encontro de Ecônomos provinciais das Províncias
com presença na Espanha, em

Valladolid.
No dia 28 de abril, um grupo de Irmãos do Conselho e da Casa geral
participou da celebração da festa de
São Pedro Chanel SM, juntamente
com muitos outros membros da família marista, reunidos na Casa geral
dos Padres Maristas.
De 29 de abril a 1 de maio, o Ir. João
Carlos do Prado e Luca Olivari participam de um encontro do Projeto Novos Modelos na região da Ásia.
De 30 de abril a 1 de maio, o Ir. Michael De Waas cg estará numa reunião da Conferência Marista da Ásia,
em Bangkok, Tailândia.

www.champagnat.org

De 1 a 8 de maio, os Irs. Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez cg visitam a
Província de l’Hermitage, setor França.
De 1 de maio a 30 de junho, os Irs.
Jeff Crowe, Ángel Medina e Chris Wills
acompanharão a formação para os
candidatos ao Programa Lavalla200>,
em Camaldoli, Itália.
De 2 a 4 de maio, o Ir. João Carlos do
Prado, do Secretariado da Missão, visitará o Distrito da Ásia.
De 3 a 4 de maio, o Ir. Miguel Ángel
Espinosa Barrera, Secretariado da Missão, participará do encontro da Equipe Europeia da Missão, em Issenheim,
França.
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causa de santidade, isto é, até o dia 5 de maio.
Os documentos entregues à Congregação apresentam testemunhos do Ir. Basilio, análises de suas cartas
pessoais e circulares que escreveu durante os 18 anos
como Superior Geral, bem como as provas dos dados
biográficos, tais como a certidão de nascimento e a certidão de casamento de seus pais.
Entre os membros do grupo estava seu postulador, o Irmãos Luis Jorge Flores Aceves, e o irmão José Esteban, o
“portador oficial” de sua documentação, nomeado pela
Diocese de Guadalajara.
Entre os integrantes estavam incluídos os superiores
provinciais do México, Irmãos Miguel Angel Santos e
José Sánchez Bravo, seus secretários, os Irmãos Gerardo
Torres e José Esteban González, bem como a leiga Marista Araceli Nuñez.
O Superior Geral, Irmão Emili Turú, e os Conselheiros
Gerais, Eugène Kabanguka, Ernesto Sánchez e Antonio
Ramalho, também participaram em nome da Adminis-

tração Geral.
Eles se reuniram com o Padre Giacomo Pappalardo,encarregado de recolher informações em nome do Vaticano sobre possíveis novos santos.
Após os Maristas terem se reunido com o Pe. Giacomo,
eles acompanharam os Irmãos Luis Jorge e José Esteban
para submeter ao secretário do Cardeal Amato o pedido
de decreto de abertura do processo do Vaticano.
Depois de ser confirmado como Servo de Deus, o Vaticano deve declarar o Irmão Basilio como 'Venerável' e
depois “Beato” antes que o Papa possa canonizá-lo.
Uma pessoa recebe o título de "Venerável" depois que
a Congregação afirma sua "heroicidade de virtudes", o
que significa que viveu as virtudes teologais e cardeais
em grau heróico.
Em seguida, a Congregação o declarará “Beato", se um
milagre a ele atribuído for comprovado, e “Santo” após
um segundo milagre.

Formação contínua de leigos e irmãos em L'Hermitage
Os participantes terminam programa de formação
"com grande satisfação"

"
O programa proporcionou uma vivência
de formação conjunta,
nova e positiva, dentro
do espírito e do horizonte do XXI Capítulo Geral
No dia 20 de abril passado, os participantes do programa de formação
para Animadores de Comunidades,
em El Escorial, concluíram o curso
com muita satisfação.
O programa proporcionou uma vivência de formação conjunta, nova
e positiva, dentro do espírito e do
horizonte do XXI Capítulo Geral:

“Um novo espírito de comunhão
entre Leigos e Irmãos” ao fazerem
juntos, de 5 a 13 de abril, uma peregrinação a l’Hermitage.
Os Irmãos, junto com 14 Leigos de
diferentes países (Portugal, Espanha, Argentina, Equador, Colômbia,
Venezuela e México) aprofundaram
as intuições e a espiritualidade ma29 de abril de 2016
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Notícias

em

Breve

Compostela
Nos dias 21 a 23 de abril, em Roxos, aconteceu um encontro dos
formadores dos IDEM (Itinerários
de Espiritualidade Marista). O objetivo era refletir sobre a identidade do leigo marista, sua formação
inicial e o processo de vinculação
e pertença à Instituição. Também
pensaram em delinear um itinerário futuro e definir os elementos
imprescindíveis.

Brasil Centro-Sul
De 21 a 23 de abril aconteceu o
Curso de Liderança Marista (CLIMA) – Experiência Formativa do
Itinerário de Amadurecimento
na Fé da Pastoral Juvenil Marista
(PJM). Em 2016, o CLIMA aconteceu em quatro Unidades Maristas
(São José -SC, Cascavel-PR, Ponta
Grossa-PR e São Paulo-SP), com a
presença de 350 jovens.

rista enquanto percorriam os lugares e os caminhos de nossas origens.

no itinerário espiritual de Marcelino
Champagnat, acompanhados pelo
Ir. José Maria Ferre.

Antes dessa experiência, os Irmãos
e Leigos de El Escorial tiveram uma
sessão de formação sobre o Patrimônio Espiritual Marista, estudando
as Cartas de Marcelino Champagnat,
orientados pelo Irmão Patricio Pino.

A experiência de formação conjunta foi concluída com retiro, síntese
e avaliação; foi acompanhada pelos
Irmãos do Secretariado Irmãos Hoje
e inspirada no ícone de Betânia: comunidade de amor, humanidade e
vida nova.

Ao mesmo tempo, outro grupo de
Irmãos, em Manziana, mergulhou

Secretariado Irmãos Hoje

Nasce o Laicato Jovem Marista na Província
Brasil Centro-Sul
Curitiba: Mais de 70 jovens se reuniram para
refletir e se comprometer com a proposta

Distrito do Pacífico
Na semana passada, o Grove acolheu a família Sanchez: Rodrigo
(33 anos), Estela (32 anos, doutora), Josué (5 anos) e Lúcia (18
meses), que vinha do Camboja a
caminho de sua casa, no México.
Estiveram colaborando na missão
Ad Gentes, na comunidade de Pailin, durante três anos, coincidindo
com Tim Leen quando lá estava.

Calendário Marista
29 de abril: o papa Gregório XVI
aprova o ramo dos Padres da
Sociedade de Maria (1836); primeira fundação marista na Holanda(1937); O Irmão Moisés Cisneros Rodríguez é assassinado na
Guatemala (1991)
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O XXI Capítulo Geral do Instituto
Marista propõe “uma nova relação
entre Irmãos e Leigos, baseada na
comunhão, buscando juntos uma
maior vitalidade do Carisma Marista
para o nosso mundo”.
Nas proximidades da celebração
do Bicentenário Marista, este é um
apelo que muito em breve poderá
ser atendido, se depender da vontade das juventudes da Província
Marista Brasil Centro-Sul.
Entre os dias 16 e 17 de abril, mais de
70 jovens de 15 diferentes cidades
estiveram reunidos em Curitiba para
o Encontro “Carisma e Compromisso”
– atividade destinada aos egressos
Maristas.
Deste encontro, nasce o Laicato Jo-

vem Marista, que começa a trilhar
um ousado caminho com uma nova
forma de vivência dos valores de
Maria e do carisma de Champagnat.
O encontro contou com a colaboração de diversas pessoas, entre as
quais do Ir. André Lanfrey, que falou
sobre o Ir. Francisco Rivat, e do Ir.
João Batista Pereira, que mostrou
aos jovens a importância de se ter
um projeto de vida tanto pessoal
quanto comunitário.
Outros Leigos comprometidos com
o ideal marista ajudaram na animação do encontro.
De acordo com João Sedrez, ex-aluno do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, “este movimen-
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Mundo Marista

Brasil: Escola Marista
de Iguatu, Ceará

Filipinas: Escola marista
em Marikina

Austrália: Pastoral Juvenil
Marista de Brisbane

Argentina: Subcomissão
de Evangelização Marista da América

Espanha: Primeira comunhão
Colegio Marista Cervantes em Córdoba

África do Sul: Curso de formação de
líderes africanos Novos Horizontes

to do Laicato é uma tentativa de dar continuidade à
vida Marista, mesmo quando saímos do Colégio ou da
Unidade Social”.
O Encontro teve o seu encerramento com uma celebração de compromisso, a qual remeteu à promessa reali-

zada há quase duzentos anos pelos doze jovens que
subiram a colina de Fourvière para entregar suas vidas
e obras a Maria. Os participantes assumiram o compromisso com a vivência do Carisma depositando suas
promessas aos pés da imagem da Boa Mãe.

Entendendo o papel como Maristas
Encontro de educadores maristas e conselheiros de acampamentos
Durante a semana de 10 de abril
de 2016, cerca de 20 pessoas, representando diversos Colégios Maristas dos estados de Nova Iorque,
Flórida, Texas, Nova Jersey e Massachusetts, assim como representantes do Camp Mariste do Canadá, se
reuniram para discutir, aprender e
explorar sua identidade como educadores maristas e conselheiros de
acampamentos.
Foi uma experiência rica para professores e conselheiros. Não só discutiram e partilharam a atual realidade e pastoral que vivem com os
jovens, mas, ainda mais importante,

29 de abril de 2016
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"

o programa deu oportunidade para
os participantes discutir, aprender
e crescer em sua identidade como
maristas.

uma experiência
rica para professores e
conselheiros... para discutir, aprender e crescer em
Foi

sua identidade como
maristas

"

Durante o encontro, houve várias
conferências dadas por Irmãos e
Leigos Maristas, que convidaram a
refletir sobre os seguintes tópicos:
• São Marcelino Champagnat, fundador e educador
• Espiritualidade apostólica marista
• Características da escola marista
• O educador marista: aplicações práticas
• Entendendo a atual cultura juvenil
• Respondendo à minha chamada:
ser marista.

Partilha da vida marista
Encontro conjunto de Leigos

Os dias do encontro foram marcados por uma boa cozinha, momentos para oração individual e meditação, assim como oportunidades
para os participantes partilhar suas
experiências e criar redes que se
baseiam no espírito de família marista.
Esta foi a sessão número 34 do
“Sharing Our Call” (partilhando a
nossa chamada), um programa de
formação da Província dos Estados
Unidos.
Esses maristas se juntam a cerca
de 800 participantes que fizeram
o programa desde o seu início, em
1998.

e Irmãos da Itália
Cerca de quarenta pessoas das cidades italianas Gênova, Cesano,
Roma e Giugliano se reuniram, nos
dias 9 e 10 de abril, na Casa Geral
para partilhar a vida.
Participaram Leigos e Irmãos da Itália, Província Mediterrânea.
Momentos marcantes do final de
semana foram o encontro com o Ir.
Emili Turú, superior geral, os tempos de partilha e a missa do domingo.

Festa

de

São Pedro Chanel

São Pedro Chanel (12 julho 1803 – 28 abril 1841), ordenou-se sacerdote e ingressou na Sociedade de Maria.
Foi para a Oceania como missionário em busca da conversão de pagãos.
O seu trabalho provocou a ira de habitantes locais que
lhe deram a morte.
Canonizado é considerado um dos mártires da Igreja. O
seu dia é celebrado a 28 de abril.
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Novas

imagens promovem documento do
sobre a identidade do irmão

Novos recursos
Tutti Fratelli

do

Vaticano

Secretariado Irmãos Hoje

e do grupo

no nosso quotidiano, “tornando-se
relato de graça para os nossos contemporâneos, e, entre eles, os mais
pobres, de uma maneira especial"
(cf. 32).
Para manter viva a memória do presente documento, o grupo "Tutti
Fratelli" (Todos Irmãos) tem em projeto, recursos para a oração, a interiorização e a reflexão.
Agora vamos apresentar-te alguns
banners e algumas imagens em
cinco línguas para sua divulgação
visual.
Nos próximos meses, vamos disponibilizar os outros recursos.
Agradecemos a colaboração, generosidade e criatividade do Sr. Angel
García Trincado, Leigo marista de
Porto Rico, que fez os desenhos.
Você pode baixá-los neste link. Para
imagens em italiano, você pode entrar em contato com Irmãos Hoje:
hperez@fms.it.
O Secretariado Irmãos Hoje e o grupo “Tutti Fratelli”, para manter viva
a memória do novo documento do
Vaticano que trata da identidade do
religioso Irmão, publicaram uma série de imagens e estão elaborando
subsídios para oração, interiorização e reflexão sobre o tema.
Em dezembro de 2015, ao concluir
o Ano da Vida Consagrada, a Con-

gregação para os Institutos de Vida
Consagrada e Sociedades de Vida
Apostólica oferecia-nos como dom
e tarefa, o documento: "Identidade
e missão do Irmão Religioso na Igreja".
Como irmãos, recebemos com alegria e esperança o desafio de o
acolher, aprofundar e fazê-lo vida

"

Como irmãos,
recebemos
com alegria

e esperança

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

"

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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