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NOTÍCIASMARISTAS

Por ocasião do aniversário da morte do Irmão Francisco, 
22 de janeiro, começamos a divulgar algumas imagens 
do Irmão Francisco, primeiro Superior geral dos Irmãos 

Maristas, para enriquecer o arquivo que já temos. 
Três artistas gráficos foram convidados a fazer sua própria 
recriação da figura do Irmão Francisco, com base em sua 
criatividade e no uso das novas tecnologias. O objetivo não é 
fazer pesquisas sobre a imagem original do Irmão Francisco, 
mas imaginar Francisco 
em três momentos de sua 
vida (25-40 anos, 40-60 
anos e mais de 60 anos 
de idade), com uma mente 
moderna, e recriar sua 
figura com quatro formatos 
diferentes. As imagens são 
destinadas a todas as real-
idades da família marista: 
estudantes, ex-alunos, 
famílias, obras educativas 
e sociais, etc.
Três artistas da PUCPR do 
Paraná, Brasil, se juntaram 

a esta proposta: Rosangela Grafetti, Leonardo Martin e Guillerme 
Capriglioni. Francisco é apresentado por esses artistas sob face-
tas de sua personalidade que até agora não eram muito conhe-
cidas: Irmão Francisco e a ecologia, sua relação com os doentes, 
seu conhecimento da farmácia e sua dimensão de educador.
Juntamente com estas imagens, o seu pensamento será difun-
dido tomando citações de duas fontes principais: os cadernos 
pessoais, escritos entre 1819 e 1880, e as cartas de direção 

espiritual, datadas entre 
1840 e 1860.
A apresentação gráfica 
que oferecemos tem 
como objetivo fornecer 
materiais que possam 
depois ser utilizados e 
recriados nas Províncias, 
nas casas ou nas obras 
maristas, para dar maior 
difusão ao pensamento e 
à imagem do Irmão Fran-
cisco e assim difundir 
sua fama de santidade e 
seu conhecimento.

Venerável Ir. Francisco, primeiro Superior Geral 
dos Irmãos Maristas

■ Na semana passada, os Irmãos Óscar e Sylvain, consel-
heiros gerais, participaram do Retiro da Província Santa María 
de los Andes, no Chile.
■ De domingo até terça-feira, o Ir. Ernesto, Superior Geral, 
esteve com o grupo de animadores comunitários das Améri-
cas, que se encontram no México. Em seguida, o Ir. João 
Carlos estará com o grupo, até dia 28.
■ O Vigário Geral, Ir. Luis Carlos, e os conselheiros gerais Ir. 
Ken e Ir. Óscar, participam do encontro da Conferência dos 
Superiores do Continente Africano (CSAC) em Enugu, Nigéria.
■ No dia 21, o Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de 
Solidariedade, participou da reunião do Conselho de Adminis-

tração do BICE, em Paris. Em seguida, participa, até dia 30 de 
janeiro, de outros encontros sobre a elaboração dos relatórios 
sobre os direitos das crianças e com entidades que colabo-
ram com a FMSI.
■ Acaba de integrar a comunidade da Casa Geral o Ir. Javier 
Alfonso Echeverry Velásquez, da Província Norandina, que 
fará a Licença de Teologia Bíblica na Gregoriana.
■ Nas últimas semanas, o Ir. Jeff Crowe, responsável 
pelo acompanhamento dos participantes das Comunidades 
Internacionais para um Novo Começo visitou o Distrito da 
Ásia e encontrou também o provincial Mervyn Perera, de 
South Asia.

administração geral
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BRASIL

POSTULANTADO DE BRASIL CENTRO-NORTE GRAVA CD  
EM HOMENAGEM AO IR. BASÍLIO RUEDA

Para celebrar a memória e o legado do Ir. 
Basílio Rueda, mas também para fazê-lo 
mais conhecido entre os novos membros do 

Instituto, formadores e formandos do Postulantado 
da Província Marista Brasil Centro-Norte re-
alizaram, em 2009, um projeto de imersão em sua 
vida e obra. A música foi uma das formas escolhi-
das para expressar o que foi aprendido sobre o Ir. 
Basílio. Nasceu, assim, o CD “Queimar a vida por 
Cristo”, com composições elaboradas a partir da 
vida e de escritos desse nosso Irmão.

Passados 10 anos desde a gravação do CD, o 
Centro de Estudos Maristas – CEM sugeriu à co-
munidade do Postulantado que traduzisse as letras e gravasse 
as músicas em espanhol. Assim, enquanto realizavam este 
projeto, os postulantes poderiam melhorar seu conhecimento 
da língua espanhola e, posteriormente, dariam a conhecer 
a mais pessoas do mundo marista o legado espiritual do Ir. 
Basílio. O resultado do trabalho realizado pode ser conferido 
nesta página, por meio das vozes do Ir. Fabrício Alves, forma-
dor, e do postulante Gustavo Leocádio.

Que a memória e o legado de Basílio Rueda permaneçam vivas 
entre os Maristas de Champagnat e os animem a ser, hoje, 
faróis de esperança neste mundo turbulento.

Ir. Basilio Rueda Guzmán,

+ 21 de janeiro de 1996
Superior Geral (1967 - 1985)
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Na semana passada, cerca de 90 
pessoas de várias congregações 
participaram de uma nova edição da 
Escola Vocacional, promovida pela 
Província em parceria com a Univer-
sidade Católica de Brasília e a CRB 
Nacional. O encontro tem como ob-
jetivo formar animadores vocacionais 
de forma integral e vivencial.

Maristas da itália

Cerca de 20 irmãos, leigos e leigas 
se reuniram na Casa Geral para um 
encontro de formação, no último 
fim de semana. Foram acompanha-
dos pelo Ir. Emili Turú, Ex Superior 
geral.

aspirantes eM CaMarões

Três jovens, que desejam seguir o 
ideal de São Marcelino como Irmãos, 
participaram de um programa de 
aproximação da vida marista no final 
do ano passado, na comunidade de 
Yassa, em Douala.

Catalunha

A equipe de comunicação e a equipe 
de Proteção à Infância em Catalunha 
organizaram um encontro de for-
mação para os colaboradores da sede 
regional dos Maristas da Provincia de 
l’Hermitage para divulgar os critérios 
de comunicação marista nas redes 
sociais.

Brasil sul-aMazônia

De 5 a 11 de janeiro, realizou-se a 
3ª edição do Vidamar III, um pro-
grama de formação voltado para 
Irmãos, Leigos/as e colaboradores/
as da Província que tem como 
objetivo motivar a reflexão sobre o 
projeto de vida e vivência dos valores 
maristas.

ALEMANHA

UM IRMÃO MARISTA HOMENAGEADO 
POR SUA ATITUDE CRISTÃ NA ÉPOCA 
DO NACIONAL-SOCIALISMO

As “Stolpersteine” (pedras de 
tropeço) são pequenos para-
lelepípedos quadrados de latão 

que são colocados em toda a Alemanha 
em memória das vítimas do nacional-so-
cialismo, no lugar onde elas moravam.

Um desses “Stolpersteine” foi colocado 
no nº 60 da rua Hertener Straße, em 
frente à entrada do Maristen-Realschule. 
Ele homenageia Johannes Xaver Goeb-
els, um Irmão Marista alemão.

O irmão Johannes enfrentou corajosa-
mente os nacional-socialistas e se recu-
sou a educar seus alunos de acordo com 
seus princípios. Ele finalmente foi preso, 
humilhado, torturado e morreu em 17 de 
março de 1944 na enfermaria do campo 
de concentração de Dachau, onde havia 
sido deportado seis meses antes.

“O irmão Johannes teve que pagar com 
sua vida por ousar criticar o regime 
nazista na sala de aula. Para nós hoje, 
é inimaginável e devemos fazer tudo 
o que pudermos para que isso nunca 
aconteça novamente“, disse Christophe 

Tesche, pre-
feito de Reck-
linghausen, na 
cerimônia no 
Maristen-Re-
alschule, que 
foi aplaudido 
vivamente 
pelos alunos. 
A pedra de 
tropeço, que 
lembra o 
Irmão Jo-
hannes Goebels, foi desvelada, após a 
cerimônia, pelo prefeito e pelo irmão 
Robert Thunus, provincial dos Irmãos 
Maristas, que veio da Bélgica especial-
mente para a ocasião.

Ao mesmo tempo que a pedra de tropeço 
era colocada em frente à escola marista, 
pedras comemorativas também foram 
colocadas em frente a uma casa na 
rua Paulusstraße, nas proximidades. A 
família judaica Aron viveu aqui até 1942, 
quando foi deportada para Riga pelos 
nazistas. Quatro dos cinco membros da 
família morreram em Auschwitz.
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ÁFRICA DO SUL: THREE2SIX PROJECT – VOLTA 
ÀS AULAS

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. HARRY NYANTI EM 
MONRÓVIA, LIBÉRIA

EL SALVADOR: COLEGIO MARISTA SAN ALFONSO

ESPANHA: HOGAR CHAMPAGNAT DE TORRENTE

ESPANHA: EQUIPE EUROPEIA DA MISSÃO – 
MADRID

ESTADOS UNIDOS: ENCONTRO DE JOVENS 
MARISTAS DA PROVÍNCIA

mundo marista

No dia 06 de janeiro, festa da Epifania do Senhor, iniciou, 
em Curitiba, Brasil, o itinerário de formação para os Irmãos 
do Pós-noviciado da Região América Sul, em vista da 

Profissão perpétua. É um percurso de formação de três sema-
nas, que visa promover um acompanhamento mais sistemático 
para os jovens irmãos, em formação, após o noviciado.
O grupo é composto por 12 irmãos das 5 Províncias que com-
põem a Região América Sul: Antônio Rai (Brasil Sul-Amazônia); 
Carlos Alexandre, Carlos Eurípedes, Clebio Perreira, Danilson 
Silva, Leonardo Stock, Julianderson Silva, José Sotero e José 
Valter (Brasil Centro-Norte); Guillermo Rivera (Santa Maria de 
los Andes); Pablo Rifarachi y Victor Carrasco (Cruz del Sur).
Durante o percurso, são acompanhados pelos Irmãos Cesar 
(Cruz del Sur), Joílson (Brasil Centro-Norte), Otalivio (Brasil 
Centro-Sul) e Vitor (Brasil Centro-Norte), equipe coordenada 
pelo Ir. Alberto Aparicio, diretor executivo regional.
Durante o percurso do Itinerário, em momentos distintos, os 
jovens maristas contarão com a presença de diversos asses-

sores e acompanhantes, inclusive os provinciais da região e os 
Irmãos Óscar Martín e Sylvain, conselheiros gerais.
O encontro se estende até o dia 24 de janeiro. Este é o pri-
meiro encontro da série de três (os outros dois acontecerão em 
2021 e 2022).

BRASIL

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA IRMÃOS    
DO PÓS-NOVICIADO DA REGIÃO AMÉRICA SUL
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"Durante uma semana, 
meus amigos e eu 
fomos responsáveis 

por organizar um acampamento 
de verão para crianças desfa-
vorecidas no vale do rio Sundays, 
Addo, Cabo Oriental, África do 
Sul.
Ex-alunos do Colégio Marista 
St Henry de Durban, estávamos 
todos confiantes. Quão difícil 
poderia ser administrar um 
acampamento de verão para 
crianças? Como estávamos 
errados!
Fomos recebidos por noventa 
crianças de quatro a treze anos. Nenhum deles falava inglês. 
Todos eram de origens muito pobres, alguns viviam com HIV 
/ AIDS, outros foram maltratados e muitos estavam desnutri-
dos. Como fomos confrontados com desafios, rapidamente 
os superamos com ideias e soluções alternativas, dando a 
cada criança um evento de uma semana incrível, para ser 
lembrado. No final da semana, nos despedimos das Irmãs da 
Misericórdia, dos Irmãos Maristas e de nossos novos amigos 
de Addo.
Ainda faço parte deste incrível acampamento de verão com as 
Irmãs da Misericórdia e os Irmãos Maristas que trabalham sob 
a bandeira do Marist Mercy Care. Agora, desenvolvemos este 
projeto para acolher quase quinhentas crianças, incluindo vinte 
crianças com necessidades especiais, com os recém-nomea-
dos líderes dos estudantes maristas das cinco escolas maristas 
da África do Sul, com a ajuda de ex-alunos maristas da África 
do Sul, de ex-alunos maristas da Alemanha e de voluntários do 
outro lado do vale do rio Sundays. Nosso projeto, que acontece 

todos os anos em dezembro, não 
é mais apenas um acampamento 
de verão para crianças. É uma 
semana incrivelmente importante 
para crianças e voluntários, todos 
que vivem este evento durante o 
ano.
Eu acredito que os líderes estu-
dantis prosperam em ambientes 
imprevisíveis, e isso é feito 
tirando-os da zona de conforto. 
Foi nesse espírito que criei, seis 
anos atrás, o programa “Com-
partilhando nosso chamado”, no 
qual participam os novos líderes 
de estudantes maristas da África 

do Sul das cinco escolas maristas: St Henry’s Marist College 
(Durban), St David’s Marist (Inanda), Frères Maristes (Linmey-
er), Sacred Heart Marist College (Johannesburg) et St Joseph’s 
Marist College (Cape Town). Nossos líderes estudantis maristas 
trabalham em ambientes incrivelmente difíceis, onde não há 
eletricidade, água encanada, cuidando das crianças de nosso 
acampamento que são casas abrigadas para crianças: crianças 
vítimas de abuso, crianças vivendo com HIV / AIDS e crianças 
desnutridas.
As Irmãs, Irmãos e eu desenvolvemos tanto este projeto do 
Acampamento de Verão que recebemos pedidos de ex-partici-
pantes, ex-alunos e maristas de todo o mundo, um ano antes, 
para faça parte deste programa.
Quando dei meus primeiros passos em Langbos, em 2009, 
com meus dois amigos maristas conhecidos há tantos anos, 
nunca imaginei o impacto que isso causaria em mim e a 
influência positiva que teria sobre Maristas, Voluntários e 
Crianças que participam ano após ano”.

ÁFRICA DO SUL

DE VOLUNTÁRIO A PROMOTOR DE LÍDERES ESTUDANTIS 
MARISTAS SUL-AFRICANOS NO MARIST MERCY CARE
Jason Grieve é um leigo marista da província da África do Sul que trabalha no Marist Mercy Care. Sua participação nesse projeto 
começou em 2009, quando ele foi – como jovem voluntário marista – ao Centro de Atendimento Intsikelelo, uma comunidade 
temporária e segura construída para crianças pobres e maltratadas, localizada em um povoado informal onde não há água cor-
rente sem eletricidade, em Addo, África do Sul.
Depois de uma semana de voluntariado naquele ano, Jason decidiu voltar para lá no ano seguinte, com o objetivo de trazer mais 
maristas para compartilhar suas experiências. Seu desejo se tornou realidade: atualmente ele faz parte do Marist Mercy Care, um 
centro que nasceu da colaboração de dois irmãos de 80 anos (Chris, da África do Sul e Claude, do Canadá) que se uniram a três 
Irmãs da Misericórdia, e há seis anos ele criou o programa “Compartilhando nosso chamado”, no qual participam os novos líderes 
de estudantes maristas sul-africanos das cinco escolas maristas.
Abaixo, você encontrará parte do testemunho de Jason, onde ele nos fala mais sobre seu compromisso com as crianças carentes 
e sua vocação como leigo marista.
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CHILE  

SEMANA DE ESPIRITUALIDADE MARISTA 2020

De 6 a 10 de janeiro de 2020, aconteceu a Semana de 
Espiritualidade Marista, no Chile. Esse evento foi organi-
zado e animado por membros do Setor de evangelização, 

educadores voluntários e Raúl Amaya, Diretor do Secretariado 
dos Leigos.

A Semana de Espiritualidade Marista é um movimento de inten-
sa experiência de crescimento espiritual que acontece já há 15 
anos, no Setor do Chile, da Província Santa Maria dos Andes, 
e pretende ajudar aos participantes viverem experiências 
humanas e espirituais no nível pessoal e comunitário, de tal 
modo que possam observar a própria vida de maneira gozosa e 
integrada.

Este ano, participaram do encontro 25 pessoas, 24 do Chile e 
uma leiga da Província Brasil Sul-Amazônia.

Os objetivos vivenciados durante o encontro foram:
• IMPULSIONAR a vitalidade do carisma através da vivência 

de experiências pessoais e comunitárias, que ajudem aos 

participantes a aderir à espiritualidade marista, realizando 
uma leitura de fé dos acontecimentos vivenciados e dos 
documentos analisados.

• APROFUNDAR em um caminho espiritual, conhecendo 
as práticas essenciais, para alimentar nossa vida de fé, e 
aplicando-as em diversos contextos, tendo como referên-
cia o Documento “Água da Rocha”.

Essa experiência é vivida em regime de internato, onde se vive 
um ambiente de alegria, de diálogo, fraternidade (uma mesma 
comunidade durante uma semana), com tempos de oração e 
reflexão, tanto pessoais como comunitários, a fim de partilhar a 
vida com simplicidade e profundidade, além de acompanham-
ento pessoal para os/as que desejarem.

A versão 2020, assim como as anteriores têm dado muitos fru-
tos. Os educadores que participam do evento são muito gratos 
pela experiência, pois lhes traz a possibilidade de olhar para 
a vida de maneira esperançosa, sentir o Espírito de Deus pre-
sente em cada um, e saber que Ele nos ama profundamente.


