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Notícias Maristas

a adMiNistração Geral celebra o biceNteNário  
duraNte a festa de são MarceliNo  
170 represeNtaNtes de toda a iGreja

AdministrAção GerAl

O conselho geral começou, na se-
mana passada, a sua última Ses-
são Plenária, que se realizará du-
rante esse mês de junho. Durante 
essa semana trata vários assuntos: 
integração com os Secretariados 
e acompanhamento das Regiões, 
previsão e planejamento das co-
munidades Lavalla200, continua-
ção dos preparativos para o Capí-
tulo geral.

De 8 a 10 de junho aconteceram 
reuniões do Conselho Provincial e 
do Conselho ampliado do Canadá, 
com a participação do Vigário Ge-
ral, Ir. Joe McKee. Essas reuniões 
fazem parte do itinerário que leva 
ao Capítulo provincial de dezem-
bro.

Nos dias 9 e 10 de junho, o Ir. Emi-
li Turú esteve em Atenas partici-
pando das celebrações do Bicen-
tenário com os maristas da Grécia.
Durante essa semana se realiza o 
encontro de fundações maristas 
do continente americano, Cora-
ções Solidários, em Santiago do 
Chile. A FMSI está presente com 
Marzia Ventimiglia, diretora, e os 
Irmãos Álvaro Sepúlveda e Manel 
Mendonza.

Dia 13 o Ir. Javier chega em Gua-
temala, onde participará da etapa 
final do processo de preparação 
para acompanhadores de voca-
cionados leigos maristas da re-
gião Arco Norte.

Cerca de 170 Irmãos, leigos e convi-
dados se reuniram na Casa Geral, no 
dia 6 de junho, para a celebração do 
Bicentenário do Instituto, na festa de 
São Marcelino Champagnat.

O evento, celebrado em Roma para 
sublinhar a presença do Instituto na 
Igreja, foi marcado por três momen-
tos importantes: a apresentação dos 
três volumes da História do Instituto, 
uma mostra fotográfica da missão dos 
irmãos e leigos pelo mundo afora e a 
celebração da missa.

A missa foi presidida pelo Cardeal 
João Braz de Aviz, prefeito da Con-
gregação para os Institutos de Vida 
Consagrada e as Sociedades de Vida 
Apostólica no Vaticano.

Durante a celebração, uma túnica que 
pertenceu ao Ir. Henri Vergès, mártir 
na Argélia em 1994, foi colocada so-
bre o altar para recordar todos os ir-
mãos maristas que deram suas vidas 

por causa da própria fé durante es-
ses 200 anos de história. No final da 
missa, a relíquia marista foi entre-
gue a um representante da comuni-
dade de Santo Egídio, que colocará 
a túnica na Basílica São Bartolomeu, 
na Ilha Tiberina, em Roma, santuário 
dedicado aos mártires dos séculos 
XX e XXI. As leituras e orações da 
missa foram feitas em diferentes 
línguas, sublinhando a internacio-
nalidade do Instituto.

A festa terminou com uma janta fes-
tiva. O Conselho Geral decidiu ce-
lebrar o Bicentenário durante esse 
ano em três momentos importantes: 
2 de janeiro, data da fundação; 6 de 
junho, festa de São Marcelino; e 8 
de setembro, dia da inauguração do 
XXII Capítulo Geral, na Colômbia. 

O áudio completo da apresentação 
do livro da exposição fotográfica e 
da missa estão disponíveis neste 
link: https://goo.gl/Erc8ov.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/Erc8ov
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apreseNtação da obra “História do iNstituto”

eMbarcar Na História e coM ela coMproMeter-se seriaMeNte

Na celebração da festa de São Marcelino Champagnat e do 
Bicentenário do Instituto na Casa Geral, foi apresentado o 
Número 3 da coleção FMS Studia, com três volumes sobre a 
História do Instituto dos Irmãos Maristas, desde a sua funda-
ção até o ano 2016.

Os dois primeiros volumes foram escritos pelo Ir. André Lan-
frey e o terceiro pelo Ir. Michael Green. Os tradutores foram 
Ir. Anthony Hunt e Ir. Jeff Crowe (inglês); Ir. Antonio Aragón 
Martón e Ir. Carlos Martín Hinojal (espanhol); Ir. Jean-Pierre 
Cotnoir (francês); Ir. Miro Reckziegel e Ricardo Tescarolo (por-

tuguês). Os trabalhos foram realizados sob a coordenação da 
Comissão Internacional de Patrimônio Marista e o Ir. Santia-
go Fernández coordenou a tradução do terceiro volume. O 
Ir. Antonio Estaún foi o responsável pela maquetação final.

Em uma mesa redonda, os dois autores responderam a per-
guntas inerentes ao seu trabalho de pesquisa, diante de uma 
plateia de cerca 150 pessoas, que participaram da celebra-
ção do Bicentenário do Instituto na Casa Geral.
Para baixar arquivos PDF dos volumes nas diferentes línguas, 
visita https://goo.gl/RtzYMU. 

Se nós, Irmãos Maristas, somos o que 
somos coletivamente, em boa parte é 
graças a quem nos precedeu. Por isso, 
dificilmente poderemos nos com-
preender sem estudar o caminho que 
nos conduziu até o momento presente, 
às vésperas de celebrar os 200 anos de 
nossa fundação.

Durante mais de um século, e por di-
versas razões, o interesse pela história 
do Instituto não pareceu ter estado en-
tre nossas prioridades. Contudo, duran-
te os últimos anos, houve um esforço 
importante em aprofundar nossa tra-
dição de maneira sistemática e organi-
zada. Tanto as numerosas publicações 
como a promoção dos lugares maristas 
contribuíram para uma notável difusão 
de nossas origens e um crescente inte-

resse pelo estudo científico da histó-
ria marista.
Estes três volumes que agora publica-
mos constituem, de alguma maneira, 
nossa pequena homenagem a todos 
esses irmãos que em diferentes mo-
mentos de nossa história nos ajuda-
ram, com grande carinho e dedicação, 
a retornar às nossas fontes e a conhe-
cê-las e amá-las melhor.

Nestes três volumes, a Igreja universal 
está celebrando o Ano da Vida Con-
-sagrada. Nele o Papa Francisco nos 
convida a olhar o passado com grati-
dão. Portanto, como não ler estas pá-
ginas com o coração agradecido, pen-
sando sobretudo nos mais de 11.000 
Irmãos que nos precederam, desde 
1817, neste caminho do Evangelho? 

Muitos dos nomes desses Irmãos nun-
ca foram citados nos livros de história, 
mas são realmente autênticos protago-
nistas dela, por sua vida entregue sem 
medida ao serviço da missão marista, 
atuando de maneira discreta e simples; 
e, às vezes, inclusive, com heroísmo.

Convido o leitor a se apropriar destas 
páginas com gratidão. Isso nos ajudará 
também a viver o presente com paixão 
e a abraçar o futuro com espe-rança, 
atendendo ao convite do Papa Francis-
co. Neste início do Século XXI deseja-
mos um novo começo para o Instituto 
Marista, e com essa tarefa temos nos 
comprometido coletivamente. O tes-
temunho de que nos precedeu é um 
grande estímulo para viver este tempo 
com paixão e esperança.

Apresentação do Ir. Emili Turú, Superior Geral

https://goo.gl/RtzYMU


Notícias Maristas 481

3 13 de junho de 2017

No último final de semana, um 
grupo de jovens se reuniu no Ma-
rist High School, em Bayone, nos 
Estados Unidos, para o Encontro 
de Formação para Lideranças para 
o ano escolástico 2017-2018.

forMação de líderes

notíciAs breves

colaboração  
iNterNacioNal

A Província da Austrália acolhe a 
Matheus Silva para um período de 
12 meses, como parte do Progra-
ma de Voluntários Maristas do Se-
cretariado Cmi (Colaboração para 
a Missão Internacional). Matheus é 
um voluntário de 22 anos e duran-
te os últimos anos trabalhou na 
Pastoral da Juventude Marista na 
Província Brasil Centro-Sul. Fará o 
ano de voluntariado na Pastoral 
da Juventude em Brunswick.

De 26 a 28 de maio foi realizado, 
em Montevideu, “La Juntada”. No 
contexto da celebração do Bicen-
tenário, 150 jovens de todas as 
obras maristas do país se reuni-
ram no Colégio Zorrila para se en-
contrar, brincar, conviver e servir 
juntos.

uruGuai

Muitas atividades foram realiza-
das na semana passada no mun-
do marista. Além da celebração na 
Casa Geral, cujo material (áudio, 
vídeo e fotos) pode ser baixado 
em https://goo.gl/KeXfCs, outras 
atividades apareceram na nos-
sa página. Uma lista se encontra 
em https://goo.gl/HM8nnx. Se a 
sua comunidade realizou alguma 
atividade, pode nos enviar o ma-
terial para acrescentarmos a esse 
elenco.

celebração  
do biceNteNário No MuNdo

"
Convido o leitor a se 

apropriar destas páginas 

com gratidão. Isso nos 

ajudará também a viver o 

presente com paixão e 

a abraçar o futuro com 
esperança, atendendo 

ao convite do Papa Fran-

cisco.

Ir. Emili Turú, Superior Geral

O Ir. André Lanfrey passou muitos anos 
estudando, de modo profissional, a his-
tória marista. Com grande paciência 
tem-nos ajudado a entender melhor 
de onde viemos e, em consequência, a 
amar mais o que somos. E hoje nos ofe-
rece os dois primeiros volumes dessa 
História do Instituto Marista que, como 
podemos apreciar, está escrita com 
grande rigor e profundidade. Muito 
obrigado, Ir. André, por esta maravilho-
sa contribuição ao nosso patrimônio 
espiritual.

Somos gratos também ao Ir. Michael 
Green, que aceitou o desafio de prepa-
rar o terceiro volume em que apresenta 
nossa história mais recente, de 1985 
até nossos dias. Tenho certeza de que o 
caráter documental e testemunhal será 
um tesouro precioso para as futuras 
gerações.

Podemos imaginar Champagnat e os 
primeiros Irmãos sentados diante do 
edifício de l’Hermitage recém construí-
do. Recordariam então os feitos histó-
ricos e as experiências vividas durante 
a construção. Que força precisaram en-
contrar para realizar a tarefa de futuro 
que se esperava deles!

De modo semelhante, quando o Pe. 
Champagnat encomendou ao Irmão 
João Batista Furet a tarefa de compilar 
as recordações dos primeiros tempos, 
tinha consciência de que estava viven-
do e construindo uma história que me-
recia ser contada à posteridade, mas 
sobretudo estava convencido de que 
valia a pena embarcar nela e com ela 
comprometer-se seriamente. Por isso, 
esta coleção de volumes sobre a His-

tória do Instituto Marista, que se inicia 
com este livro, pode converter-se em 
um manual de vida para se descobrir o 
que ainda permanece inédito nos anti-
gos relatos: como o dono de uma casa 
que tira do seu tesouro coisas novas e 
coisas velhas (Mt 13, 32). Trata-se de 
uma história que hoje podemos contar, 
mas sobretudo uma herança que esta-
mos convidados a assumir e transmitir.
Desde os felizes e árduos começos, 
pudemos constatar com gratidão que 
nossa história tem sido orientada pela 
mão materna de Maria, que fez tudo 
entre nós. Portanto, nossa confiança 
não pode esmorecer, convencidos de 
que o futuro do Instituto será um refle-
xo do rosto materno de tão Boa Mãe e 
uma expressão de seu caminho de fé 
no seguimento de seu Filho.

"

https://goo.gl/KeXfCs
https://goo.gl/HM8nnx
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mundo mAristA

Brasil: Celebração Bicentenário,  
Brasília

Nigéria: Celebração provincial  
do Bicentenário

México: Ir. Amancio Rodríguez Pastrana, 
Los Mochis

uM olHar sobre a Vida Marista No biceNteNário do iNstituto

Mostra fotoGráfica sobre a Vida dos irMãos Maristas

O secretariado Irmãos Hoje organi-
zou uma mostra fotográfica intitula-
da “Um olhar sobre a Vida Marista 
no Bicentenário do Instituto”, com 
fotos tiradas pelo fotógrafo Conor 
Ashleigh, ex-estudante marista na 
Austrália, com momentos da vida 
dos Irmãos Maristas no mundo.

A mostra, organizada no “corredor 
dos superiores gerais”, na Casa 
Geral, foi inaugurada no dia 6 de 
junho, celebração do Bicentenário 
do Instituto na Administração Geral 
e dia da festa de Marcelino Cham-
pagnat.

Dentre as milhares de fotografias 
tiradas nos últimos dois anos por 
Conor, foram escolhidas 47. 

Chile: Reunião anual  
da FMSI Cono Sur

Grécia: Ir. Emili Turú  
em Atenas

França: Chazelles  
sur Lyon

Conor Ashleigh explica suas fotos à Irmã Vivienne Goldstein, Conselheira Geral  
das Irmãs Maristas, durante a celebração do Bicentenário, na festa de São Marcelino
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Elas foram divididas em três ambientes que relembram 
a fraternidade como coração da identidade do Reli-
gioso Irmão: mistério (a fraternidade como dom que 
se recebe), comunhão (fraternidade como dom que se 
compartilha) e missão (fraternidade como dom que se 
entrega).

Esses três aspectos se inspiram no documento da Con-
gregação para os Institutos de Vida Consagrada e as 

Sociedades de Vida Apostólica intitulado “Identidade e 
Missão do Religioso Irmão na Igreja”.

As fotos escolhidas para essa mostra representam uma 
síntese das que serão usadas no livro fotográfico que 
em setembro próximo será apresentado a todos os Ir-
mãos como homenagem pelos duzentos anos do Ins-
tituto.
A mostra poderá ser visitada até o final do ano.

uM coração Marista para criaNças e joVeNs

projeto do secretariado irMãos Hoje para coMeMorar o biceNteNário

Há 200 anos atrás, foi fundado o Ins-
tituto dos Irmãos Maristas. 

Marcelino Champagnat fundou uma 
congregação de irmãos coprometida 
em ajudar os jovens do mundo. 

Como parte do projeto do Secreta-
riado Irmãos Hoje para comemorar 
o Bicentenário, o "visual storyteller" 
Conor Ashleigh, ex-estudante ma-
rista da Austrália, tem fotografado 
e entrevistado Irmãos Maristas pelo 
mundo afora. Este é o primeiro de 
uma série de vídeos feito por ele.

O tema desse vídeo ecoa o sonho 
original de Marcelino, há 200 anos: 
servir a Deus através da missão com 
crianças e jovens. Para ver o vídeo, 
visite https://goo.gl/Nf07pG.

O Instituto Marista celebrou a festa de Champagnat, no dia 
6 de junho, usando o hashtag #MillionMarists pela segun-
da vez nas redes sociais. Depois de cerca de 5.000 men-
sagens, mais de um milhão de pessoas foram alcançadas.

Desde quando foi começado a ser usado, mais de 14 mil 
mensagens foram enviadas nas redes. 
Essas mensagens foram vistas 11 milhões de vezes, por 
2.800.000 pessoas.

Esperamos continuar acrescentando números a esta esta-
tística e alcançar novamente um milhão de pessoas duran-
te a terceira e última data da celebração do Bicentenário, 
no dia 8 de setembro, abertura do XXII Capítulo Geral.

#MillioNMarists alcaNça uM MilHão de pessoas

o carisMa de cHaMpaGNat Nas redes sociais

https://goo.gl/Nf07pG
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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

QuêNia: juNtos, ruMo a uM futuro coMuM

eNcoNtro do secretariado de leiGos

Vídeo da celebração  
do biceNteNário

Para ver um vídeo da celebração do bicentenário do 
Instituto e festa de São Marcelino Champagnat no dia 
6 de junho na Casa Geral, visite https://goo.gl/oLGx0D 

A reunião do Secretariado Ampliado 
se realizou este ano em Nairóbi, entre 
os dias 29 de maio e 04 de junho. Foi 
uma rEunião de encontro e comunhão 
com a vida marista do continente 
africano. Nos dois primeiros dias fo-
ram compartilhadas as experiências e 
projetos tanto da Comissão da África 
como do Secretariado de Leigos, em 
um clima de escuta atenta e diálogo 
fraterno. Com o mesmo objetivo, os 
dois grupos se uniram para animar 
uma oficina com os jovens Irmãos e 
formadores do MIC, uma experiência 
motivadora para novas pistas de futu-
ro na comunhão Irmãos-Leigos.

Os trabalhos foram marcados pela 
consciência deste período que o Ins-
tituto vive diante do próximo Capí-
tulo Geral e dos desafios do terceiro 
centenário. Ressoaram com força as 
expressões: novo começo, conversão 
pessoal, renovação institucional, co-
munidades inspiradoras, vocação lai-
cal, comunhão em torno do mesmo 
carisma... Uma tradução de tudo isso 
querem ser as propostas que o Secre-
tariado de Leigos, a pedido do Conse-
lho Geral, apresentará ao Capítulo, e 
que foram se tornando consenso por 
meio de vários encontros nas provín-

cias. Um momento emocionante foi a 
despedida de quatro membros do Se-
cretariado que terminavam o segundo 
triênio de sua nomeação. 

São eles: Paty Ríos, do México; Raúl 
Amaya, do Chile; Agnes Reyes, das Fi-
lipinas; e o Ir. Sylvain R., de Madagas-
car. Foi ressaltado o processo de ma-
turidade, estabilidade e profundidade 
que o grupo adquiriu nesses anos. Um 
caminho feito com muitas horas de 

encontro e reflexão ao lado de uma 
bonita experiência de amizade, cari-
nho e fraternidade.

A renovação de uma parte dos mem-
bros do Secretariado de Leigos ins-
pirou o grupo a refletir sobre novas 
referências para a sua organização e 
missão de animar o laicato, conforme 
os desafios do processo laical vivido 
nesses anos no Instituto e com os ape-
los do Espírito para um novo começo.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://goo.gl/oLGx0D

