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NOTÍCIASMARISTAS

Há vinte anos, no dia 18 de abril 
de 1999, São Marcelino Cham-
pagnat, fundador do Instituto 

dos Irmãos Maristas, foi canonizado 
no Vaticano. “Caros jovens, vindos 

(…) para manifestar a adesão ao 
espírito da educação ministrada pelo 
Padre Champagnat, encorajo-vos a 
permanecer fiéis no caminho rumo a 
Deus que ele indicou”, disse o Papa 

João Paulo II em seu discurso de 
boas-vindas aos peregrinos de dife-
rentes partes do mundo que vieram 
a Roma para a canonização do Pe. 
Champagnat.

Depois de três dias ele ressuscitará

Um coração sem fronteiras

20 anos da canonização       
de Marcelino Champagnat 

“Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o 
Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos 
sacerdotes e aos doutores da Lei. Eles o condenarão 
à morte e o entregarão aos pagãos. Vão caçoar dele, 
cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três 
dias ele ressuscitará” 

Marcos 10,33-34

>>
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A família marista viveu a canoni-
zação como um momento espe-
cial, sob o lema “Um coração sem 
Fronteiras”. Para os Maristas de 
Champagnat, a canonização doPe. 
Champagnat significou “o reco-
nhecimento oficial da Igreja de 
que nosso fundador é um homem 
de Deus, suscitado pelo Espírito 
Santo, para conduzir 
à santidade todos 
os que seguem seus 
passos, faz com que 
possa ser proposto 
como modelo de 
referência, para a 
própria vida, como 
seguro intercessor 
junto a Deus”, disse, 
naquela ocasião, o 
Ir. Gabriele Andreuc-
ci, postulador Geral.

O milagre do Pe. 
Champagnat

Marcelino subiu aos 
altares depois de 
ter tido reconhecido 
um milagre: a cura 
inexplicável do Irmão 
Heriberto Weber. Em 
1976 os médicos 
constataram que 
tinha “neoplasia pri-
mitiva desconhecida, 
com metástase nos 
pulmões” e declara-
ram que era um mal 
incurável.

Naquele momento, ao 
tomar conhecimento 
da notícia, os Irmãos e alunos do 
Uruguai, lugar onde vivia o doente, 
iniciaram uma novena para pedir 
a intercessão do Beato Marcelino 
Champagnat. Quando os devotos 
terminaram o período de oração, 
o Irmão Heriberto recuperou suas 
forças e se sentiu muito melhor. O 

milagre aconteceu em 26 de julho 
de 1976: os raios-X e os exames 
médicos mostraram que a doença 
tinha desaparecido.

Diante do milagre, o Irmão Agustín 
Carazo postulou a causa em 1985. 
Em 26 de junho de 1997, os peri-
tos médicos membros da Consulta 

consideraram que a doença do 
Irmão Heriberto era uma “Grave 
infecção pulmonar caracterizada 
por disseminação nodular bilateral 
com uma marcada insuficiência 
respiratória no indivíduo com 
gravíssima repercussão do estado 
geral”, e concluiu que tal modali-

dade de cura era cientificamente 
inexplicável.

Um ano depois, em 20 de fevereiro 
de 1998, a Comissão de Teólogos 
da Congregação para as Causas dos 
Santos reconheceu a cura do Irmão 
Herberto Weber como preternatural 
e a atribuiu à intercessão do Beato 

Marcelino Champag-
nat. A Congregação 
expressou unani-
memente, em 2 de 
Junho de 1998, que 
este era um verda-
deiro milagre, e foi 
decretado como tal 
pelo Papa João Paulo 
II em 3 de Julho de 
1998.

Meses depois, o Pon-
tífice determinou o dia 
18 de abril de 1999 
como a data da cano-
nização de Marcelino 
Champagnat.

O Papa João Paulo II 
convida a dar
graças a Deus

“Podemos dar gra-
ças pelos numerosos 
discípulos do Padre 
Champagnat que vi-
veram com fidelidade 
a sua missão (...) A 
todos os fiéis pre-
sentes, assim como 
a todos os Irmãos 
Maristas do mundo, 
às pessoas que traba-

lham com eles no sector educativo e 
a todos os jovens que beneficiam do 
seu apostolado, concedo do íntimo 
do coração a Bênção Apostólica”, 
disse o Papa, há duas décadas, na 
Praça de São Pedro, ao canonizar o 
pai fundador dos Maristas: Beato e 
Santo, Marcelino Champagnat.
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O Papel dos Jovens na Igreja

Província da Nigéria realiza      
o festival da juventude marista

A Província Marista de Nigéria reali-
zou um Festival Juvenil no dia 24 
de março de 2019, na Paróquia 

Nossa Senhora da Misericórdia, em Iva 
Valley, Enugu, Nigéria.

Esse festival foi organizado pela Comis-
são da Juventude Marista, da Província 
de Nigéria, com a colaboração da 
Organização da Juventude Católica da 
paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. 
O evento começou com a Eucaristia ce-
lebrada pelo Rev. P. Wilifred Chiwetalu, 
CScR, às 8h30.

Os jovens representantes do evento 
foram selecionados das 50 paróquias da 
Diocese Católica de Enugu.

O tema do festival da juventude foi 
“O Papel dos Jovens na Igreja”, apre-
sentado pelo orador convidado, Sr. 
Chris Ejiogu - secretário do Politécnico 
Marista, Emene, Enugu, na Nigéria - que 
afirmou que “os jovens são vulneráveis 
a inúmeros desafios. Eles devem ser en-
volvidos em situações que colaborem em 
seu desenvolvimento moral por meio do 
conhecimento de certos princípios que 

guiam nossos atos, motivos e circuns-
tâncias. Por isso, a participação ativa 
em atividades litúrgicas e nas questões 
paroquiais aproxima os jovens das coisas 
de Deus, e isso aumenta o interesse 
deles em uma busca positiva.”

O objetivo do festival juvenil era atingir 
os jovens fora da instituição marista, 
respondendo ao apelo do IX Capítulo 
provincial “para intensificar a Pasto-
ral Juvenil Marista na Província...” e 
também para responder ao apelo do XXII 
Capítulo Geral: “ser construtores de pon-

tes e caminhar com crianças e jovens 
marginalizados. ”

Os destaques da ocasião incluíram as 
apresentações dos trabalhos, a discus-
são em grupos, o jogo do passado, a 
dança cultural, o teatro e muito mais.

Os jovens agradeceram aos Irmãos 
Maristas pela organização do evento e 
por lhes dar a oportunidade de intera-
gir, compartilhar e enriquecer uns aos 
outros. O evento foi de fato um enorme 
sucesso.

Não tenham medo!
Jesus ressuscitou! 

Marco 16,6

Feliz e santa Páscoa a todos os maristas de Champagnat! 
Que o Cristo ressuscitado nos ajude a caminhar como 
família global.
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Malawi: Os Irmãos Óscar e Ken con os 
Postulantes em Mtendere

Líbano
Centre Socioéducatif Fratelli - Rmeileh

Porto Rico
Colégio Marista El Salvador - Manati

Síria: Aleppo Marists - Participantes do 
workshop "Think twice"

Grécia: O Conselho Europeu da Missão Marista 
em Atenas

Brasil: Fraternidade Nossa Senhora da 
Apresentação de Natal, RN (MChFM)

mundo marista

Argentina: Província Cruz del Sur

Encontro de animadores        
e assessores de Fraternidades do MChFM

Os animadores e assessores de 
Fraternidades do Movimento 
Champagnat da Família Marista 

da Província Cruz del Sur se reuniram, 
no dia 16 de março, para rever juntos 
o processo a ser vivido nesse próximo 
triênio.

O grupo se reuniu na Casa da Sa-
grada Família para analisar os temas 
inerentes ao seu caminhar e definir as 
contribuições à Província.
A reflexão do encontro se baseou 
sobre três eixos: as fraternidades em 
relação ao caminho da Província, em 
relação ao Projeto de Vida do MCFM e >>
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O Conselho da Conferência 
Europeia Marista reu-
niu-se em Alcalá de He-

nares, nos dias 2 e 3 de abril. 
Foram dias para partilhar com 
os coordenadores das equipes 
do continente os passos dados 
na tarefa de construir a Região 
Europa Marista.
O Conselho da Missão, coorde-
nado pelo Ir. Marciano Guzmán, 
informou da Assembleia reali-
zada em janeiro passado, sobre 
a importância da formação e a 
necessidade de unir esforços 
para que o que está sendo feito 
possa responder melhor às necessidades atuais da Europa 
marista.
O Ir. Aureliano García, coordenador da Equipe dos Irmãos Hoje 

apresentou o plano de ação para o triênio, no qual se desta-
cam as reuniões, assembleias e retiros que serão organizados 
para favorecer o conhecimento mútuo.
O coordenador da Equipe de Irmãos e Leigos (Joseba Louzao) 
apresentou as ações previstas e todo o esforço realizado para 
a difusão, reflexão e implantação do documento Ser Marista 
Leigo.
O responsável da Equipe Econômica, Ángel Muñoz, apresentou 
o balanço do que foi feito e algumas indicações a levar em 
conta para preparar os futuros orçamentos, já que as equipes 
e as ações na Europa marista estão aumentando.
Também esteve presente no encontro Gabriel Bernardo da 
Silva, leigo da comunidade Lavalla200> de Siracusa. Ele rela-
tou o progresso do centro CIAO nestes meses. Ele mostrou os 
rostos de voluntários e usuários e quantificou todo o trabalho 
da comunidade desde o final de janeiro: 55 imigrantes parti-
cipando de oficinas, 15 voluntários, 80 pessoas atendidas em 
aconselhamento jurídico, 120 horas de aulas de italiano dadas.
Os membros do Conselho da CEM que participaram do en-
contro são: Moisés Alonso, Alejandro Mena Goldáraz (Ibérica); 
Brendan Geary, Gerard de Ham, Robert Thunus (West Central 
Europe); Tomás Briongos Rica, António Leal (Compostela); Pere 
Ferré, Mateos Levantinos (Hermitage); Juan Carlos Fuertes, 
Damiano Forlani (Mediterránea).
O Ir. João Carlos do Prado, Conselheiro Geral, esteve presente 
como representante da Administração Geral. Os tradutores 
foram Fabricio Galiana Martínez e Arsacio Soladana; Angela 
Sestrini é a secretária técnica da CEM. 

Conferencia Europeia Marista

Reunião do Conselho da CEM em Alcalá de Henares

a importância de ver novamente o que dizem, "aqui 
e agora", os documentos Água da Rocha, Em Torno 
da Mesma Mesa e o Projeto de Vida do MChFM.
O Irmão Guillermo apresentou as diretrizes da 
Província para esses três anos.
Os participantes também avaliaram o estado das 
fraternidades em relação ao que tinham planejado 
trabalhar durante o ano passado. Através do tra-
balho em grupo, eles refletiram e compartilharam 
experiências.
O encontro, que também contou com a presença 
de irmãos, foi uma oportunidade para agradecer-
-lhes as experiências de trabalho partilhado e para 
seguir o apelo do Capítulo provincial: "Maristas 
de Champagnat, sentimo-nos chamados a ser e a 
promover comunidades comprometidas com sua 
vitalidade”.
O dia terminou com uma celebração e o dom de 
um sinal para fazer com que os participantes lem-
brassem que nessa sinfonia, todos tocam a mesma 
música.
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Coreia do Sul: A pastoral marista em Seul

Cerca de 7.000 pessoas são beneficiadas  
anualmente pelo Centro Educativo Marista

No Centro Educativo 
Marista da comunidade 
marista de Seul, na 

Coréia do Sul, são realizadas 
diferentes atividades a cada 
ano e muitos grupos utilizam o 
centro para desenvolver seus 
programas: grupos de cate-
quistas de diferentes paróquias 
e dioceses; jovens pertencen-
tes a grupos paroquiais; crian-
ças de grupos catequéticos de diferentes paróquias; grupos de 
acólitos; estudantes de universidades católicas, que vêm para 
fazer algum tipo de retiro ou outro tipo de programa; estu-
dantes de enfermagem ou enfermeiros profissionais; grupos 
paroquiais (Legião Mariana, Terciários Franciscanos, etc.), que 
vêm para ter um dia de retiro ou algum outro programa; grupos 
de Comunicação não-violenta que realizam aqui alguns de 
seus programas; grupos de postulantes ou noviços em algum 
programa formativo; grupos de orquestras infantis e juvenis 
que realizam aqui seminários de preparação de algum concer-
to; associação que realiza vários dias de dieta para promover 
a saúde das pessoas e combater a obesidade; seminários de 
leitura para crianças; seminários de grupos de apoio e sindica-
tos de diversos tipos.

As atividades e os grupos 
que utilizam nosso centro são 
muito variados e de todos os 
tamanhos: existem grupos 
de apenas 10 pessoas, 
mas há outros de 150. Os 
meses com maior número 
de grupos são aqueles em 
que as escolas têm férias 
(dezembro-janeiro-fevereiro 

e julho-agosto). Durante os outros meses do ano, a atividade 
diminui e tende a concentrar-se nos fins-de-semana (quinta ou 
sexta-feira a domingo). Como o Centro tem 3 andares e várias 
salas de reunião, quando o tamanho dos grupos o permite, 
vários grupos utilizam o edifício simultaneamente sem grandes 
problemas. Isto permite que o número aproximado de pessoas 
que utilizam o Centro em um ano chegue a 7.000. Cada grupo 
é diferente, assim como seus programas, que variam em 
duração de 1 a 6 dias. Toda essa atividade está sob a respon-
sabilidade de dois Irmãos, o Ir. Timothy Song e o Ir. Dámaso 
Jeon, que não só acolhem, assistem e às vezes dirigem esses 
grupos, mas também cuidam da limpeza e manutenção do lo-
cal. E, quando necessário, outro Irmão residente em Seul ajuda 
na limpeza do Centro.
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Irmãos Maristas: 12 aspirantes em Baucau

A Província da Austrália inaugura 
uma nova Casa de Formação

Em Timor Leste, no dia 30 de março, 
na cidade de Baucau, foi inaugu-
rada uma Casa de Formação para 

acolher jovens aspirantes à vida religiosa 
marista.

Participaram da cerimônia de inaugu-
ração, juntamente com a comunidade 
marista local, o bispo da diocese de 
Baucau, Dom Basílio; o Ir. Peter Carroll, 
provincial da Austrália; e um represen-
tante do município de Baucau.

O Ir. Peter falou sobre o compromisso dos 
Irmãos com o povo do país, particular-
mente com o distrito de Baucau, e disse 
que a abertura desta casa marca um novo 
capítulo na presença marista no Timor.

Durante a homilia, proferida em inglês e 
depois em tétum, Dom Basílio partilhou 
sua alegria de ter os Irmãos Maristas 
na diocese; primeiro com o centro de 
formação para professores, agora com o 
programa de formação e, no futuro, com 

o colégio que será construído.

Cerca de 200 pessoas participaram do 
evento, incluindo irmãos da comunidade 
de Baucau, representantes de várias 
congregações religiosas, a vice-diretora 
do Instituto Católico para a Formação de 
Professores (ICFP).

A inauguração da nova casa de formação 
é uma grande conquista para os Irmãos 
de Baucau e para a Província em geral. 
Os doze candidatos à vida religiosa ma-
rista, que iniciaram seu aspirantado em 
março, são os primeiros a realizar sua 
formação religiosa nesta casa. Antes, os 
candidatos estavam numa casa alugada.

Esta nova casa foi projetada para acomo-
dar até 22 aspirantes e será de grande 
benefício para os próximos anos.

No dia 7 de abril, no Sri Lanka, os três 
primeiros irmãos de Timor Leste fizeram 
sua primeira profissão religiosa.

n
o
tí
ci

as
 b

re
ve

s ■  Páscoa na EsPanha
3.000 adolescentes e jovens par-
ticiparão dos encontros de Páscoa 
organizados pelas Equipes de 
Pastoral dos Maristas no País. Mais 
de 30 lugares diferentes acolhem 
as celebrações que ajudam a viver 
o acontecimento mais importante 
do cristianismo: a Paixão, a Morte e 
a Ressurreição de Jesus Cristo.

■  Distrito Da ásia
Em março, os Irmãos do VN, com 
o Ir Juan Castro e leigos maristas 
tiveram um encontro nacional em 
Lam Dong province. Durante a 
eucaristia, os Irmãos Bao e Thuan 
renovaram os votos religiosos por 
mais um ano.

■  Brasil sul-amazônia
Em 11 de abril, um grupo de 22 
Irmãos Maristas participou do Curso 
de Certificação em Promoção e 
Proteção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, em Porto Alegre. 
É o início de um projeto que tem o 
objetivo de capacitar os Maristas de 
Champagnat a se dedicar cada vez 
mais para a proteção integral de 
crianças e adolescentes.

■  EstaDos uniDos
Neste verão, a Província abrirá 
uma Comunidade de acolhida em 
Austin, Texas. A comunidade está 
sendo estabelecida principalmente 
para oferecer aos jovens adultos e 
irmãos a oportunidade de partilhar 
a vida de oração, comunidade e 
serviço. A comunidade não é vista 
como uma comunidade de forma-
ção ou discernimento (embora am-
bas possam ocorrer). Cinco jovens 
já se comprometeram a fazer parte 
da primeira comunidade. Cada um 
deles participou de uma experiência 
vocacional e, portanto, conhece os 
Irmãos Maristas e a vida comuni-
tária.
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■  Sul da Asia
Leigos maristas e suas famílias do Sri Lanka 
fizeram o tradicional passeio anual, de 6 a 8 
de abril. O Ir. Michael partilhou com o grupo 
os pontos de vista do Papa sobre ecologia e 
espiritualidade. O grupo discutiu como eles 
poderiam se tornar protagonistas na defesa 
da natureza.

■  Distrito do Pacífico
Kiribati é um dos países mais remotos do 
mundo, mas as praias do sul de Tarawa 
estão cobertas de lixo devido à densidade 
demográfica e à má gestão dos resíduos. 
Os maristas organizaram recentemente uma 
limpeza da praia para dar dignidade à área 
e melhorar o conhecimento sobre o impacto 
dos resíduos no meio ambiente.

■  Canadá
Em março, realizou-se um evento chamado de “Chade 
2019”, no acampamento marista do Lago Morgan, em Raw-
don. Foi um encontro para refletir sobre a mudança climática 
e o meio ambiente. Sob o lema “faça ouvir a sua voz”, os 
participantes da Universidade Laval e da Escola Secundária 
Marcellin-Champagnat reuniram-se durante um fim-de-sema-
na para partilhar as suas preocupações sobre as alterações 
climáticas.

■  Espanha
O Centro Santa Maria de Toledo foi a escola que mais 
prêmios recebeu no concurso anual de cuidado e utilização 
responsável da água, que se realizou no passado dia 21 de 
março no Museu de San Marcos, organizado pela empresa de 
águas de Toledo, Tagus, em colaboração com a Câmara Mu-
nicipal. Os alunos do 5º e 6º ano do Ensino Básico receberam 
4 medalhas e 14 diplomas.

Laudato si’
Despertar em nós e à nossa volta uma consciência ecológica
O quinto apelo do XXII Capítulo Geral pede para “despertar em nós e à nossa volta uma consciência 
ecológica que nos comprometa com o cuidado de nossa casa comum”, como resposta às necessidades 
emergentes.
Durante a reflexão para a Quaresma, o Papa Francisco afirma que “quando não vivemos como filhos de 
Deus, muitas vezes adotamos comportamentos destruidores do próximo e das outras criaturas. Então 
sobrepõe-se a intemperança, levando a um estilo de vida que viola os limites que a nossa condição hu-
mana e a natureza nos pedem para respeitar.
Qual a nossa resposta?

Noviciado de Tudella , Sri Lanka


