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Notícias Maristas

Na dia da festa da Imaculada Conceição, 8 de dezembro 
de 2018, foram beatificados na Argélia, 19 mártires, que 
testemunharam a fé em Deus, na década de 90. Entre eles 
estava o Irmão marista Henri Vergès.
A celebração no Santuário Notre-Dame de Santa Cruz de 
Oran, foi presidida pelo Cardeal Giovanni Angelo Becciu, 
prefeito da Congregação das Causas dos Santos, enviado 
especial do Papa.
O Ir. Ernesto Sánchez, Superior geral, participou da ce-
lebração, junto com o Ir. Pere Ferré, provincial de L’Her-
mitage. Participaram também 
outros irmãos e parentes do Ir. 
Henri Vergès.
Nesse vídeo é possível assistir 
à celebração da beatificação.

Beato Ir. henrI Vergès

BeatIfIcação dos mártIres da argélIa

• De 10 a 15 de dezembro os Irmãos 
Luis Carlos Gutiérrez e Ken McDo-
nald participam do Capítulo Provin-
cial da Província East Central Africa, 
em Ruanda.
• De 11 a 14 de dezembro se realiza 
o Capítulo da Província Brasil Centro-
-Norte, em Memdes, com a participa-

ção dos Irmãos Ernesto Sánchez, Óscar 
Martín y Sylvan Ramandimbiarisoa.
• Dia 11, o Ir. Valdícer Fachi, da Cmi, 
participa da reunião do Projeto Fra-
telli, na Casa Geral dos Lassalistas.
• Os Irmãos Ben Consigli, João Carlos 
do Prado, Josep Maria Soterias, con-
selheiros gerais, e Libardo Garzón, 

Ecônomo Geral, participam de uma 
nova sessão do Curso de Liderança 
Internacional, em Roma, de 13 a 15 
de dezembro.
• Os conselheiros gerais Óscar Martín 
e Sylvain Ramandimbiarisoa, de 15 a 
19 de dezembro, visitam a Província 
Brasil Centro-Norte.

admInIstração geral
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  mensagem do superIor geral

Amanhã, quarta-feira, será difundido 
uma mensagem via YouTube, que o 
Irmão Ernesto envia a todos os Ma-
ristas de Champagnat. Na mensagem, 
em 4 línguas, o Superior Geral fala da 
beatificação do Ir. Henri, das ativida-
des do Conselho Geral, do Plano Es-
tratégico da Administração Geral, do 
Sínodo dos Jovens e convida à partici-
pação nas iniciativas do Instituto que 
promovem a Família Global.

Em um dia como hoje, exatamente 70 anos atrás, a Assem-
bleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos para proclamar que todos 
os seres humanos têm os mesmos direitos, independen-
temente de raça, cor, religião, gênero, idioma, opiniões 
políticas, origem ou qualquer outra condição particular. 
Desde então, 10 de dezembro é lembrado como o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos.
Para celebrar este importante aniversario, conheceremos 
a experiência de jovens maristas que viajaram para Nova 
York e Genebra para participar de eventos das Nações 
Unidas que promovem os direitos humanos.
 
Empoderar aqueles que não têm voz
“Vamos favorecer oportunidades para nossos interlocu-
tores compartilharem, participarem da tomada de deci-

sões e, ao mesmo tempo, convidarem 
crianças e jovens para serem líderes 
nessa área.” Há mais de dez anos, a As-
sembléia da Missão Marista de Mendes 
(Brasil, 2007) fez esse apelo. Convite 
que repete o XXII Capítulo Geral (Co-
lômbia, 2017) quando afirma que acre-
ditamos “na promoção, proteção e de-
fesa dos direitos das crianças e jovens, 
e no seu empoderamento como agen-
tes de transformação”.
Sem dúvida, ser líderes, agentes de 
transformação ou defensores dos direi-
tos humanos é um desafio que começa 
no dia a dia das crianças e jovens maris-
tas. No entanto, sua voz deve ser ouvida 
mesmo nos níveis mais altos de discus-
são e decisão a nível internacional.
O Fórum Político de Alto Nível (HLPF) é 
a principal plataforma das Nações Uni-

das para monitorar e revisar os 17 grandes Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que marcam a agen-
da global entre 2015 e 2030. Sofía Toro (Chile) em 2017 
e Mariana Díaz e Nadia Lomelí (México) em 2018 viaja-
ram para Nova York para representar neste fórum milha-
res de jovens maristas da América Latina que desde 2013 
estiveram envolvidos na discussão sobre os ODS.
Da mesma forma, Camila Álvarez (Chile), Gabriel dos San-
tos e Pedro Gouvea (Brasil) representaram em Genebra as 
1.700 crianças e jovens maristas de 13 países - da Austrá-
lia ao Canadá - que participaram das consultas lideradas 
pelo Comitê dos Direitos dos Filho das Nações Unidas. 
Em 28 de setembro de 2018, o Dia do Debate Geral foi 
realizado para discutir o papel das crianças como defen-
soras dos direitos humanos.
Veja nesse documento PDF como foi a experiência deles.

10 de dezemBro de 2018: setenta anos de dIreItos humanos

JoVens marIstas nas nações unIdas

http://www.champagnat.org/shared/bau/MaristYouth_UnitedNations_2018.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4968
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notIcIas en BreVe

NoraNdiNa

No dia 8 de dezembro 5 irmãos 
do Noviciado Interprovincial La 
Valla fizeram a primeira profissão 
em Medellín. Os novos Irmãos da 
Província Norandina são: Andrés 
Felipe Robles Londoño, Duvan 
Felipe Correa Correa, Francisco 
José Ruiz Hernández, Juan Pablo 
Burgos Gómez e Michael Alexan-
der Anamá Anamá.

distrito do Pacífico

O Ir. Kevin Wanden foi nomeado 
diretor da Missão do Distrito. Seu 
papel será de trabalhar junto com 
as lideranças e grupos da Unidade 
Administrativa para promover a 
missão e o carisma de Champag-
nat nas obras apostólicas que os 
maristas de Champagnat dirigem.

Emili turú

Além de Secretário da União dos 
Superiores Gerais, a partir de ja-
neiro o Ex Superior Geral será di-
retor do Centro de Formação Faith 
and Praxis, cuja a sede se encon-

tra em Roma.

Profissão No Brasil

Durante a missa de conclusão do Ca-
pítulo da Província Brasil Sul-Amazô-
nia, o Ir. Antônio Raí Costa de Mene-
zes fez a primeira profissão.

marIstas na europa

formação de líderes marIstas para a mIssão

Tudo começou na Holanda há dois 
anos. Em novembro de 2016 come-
çou o curso europeu de “Líderes Ma-
ristas para a Missão” que terminou 
em Roma, com a última semana, de 
11 a 16 de novembro de 2018.
Migra gratidão pela acolhida em cada 
lugar em que estivemos, nos quais 
recebemos muitas manifestações de 
carinho e proximidade por parte de 
todas as comunidades. Sobretudo me 
sinto agradecido por ter podido par-
ticipar deste caminho de formação e 
partilhar o que significa ser Marista 
hoje, contribuindo com a criação des-
sa família global da qual fala o XXII 
Capítulo Geral.
Na Holanda vimos como a obra maris-
ta é “farol de esperança” para muitos 
jovens em busca de sentido, de silên-
cio, com necessidade de um lar ou de 
um lugar de referência em suas vidas. 
Em Alcalá de Henares, pelo do traba-
lho sobre alguns aspectos como as 
habilidades sociais, cuidado com as 
pessoas, gestão das obras e inovação, 
reforçamos nossa autêntica vocação, 
dando omelhor de nós mesmos a ser-
viço das crianças e jovens, para seu 
crescimento e desenvolvimento. Fi-
nalmente em Roma, com o tema “Ma-
ristas de Champagnat”, sentimo-nos 
parte de uma missão maior que nós 
mesmos, presente nas pessoas que 

habitam a casa. Elas foram o melhor 
exemplo de família, simples e ope-
rosa, do jeito de Maria. Em todos os 
lugares pude sentir como se faz rea-
lidade “o rosto e as mãos da terna 
misericórdia de Deus”. Uma realidade 
latente no mundo marista que trans-
parece na partilha em grupo. Sua di-
versidade, sua riqueza, sua acolhida 
fazem que as diferentes Províncias da 
Europa continuem dando uma “res-
posta audaz” às necessidades que 
continuamente aparecem em todos 
os países onde estamos.
Num mundo e numa realidade glo-
bal, as visitas a outras realidades da 
Europa marista nos conectam ine-
vitavelmente com nossa Missão. A 
partilha destas cinco semanas com 
o grupo nos permitiu experimentar 
um pequeno “mundo global marista” 
e descobrir como nosso coração se 
conecta com esta maneira de viver o 
Evangelho: “Maristas de Champagnat 
para uma família global.” Como nos 
recordava o Ir. Ernesto no início da úl-
tima semana em Roma. “Champagnat 
repetia com frequência: Maria, esta 
obra é tua... (mensagem final do XXII 
Capítulo Geral), e é precisamente a 
experiência destes dias que me dá a 
total confiança de que Maria também 
continuará encarregando-se deste 
Novo Lavalla”.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4966
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mundo marIsta

Austrália
Lavalla200> Mount Druitt

África do Sul
Marist Mercy Care

Colômbia: Conselho provincial de 
Norandina com os Conselheiros Gerais 

Irmãos João e Ken

França: Grupo da Terceira Idade de Manziana 
en Lyon

Brasil: Novo Conselho da Província Brasil 
Sul-Amazônia: Irmãos Deivis, Manuir, Odil-

mar, Sandro Andre e Onorino.

El Salvador
Retiro anual de Irmãos

No dia 10 de novembro de 2018 
houve um acontecimento extraor-
dinário: pessoas de muitos lugares 
da Nigéria reuniram-se na Paróquia 
Santa Cruz, em Uturu, para a emissão 
de votos perpétuos dos Irmãos Jude 
Mary Ogwuegbu e Daniel Chikwen-
dum Anyaoha e para celebrar Bodas 
de Ouro dos Irmãos Joachim Okoye-
-Ezetulugo, Christian Mbam e Thomas 
Ezeakku.
Dom Solomon A. Amatu, bispo de Oki-
gwe, presidiu a celebração. Participa-
ram um bom número de sacerdotes, 
religiosos de várias congregações 
masculinas e femininas, familiares e 
muitas pessoas da região, os profes-
sores e alunos do Colégio, os antigos 
alunos Maristas e autoridades civis.
Na homilia, o senhor bispo, insistiu na 
importância de manterem-se fieis aos 
votos religiosos e convidou os pre-
sentes a rezarem pelos novos Irmãos 
professos.

Os Irmãos jubilares, levando uma 
vela acesa, renovaram a consagração 
de suas vidas ao Senhor e pediram a 
graça de continuar lutando cheios de 
esperança. Segundo as palavras do 
bispo, as bodas de ouro são uma cele-
bração da liberdade e das boas obras 

feitas ao longo da vida.
Depois da celebração eucarística se-
guiram-se atividades organizadas no 
Centro Desportivo de Uturu.
Certamente foi uma celebração bem 
colorida, um dia alegre e memorável 
para todos.

nIgerIa: uma celeBração colorIda e alegre

Votos perpétuos e Bodas de ouro

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4969
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Brasil Centro-Sul (Assembleia)
10 de novembro, em Curitiba

Canada (Forum Marista)
17 de novembre, em St-Gabriel de Valcartier

Mediterránea (Assembleia)
5 – 8 de dezembro, em Guardamar

Brasil Sul-Amazônia (Assembleia e Capítulo)
3 – 7 de dezembro, em Veranópolis

Brasil Centro-Norte (Assembleia e Capítulo)
7 – 14 de dezembro, em Mendes

Afrique Centre-Est (Capítulo)
11 – 14 de dezembro, em Kigali, Ruanda

Nas próximas semanas teremos os capítulos de Compostela (Valladolid), de Ibérica (Lardero)
e Mediterránea (Guardamar).

assemBleIas e capítulos proVIncIaIs
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formação permanente para Irmãos da terceIra Idade

manzIana, outuBro - dezemBro 2018

A última sessão de formação permanente para Irmãos da 
terceira idade de língua inglesa, que terminou em 8 de 
dezembro, reuniu 11 Irmãos Maristas de diferentes nacio-
nalidades e 2 Marianistas dos Estados Unidos, com idades 
entre 66 e 84 anos. Além disso, havia 3 membros da equi-
pe. Havia uma atmosfera agradável e amigável.

Durante os primeiros dias do programa, refletimos sobre 
nossas vidas e compartilhamos nossas histórias pessoais.

Irmãos Ernesto Sanchez, Ben Consigli, Sean Sammon, 
Emili, Michael Green, Brendan Geary, Don Bisson e José 
María Ferre e outros acessores tentaram fornecer uma 
linha comum nos tópicos apresentados: transições na 
vida, espiritualidade marista e marianista; místicos e 
profetas, saúde e bem-estar, desenvolvimento humano e 
espiritualidade (psicologia do envelhecimento), sexuali-
dade e afetividade, Maria em nossa vida, estudo do Novo 
Testamento, etc.

A programação diária foi organizada em torno de uma ora-
ção comum pela manhã, seguida de duas sessões com um 
apresentador. Durante as tardes, todos planejavam seu 
tempo. A Eucaristia foi celebrada antes do jantar.

Uma parte importante do curso foi a peregrinação aos lu-
gares maristas. Enquanto os maristas visitavam o Hermita-
ge e as áreas circunvizinhas na França, os Marianistas pas-
saram algum tempo na França e na Espanha. Durante esse 
período, devido ao mau tempo e à idade avançada dos 
participantes, vários irmãos contraíram resfriados e gripes.

Durante nosso tempo em Manziana, nós visitamos lugares 

de importância artística e histórica, fizemos uma peregri-
nação de 3 dias a Assis e tivemos um retiro.

Fomos visitados por alguns conselheiros gerais, membros 
da comunidade da Casa geral e irmãos da Austrália. Uma 
Irmã Marista também passou vários dias conosco.

Durante a sessão, tivemos a oportunidade de aprender 
mais sobre nossa missão no mundo através de breves 
apresentações de nossas Províncias e Distritos.

O programa terminou com uma Eucaristia de encerramen-
to e um jantar no sábado, 8 de dezembro.

Em resumo: esta sessão foi um momento de graça e uma 
experiência enriquecedora, que nos deu nova energia 
para entrar nesta fase da nossa vida com gratidão por tudo 
o que experimentamos.

Nunca se sinta mal por envelhecer. É um privilégio negado 
a muitos!

A sede do curso
Manziana é uma cidade localizada a cerca de 40 quilôme-
tros do centro de Roma, com uma população de cerca de 
6.500 habitantes. Tem um clima continental, um pouco 
frio no outono.

Os Irmãos Maristas da Itália abriram um juvenato em 1950 
e, devido à falta de aspirantes, fecharam-na por volta de 
1989. Posteriormente, a casa foi renovada e em 1993 tor-
nou-se um centro de formação permanente para os Irmãos 
do Instituto.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4970


Notícias Maristas 554

7 11 de dezembro de 2018

preserVar e ValorIzar o patrImônIo marIsta

Inauguração do cemItérIo renoVado de l’hermItage

No sábado, 24 de novembro de 2018, teve lugar 
a inauguração do cemitério renovado de l’Her-
mitage, com um tempo de discursos e uma ce-
rimônia de bênção no mesmo lugar, seguido de 
um coquetel no pátio São José.

Às 10h, mesmo que estivesse frio e úmido no 
vale de l’Hermitage, um tímido sol de outono se 
fez presente. Cerca de 70 pessoas responderam 
ao convite para se reunir com o Irmão Provincial 
e os irmãos de várias comunidades vizinhas e 
marcar este evento: líderes empresariais, ami-
gos da comunidade, membros das Fraternidades 
Champagnat e familiares de irmãos enterrados 
no cemitério.

Celebração no cemitério
O irmão Michel Morel deu as boas-vindas a to-
dos e lhes agradeceu por estarem ali. Ele fez um breve 
resumo da história do cemitério e apresentou o projeto 
de reorganização, decidido e financiado conjuntamente 
pela província de Hermitage e pela administração geral. 
As obras, iniciadas em 16 de abril, terminaram em 26 de 
outubro de 2018. O irmão Jesus Recalde San Martin, da 
Província Ibérica (infelizmente falecido em 19 de julho), 
arquiteto de profissão, foi convidado a propor um plano 
de renovação, de acordo com as especificações incluindo 
os seguintes elementos.

Preservar e valorizar o patrimônio marista
Como esse cemitério está intimamente ligado à história 
da fundação, foi necessário preservar alguns elementos 
típicos da tradição marista, como os corações de ferro 
fundido; destacar as sepulturas dos três primeiros irmãos, 
com a construção de um toldo; construir uma cobertura ao 
longo da parede para proteger os corações que lembram 
os nomes de todos aqueles enterrados ali.Dar um aspecto 
mais moderno e mais coerente ao todo pela supressão da 
gruta (de Notre-Dame de Montligeon?); contrastando as 
cores entre a argamassa e as partes de concreto, e entre as 
cruzes e seus suportes.

Ter a intensão de integrar ainda mais o cemitério em toda 
a propriedade de l’Hermitage, permitindo uma melhor vi-
são da casa das origens, com o nivelamento da parede de 
retenção e a remoção de uma pilastra.

Facilitar a manutenção reduzindo as superfícies das plan-
tas e criando caminhos de concreto, bem como a suspen-
são das cruzes (barras horizontais) facilitando a poda das 
áreas gramadas.

As três empresas encarregadas dos trabalhos (alvenaria, 
espaços verdes e caminhos de concreto, serralheria) sou-
beram respeitar o caráter específico do lugar e, graças às 

suas habilidades técnicas, criar algo durável, funcional e 
harmonioso.

Resta fazer uma pequena construção para a meditação, de 
forma hexagonal, no lugar e em substituição da gruta, no 
fundo à esquerda; bem como inscrever na estela de con-
creto, na entrada do cemitério, um pensamento de Cham-
pagnat que dará pleno sentido a este lugar: “Amar a Deus 
e fazê-lo amado; esta é a vocação do irmão”.

Breve lembrete histórico
O primeiro cemitério de l’Hermitage data de 1827; estava 
localizado abaixo do atual, perto do canal. O atual teve 3 
expansões: 1834, 1841 e 1877, bem como várias modi-
ficações. O próprio Padre Champagnat aí descansou de 
1840 a 1889; e o irmão Francisco, de 1881 a 1924.A maio-
ria dos irmãos da primeira geração também está enterrada 
lá, especialmente os irmãos Laurenço, Luis e Estanislau, 
cujos túmulos sempre permaneceram no mesmo lugar. O 
último a ser sepultado aí foi o Irmão Henri Réocreux, em 
2014. Os Irmãos poderão, a seu pedido, continuar a ser aí 
enterrados, mesmo que a maioria dos que morrem o es-
tejam no cemitério da propriedade Montet, em St Genis 
Laval.

Cerimônia de bênção
Após os vários discursos: do Ir. Michel Morel, do Ir. Pere 
Ferré, provincial, e do Sr. William Villareal (que foi o geren-
te do projeto), o Padre Gabriel Perret, padre diocesano e 
atual capelão de ND de L'Hermitage, procedeu à cerimônia 
de bênção marcada pela simplicidade, fervor e esperança.

 Coquetel
O Ir. Maurice Berquet, superior da comunidade da Casa de 
Acolhida de Notre-Dame de l’Hermitage, convidou todos 
os participantes a partilharem um momento de coquetel 
que aquece corpos e corações, evoca memórias e fortale-
ce laços de amizade e de fraternidade

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4964
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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

terra de mIssão

JoVens Buscam a VIda consagrada marIsta

No ano 2000, Irmãos da antiga Província Marista de Mel-
bourne (Ir. Mark, Dusty, da Austrália, e Manoel, de Portugal), 
chegam ao Timor-Leste (Baucau), a pedido do Bispo de 
Baucau, Dom Basílio do Nascimento, para abrir uma comu-
nidade e fundar um centro para formação de professores. 
Dessa parceria surgiu o Instituto Católico de Formação de 
Professores (ICFP).

Em 2002, o Irmão Raimundo Barbosa, da antiga Província 
Marista do Rio de Janeiro, e mais 5 professores vieram tam-
bém a Baucau, para ajudar o Instituto e formar professores 
na Língua Portuguesa. Mas, 
devido aos sérios proble-
mas do pós-guerra do Timor 
Leste com a Indonésia para 
expulsar os soldados inva-
sores, além dos problemas 
com a língua Tétum, depois 
de seis meses todos volta-
ram ao Brasil.

Vocações maristas
Em 2012 os Irmãos sentiram 
o apelo para iniciar um tra-
balho de formação com os 
jovens interessados em co-
nhecer a vida marista. Uma 
casa foi alugada e Ir. Tony 
Clark e Ir. John, australianos, 
iniciaram um trabalho for-
mativo, não sistematizado, em Baucau. Em 2013 chegou 
o Ir. Lécio José Heckler, da Província Marista Sul-Amazônia, 
para, juntamente com o Ir. Tony, iniciar um trabalho siste-
mático de Pastoral Vocacional. Em 2016 iniciaram oficial-
mente o Aspirantado, em Baucau.

Com o constante aumento do número de jovens interes-
sados em conhecer a Vida Marista e, posteriormente, in-
gressar na Congregação Marista, foi construída uma nova 
casa de Formação, com capacidade para 4 irmãos e 15 a 
20 jovens formandos. A casa foi entregue em 2018 e será 
inaugurada oficialmente em 2019.

Para acolher aos jovens interessados em conhecer a Con-
gregação Marista, anualmente são realizados encontros 

vocacionais com duração de duas semanas. O último en-
contro vocacional foi realizado em Baucau, entre os dias 
05 a 18 de novembro, com o como objetivo de auxiliar o 
jovem no processo de discernimento de sua própria voca-
ção. Participaram desse encontro 23 jovens vindos de to-
das as partes do Timor-Leste. Para o ano de 2019, um novo 
grupo irá iniciar o processo formativo, que vai de fevereiro 
a agosto. Depois, os jovens seguirão para as Filipinas, onde 
darão continuidade ao seu processo formativo.

Construção de uma escola em Lautém
A Província da Austrália tem 
outro projeto missionário 
no país. Trata-se da funda-
ção de uma escola marista 
no município de Lautém. 
Para contribuir com este 
projeto foi realizada uma 
parceria com as províncias 
maristas do Brasil. Dois ir-
mãos brasileiros já estão 
no Timor-Leste (Baucau), 
desde o dia 29 de julho de 
2018. São eles: Ir. João Ba-
tista Pereira, da Província 
Marista do Brasil Centro-Sul 
e o Ir. Manoel Soares, da 
Província Marista do Brasil 
Centro-Norte. Eles terão a 
missão de acompanhar a 

construção da escola, organizar a contratação e formação 
dos futuros professores, dirigir a escola e organizar todo o 
processo pedagógico e pastoral. Todo esse trabalho será 
assessorado e supervisionado pela Província Marista da 
Austrália. O projeto está saindo pouco a pouco do papel. 
Já temos o terreno e esperamos que a partir de 2019 os 
trabalhos de Projeção Arquitetônica e construção tenham 
início, assim como  outras demandas em relação a docu-
mentos, autorizações e planos para suprir a demanda de 
água.

Em síntese essa é a missão dos Irmãos Maristas no Timor-
-Leste. Rogamos ao Senhor da Messe que envie operários 
para nossa Missão. O desafio é grande e poucos são os ir-
mãos. Que Deus nos abençoe.  
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