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NOTÍCIASMARISTAS

N
o dia 10 de maio de 2019, ter-
minou na Casa geral a primeira 
reunião da equipe "ad hoc" 
para o lançamento do Projeto 

Rede Global de Escolas Maristas.
Entre os participantes estavam o Ir. 
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral do 
Instituto; o Ir. Carlos Rojas, Diretor do 
Secretariado da Educação e Evangeli-
zação, com seu Secretário, Sr. Diugar 
E. Madera Buscarini; o Ir. Ador Santia-
go, Superior provincial de East Asia; o 
Sr. Frank Malloy, Diretor nacional das 
escolas maristas da Austrália; 
o Ir. Henry Uzor, membro da 
Comissão das escolas maris-
tas da Província da Nigéria; o 
Sr. Llorenç Claramunt, diretor 
da Fundação Champagnat 
da Província de L'Hermitage; 
a Sra. Montserrat Giménez, 
diretora geral do Colégio Uni-
versitário Cardeal Cisneros de 
Alcalá de Henares, da Provín-
cia Ibérica; Ir. Nicéforo Garrán, 
Coordenador Provincial de 
Educação da Província da 
América Central; Ir. Natalino 
de Souza, Diretor Executivo da 

UMBRASIL, e Sra. Ana Von Frankenberg 
Berger, Especialista em Criatividade e 
Inovação e líder do Crialab do Tec-
noPUC da Província Sul-Amazônia.
O objetivo principal do encontro girou 
em torno da definição de um horizonte 
comum para o funcionamento dessa 
equipe, em vista do lançamento de uma 
proposta piloto para a organização de 
uma rede de escolas maristas no mun-
do. Além disso, foram estabelecidos os 
parâmetros dentro dos quais o projeto 
de trabalho se moverá e se conheceu 

experiências bem-sucedidas com 
conteúdo semelhante. A segunda etapa 
deste processo consistirá na realização 
de um Laboratório de Inovação, que 
realizar-se-á no final deste ano, de 2 a 
6 de dezembro, em local a ser definido.
Em preparação para este laboratório de 
inovação, o grupo decidiu lançar uma 
"consulta global" em diferentes partes 
do mundo. Dentro desta metodologia foi 
apresentada a possibilidade de reali-
zar videoconferências acompanhadas 
por membros da equipe onde grupos 

regionais ou provinciais 
falariam sobre os temas do 
projeto e depois enviariam 
suas respostas através de 
um aplicativo.
Este projeto faz parte do 
atual Plano Estratégico da 
Administração Geral (2017-
2015) e está alinhado com o 
apelo do XXII Capítulo Geral 
que convida a construir 
redes missionárias em todos 
os níveis que favoreçam a 
inovação e a renovação de 
nossa educação e evangeli-
zação.

Inovação e renovação da educação e da evangelização

Rede global de escolas maristas

■ Começou na segunda-feira, nas Filipinas, o curso para 
ecônomos com 20 participantes de várias Unidades Admi-
nistrativas da Ásia, Oceania e África. O Ir. Libardo Garzon, 
Ecônomo Geral, participa durante os primeiros dias da 
reunião.
■ O Ir. Ernesto Sánchez participa, durante essa semana, 
de reuniões da União dos Superiores Gerais. Na segunda 
participou do Conselho da USG e de 22 a 24, participa da 

Assembleia anual.
■ Os conselheiros gerais, de 23 a 25 de maio, participam 
de mais uma etapa do Programa para Lideranças, em 
Roma.
■ O Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, e Carlos Alberto 
Rojas, diretor do Secretariado da Educação e Evangelização, 
participaram nos dias 20 e 21 de encontros de Equipes de 
Pastoral da Europa, em Madri.

administração geral
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Filipinas: Traçando o caminho para um novo começo

Formação de animadores leigos

Nos dias 12-13 de maio, 22 líderes leigos de diferentes 
comunidades das Filipinas, Província East Asia, reu-
niram-se no Centro de Missão da cidade de General 

Santos para vivenciar um caminho de formação que reacendeu 
a paixão pela vida leiga marista.
A formação de animadores leigos - Fase II - teve como objetivo 
conhecer mais e refletir sobre as implicações da direção dada 
pelos apelos do XXII Capítulo Geral e dotar os participantes 
de competências específicas necessárias para o seu papel de 
facilitadores da formação de leigos.
Os temas-chave que orientaram os processos e sugestões de 
dois dias incluíram os seguintes tópicos:
Caminho de formação para o "Novo Começo";
Aprofundamento da relação com Deus;
Chamado a caminhar com os jovens: Formação de guias 
juvenis;
Formação de lares que alimentam a vida e geram vida nova; e
Ser uma presença curativa e co-criativa do nosso lar comum.
Esses temas se inspiram na Mensagem do Ir. Ernesto Sánchez 
no encerramento do XXII Capítulo Geral e foram aprofundados 

através da partilha e da reflexão e também nos workshops.
Como resultado do encontro de formação, a maioria dos parti-
cipantes expressou a sua afirmação de que, na sua experiên-
cia, "a chama para responder corajosamente aos apelos do 
XXII Capítulo Geral foi, de fato, acesa!”
Revitalizar a vida leiga marista implica processos que ajudam 
a aprofundar os valores maristas em experiências partilhadas. 
Isso requer estratégias de formação adequadas para favorecer 
a profundidade e a assimilação da vida marista.

Ser leigo marista em Compostela

Encontro de formadores de Itinerários   
de Espiritualidade Marista
21 formadores dos Itinerários de Espiri-
tualidade Marista (IDEM) da Província de 
Compostela se reuniram em Roxos, de 
25 a 27 de abril.
O objetivo do encontro foi refletir sobre 
missão, fraternidade e espiritualidade. 
Além disso, buscou-se criar sinergia en-
tre os participantes, através do intercâm-
bio de experiências que tenham como 
eixo central a pessoa e a espiritualidade 
maristas.
No último dia do encontro, foi apresen-
tado o documento "Itinerario Bonnaire: 
Ser leigo marista em Compostela", que 
encoraja a ser leigo e irmão marista e 
caminhar em torno da vocação marista. 
Este documento foi aprovado no capítulo 
provincial de dezembro de 2018.
Durante o encontro, os participantes 
partilharam experiências que lhes permi-

tiram crescer como pessoas e como ma-
ristas. Também analisaram e refletiram 
sobre as cartas do Ex Superior Geral, Ir. 
Emili Turú, e propuseram ações sobre 
missão, fraternidade e espiritualidade a 
serem realizadas nos próximos anos.
Os IDEMs são processos de crescimento 

pessoal, pesquisa, formação, partilha. 
Visam tocar em profundidade as pes-
soas, concentram-se nos porquês, no 
sentido e nas razões da existência. Além 
disso, concentram-se na interioridade, 
na Vida e no pleno desdobramento de 
cada um.
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De 8 a 10 de maio, a equipe eu-
ropeia de Irmãos Hoje, composta 
pelos Irmãos António Leal (Com-

postela), Roberto di Troia (Centro-Oes-
te), Michel Morel (Hermitage), Ernesto 
Tendero (Ibérica), Aureliano García 
(Mediterrâneo) e Tony León (Secretário), 
reuniu-se na comunidade da Escola 
Marista de Champville (Líbano).
Um dos objetivos desse terceiro encontro 
foi o de avaliar o curso “Irmãos Hoje”, 
revisar e finalizar o roteiro do triênio 
2019-2022, para a animação da vida dos 
Irmãos a partir da formação, favorecendo 
uma relação cada vez mais próxima entre 
as Províncias da região da Europa.
Um ponto forte da reflexão foi o re-
lançamento do projeto europeu de 
Comunidades em Rede, depois de um 
impulso positivo oferecido no encontro 
em El Escorial, em agosto de 2018. O 
objetivo foi revitalizar a vida comunitária, 
com apoio mútuo entre as comunidades 
que decidem aderir à Rede, a partir dos 
objetivos que foram estabelecidos para 
as mesmas.

Especialmente significativo foi o 
encontro com a comunidade Fratelli e 
conhecer em primeira mão o enorme e 
louvável trabalho que estão realizando 
com as crianças refugiadas e suas 
famílias. É bonito ver os rostos dos 
meninos e meninas, a dedicação dos 
Irmãos e educadores dentro de uma 
opção intercongregacional, intercul-
tural, internacional e interreligiosa, 
mesmo em um ambiente de muita pre-
cariedade, mas onde o amor explora a 
criatividade para que todos cresçam e 
se sintam amados, permitindo melhor 
compreender a mensagem do último 
Capítulo Geral.
Os participantes dialogaram sobre luga-
res e datas para as próximas reuniões. 
Pareceu interessante para o grupo 
visitar as casas dos irmãos idosos para 
conhecer as diferentes realidades das 
Províncias do Continente.
Devemos enfatizar a atmosfera de frater-
nidade e a acolhida dos Irmãos e leigos 
maristas do Líbano, que fizeram com que 
os participantes se sentissem em casa.

Relançamento do Projeto europeu
de Comunidades em Rede

A equipe europeia Irmãos Hoje 
reuniu-se em Champville
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Provincia L’Hermitage
No último fim de semana, cerca de 
100 pessoas, Irmãos e leigos, se 
reuniram para o Fórum da Província, 
em Notre Dame de l’Hermitage, em 
preparação para o Capítulo Provincial 
que realizar-se-á em julho.

BrasiL centro-norte
De 20 a 24 de maio, diretores, vice-
-diretores educacionais e administra-
tivos, e pastoralistas, das Unidades 
Socioeducacionais, se reuniram em 
Mendes para participar do Fórum Ma-
rista de Gestores, com o tema Nossa 
Missão é farol de esperança.

estados Unidos
De 22 a 31 de maio, um grupo de 
seis estudantes da Universidade do 
Texas farão uma experiência voca-
cional com as comunidades maristas 
de Forest Hills, St. Barnabas (Bronx), 
noviciado e MBCE. O encontro per-
mitirá aos estudantes de viver uma 
experiência vital com os Irmãos que 
abraçaram a Vida Consagrada.

méxico ocidentaL
20 alunos maristas de Mérida, 
Aguascaliente e Cocula se reuniram 
em Chapala, durante o último final de 
semana, para um encontro vocacio-
nal, do qual participou também o Ir. 
Tony Leon, Diretor do Secretariado 
Irmãos Hoje.

esPanHa
No día 19 de maio, a SED, ong 
marista de cooperação internacional, 
educação para o desenvolvimento e 
voluntariado, celebrou a sua assem-
bleia anual em Madri. SED colabora 
com mais de 30 países, com 270 mil 
pessoas beneficiadas em projetos de 
cooperação.
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El Salvador
Jovens Maristas - Amigos en Marcha

Malásia: Reunião das comissões da região Ásia 
em Port Dickson

Filipinas: Formação de administradores maristas, 
General Santos City

Espanha
Curso para diretores em Castillo de Maimón

Tailândia
St Marcellin, Giasnogor

Brasil: Encontro Regional da Praça da Vida Marista 
em Itapejara D'Oeste

mundo marista

A Comunidade Internacional Lavalla200> de Siracusa, na 
Itália, organiza uma exposição fotográfica e documen-
tal, de 10 de maio a 15 de junho, intitulada "Rumo à 

Integração".
Na noite de sexta-feira, 10 de maio, durante a abertura da 
exposição, foi lançado também um livro com o título "Rumo à 
integração” (em italiano: “Verso l’integrazione”), que apresenta 
foto-retratos profissionais de 26 jovens imigrantes recém-che-
gados na Itália e um relato pessoal do percurso de oito deles.
O livro descreve as circunstâncias 
que levaram os migrantes a sair de 
casa, a viagem pela Líbia e através do 
Mediterrâneo até a Itália, a acolhida 
e as esperanças atuais. Um vídeo em 
italiano, com legendas, acompanha as 
fotos e os relatos: 
O livro, os vídeos e a exposição são 
estratégias para dar a estes jovens um 
nome e uma voz num lugar como a 
Europa, onde a acolhida deles não é 

garantida, com uma situação política contrária ao acolhimento.
O projeto é obra de Mario Araya Olguín e Rosa Schiaffino Fde-
z-Crehuet, tendo o Ir. Ricardo (Ricky) Gómez Rincón prestado 
assistência criativa na montagem da exposição.
A comunidade marista de Siracusa pertence ao projeto 
Lavalla200> e trabalha com migrantes recém-chegados, espe-
cialmente menores não acompanhados. Os membros da comu-
nidade são Gabriel Bernardo da Silva (Brasil Centro-Sul), Mario 
Araya (Santa Maria dos Andes), Ir. Onorino Rota (Mediterrânea), 

Regina Biasibetti (Brasil Sul-
-Amazônia), Ir. Ricky Gomez 
(Norandina) e Rosa Maria 
Schiaffin (Mediterrânea).
Desde janeiro, a comunidade 
trabalha no Centro Interna-
cional de Ajuda e Orientação 
(CIAO). É um Centro de ajuda 
e orientação intercultural de-
dicado aos jovens imigrantes 
e refugiados.

Rumo à integração: exposição fotográfica e documental

Comunidade Lavalla200> de Siracusa, Itália
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Heróis silenciosos que respondem às necessidades emergentes

Colégio Marista de Roma, San Leone Magno, 
“House of Life”

No dia 14 de maio de 2019, foi desvelada a 
placa que identifica o Instituto San Leone 
Magno como "House of Life", homenagem 

atribuída pela Fundação Internacional Raoul 
Wallenberg. O reconhecimento é em homenagem 
às ações realizadas pelos maristas do Colégio de 
Roma, durante a Segunda Guerra Mundial, quan-
do esconderam muitas crianças e adultos judeus 
perseguidos pelos nazistas e fascitas. Naquele 
período, era diretor o Irmão Alessandro Di Pietro, 
reconhecido, em 2001, com o título “Justo entre 
as Nações”.

Os Irmãos Ernesto 
Sánchez, Superior Geral, 
e Luis Carlos Gutiérrez, 
Vigário Geral, participaram 
do evento, junto com a co-
munidade marista do Colé-
gio, que acolheu também 
Anna Doria (escritora), Li-
via Ottolenghi (comunidade 
judaica de Roma) e Elena 
Colitto Castelli, membro da 
fundação Wallenberg, que 
outorgou o prêmio.

O Ir. Ernesto, em seu discurso, destacou que "o Irmão Alessan-
dro e a comunidade do San Leone Magno são testemunhas vi-
vas no responder às necessidades emergentes e na promoção 
de uma cultura do encontro”. E acrescentou: "Eles encorajam 
todos nós a sermos faróis de esperança”.

O Ir. Alessandro Di Pietro, no período da guerra, foi diretor do 
colégio e superior da comunidade marista. Em 1943 acolhe-
ram 24 estudantes, filhos de judeus e cerca de 12 de judeus 
adultos.

Em 16 de julho de 2001, a Comissão para a Designação do 
prêmio “Justos entre as Nações” estabelecida por Yad Vashem 
(entidade que resgata a memória dos heróis e mártires do 
Holocausto) conferiu esse título ao Ir. Alessandro. Na época, 
assim ele comentou esse reconhecimento dado pelo estado de 
Israel:

"Agradeço e aceito este reconhecimento, mas não como 

dirigido a mim, mas como representante 
de todos os Irmãos do Instituto San Leone 
Magno que compunham a comunidade. 
De fato, foi por decisão comum que abri-
mos as portas a vinte e quatro rapazes 
judeus e a uma dúzia de adultos. Todos 
os membros da comunidade colabora-
ram, uns de um modo e outros de outro, 
mesmo sabendo que estávamos nos 
expondo a um grande risco".

O Presidente da República, Sérgio Mattarella, ex-aluno do 
Colégio Marista, enviou uma mensagem aos presentes na 
cerimônia. Na mensagem, sublinhou o gesto do Ir. Alessan-
dro: "Nunca se vangloriou com ninguém de sua preciosa obra 
de salvaguarda da vida humana, porque a considerava parte 
integrante de sua missão como homem e como religioso". 
O presidente da Itália concluiu a mensagem exprimindo um 
desejo: "coloquem na vida quotidiana o espírito de serviço e de 
solidariedade que inspirou o Ir. Alessandro”.

A fundação Wallenberg tem por objetivo, através da atribuição 
do título “House of Life”, mostrar que em um dos períodos 
mais nefastos da humanidade, durante o Holocausto, muitas 
pessoas se opuseram a este terrível mal. Definir um local como 
"House of Life" é reconhecer a coragem de heróis silenciosos; 
uma homenagem aos “bons cidadãos” que honram o bem, 
combatendo o mal.

Veja fotos aqui
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18 de maio

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes

Província Brasil Centro-Norte
A Província Marista Centro-Norte promove de 11 a 18 de maio 
uma semana de mobilização sobre a temática. Foi criada uma 
plataforma online com diferentes materiais para subsidiar as uni-
dades socioeducacionais quanto às práticas, atividades e ações 
desenvolvidas na comunidade educativa.
Para o gestor da Coordenação de Solidariedade, Ir. Edvaldo 
Ferreira, é necessário que as unidades se empenhem na 
divulgação e na promoção da temática em datas específicas 
como o 18 de maio e, também, diariamente. “A ação faz parte 
da nossa missão, temos que nos comprometer com as atitudes 
que promovam a defesa dos direitos das crianças e adoles-
centes, e a Semana de Mobilização deve servir para reforçar 
as nossas intenções e conscientizar a comunidade educativa”, 
esclareceu.

Fascículo 18 de maio 
Disponível no site www.marista.edu.br, o material tem dados 
estatísticos, além de informações sobre os canais de denúncias 
e como proceder. Tudo muito detalhado, com horário de funcio-
namento dos canais, telefones, sites e até aplicativos que podem 
ser utilizados, de maneira fácil, rápida, anônima e segura. 

Província Brasil Sul-Amazônia
O dia 18 de maio é marcado pela lei 9.970 como o Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes. A data faz memória ao assassinato de Araceli Crespo 
que com apenas oito anos de idade foi violentada e a ssassinada 
em 1973.
Como maristas, defendemos a promoção e o direto à vida 
em todas as suas fases. Infelizmente sabemos que os casos 
de violência contra as crianças e jovens seguem com dados 
alarmantes. Segundo o relatório do Disque 100, anualmente 
são registradas mais de 80 mil denúncias de violações contra 
crianças de adolescentes, sendo que elas representam 70% das 
vítimas de abuso sexual no país. Assista ao vídeo e saiba como 
estar atento na identificação deste tipo de violência:
O Centro Marista de Promoção Direitos da Criança e do Adoles-
cente e a Escola de Direito da PUCRS promovem a 1ª Conferên-
cia Marista sobre Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juve-
nil. O evento será realizado no dia 31 de maio, das 8h às 12h, no 
auditório do prédio 11 da PUCRS.
Na programação, profissionais das áreas psiquiátrica e jurídi-
ca irão debater temas como: o perfil do agressor sob a ótica 
psicológica, comportamental e investigativa, os impactos da 
violência sexual na saúde mental do abusado e os sistemas de 
acolhimento às vítimas. O evento é gratuito e aberto ao público. 
As inscrições, limitadas e gratuitas, podem ser feitas até o dia 29 
de maio.
A Rede Marista possui políticas institucionais de proteção integral 
às crianças e jovens, que embasam a atuação das pessoas que 
trabalham nos empreendimentos e unidades. Além de promo-
ver campanhas educativas e contar com o Centro Marista de 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a instituição 
possui com o canal Nossos Valores, espaço que apresenta o 
Código de Conduta e os parâmetros éticos que guiam a missão 
marista. Nessa plataforma online, todos podem comunicar, de 
modo seguro e anônimo, preocupações, dúvidas e sugestões.

Brasil Centro-Sul
Visite o site da Rede Marista de Solidariedade, que atua na 
promoção e defesa dos direitos das infâncias e juventudes nas 
quatro áreas de Educação, Saúde, Comunicação e Solidariedade, e 
conheça as iniciativas da Província em prol das crianças e jovens.

As instituições maristas do Brasil promovem nesses dias diferentes iniciativas em prol do combate ao abuso e à exploração 
sexual contra crianças e adolescentes, em concomitância com o dia 18 de maio, jornada dedicada a esse tema no Brasil.
Entre as iniciativas que pretendem sensibilizar a sociedade brasileira sobre esse tema, destacamos as duas que apre-
sentamos aqui abaixo.
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18 de maio

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes

A  Província Mediterrânea organizou um encontro no qual 
participaram 26 irmãos com mais de 70 anos. Vieram 
de Espanha, Itália e Líbano. De 2 a 7 de maio, encon-

tramo-nos em Siracusa, na ilha italiana da Sicília. Toda esta 
área, conhecida em tempos antigos como Magna Grecia, é uma 
encruzilhada de culturas, grega, romana, árabe, normanda que 
aí deixaram a sua marca.
O "Albergo del Pellegrino", no qual nos hospedamos, nos permi-
tiu deslocar-nos confortavelmente a pé para os diferentes lugares 
e pudemos desenvolver um intenso programa de atividades, mas 
realizadas com um ritmo calmo e adaptado à nossa idade.
Organizamos atividades religiosas, como a visita ao Santuário 
de Nossa Senhora das Lágrimas, que comemora o milagre de 
1952; à Catedral e à Igreja de Santa Lúcia, padroeira da cidade; 
e às grandes catacumbas de São João.

Também houve atividades culturais como a visita ao parque 
arqueológico, com seu imenso teatro grego, à Orelha de Dionísio 
e ao anfiteatro romano; visitamos o museu arqueológico Paolo 
Orsi e tivemos uma excursão de dia inteiro para admirar os belos 
mosaicos romanos da Piazza Armerina e o famoso Vale dos 
Templos Gregos de Agrigento.
Um dia inteiro foi dedicado a um passeio tranquilo pela ilha de 
Ortigia, o centro histórico de Siracusa, cuja entrada é presidida 
pelo grande Arquimedes Siracusiano. Desfrutamos das suas 
praças, das suas ruas estreitas, dos seus edifícios históricos, dos 
seus passeios e da sua gastronomia. O dia terminou com uma 
tranquila viagem de barco, navegando pelo perímetro da ilha e 
pelas cavernas marinhas adjacentes.
Momentos de intensa experiência foram os dois encontros que 
tivemos com a comunidade marista de Siracusa, comunidade do 
projeto Lavalla200> e que, em sua internacionalidade, é forma-
do por dois irmãos, dois leigos e duas leigas, de cinco nacio-
nalidades diferentes. Reunidos no Centro CIAO, permitiram-nos 
conhecer de perto as alegrias, dificuldades e esperanças deste 
tipo de comunidade e, ao mesmo tempo, compreender melhor 
a realidade da imigração em que estão plenamente envolvidos. 
Agradecemos-lhes pelo seu entusiasmo e colaboração.
No final do encontro, os participantes fizeram uma avaliação po-
sitiva do lugar escolhido, do programa realizado e do bom clima 
fraterno que prevaleceu nestes dias.

A União Marista do Brasil, em 
conjunto com o Grupo de Trabalho 
de Educação Infantil do Brasil 

Marista, produziu o Fórum de Educação 
Infantil, no dia 9 de maio. O evento 
virtual contou com profissionais maristas 

da educação infantil, e teve como tema 
os campos de experiências: protagonis-
mo e direitos das crianças.
Com o objetivo de oportunizar reflexões 
sobre a proposta educativa-evangeliza-
dora relacionadas às infâncias, expressa 

na Matriz Curricular da 
Educação Infantil do 
Brasil Marista, a pro-
gramação contou com 
a participação de Maria 
Carmem Barbosa, 
Zilma Oliveira, Ricardo 
Mariz, Gandhy Piorsky, 
Ir. Paulo Henrique 
Oliveira e Ir. Renato 
Augusto.

No fórum foi apresentada a Matriz 
Curricular de Educação Infantil do Brasil 
Marista. Para a assessora de Educação 
da UMBRASIL, Michelle Jordão, o docu-
mento “é um referencial político pasto-
ral-pedagógico que busca orientar as 
ações estratégicas para a organização”.  
O Fórum de Educação Infantil foi orga-
nizado pela UMBRASIL, que tem sido 
um marco diferencial na promoção e 
organização de eventos educacionais 
que visam não só a capacitação profis-
sional do educador, mas também busca 
ser espaço para confraternizações e 
trocas de experiências entre as escolas 
maristas.
Veja a notícia no site da UMBRASIL

UMBRASIL promove os direitos das crianças

Fórum de Educação Infantil

Província Mediterrânea
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14/05/2019: Albert-Christian Augustijns
Província West Central Europe - Bélgica, Genval
13/05/2019: Michael Kevin McMahon
Província Pacific - Nova Zelândia, Auckland
12/05/2019: Michael Fisher
Província United States of America - Estados Unidos, New York
05/05/2019: Hilário Andrioli
Província Brasil Centro-Sul - Brasil
05/05/2019: Victoriano García Martínez
Província Compostela - Espanha, Valladolid
02/05/2019: Marius Woulfe
Província Australia - Austrália, Adelaide
01/05/2019: Agustín Güezmes García
Província América Central - Guatemala, Residencia Champagnat
01/05/2019: Bede Francis Maher
Província Australia - Austrália, North Sydney
15/04/2019: Paul Jadin
Província West Central Europe - Bélgica, Rebeck
08/04/2019: Desmond James Hornsby
Província Australia - Austrália, Bendigo
30/03/2019: Jean Félix Rakoto
Província Madagascar - Madagascar, Fianarantsoa
30/03/2019: Richard Francis Lenehan
Província Australia - Austrália
18/03/2019: Ángel Álvarez Álvarez
Província Compostela - Espanha, Valladolid
06/03/2019: Jaime Sánchez Basurto
Província México Central - México
27/02/2019: Martín Orduz Parada 
Província Norandina - Colômbia, Ibagué
22/02/2019: Ignacio Ramírez Estrada
Província México Occidental - México, Zapopan
21/02/2019: Alberto Galdeano Zudaire
Província Ibérica - Espanha, Lardero
19/02/2019: Fábio Pauletto
Província Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Santa Maria, RS
14/02/2019: Hipólito Cosío Pérez
Província Cruz del Sur - Argentina, Luján

13/02/2019: Cesáreo Gonzáles Hurtado
Província L'Hermitage - Espanha, Les Avellanes
04/02/2019: José Manuel Bretón Pérez
Província Ibérica - Espanha, Lardero
29/01/2019: Romain Lacante
Província West Central Europe - Holanda, Nijmegen
27/01/2019: Maurice Bergeret
Província L'Hermitage - França, Saint Genis-Laval
23/01/2019: Belarmino Suárez Colín
Província Compostela - Espanha, León
19/01/2019: Bertrand Gendron
Província Canada - Canadá, Château-Richer
14/01/2019: Héctor Rafael Jiménez Sains
Província México Occidental - México, Zapopan
14/01/2019: Julián San Esteban Marcos
Província Santa María de los Andes - Chile, Sótero Sanz
13/01/2019: Aloys Kessler
Província West Central Europe - Alemanha, Furth
11/01/2019: Raymond Denis
Província Canada - Canadá, Château-Richer
08/01/2019: Francis Klug
Província United States of America - Estados Unidos, Bronx
02/01/2019: Michel Gaubert
Província LHermitage - França, Saint Genis-Laval
31/12/2018: Ángel Pérez Alonso
Província LHermitage - Espanha, Les Avellanes
28/12/2018: Luiz Bernardi
Província Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Viamão
25/12/2018: Pedro San José Fernández
Província Ibérica - Espanha, Lardero
13/12/2018: Rafael Martin
Província United States of America - Estados Unidos, Miami
03/12/2018: Émilien Picard
Província Canada - Canadá, Château-Richer
03/12/2018: Sixto Fernández Gil
Província Santa María de los Andes - Chile, Santiago
20/11/2018: Orlando Zattar
Província Brasil Centro-Sul - Brasil, Curitiba

Irmãos recentemente falecidos


