
Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma505

www.champagnat.org

Ano X - Número 505 | 19 de dezembro de 2017

Notícias Maristas

MensageM do superior geral para o natal e para o dia 2 de janeiro

natal: deslocaMento e lar

adMinistração geral

De 20 a 21 de dezembro, o Ir. Carlos Alberto Rojas 
Carvajal, diretor do Secretariado para a Missão, par-
ticipará do Seminário “Comunicação em Tempos de 
Crise” com a Equipe Europeia de Missão, em Barce-
lona (Espanha).
No dia 22 de dezembro, a Administração geral, o pes-
soal e os Irmãos da comunidade da Casa Generalícia 

trocam votos de Feliz Natal juntamente com o Ir. Ernesto 
Sánchez Barba, Superior General.

De 27 de dezembro a 4 de janeiro, os Irmãos Luis Carlos 
Gutiérrez, vigário, e Sylvain Ramandimbiarisoa, conse-
lheiro, participarão do Capítulo Provincial de Madagas-
car em Antsirabe.

Em sua mensagem em vídeo com as 
felicitações de Natal, Ano Novo e para 
o dia 2 de janeiro, o 201º aniversário 
do Instituto Marista, o Superior Geral 
Ir. Ernesto Sánchez Barba pede aos 
Maristas que saiam de sua área de 
conforto. Ele pergunta:
“Que área de conforto eu devo dei-
xar? Com que crianças marginaliza-

das eu posso me encontrar para viver 
com elas uma experiência de família 
e celebrar o Natal?”

Na sua mensagem, o Ir. Ernesto reflete 
sobre a recente conferência sobre os 
direitos das crianças, realizada pela 
FMSI, e elogia as iniciativas maristas 
que estão acontecendo em favor de 

migrantes e refugiados, em países 
como Ruanda, África do Sul, Uruguai, 
Brasil, México, Estados Unidos, Espa-
nha, Itália, Líbano, Tailândia e Austrá-
lia.

Você pode ver o vídeo completo em
https://goo.gl/Dj7kMd .

A mensagem completa:

Saudação do Irmão Superior Geral por 
ocasião do Natal de 2017 e 2 de janei-
ro de 2018

O Natal se aproxima e enche nossos 
corações de alegria. Para a maioria de 
nós, será uma ocasião para expres-
sar a nossa amizade, para fortalecer 
os laços de fraternidade e para viver 
belos momentos em comunidade, em 
nossas famílias e com tantas pessoas 
que amamos. A alegria da presença 
de Jesus, no meio do seu povo e na 
nossa história, enche os nossos cora-
ções. Depois, partilhamos essa alegria 
com os que estão perto ou longe de 
nós. A presença de Jesus é um sinal 
sempre novo de que Deus se aproxi-
ma de nós e nós nos damos conta da 

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
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Vivamos este Natal a partir do mis-

tério de um Deus que se desloca e 

emigra, de um Deus encarnado, vul-

nerável, acolhido e acarinhado nos 

braços e nos corações de José e 
Maria. Nós, esta grande multidão de 

maristas e de homens e mulheres de 

boa vontade em todo o mundo somos 

hoje esses braços e esses corações 

que acolhem Jesus. 

"

"

sua presença.
No entanto, para muitos, celebrar Natal será algo que 
simplesmente passará despercebido. Penso, de um modo 
particular, em muitas crianças que vivem nas margens das 
nossas sociedades.

No passado dia 20 de novembro, ao celebrar o Dia Mundial 
da Criança, o FMSI (nossa Organização Marista para os Di-
reitos da Criança) realizou uma conferência em Roma para 
comemorar o 10º aniversário de sua existência. O título da 
conferência era: "Os direitos das crianças em movimento". 
Fiquei muito feliz ao receber informações sobre iniciativas 
maristas que se realizam em favor de migrantes e refugia-
dos em países como Ruanda, África do Sul, Uruguai, Brasil, 
México, Estados Unidos, Espanha, Itália, Líbano, Tailândia 
e Austrália.

Ao mesmo tempo, o meu coração se comoveu ao ouvir 
muitas histórias de crianças que chegam e pedem refúgio 
na Itália. Muitas delas já não têm sonhos, porque foram 
vítimas do tráfico de seres humanos e foram torturadas. 
Uma delas, uma menina deslocada pela guerra conta que 
seu desejo era de voltar a casa para buscar a boneca que 
tinha esquecido. Mas não imaginava que ao chegar encon-
traria não apenas uma casa vazia; encontraria os escom-
bros da sua casa destruída pelas atrocidades da guerra.

Ao ouvir essas histórias, veio à minha mente, de um modo 
muito forte, a imagem de Jesus que nasceu fora da cidade, 
numa manjedoura cheia de palha e cercada de animais. 

Mas junto a ele estavam os seus pais, Maria e José, com o 
que isso significa de abrigo, de calor humano e de proteção. 
Certamente, eles também sofreram por não encontrar um 
lugar conveniente para colocar seu bebê recém-nascido; 
tentam ultrapassar essa situação com a sua ternura. Sinto-
nizo com o Papa Francisco, que nos exorta: "Deixemo-nos 
interpelar pelo Menino na manjedoura, mas deixemo-nos 
interpelar também pelas crianças que, hoje, não têm um 
berço nem o carinho de uma mãe ou de um pai. Bem pelo 
contrário encontram-se “em manjedouras indignas onde a 
sua dignidade é devorada”: em abrigos subterrâneos para 
escapar dos bombardeios de guerra, nas calçadas de uma 
grande cidade, no fundo de uma barca cheia de emigran-
tes" (Homilia de 24 de dezembro de 2016).

Este Natal de 2017 é o primeiro do terceiro centenário 
marista. No próximo dia 2 de janeiro, faremos 201 anos 
de fundação. Ao olhar para estes dois acontecimentos é 
bom perguntar: Para onde quero deslocar-me? Que aspe-
tos da minha vida devo eu mudar? Que área de conforto 
devo eu deixar? Com que crianças marginalizadas posso 
encontrar-me para viver com elas uma experiência de fa-
mília e "celebrar Natal"? Com quem posso vive rem rede 
uma ação solidária?

Vivamos este Natal a partir do mistério de um Deus que 
se desloca e emigra, de um Deus encarnado, vulnerável, 
acolhido e acarinhado nos braços e nos corações de José e 
Maria. Nós, esta grande multidão de maristas e de homens 
e mulheres de boa vontade em todo o mundo somos hoje 
esses braços e esses corações que acolhem Jesus.

O XXII Capítulo Geral fala de movimento e família, de sa-
ber deixar coisas, para renascer de novo, de ser faróis de 
esperança e criadores de lares de luz, de caminhar com as 
crianças e os jovens marginalizados e de nos tornarmos 
pontes para construir um mundo melhor. Tudo isso está 
em profunda sintonia com: 

• um Natal que fala sobre deslocamento e de encarna-
ção;

• um Natal que fala do acolhimento amoroso como o 
que se viveu na casa de José e María;

• um Natal que hoje inspira a rede de lares vivos que 
queremos formar como uma família global;

• um Natal em que nos deslocamos e abrimos como 
lares  que acolhem a vida, que cuidam dessa vida e 
geram nova vida;

• um Natal para nos faz mover segundo uma das reco-
mendações do Capítulo, que nos dias de hoje pode ter 
um sabor especial: "abraçar um estilo de vida simples 
e experimentar a nossa vulnerabilidade como um lu-
gar de fertilidade e liberdade";

• um Natal para ouvir os sem voz, para fortalecer a fra-
ternidade, para criar uma família de estilo marista, 
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No dia 16 de dezembro aconte-
ceu, na cidade do México, a pri-
meira profissão dos Irmãos Osval-
do Pérez Argüello e José Eduardo 
Germán Maciel Mota, ambos da 
Província México Central.

O Ir. Parnel César, de México Oci-
dental, fez votos perpétuos no dia 
8 de dezembro no Haiti.

México ceNtral  
e ocideNtal

notícias Maristas

estados UNidos

A comunidade de East Harlem (La-
valla 200>) organizou uma oração 
matutina no dia 12 de dezembro 
para celebrar a festa de Nossa 
Senhora de Guadalupe. Participa-
ram Martha Eugenia Martinez e os 
demais membros da comunidade, 
Ir. Hermano Jim McKnight, Bruno 
Soccer e as mães do programa.

No dia 14 de dezembro, Walde-
miro Gremski, foi reeleito como 
decano da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná - PUCPR, para o 
período de 2017 a 2021. Durante 
a cerimônia, enfatizou as mudan-
ças na metodologia de ensino que 
a Universidade implementou nos 
últimos anos e a necessidade da 
instituição de se adaptar ao mun-
do atual e aos desafios que o fu-
turo coloca.

Brasil ceNtro – sUl

como Champagnat  a teria sonha-
do.

Que a "infância em movimento" pos-
sa, por sua vez, mover o nosso cora-
ção e torná-los mais acolhedor para 
todos.
Que tenhamos a capacidade de co-
mover-nos como Deus se comoveu, 
ao fazer-se pequeno, pobre e criança.
Que ao viver estas chamadas, pos-

samos dizer que celebramos Natal. 
Então, poderemos dizer e desejar de 
todo coração:
Feliz Natal!
Esse é o meu desejo para todos os 
maristas de Champagnat, espalhados 
por todo o mundo, e para todas as 
crianças, especialmente para as sem 
voz.
Deixo-vos com um abraço fraterno
Irmão Ernesto Sánchez B.

FeliZ natal!

O escritório de comunicação da 
Casa Generalícia deseja Feliz Na-
tal, próspero ano novo e feliz 201º 
aniversário do Instituto, no dia 2 de 
janeiro! 

Obrigado pelo apoio. 
O próximo número de Notícias Ma-
ristas será publicado no próximo ja-
neiro.

XV capítulo proVincial da aMérica central

o noVo proVincial toMa posse

O Irmão Hipólito Pérez Gómez, anti-
go diretor adjunto do Secretariado 
Irmãos Hoje, assumiu o cargo como 
Provincial durante o XV Capítulo 

da Província América Central, que 
aconteceu de 9 a 14 de dezembro, 
na cidade de Guatemala. Durante 
as sessões de trabalho do Capítulo, 
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Mundo Marista

Estados Unidos: Comunidade East  
Harlem (Lavalla 200>), Nova Iorque

Líbano: Acordo de bolsa entre a escola 
Champville e USEK, Dik El Mehdi

Itália: Comunidades Internacionais para 
um Novo Começo Lavalla200>, Siracusa

1.ª profissão do Ir. Osvaldo Pérez Argüello
e do Ir. José E. Maciel Mota, México Central

Brasil: Comissão Provincial da Juventu-
de, Brasil Centro-Norte - Brasília

Filipinas: Marist Asia Pacific 
Center (MAPAC), Marikina City

apresentou-se o relatório dos trabalhos da Comissão 
preparatória e foi lido o regulamento do Capítulo. T

ambém foi feita a eleição da Comissão Facilitadora que 
coordenou o Capítulo, formada pelos Irmãos Hipólito 
Pérez (presidente), Carlos Vélez (coordenador), Jorge 
Sánchez (secretário executivo), Luis Carlos Gutiérrez 
(assessor), Juan Antonio Sandoval e Nicéforo Garrán 
(moderadores).

O Ir. Hipólito substituirá o Ir. Luis Carlos Gutiérrez Blan-
co, que foi eleito como Vigário Geral do Instituto duran-
te o XXII Capítulo Geral em Rionegro, Colômbia.

O Ir. Luis Carlos apresentou o relatório dos quatro anos 
como Provincial, refletindo especialmente sobre o ca-
minho percorrido na busca de resposta para os cinco 
apelos do Capítulo Provincial anterior.

Os apelos eram: viver um novo estilo de vida comunitá-
ria; espiritualidade integradora como Maria; construção 
da comunidade marista com um claro desenvolvimento 
vocacional; aumentar o serviço aos mais pobres; desen-

volvimento de una cultura vocacional. O Capítulo Pro-
vincial seguiu um itinerário baseado no modelo U, que 
também foi usado no XXII Capítulo Geral, e nomeou aos 
Irmãos Gregorio Linacero, Daniel Martín, Jesús Allende 
e Mynor González como membros da comissão de revi-
são das normas da Província.

Durante o terceiro dia de Capítulo, os Irmãos maiores 
de 70 anos e quatro jovens universitários das comu-
nidades REMAR da Guatemala fizeram um painel para 
mostrar aos capitulares o mundo marista através dos 
olhos de duas gerações e, a partir dali, perceber apelos 
e desafios para o futuro.

Em continuação, leigos trabalharam sobre os cinco ape-
los do XXII Capítulo General e o Ir. Gregorio apresentou 
a situação econômica da Província.

O Irmão Luis Carlos Gutiérrez, vigário geral, participou 
em nome da administração geral, bem como o Supe-
rior Geral, o Irmão Ernesto Sánchez, que participou nos 
últimos dois dias do Capítulo, ou seja, 13 e 14 de de-
zembro.
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capítulo da proVíncia Brasil centro-sul

prioridades para o próXiMo triênio

Durante o capítulo provincial da Província Brasil Cen-
tro-Sul, o novo Superior, Irmão Antônio Benedito de 
Oliveira assumiu o cargo, foi eleito o novo Conselho 
Provincial e foram definidas as prioridades para o pró-
ximo mandato.

Mais de 100 Irmãos e Leigos colaboradores participa-
ram do Capítulo, realizado no Centro Marista Marcelino 
Champagnat (CMMC), em Curitiba, nos dias 6 a 11 de 
dezembro.

Os Irmãos conselheiros João Carlos do Prado e Óscar 
Martín, e o Superior Geral, o Irmão Ernesto Sánchez 
Braba, participaram em nome da Administração Geral e 
agradeceram ao antigo Provincial, Irmão Joaquim Spe-
randio, por seu trabalho durante os últimos seis anos.

Os Irmãos da Província recordaram que, durante seu 
mandato, o Ir. Joaquim lhes pedia com frequência para 
“permanecerem alegres na esperança, pacientes nas 
dificuldades, perseverantes na oração e criativos na 
missão”.

O Ir. Joaquim expressou sua gratidão pelo crescimento 
espiritual que experimentou ao trabalhar junto aos Lei-
gos e Irmãos e ressaltou que teve oportunidade de “co-
nhecer pessoalmente muitas pessoas que trabalharam 
incansavelmente pela Missão e isso me fez aprender 
muito”.

O Ir. Ernesto disse: “fico impressionado com o número 
de Irmãos e Leigos participantes do Capítulo; isso quer 
dizer que estamos sonhando juntos o futuro, nosso 

novo La Valla”.Durante o Capítulo, os participantes de-
finiram as prioridades para o novo Conselho Provincial 
no período 2018 a 2020:

1. Maristas de Champagnat: reconhecidos pela vivên-
cia de nossa comunhão, espiritualidade e missão em 
corresponsabilidade, e por nossas vocações específi-
cas, oferecendo espaços e experiências que incenti-
vem a vivência da identidade Marista e que levem a 
uma família carismática global.

2. Evangelização e defesa dos direitos das crianças, 
adolescentes e jovens: priorização de uma educação 
evangelizadora em espaços formais e informais, per-
meada pela escuta e diálogo, que busca a construção 
de pontes para promover a dignidade humana, com-
prometendo-nos com a promoção, proteção e defesa 
das infâncias, adolescências e juventudes e empode-
rando os interlocutores como agentes de transforma-
ção.

3. Cultura e animação vocacional: reconhecidos pelo 
comprometimento com a dimensão da cultura voca-
cional nas frentes de missão, revitalizando e ressigni-
ficando-a a partir dos contextos e desafios atuais, com 
a participação, testemunho e vivência de espiritualida-
de, fraternidade e missão Marista de Irmãos, Leigas e 
Leigos.

4. Gestão a serviço da missão: reconhecidos por rea-
lizar processos de gestão inspirados pelo jeito marial 
e cristológico, com competência profissional e ética, a 
serviço da missão.
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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

Elevemos um canto de ação de graças 

ao Senhor que abre os caminhos na 

história para que a fama de santi-
dade do Ir. Basílio seja consolidada, 
reconhecida e divulgada.  

"

"

No dia 8 de dezembro, numa Eucaristia, foram celebra-
dos os jubilares na vida consagrada, os Irmãos José Ce-
galla (75 anos), Estevão Müller, Orlando Zattar e Paulo 
Antônio Forster Ramos (70 anos), Clemente Ivo Juliatto, 
Dario Bortolini e Rafael Mentes dos Santos (60 anos), 
Tercílio Sevegnani (50 anos), Antônio Martins Teles, 

João Carlos do Prado e Rogério Mateucci (25 anos). 
Durante essa Eucarística, os jovens Irmãos renovaram 
seus votos de pobreza, castidade e obediência. O novo 
Conselho Provincial é formado pelos Irmãos Cezar Ca-
vanus, Délcio Afonso Balestrin, Rogério Renato Mateuc-
ci, Tercílio Sevegnani, Tiago Fedel e Vanderlei Siqueira.

agios.Mar 005
a causa do ir. Basílio retoMa seu andaMento

Um correio eletrônico do dia 5 de dezembro trouxe-nos 
a boa notícia de que “no próximo dia 18 de dezembro, 
às 11h, será constituído o Novo Tribunal para a Causa 
do Ir. Basílio Rueda, em Guadalajara, México. O primeiro 
testemunho está agendado para quarta-feira, dia 20 de 
dezembro”.

Congratulamo-nos com todos os que tornaram possível 
que isso venha a acontecer. 
Elevemos um canto de ação de graças ao Senhor que 

abre os caminhos na história para que a fama de san-
tidade do Ir. Basílio seja consolidada, reconhecida e di-
vulgada.

O processo diocesano já havia sido entregue em Roma, 
na Congregação para as causas dos Santos, no dia 20 de 
abril de 2016, porém nessa Congregação foi conside-
rado oportuno, para dar maior garantia e objetividade, 
ampliar o número de testemunhos com depoimentos 
de pessoas que não pertencessem ao Instituto Marista.

___________

Ir. Antonio Martínez Estaún, 
postulador geral
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