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Notícias Maristas

Os mártires da argélia

O decretO de beatificaçãO dO irmãO Henri Vergès fOi aprOVadO

administraçãO geral

De domingo, 28 de janeiro, até sábado, 3 de feverei-
ro, a comunidade do conselho geral se encontra em 
Nemi (Itália), para construir vida comunitária.
Em 26 de janeiro, o Ir. Valdícer Facchi, da província de 
Brasil Sul-Amazônia, chegou à casa geral. A partir de 
junho ele será o diretor da Cmi, substituindo o Irmão 
Chris Wills.
De sábado a quinta-feira, 8 de fevereiro, a Comissão 

de Missão para a África se reunirá em Nairobi (Quênia), 
com a participação dos Irmãos Beto Rojas e Mark Ome-
de, diretores do Secretariado de Missão, bem como do Ir. 
Chris Wills of Cmi .
Em 5 de fevereiro, o Irmão Álvaro Sepúlveda da FMSI se 
reunirá com outros religiosos das quatro filiais maristas 
(Padres Maristas, Irmãs Maristas, Irmãs Missionárias Maris-
tas e Irmãos Maristas) responsáveis   pela solidariedade.

O Papa autorizou a promulgação de 
8 decretos, entre eles, o referente ao 
martírio do Irmão Henri Vergès.

O Santo Padre Francis recebeu em 
audiência, na tarde de 26 de janeiro 
de 2018, o Cardeal Angelo Amato, 
Prefeito da Congregação para as Cau-
sas dos Santos e autorizou a Congre-
gação vaticana a promulgar o decreto 
do martírio dos Servos de Deus Pedro 
Claverie da Ordem dos Frades Pre-
gadores, Bispo de Orã e os 18 cole-
gas religiosos/as, mortos pela fé, na 
Argéli; morreram entre 1994 e 1996 
durante a guerra civil argelina. Esta 
causa é conhecida com o nome "Os 
mártires da Argélia", entre os quais 
Henri Vergès.

Outras informações sobre a beatifi-
cação serão dadas nas próximas se-
manas.

A publicação do decreto do martírio 
do Servo de Deus Veronica Antal, 
leiga, da Ordem Franciscana Secular 
também foi autorizada; nasceu em 7 
de dezembro de 1935 em Nisiporeşti 
(Romênia) e foi assassinada por de-
fender a fé em 24 de agosto de 1958, 
em Hălăuceşti (Romênia).

Mais quatro decretos referem-se:
- ao milagre atribuído à intercessão 
da Beata Nazaria Ignácia de Março 
Mesa, Fundadora da Congregação da 
Cruz Missionária da Igreja, que nas-
ceu em Madrid, Espanha, em 10 de 
janeiro de 1889 e morreu em Buenos 
Aires, Argentina, 6 de julho de 1943.
- O milagre atribuído à intercessão 
do Serva de Deus Alfonsa María Ep-
pinger, de nome secular Isabel, Fun-
dadora da Congregação das Irmãs do 
Santíssimo Salvador, nascida em 9 de 
setembro de 1814, em Niederbronn, 
França, onde morreu em 31 de julho 
de 1867.
- O milagre atribuído à intercessão 
do Servo de Deus Clelia Merloni, fun-
dadora do Instituto dos Apóstolos 
do Sagrado Coração de Jesus, que 
nasceu em 10 de março de 1861, em 
Forlì, Itália, e morreu em 21 de no-
vembro de 1930 , em Roma.
- O milagre atribuído à intercessão do 
Serva de Deus, Maria Crucificada do 
Amor Divino, de nome secular María 
Gargani, Fundadora dos Apóstolos 
do Sagrado Coração, que nasceu em 
23 de dezembro de 1892 em Morra 
Irpino, hoje Morra De Sanctis, Itália , 
e que morreu em Nápoles em 23 de 
maio de 1973.

Dois outros decretos referem-se às 
virtudes heróicas:
- do Servo de Deus Ambrosio Grittani, 
sacerdote diocesano e fundador dos 
Oblatos de Benedicto José Labre; 
nascido em Ceglie del Campo (Itália), 
em 11 de outubro de 1907 e morreu 
em 30 de abril de 1051 em Molfetta 
(Itália).
- do Serva de Deus Ana Maria Mag-
dalena Delbrêl, leiga, que nasceu em 
Mussidan (França) em 24 de outubro 
de 1904 e morreu em Ivry-sur-Seine 
(França) em 13 de outubro de 1964.
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A Comunidade de East Harlem do Projeto Lavalla200> da 
Região Arco Norte é atualmente composta por Martha Eu-
genia Martínez, do México, e pelos Irmãos Luis Fernando 
Vega, do Paraguai, e James Mcknight, dos Estados Unidos.

Seu início está ligado à comunidade Juan Diego, que a par-
tir de 2016 se tornou uma comunidade do Projeto de Co-
munidades Internacionais para um Novo Começo, projeto 
nascido a partir da Conferência Geral de 2013.

East Harlem é um bairro do Distrito de Manhattan, de Nova 
Iorque. Também conhecido como Spanish Harlem, é uma 
área cheia de história, caracterizada por uma ampla diver-
sidade cultural.

prOjetO laValla200> - cOmunidade de east Harlem

aprendendO a cOnjugar estes quatrO VerbOs: acOlHer, prOteger, prOmOVer e integrar

Em East Harlem, NYC, compartilhamos vida com imigrantes hispânicos americanos sem documentação. A casa tor-
nou-se um espaço familiar. Atualmente, acompanhamos, de um modo especial, mulheres de origem latina em risco 
de serem deportadas ou aguardando a sua residência. Oferecemos apoio espiritual e emocional ao compartilhar a 
vida através de um diálogo simples e fraterno e através da oração. Promovemos algumas atividades de educação e 
formação, como aulas de inglês e artesanato. Vivemos com famílias momentos significativos como o dia dos defuntos 
e do Natal. Colaboramos com diferentes instituições e paróquias para aprender e conhecer a realidade através da sua 
experiência. Tentamos integrar as famílias de diferentes países latinos para descobrir a riqueza da diversidade.

Penso que nossa maneira de viver a missão tem desafios muito concretos; mostrar o rosto de um Deus "todo carin-
ho", o rosto da fraternidade, ser criativo e simples na missão, em outras palavras, mostrar o rosto mariano da Igreja.

Está disponível no nosso canal YouTube um vídeo do Su-
perior Geral com uma mensagem para os maristas de todo 
mundo, no início desde ano de 2018.

Falando do desafio que representa para o Instituto o in-
ício do seu terceiro centenário, onde se deseja construir 
um novo La Valla, o Ir. Ernesto convida a refletir sobre o 
que aconteceu durante o primeiro ano desse novo perío-
do (2017).

O vídeo é o primeiro de uma série pensada para motivar 
a vida marista em todas as partes do Instituto. Gravado 
em espanhol, possui legendas nas outras três línguas do 
Instituto (use a opção “subtítulos” do YouTube).

Com esse vídeo inauguramos também a nova vinheta, que 
a partir de agora será usada como abertura dos vídeos di-
vulgados pelo escritório de comunicação da Casa Geral.

Tanto o vídeo do Ir. Ernesto quanto a vinheta são resultado 

do trabalho e da colaboração da equipe de comunicação 
da Província Brasil Centro-Sul.

Assista à mensagem do Ir. Ernesto nesse link:
https://youtu.be/0tIdALGR6t0

mensagem dO ir. ernestO sáncHez

superiOr geral cOnVida a tOrnar realidade a cOnstruçãO dO nOVO la Valla

Leia no nosso site http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4616 o testemunho completo de Martha Eugenia 
Martínez, membro da comunidade desde outubro de 2017.
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No final do retiro provincial em 
Ribeirão das Neves, que contou 
com a participação de 85 irmãos 
e leigos, havia a primeira profissão 
de dois noviços, Carlos Alexan-
dre Maraes e José Valter Mendes. 
Além disso, 12 jovens Irmãos, que 
seguem o curso de formação ini-
cial, renovaram seus votos.

Brasil ceNtro-Norte

nOtícias em breVe

itália

A equipe de animação da Itália está 
construindo uma casa em Giugli-
ano (Nápoles) para alojar menores 
que estiveram envolvidos em ativ-
idades criminosas, como alternati-
va à prisão. O dinheiro está sendo 
recolhido através de uma campanha 
de solidariedade promovida nas es-
colas italianas. O objetivo da nova 
casa é ajudar a educar esses jovens, 
ajudá-los a recriar um bom relacion-
amento com suas famílias e ajudar a 
reintegrá-los na sociedade.

Nos dias 27 e 28 de janeiro, se en-
contraram os voluntários que este 
verão irá participar da Missão In-
ternacional do Campo de Trabalho 
em Honduras, Moçambique e 
Zâmbia. Os jovens são de Coruña, 
Orense, San Pedro do Sul, Pinhei-
ro de Bemposta, Paços de Ferrei-
ra, León, Valladolid e Salamanca 
(Portugal e Espanha). Durante a 
reunião, os voluntários receberam 
informações sobre saúde e soli-
dariedade entre outros assuntos. 
Sua próxima reunião acontecerá 
em março.

Os 17 noviços que estão atual-
mente no Noviciado Marista In-
ternacional em Tudella partic-
iparam de um retiro nos dias 4 e 
5 de janeiro. Os noviços provêm 
da China, Vietnã, Bangladesh, Ti-
mor-Leste, Melanésia e Sri Lanka.

coMpostela

sri laNka

rumO a nOVOs planOs de açãO a níVel eurOpeu

segunda assembléia dOs cOnselHOs da missãO 
da eurOpa marista

De 14 a 16 de janeiro de 2018, re-
alizou-se a segunda Assembléia de 
Conselhos de Missão das Provín-
cias da Europa em Guardamar.

O Conselho da Missão da Con-
ferência Marista Européia propôs 
um plano de trabalho que primei-
ro permitiu que todos os mem-
bros dos Conselhos Missionários 
se familiarizassem com as inicia-
tivas estratégicas, prioridades e 
linhas de ação das cinco Provín-
cias. Europeu; Posteriormente, 
trabalhar em grupos nos deu a 
oportunidade de encontrar bas-
es comuns, confluências e sin-
ergias que dêem origem a novos 
planos de ação a nível europeu 
nas áreas de solidariedade, a im-
agem institucional, Ministério da 
juventude marista, identidade e 
liderança, áreas prioritárias no 
trabalho realizado na primeira 
reunião dos Conselhos de Missão 
em 2017.

Cada participante expressou indi-
vidualmente a sua opinião sobre 
as propostas feitas antes dos Con-
selhos de missão de cada província 
priorizar as propostas desta 2ª As-

sembléia dos Conselhos de Missão 
e em sessão plenária, não são 
discutidos em um clima amigável, 
fraterno e respeitoso diversidade e 
identidade de cada um.

O Irmão Carlos Alberto Rojas Car-
vajal, Diretor da Secretaria de 
Missão em Roma, nos acompan-
hou apresentando suas idéias 
sobre o XXII Capítulo Geral e uma 
breve visão geral de novos mod-
elos de gestão, animação e gov-
ernança.

A dinâmica desta Assembléia 
mostrou que "o novo começou" 
nas palavras do Superior Geral 
mencionado pelo Provincial da 
Província Mediterrânea que nos 
acompanhou durante toda a As-
sembléia durante o discurso de 
encerramento da Assembléia : 
"Devemos ser capazes de dar res-
postas às várias realidades da Eu-
ropa, quebrar os limites, construir 
pontes, encontrar o que nos une 
porque juntos somos mais fortes, 
buscamos sinergias, podemos 
avançar, crescer juntos, ser ou-
sado e consciente, pensar e ser 
marista na Europa ".
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mundO marista

Brasil: Encontro da equipe técnica de sus-
tentabilidade da África e da Ásia, Curitiba

Austrália: Lideranças da Pastoral da Juventude 
Marista em Melbourne

Filipinas:
MAPAC, Marikina City

Bangladeche: Crianças com Ir. Eugenio Sanz 
da Comunidade Shreemangal, Dhaka

Síria: Workshop dos Maristas Azuis 
sobre as habilidades de vida, Aleppo

Espanha: Reunião em Ibérica sobre a vida 
dos jovens no mundo de hoje, Lardero

encOntrO dOs irmãOs jOVens da regiãO américa sul

fOrtalecimentO da VOcaçãO religiOsa

Jovens irmãos da região América Sul 
tiveram uma reunião em Coronel 
Oviedo (Paraguai) de 16 a 22 de ja-
neiro para fortalecer a experiência da 
vocação religiosa.

O encontro, realizado na Casa de En-
contros Marista, teve como objetivo 
fortalecer a experiência da vocação 
religiosa, através de um itinerário 
formativo e festivo na perspetiva da 
construção do novo.

O evento foi organizado pela Área de 
Vida Consagrada e Leigos da União 
Marista do Brasil (UMBRASIL) e pelo 
Grupo de Trabalho dos Jovens Irmãos 
da Região América Sul.

Foi dividido em quatro blocos: 1) Gru-
pos de trabalho sobre Ser Irmão Hoje 
onde foram apresentados os seguin-
tes temas: nova relação entre irmãos 
e leigos; espiritualidade; formação 
profissional; conflito geracional; 2) 

Painel de Direitos Humanos, com 
foco em abuso sexual; 3) Ronda de 
conversação sobre a eclesialidade; e 
4) Análise SWOT na nova região, com 
ênfase na internacionalidade.

Este encontro, que teve como tema 
"Jovens Irmãos: cúmplices do Es-
pírito em nova terra", representou 

uma ótima oportunidade para viver 
a totalidade dos nossos sonhos, para 
aprofundar a formação, compartilha-
mento de experiências, criar e for-
talecer laços, tendo como horizonte 
a revitalização e promoção de ob-
jetivos comuns e a consolidação do 
seguimento a Jesus Cristo na vida 
consagrada marista.
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nOrandina: celebraçãO dO VínculO laical cOm O carisma marista

trinta leigOs cOnfirmam publicamente seu cOmprOmissO cOmO maristas

Trinta leigos do Equador, Colômbia e 
Venezuela celebraram seu comprom-
isso leigo com o carisma marista em 
Los Teques (Venezuela) durante o úl-
timo capítulo provincial de Norandina.

A cerimônia ocorreu na escola Cham-
pagnat em Caracas, acompanhada por 
familiares e irmãos da comunidade 
de Los Chorros e da escola. Estavam 
presentes o Irmão Ernesto Sánchez, 
Superior Geral, e o Irmão João Carlos 
do Prado, Conselheiro Geral.

Houve uma Missa em que os leigos 
compartilharam suas experiências de 
vida e deram voz ao seu compromisso 
com as seguintes palavras:
“Somos cristãos que ouviram o chama-
do de Deus para entregarem suas vidas 
e para serem sinais de alegria, espe-
rança, fraternidade e misericórdia, no 
seguimento de Jesus e seu evangel-
ho ao serviço dos mais necessitados. 
Nós, leigos maristas de Champagnat, 
somos uma família de homens e mul-
heres de fé inspirados em São Marceli-
no Champagnat e em Maria, nossa boa 
mãe que pertence à província marista 
de Norandina. Estamos cientes de que 
recebemos o dom da vocação marista 
leiga. Por isso nos comprometemos a:
Ser discípulos de Jesus ao serviço de 
seu evangelho.
Fazer de nossas casas, família e co-
munidade, um lugar como Nazaré.
Cultivar nossa interioridade e rela-

cionamento pessoal com Deus.
Viver a experiência da fraternidade 
evangélica entre nós e para os out-
ros, sendo solidária, de modo eficaz 
com as crianças e jovens mais pobres, 
respondendo com ousadia e criativi-
dade às necessidades emergentes.
Promover novas formas de expressão 
do nosso espírito de família como 
maristas de Champagnat, com base na 
comunhão como elemento fundamen-
tal da nossa expressão carismática.
Revitalizar e divulgar o carisma maris-
ta, como forma de expressar o rosto 
mariano da Igreja.
Promover e nutrir as vocações maris-
tas por um trabalho conjunto onde o 
centro é a pessoa que segue Jesus.
Estando ciente dessa experiência, 
agradecemos a Deus:
A vocação leiga que nos enche de 
plenitude de fé e realização pessoal 

ao serviço da Igreja.
Por permitir-nos fazer do nosso caris-
ma marista a nossa escolha de vida.
Pelas comunidades maristas, es-
pecialmente os Irmãos Maristas da 
Província de Norandina, por sua aber-
tura, testemunho e acolhimento.
Pela vida de nossos companheiros, 
que testemunharam nossos proces-
sos vocacionais.
Pelas nossas famílias, viveiro da vo-
cação marista, pelo apoio incondicion-
al desta longa caminhada, dando-nos 
espaços de tempo e impulso de vida.
Agradecemos a Jesus por ser nosso 
guia, a Maria por ser nosso recurso 
habitual, a Champagnat pela herança 
espiritual que nos move a dar vida e a 
dá-la em abundância.
Finalmente, agradecemos a nossa 
vontade de fazer parte da família 
global dos maristas de Champagnat”.

Caminhemos Como família global!
Transforma-nos, Jesus, e envia-nos                                                                                                          

como uma família carismática global, farol de esperança neste mundo turbulento,                                                                                                                                      
 para ser o rosto e as mãos de tua terna misericórdia.

Inspira nossa criatividade para sermos construtores de pontes,                                                                                                                      
caminhar com as crianças e jovens marginalizados pela vida,

e responder com audácia às necessidades emergentes.   

mensagem do

XXii Capítulo geral



Notícias Maristas 509

6

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it

30 de janeiro de 2018

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

O cOnselHO dO prOjetO fratelli reúne-se para aValiar e planejar

O cOnselHO receberá um nOVO membrO

O Conselho do Projeto Fratel-
li, que logo receberá um novo 
membro, reuniu-se no Líbano, de 
7 a 12 de janeiro, para avaliar e 
planejar o projeto.

O Conselho, que atualmente in-
clui os Irmãos Lassalistas Jorge 
Gallardo e Rafael Matas e um 
Irmão Marista, Christopher John 
Wills, diretor de Cmi, terá outro 
Marista na equipe nas próximas 
semanas.

Durante a reunião no Líbano, os 
Irmãos discutiram o orçamento 
operativo do projeto, um plano 
para uma auditoria financeira, 
avaliação do programa de verão 
do ano passado, para voluntári-
os, e começaram a organizar os formulários para as in-
scrição de voluntários para o próximo verão.

Atualmente há sete membros nas comunidades do Proje-
to Fratelli, em Beirute e em Rmeileh: os Irmãos Maristas 
Michel Cubeles e Isaac Alonso (Espanha); os Irmãos Lassal-

istas Andrés Porras (México) e Gilbert Ouilabégué (Chad); 
os leigos Maristas Laura Gonzalvo Calle (Espanha) e Bruno 
Socher (Brasil); a leiga Lassalista Sara Amarillas (México).
O Conselho do Projeto Fratelli realizará sua próxima re-
união no dia 1º de março, na Casa Generalícia, junto com 
seu novo membro.

Livro sobre o Projeto Fratelli
Os Irmãos Lassalistas organizaram um livro 
digital sobre o Projeto Fratelli, com fotografias 
do fotógrafo italiano Marco Amato e texto de 
Sara Panciroli. Esta publicação segue uma pub-
licação de capa dura de edição limitada ante-
rior que foi apresentada ao Papa Francis, que 
inscreveu à mão uma mensagem de apoio no 
livro e foi enviado para a Comunidade Fratelli 
no Líbano, onde está em exibição.

O novo livro se intitula “Projeto Fratelli. O pro-
jeto educativo dos Irmãos das Escolas Cristãs 
(FSC) e os Irmãos Maristas das Escolas (FMS) 
para crianças e jovens refugiados no Líbano”. 
É segunda publicação e fala sobre o número de 
pessoas que ajudam, os tipos de atividades e 
os cursos para jovens e adultos que ele oferece 
e o seu impacto na comunidade libanesa.


