
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Ano XII - Número 598 | 9 de OUTUBRE de 2019

NOTÍCIASMARISTAS
Vivemos nossa consagração, fraternidade e missão,      
a partir de uma espiritualidade integradora

Onde quer que vás:        
Regra de vida dos irmãos maristas

Hoje, 7 de outubro, festa de Nossa Senhora do Rosário, o 
Instituto recebe este importante documento Onde quer 
que vás: Regra de vida dos irmãos maristas. Um texto 

que nos permite aprofundar o significado de nossa consagra-
ção, fraternidade e missão, e que 
inspira nossa caminhada espiritual 
de maneira integradora. Um texto 
que faz parte de nosso direito pró-
prio para ser lido, meditado, orado, 
pessoalmente e em comunidade.

“Vive tua vocação com simplici-
dade. Tua missão fundamental é 
ser irmão e promover a fraternida-
de”.1 Este convite também o faço 
hoje, a todos vocês, para que este 
documento seja, mais do que uma 
"Regra" ou "regulamento", uma 
proposta motivadora ao serviço 
da vida e vocação como irmão 
marista.

Há dez anos, na reflexão feita du-
rante o XXI Capítulo Geral, falamos 

sobre a necessidade de uma conversão do coração, tendo em 
vista um novo mundo. Queríamos uma revisão profunda das 
nossas Constituições e Estatutos, com ampla participação dos 
irmãos, buscando assim revitalizar nossa vocação. O Capítulo 

recomendou, então, realizar a re-
visão e apresentar o novo texto ao 
XXII Capítulo Geral em 2017.2

A partir de 2013, foi iniciado esse 
processo no Instituto. Iniciamos a 
reflexão e as conversações orien-
tados pelos“Relatos do Caminho 
ao redor do Fogo”.Depois, tivemos 
a oportunidade de enviar suges-
tões de modificação às Consti-
tuições e Estatutos. Houve uma 
grande participação e uma grande 
quantidade de contribuições foi 
recebida.

Na caminhada, surgiu a idéia de 
poder ter um novo documento de 
direito próprio3, a Regra de Vida, 
que podería conter aspectos ins-

administração geral
■ De 03 a 05 de outubro, os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, 
Vigário Geral e Ben Consigli, Conselheiro Geral, reuniram-se 
em Roma com os Superiores de comunidades da Província 
Mediterrânea.
■ De 04 a 05 de outubro, a Comissão de Educação da USG/
UISG e os Coordenadores de Educação de Comunidades Re-
ligiosas se reuniram em Roma com a participação dos Irmãos 
Carlos Rojas e Mark Omede, do  Secretariado de Educação e 
Evangelização.

■ De 03 a 09 de outubro, se realiza nas Filipinas o encontro 
do Secretariado Ampliado de Leigos. Participam os Irmãos 
Sylvain Ramandimbiarisoa e João Carlos do Prado, Conse-
lheiros Gerais; Raúl Amaya, Pep Buetas e Agnes Reyes, do 
Secretariado de Leigos.
■ De 7 a 10 de outubro, se realiza na Casa geral a reunião da 
Comissão Internacional “Irmãos Hoje”, na qual estão presentes 
os Irmãos Óscar Martín, Conselheiro Geral, e Tony Leon e Ángel 
Medina, Diretores do Secretariado “Irmãos Hoje”.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5313
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piradores, complementando assim os outros dois documentos 
de natureza mais canônica. A proposta foi submetida ao XXII 
Capítulo Geral e aprovada. O Capítulo recebeu com satisfação o 
projeto de texto e solicitou ao Conselho geral elaborar a versão 
final e dar a aprovação.

O Conselho geral, há pouco tempo, depois de estudar e fazer 
algumas modificações ao último projeto apresentado pela 
comissão, aprovou o texto nas línguas espanhola e inglesa. É 
o texto que apresentamos hoje ao Instituto. Para o momento, 
difundimos o texto na versão  digital. Nos próximos meses, 
teremos as versões em francês e português para que, em 2 de 
janeiro de 2020, tenhamos a versão final aprovada nos quatro 
idiomas (e incluirá algunas citaçoes e notas explicativas adicio-
nais). Ainda não é hora de fazer edições impressas da Regra 
de Vida: quando recebermos a aprovação das Constituições 
e Estatutos do Vaticano, será oferecida uma edição conjunta 
destes documentos.

Agradeço às Comissões que redigiram  o texto, seu grande 

esforço e dedicação. O texto apresentado ao XXII Capítulo Geral 
foi preparado pelo Irmãos Eduardo Navarro (México Ociden-
tal), Tony Clark (Austrália), Antonio Peralta (Sta. Mª. De los 
Andes), Albert Nzabonaliba (PACE) e Sebastião Ferrarini (Brasil 
Sul-Amazônia). O texto recebido pelo capítulo foi trabalhado 
depois pelos Irmãos Seán Sammon (EUA), Aureliano García 
Manzanal (Mediterrânea) e Carlos Saúl Corzo Uribe (Norandina). 
Meus agradecimentos ao Ir. Josep María Soteras, do Conselho 
Geral, que coordenou as duas Comissões e acompanhou o 
processo desde o início, tanto da revisão das Constituições e 
Estatutos, quanto da elaboração da Regra da Vida. Agradeço 
também pelas contribuições aos muitos Irmãos que foram 
consultados durante o processo.

Que, ajudados por este novo documento, tenhamos a oportu-
nidade de revitalizar o dom de nossa vocação e viver segundo 
o coração de Maria, como Champagnat queria ao dar-nos seu 
nome. Vale a pena ser IRMÃO hoje!4

Fraternally,
Br. Ernesto Sánchez B., Superior General

Note
1: Onde qur que vás, 69

2: “OXXI Capítulo geral acredita que, para um 

mundo novo, necessitamos de uma conversão 

do coração. Uma revisão profunda das Constitui-

ções e Estatutos, com uma ampla participação 

dos Irmãos, pode ajudar-nos a revitalizar nossa 

vocação. Para facilitar isso, o XXI Capítulo geral 

recomenda ao Governo geral de nomear uma co-

missão para coordenar essa revisão, e que o novo 

texto seja apresentado ao XXII Capítulo geral”. 

(Documento do XXI Capitulo Geral).

3: No Instituto, os organismos legislativos são 

o Capítulo Geral e o Capítulo Provincial. Eles 

establecem o direito, seja diretamente, seja por 

intermédio de um Superior maior. O direito próprio 

abrange as Constituições, aprovadas pela Santa 

Sé, os Estatutos, as Normas e os Regulamentos 

aprovados pelas autoridades do Instituto.(Nota ex-

plicativa I, Constituições, Edição 2010, pág. 161).

4: Onde quer que vás, introdução

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5313
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s Paraguai
Nos dias 28 e 29 de setembro, no 
CEM de Coronel Oviedo, 46 leigos, 
irmãos e educadores de todos os 
centros maristas do Paraguai parti-
ciparam de um belo e fecundo retiro 
organizado pela equipe da região   
Paraguaia de referentes do Laicato e 
pela equipe de comunidades leigas 
da Província.

EsPanha
Nos dias 20 e 21 de setembro, 
realizou-se em Lardero (Provín-
cia Ibérica) a primeira Junta de 
Superiores. Foram dadas orienta-
ções para a elaboração do Projeto 
de Vida Comunitária: ter muito em 
conta as prioridades provinciais do 
triénio. Os superiores receberam 
algumas sugestões sobre como 
“construir pontes” na comunida-
de. O Irmão Provincial apresentou 
vários relatórios sobre o andamento 
da Província.

guatEmala
Na sexta-feira, 4 de outubro, reali-
zou-se o último Núcleo de Animação 
Vocacional (NAV) de 2019 no Liceo 
Guatemala. Foi dado espaço para 
colher os frutos dos encontros do 
ano e também para partilhar os so-
nhos para o próximo 2020, sentin-
do-se assim, chamados a continuar 
caminhando nas diversas buscas e 
reflexões vocacionais.

austrália
Recentemente, a Pastoral Juve-
nil Marista de Sydney participou 
de um encontro organizado por 
Lassalistas para jovens pastoralis-
tas de toda a cidade para discutir 
possíveis formas de colaboração e 
apoio mútuo. Da reunião surgiram 
intercâmbios positivos e oportuni-
dades frutíferas e os membros se 
reunirão novamente em novembro 
para dar continuidade aos tópicos 
discutidos.

Agios.Mar

A Causa do Irmão Basilio 
avança passo a passo

A senhora Liliana Columba Torres 
Vázquez, portadora do Tra-
sumpto e da Cópia Pública das 

Atas do tribunal diocesano, encerrado 
em Guadalajara (México), no dia 11 
de setembro de 2019, viajou a Roma 
acompanhada pelo Irmão José de Jesús 
Hernández, vice-provincial da Província 
México Ocidental, para entregar a do-
cumentação à Congregação das Causas 
dos Santos.
A senhora Liliana Columba Torres 
Vázquez, que havia feito o juramento 
diante do tribunal de Guadalajara de ser 
a fiel portadora a Roma das declarações 
das 21 testemunhas escutadas pelo 
juiz, cumprindo com seu juramento, 
entregou, no dia 30 de setembro de 
2019, ao Monsenhor Giacomo Pappa-
lardo o Trasumpto e a Cópia Pública do 
Processo Complementar instruído na 
diocese de Guadalajara (México) acerca 
das virtudes e fama de vida do Hermano 
Basilio Rueda Guzmán. Com esse gesto, 

a Causa do Irmão Basilio avança um 
passo mais.
Concluído esse procedimento, o Irmão 
Antonio Martínez Estaún, Postulador 
geral, solicitou ao Prefeito da Congre-
gação das Causas dos Santos, Cardeal 
Giovanni Angelo Becciu, a autorização 
para abrir a documentação e poder pro-
ceder a emissão do Decreto de validade 
de todas as ações tomadas pelo tribunal 
de Guadalajara.
No ato da entrega estiveram presentes o 
Irmão Antonio Martínez Estaún, Postu-
lador geral, a senhora Liliana Columba 
Torres Vázquez, portadora, acompanha-
da do Irmão José de Jesús Hernández, 
vice-provincial do México Ocidental. E, 
representando o Irmão Superior geral e 
seu Conselho, esteve presente o irmão 
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral do 
Instituto; e o irmão Omar Peña, em 
nome da comunidade da Casa geral.

H. Antonio Martínez Estaún,
Postulador geral

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5315
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Uruguay: National Meeting of Marist teenager - 
Casa San José de Montevideo

Itália: Programa Intercongregacional para 
Animadores de Comunidade do Grupo Tutti Fratelli

Tailândia
Irmãos do Distrito Marista Ásia

Filipinas: Reunião do Secretariado Ampliado de 
Leigos com o movimento Champagnat, Manila

Austrália
Marista do Programa Bridge Builders

Espanha
Equipe européia Irmãos Hoje, Valladolid

mundo marista

Sollowing the motto "We are Beacons of Hope", 70 
young pob o lema "Somos Faróis de Esperança", 
70 jovens de todos os Centros Maristas do Para-

guai, Província Cruz del Sur, simbolicamente pararam sua 
marcha entre 14 e 15 de setembro e acamparam na Casa 
Marista de Ytú, que lhes ofereceu um espaço fecundo de 
vida e encontro com sua 
vocação e missão.

Em clima de festa, de autên-
tica alegria, os jovens e as 
jovens celebraram três anos 
de Pastoral Juvenil Marista 
no Paraguai, junto com os 
seus animadores, e voltaram 
ao coração (lembraram-se) 
de tudo o que tinham vivido 
durante o caminho, avaliando 
o que havia amadurecido e o 
que tinham aprendido.

Desta vez, o acampamento teve uma perspectiva social. Os 
jovens e as jovens foram convidados a desconectar-se de 
tudo para ir ao encontro da Luz que têm dentro de si e, a 
partir da descoberta desse "lugar", ao longo dos dois dias, 
trabalharam sobre políticas públicas para elaborar um Projeto 
de Solidariedade que dê esperança a quem mais precisa.

Paraguai, Jovens maristas, faróis de esperança

70 jovens de centros maristas se põem em marcha

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5310
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Colômbia: Solidariedade Marista

Lay Marists Inspired by      
Brother Eduardo Botero Arango

O “Grupo de Leigos 
Irmão Eduardo 
Botero Arango”, 

de Bogotá – em honra ao 
ex-provincial da antiga 
Província Marista da 
Colômbia – organizou 
uma brigada de saúde 
preventiva estudantil. 
O evento aconteceu no 
dia 07 de setembro, em 
Bosa, no colégio Saledad 
Acosta de Samper (IED), 
instituição administrada 
pela Comunidade dos 
Irmãos Maristas desde o 
início deste ano.

O objetivo dessa ativida-
de é dar uma resposta 
concreta aos apelos do 
XXII Capítulo Geral e do 
VI Capítulo Provincial que 
convidam os Maristas de 
Champagnat a responder 
às necessidades emer-
gentes, priorizando o 
serviço aos mais vulne-
ráveis.

Inspirados pelas obras do Irmão Eduardo e sua vontade de 
servir aos outros, os leigos maristas - alguns deles profis-
sionais de saúde - atenderam 123 crianças entre 4 e 11 
anos, 119 estudantes no jardim de infância, alfabetização, 
primeiro, segundo e terceiro anos Ensino Fundamental da 
instituição educacional, e 4 vizinhos do setor. Durante o dia 
eram medidas a altura e o peso das crianças, e o Índice de 
Massa Corporal (IMC), assim como o gráfico de crescimen-
to, para diagnosticar o crescimento, desenvolvimento e/ou 
deficiências nutricionais. Na área odontológica, foram tra-
balhados o índice COP (cárie, lacrado e perdido), o ensino 
de higiene bucal, fluoretação e diagnóstico de oclusão e/ou 
problemas respiratórios, os quais incidem sobre os proble-
mas fonoaudiológicos e a dificuldade de ter um boa leitura 
e escrita.

O Grupo de Leigos, cha-
mado “Ir. Eduardo Botero 
Arango ”- em reconheci-
mento ao ex-provincial da 
antiga Província Marista 
da Colômbia, que morreu 
há um ano com aromas 
de santidade, começou 
o dia às 8h30 da manhã 
com a apresentação e uma 
conversa com os pais, 
quando foi-lhes explicado 
a importância da saúde 
preventiva e como ações 
desse tipo podem ajudar 
no bom desenvolvimento 
de crianças e adolescen-
tes.

Enquanto os estudantes 
esperavam ser atendidos, 
diferentes vídeos eram 
apresentados sobre saúde 
oral, higiene corporal e 
sobre a vida e obra de São 
Marcelino Champagnat.

“Agradecemos à Sra. Dia-
na Cristina Lozano, reitora 
da Instituição, bem como 

ao Sr. Brian Baquero, Coordenador de Evangelização, pela 
disponibilidade, recepção e colaboração para podermos realizar 
esta iniciativa. Agradecemos também a Heidy Vanegas, Johana 
González, Marcela Fuerte e Tatiana Ramírez, colaboradoras da 
escola, na área de bem-estar dos alunos. Nosso agradecimen-
to final e muito especial ao Senhor Jesus por ter abençoado 
nossa atividade, e a São Marcelino Champagnat, por herdar-
mos dele o carisma mariano e apostólico que nos convida a 
sair para encontrar as crianças e jovens e lhes dizer o quanto 
Jesus os ama ”, disse o Ir. Eduardo Botero Arango.

O falecido Ir. Eduardo Botero Arango foi um enamorado do 
Movimento Champagnat da Família Marista, desde seu início, 
durante o governo do Irmão Charles Howard, e durante muitos 
anos acompanhou e animou esse trabalho.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5311
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36 irmãos da província de Madagascar participaram 
do retiro anual que se realizou do dia 15 ao 21 de 
setembro. O Padre Sata Jean Noel, do clero diocesano 

de Ambatondrazaka, dirigiu o retiro inspirado na exortação 
apostólica “A alegria do 
Evangelho” (Evangelii 
Gaudium), do Papa 
Francisco.
Expressões como 
“portadores de alegria, 
testemunhas da alegria 
no espírito do Evangelho, 
comunidade evange-
lizadora, dinamismo e 
criatividade na missão, 
Igreja em saída, orien-
tados para as periferias, 
missionários de alegria” 
marcaram as partilhas 
e os testemunhos dos 

Irmãos durante todo o retiro.
Cabe destacar que no sábado, 21 de setembro, cinco 
Irmãos de votos temporários renovaram seu compromisso 
durante a celebração eucarística.

Madagascar: Missionários de alegria

Cinco Irmãos da Província de Madagascar 
renovaram seus votos temporais   
durante o retiro anual

Brasil
A Província Marista Brasil Centro-Sul está lançando 
o Caminhar Marista 5, subsídio que tem como finalidade 
orientar os colaboradores da própria PMBCS, do Grupo 
Marista e da FTD Educação a entrarem em sintonia 
com os propósitos do Instituto Marista e sua missão. A 
publicação fornece conhecimentos e reflexões para o 
desenvolvimento da espiritualidade de forma pessoal e 
coletiva.
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