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administração geral

22 de janeiro: um novo aniversário da morte do Irmão 
Francisco nos recorda sua figura e sua vida. Aproveitamos 
também para falar sobre o estado de sua causa de beati-
ficação.

A causa do Irmão Francisco, vista da Postulação, aguarda a 
grande colaboração do Instituto para obter, por sua inter-
cessão, um milagre que abra caminho ao seu reconheci-
mento como Beato. Do ponto de vista do Instituto, consti-
tui um forte apelo ao exercício da fé.

Francisco era um homem de fé
Deixou-nos quatro circulares sobre o espírito de fé entre 
1848 e 1853. É impressionante ler as diferentes edições 
das Regras que foram elaboradas posteriormente para 
verificar a grande repercussão que os apelos do Irmão 
Francisco tiveram nos textos que oferecem motivações e 
orientações comportamentais para a vida marista.

Francisco ainda não foi descoberto em profundidade pela 
maioria dos membros do Instituto. O coletivo institucio-
nal assimilou alguns traços importantes de sua vida, mas 
ainda estamos muito longe das fontes em que alimentou 
seu ser como irmão.  Não seria demais celebrar este ani-
versário relendo as quatro cartas que escreveu sobre o es-
pírito de fé que deve guiar a vida do irmão. Poderia ser um 
gesto motivador que nos ajudaria a tomar consciência da 
dimensão fundacional da nossa vida. Os justos vivem pela 
fé. O Irmão Francisco nos convida em sua primeira circular 
(1848) a "pensar, julgar, falar e agir em tudo segundo as 
perspectivas da fé".

A vida de fé ou o espírito de fé que guia nossa vida nos im-
pulsionará a descobrir esse modelo de irmão como modelo 

de santidade marista para hoje. Francisco nos convida a re-
valorizar e amar cada vez mais a vocação de irmão. Esse mes-
mo espírito de fé nos levará a torná-lo um intercessor eficaz 
diante do Pai em nossas necessidades e naqueles que vivem 
conosco. E ousamos pedir milagres por sua intercessão. Isso 
também é uma manifestação de amor pelo Instituto.

•  Até dia 22, os Irmãos Óscar Martín, Conselheiro Ge-
ral, e Valdícer Fachi, diretor do Cmi, participaram, com 
representantes dos Irmãos Lassalistas, da visita regular 
do Conselho do “Projeto Fratelli” à comunidade e ao tra-
balho no Líbano
•  Depois do encontro com os administradores das Pro-

víncias da Região Arco Norte, em Miami, o Ir. Libardo Gar-
zón, Ecônomo Geral, visita a província do México Central, 
até dia 25 de janeiro.
•  De 21 a 26 de janeiro, o Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI, 
participa, em Genebra, da sessão do Conselho dos Direi-
tos Humanos da ONU.

Um convite para fortalecer nossa fé

aniversário da morte do irmão francisco

http://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5010
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O aniversário da mor-
te do Ir. Basílio Rueda 
(21 de janeiro), neste 
ano de 2019 coincide 
com o último trabalho 
do tribunal diocesano 
de Guadalajara (Mé-
xico) para encerrar o 
processo diocesano 
complementar soli-
citado pela Congre-
gação para as Causas 
dos Santos, em 31 
de março de 2017. O 
complemento con-
sistiu em recolher o 
depoimento de mais 
21 testemunhas sele-
cionadas entre o clero 
e leigos para concluir 
a pesquisa realizada 
anteriormente. Atualmente, o tribunal deve concluir a re-
dação dos atos e cumprir os requisitos para terminar o 
processo diocesano, antes de selá-lo e enviá-lo a Roma. 
Uma vez concluída e entregue à Congregação para as 
Causas dos Santos, esta documentação será acrescenta-
da à documentação já enviada em 2016. O próximo passo 
no processo será a publicação do decreto de validade do 
processo diocesano. A partir desse momento, terá início 
o processo romano.

Enquanto esses trabalhos eram realizados em Guadalaja-
ra (México), celebramos a beatificação do Ir. Henri Vergès 
em Oran, na Argélia, no dia 8 de dezembro de 2018. Por 
ocasião desse evento eclesial e marista, foi publicado o 
livro Convergências, no qual se recolheu a correspon-

dência trocada entre o 
Irmão Henri e o Irmão 
Basílio; o Ir. Henri, re-
sidente na Argélia, e 
Basílio, correndo pelo 
mundo, como Supe-
rior Geral, para animar 
a vida marista. Estas 
cartas são um teste-
munho de fraternida-
de, diálogo e busca 
comum da vontade 
de Deus. As cartas são 
muitas, mas poucas, 
muito poucas, se as 
compararmos com as 
centenas que Basílio 
escreveu e que estão 
guardadas nos arqui-
vos de Roma. Elas nos 
contam o processo de 

um caminho interior partilhado. Ao reunir essas duas fi-
guras na mesma publicação, quisemos destacar tanto a 
festa da beatificação do Irmão Henri, com seus 18 com-
panheiros mártires da Argélia, quanto a figura do Ir.  Basi-
lio Rueda, cuja proclamação de sua santidade passa pela 
travessia de um mar turbulento de papelada e tribunais.

Penso que pode ser uma bela homenagem, neste aniver-
sário, tanto para Basilio quanto para Henri, abrir as pági-
nas deste livro, que alguns podem ler em papel em fran-
cês, espanhol ou inglês, ou na edição digital que pode 
ser encontrada nos seguintes links:  English | Español | 
Français. A versão portuguesa será publicada em breve 
pela UMBRASIL.

Ir. Antonio Martínez Estaún, Postulador Geral

Basilio rUeda e henri vergès jUntos

21 de janeiro: Um aniversário e dUas recordações

Enquanto isso, estamos dando pequenos passos no co-
nhecimento e na difusão da vida do Irmão Francisco.

Lugares maristas em Roma
No dia 26 de setembro de 2018, foi inaugurada a peregri-
nação aos "lugares maristas" da cidade de Roma, caracteri-
zada pelos lugares visitados durante a presença do Ir. Fran-
cisco Rivat. A notícia foi publicada no dia 5 de dezembro 
do ano passado, acompanhada por fotografias. O grupo de 
irmãos da terceira idade, de língua espanhola e portugue-
sa, que participaram do curso "Amanhecer", acompanhado 
pelo Irmão Postulador geral, fez uma peregrinação da Casa 
geral à igreja de Santo Nome de Maria, situada no centro de 
Roma, junto à coluna de Trajano. Com esta visita foi inaugu-
rada a rota dos lugares maristas de Roma.

Tornando conhecido o Ir. Francisco
Uma seleção dos pensamentos do Irmão Francisco, extraí-
dos especialmente de seus cadernos e das cartas dirigidas 
aos Irmãos entre 1840 e 1860, está sendo finalizada. Es-
ses pensamentos reúnem catorze temas diferentes, agru-
pados em dois grandes capítulos: Francisco, o homem es-
piritual, e Francisco, o discípulo perfeito de Champagnat.

Ao mesmo tempo, um grupo de artistas está elaborando 
uma nova imagem gráfica de Francisco que acompanha-
rá a imagem espiritual de seus pensamentos. Esperamos 
oferecer esse material neste ano para aproximar essa fi-
gura histórica, sucessor de Champagnat, dos diversos am-
bientes maristas.

Ir. Antonio Martínez Estaún, Postulador Geral

http://www.champagnat.org/shared/basilio/Convergences_BasilioRuedaHenriVerges_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/basilio/Convergences_BasilioRuedaHenriVerges_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/basilio/Convergences_BasilioRuedaHenriVerges_FR.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5005
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Ir. Ador
O Ir. Dominador Aquino Santiago, FMS, 
nasceu no dia 3 de março de 1967, na 
cidade de Davao, Filipinas. É o quinto e 
único filho homem do Sr. Domingo San-
tiago (falecido) e da Sra. Carmele Aqui-
no Santiago.
O Irmão - popularmente conhecido 
como o "Irmão Ador" entre os Irmãos 
Maristas e as comunidades dos colé-
gios - completou sua educação primá-
ria em 1979 e a secundária em 1983. 
Completou a sua educação superior em 
1989.
Todos os seus estudos foram na Uni-
versidade Notre Dame de Dadiangas, 
uma escola marista. Também obteve o 
grau de Mestre em Teologia em 1998 
na “Ateneo de Davao University”.
Inspirado por sua formação inicial em 
um colégio marista, entrou para os Ir-
mãos como aspirante em 1985. Ingressou no Noviciado em 
1986. Um ano depois, deixou o noviciado para continuar 
sua educação superior. No entanto, o desejo de seguir os 
passos de São Marcelino Champagnat era tão atraente que 
ele retornou ao noviciado em 1989. Assim, fez seus pri-
meiros votos no dia 20 de maio de 1990 e sua Profissão 
perpétua no dia 25 de maio de 1996.

Durante quinze anos, foi professor 
em escolas secundárias e de nível 
superior, de 1990 a 2004 e de 2009 
a 2010. Também trabalhou como 
pesquisador no Instituto Sócio-Pas-
toral de 2004 a 2006. Foi também 
Diretor de pastoral do Campus da 
Universidade Notre Dame de Marbel 
de 1998 a 2004 e da Universidade 
Notre Dame de Dadiangas de 2007 
a 2008. Também trabalhou com 
crianças de rua no Lar Marcellino de 
2008 a 2009. Foi diretor da Escola 
Notre Dame em Cotabato por seis 
anos, de 2010 a 2013 e de 2016 a 
2019.
O Irmão foi chamado a fazer trabalho 
missionário em Ho Chi Minh, Vietnã, 
de abril de 2013 a janeiro de 2016. 
Por quase três anos, trabalhou como 
formador de candidatos e aspiran-

tes vietnamitas. E esta foi a razão pela qual deixou Notre 
Dame de Cotabato em 2013, regressando três anos depois 
para ser novamente diretor da Escola.
Devido a suas experiências enriquecedoras e notáveis tra-
baçjps em diferentes instituições maristas e obras missio-
nárias, o Ir. Ador foi eleito Conselheiro provincial no Capí-
tulo de 2016, função que ocupa até o momento.

sUstentaBilidade amBiental

maristas no canadá pUBlicam docUmento em defesa do amBiente

ir. dominador aqUino santiago

novo provincial de east asia

A Província Marista do Canadá 
publicou um documento intitula-
do "Sustentabilidade Ambiental", 
através do qual se compromete a 
se engajar na educação e na ação 
para um mundo mais justo e sus-
tentável.
O documento incentiva a defe-
sa do meio ambiente, segundo 
a encíclica papal "Laudato Si", 
que promove a proteção da ter-
ra. A publicação reconhece que a 
sustentabilidade ambiental é es-

sencial para a saúde e o bem-estar 
de nosso planeta, bem como para 
a sobrevivência de todas as espé-
cies.
Esta iniciativa responde também 
ao apelo do XXII Capítulo Geral 
que pede para "despertar em nós e 
à nossa volta uma consciência eco-
lógica que nos comprometa com o 
cuidado de nossa casa comum".
Você pode encontrar mais informa-
ções sobre este documento no site 
da Província.

O Conselho geral, depois de estudar os resultados da consulta realizada na Província, nomeou o Ir. Dominador Aquino 
Santiago, no dia 14 de janeiro, como novo superior da Província East Asia, por um período de três anos, em substituição 
do Ir. Robert Teoh.
O Ir. Ador, como é conhecido, iniciará seu mandato durante a celebração do Capítulo provincial, que acontecerá de 23 
a 28 de abril.
Ernesto Sánchez, Superior geral, agradeceu também a todo o Conselho provincial e especialmente ao Ir. Robert Teoh por 
seu serviço como Provincial durante os últimos seis anos. 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5009
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5007
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notícias Breves província Brasil centro-sUl

Beatificação do irmão henri vergès inspira 
nova escola social

Uma vida dedicada aos jovens e à 
Missão Marista. Assim foi a trajetória 
do Irmão Henri Vergès, um dos “19 
Mártires da Argélia” beatificados em 
8 de dezembro de 2018, na Basílica 
de Santa Cruz, em Oran, na Argélia. 
Ele permaneceu 25 anos no país 
africano, realizando obras e dedican-
do-se à educação e à propagação da 
palavra fraterna e de tolerância de 
Cristo e de Maria. Pela grande admi-
ração que conquistou por sua dedi-
cação e fé, o Irmão também inspira e 
dá o nome a uma nova obra educa-
cional da Província Brasil Centro-Sul: 
a Escola Social Marista Ir. Henri.

A escola fica no bairro Gralha Azul, 
uma das regiões com maior vulnera-
bilidade social da cidade de Fazenda 
Rio Grande (Região Metropolitana 
de Curitiba, estado do Paraná). Ma-
terializada por meio de uma Parce-
ria Público-Privada, com a Prefeitura 
Municipal, que construiu o prédio, o 
estabelecimento será gerido pela Di-
retoria Executiva de Ação Social da 
Província (Grupo Marista).

A partir de 4 de fevereiro, início das 
aulas, serão atendidas 550 crianças 
da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental I, e em 2020, a meta é 
aumentar o atendimento para 900 
crianças.

“Irmão Henri Vergès foi muito atuan-
te na educação básica e fez muitos 
sacrifícios para permanecer em sua 
missão num país de maioria muçul-
mana. Nada o detinha de seguir sua 
missão de missionário e educador 
em um território instável e cheio de 
adversidades. A nova Escola Social 
nasce deste sonho de ser presença 
significativa e diferença num am-
biente extremamente vulnerável, 
carente, empobrecido e adverso. É 
uma honra carregar o nome do Bea-
to Ir. Henri, e desejamos profunda-
mente beber do seu testemunho e 
carisma, eternizado na frase de sua 
autoria: ‘Mais verdadeira é uma pa-
lavra que vivo do que uma palavra 
que digo”, conta a diretora executi-
va de Ação Social, Alessandra Hovo-
rusko.

■  Migrantes - espanha

A Província Mediterránea pro-
moveu um encontro em Alicante 
sobre migrantes e pessoas des-
locadas e uma das provocações 
para reflexão foi: “você não só é 
responsável por aquilo que faz, 
mas também por aquilo que não 
faz, por aquilo que não defende 
e por aquilo que não denuncia”

■  Vocações – Brasil
A Província Brasil Centro-Nor-
te promoveu mais um encontro 
da “Escola Vocacional”, em Belo 
Horizonte, com a participação de 
73 pessoas. Os encontros visam 
promover a animação vocacional 
dentro dos espaços eclesiais, in-
centivando a criação de um itine-
rário de vocações. 

■  solidariedade – Ásia
      e pacífico
A Australian Marist Solidarity è 
uma agência internacional para 
a ajuda e desenvolvimento da 
missão marista da Província da 
Austrália na Ásia e nas ilhas do 
Pacífico. Sua visão é aquela de 
um mundo que espelhe o de-
sejo marista de que os jovens 
vulneráveis das periferias sejam 
colocados no centro, através da 
educação.

■  crianças – México
Através da campanha   #YoQuie-
roSerPresidente, crianças de 
todo o país apresentaram suas 
propostas para o próximo pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre como cumprir e 
respeitar seus direitos. O obje-
tivo principal da campanha, da 
qual participaram os maristas, é 
difundir as propostas das crian-
ças para o novo governo, com 
atenção especial aos grupos 
vulneráveis, tais como o povo da 
rua, as crianças migrantes e indí-
genas e crianças deficientes.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4996
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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

mUndo marista

Samoa: Formação para professores
maristas em Mulivai

Guatemala: Os 4 Superiores da Família Marista 
no Encontro Internacional de Jovens Maristas

Ruanda: Conselho provincial da Afrique 
Centre-Est reunido em Kigali

Itália: Siracusa, Lavalla200>
Inauguração do Centro CIAO

Estados Unidos: Encontro de administradores 
provinciais da região Arco Norte em Miami

Chile: Encontro dos Conselhos de Direção 
em Limache

Informações sobre o 
Encontro Internacional 
de Jovens Maristas, 
de 15 - 20 de janeiro 
em Guatemala, estão 
disponíveis nesse link 
(http://www.champagnat.
org/000.php?p=801) 
e serão divulgadas no 
próximo número de 
Notícias Maristas.
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