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NOTÍCIASMARISTAS

Oito generosos maristas acabaram de com-
pletar 10 semanas de preparação e discer-
nimento “on line” para se unir à iniciativa 

Lavalla200>. São eles: María Liezel N. Igoy (Asia 
Oriental), Rubén Galego Montero e Silvia Martí-
nez García (Compostela), Mayra Ileana Gutiérrez 
Márquez, Mariana Elisa Morones Muñoz, Esmeralda 
Caudel Medrano e Denise Hernández Sánchez 
(México Ocidental), e o Ir. Luis Sanz de Diego (Santa 
Maria de los Andes).

Dessa vez, há somen-
te um Irmão e uma 
leiga de língua inglesa. 
Cada dia tínhamos 
dois tradutores muito 
competentes de nossos 
maristas da Espanha.

O programa de preparação incluía três sessões de 3 horas 
por semana, além de várias sessões de Eneagrama, acom-
panhamento pessoal semanal e tempo para compartilhar em 
pequenas fraternidades virtuais. Tivemos a sorte de que nossos 
habituais apresentadores de oficinas de formação dominavam 
a arte de apresentação on-line. A experiência em geral foi 
valorizada positivamente pelos candidatos, alguns dos quais 
tiveram que equilibrar sua participação com os compromissos 
de trabalho. Embora nada substitua o contato diário quando 
se trata de se preparar para a vida e a missão comunitária 
intercultural, houve um verdadeiro senso de conexão, confian-
ça e pertencimento, até mesmo por meio dos oceanos que nos 
separam. Talvez um dia possam se encontrar face a face … 
No final do programa, foi preparado um “Pacto” que expressa 
sua experiência e compromisso (English | Español).

Os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral, e Óscar Mar-
tín, Conselheiro geral, entrevistaram os candidatos e agora 
trabalharão com o Irmão Ernesto Sánchez, Superior geral, para 
determinar a destinação de cada um. Será então que teremos 
uma celebração e a festa virtual de envio! Obviamente, como 

sempre, e mais ainda agora, viagens e vistos serão um desafio 
maior este ano. Alguns dos novos “graduados” não deixarão 
seus trabalhos atuais por enquanto.

O Irmão Ernesto também agradeceu recentemente aos que 
estão concluindo sua presença e serviço nessas comunidades 
em julho-agosto (outro grupo terminará em dezembro):

• Em Moinesti, Romênia: Francisco Decesaro e Nancy Ale-
xandra Prochnow (Brasil Centro-Sul) e o Ir. Barsén García 
Alonso cumpriram três anos.

• Em Atlantis (África do Sul): María Bobillo (Compostela) e o 
Ir. Pietro Bettin (Mediterrânea) completaram três anos.

• Em Holguín, Cuba, o Ir. Jong Acosta (Ásia Oriental) com-
pletou um ano e meio.

• Em Siracusa, Rosa Schiaffino (Mediterrânea) completou 
dois anos e está pronta para continuar em outra comuni-
dade de Lavalla200>.

• Em Mount Druitt, Austrália, Argelia Hernández Mendoza e 
Rodrigo Gris Castro (México Ocidental) completaram três 
anos e meio.

CASA GERAL

LAVALLA200> 2020
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SANTOS MARISTAS

IR. LYCARION, ASSASSINADO EM 27 DE JULHO DE 1909
O mártir marista Lycarió

Nasceu em Bagnes, Valais, na Suíça, 
em 21 de julho de 1870, chamava-se 
François Benjamin May. Com 18 anos, 
foi a Saint-Paul-Trois-Châteaux para 
tornar-se Irmão. Foi enviado à Espanha. 
Com 25 anos, foi diretor da escola de 
Canet del Mar, na Catalunha, depois em 
Arceniega, na região basca. Os supe-
riores confiaram nele e lhe pediram que 
abrisse o Patronato São José, em Pue-
blo Nuevo, bairro operário de Barcelona. 
É necessário recordar a grande pobreza que o mundo proletário 
conhecia no começo do século XX. A escola do Irmão Lycarión 
acolheu gratuitamente os filhos dos operários. O diretor, perante 
a tarefa, não hesitou em abrir novas aulas para outras crianças, 
sempre de famílias operárias, e ministrar aulas noturnas para 
os próprios operários. Conquistou a estima das famílias, mas 
também o ódio dos anarquistas para quem os operários eram o 
seu monopólio, o seu mundo eleitoral. Assim, quando explode a 
Semana Trágica de Barcelona, a sua escola foi a primeira incen-
diada, e ele a primeira vítima.

A Semana Trágica
É o nome que levam os acontecimentos trágicos que vão de 
27 de julho a 1.° de agosto de 1909. É a revolta das massas 
operárias sob a instigação e direção dos anarquistas. Nesses 
seis dias, 80 edifícios da Igreja serão incendiados: 33 escolas, 
16 conventos, 14 igrejas, 11 instituições de beneficência e 6 
círculos a favor dos operários. As escolas vão pagar o preço mais 
elevado desse levante.

Assassinato do Ir. Lycarion
A Escola do Irmão Lycarion acolhia os filhos dos operários e tinha 
bons resultados. Na frente, do outro lado da rua, havia a escola 
anarquista e o círculo dos Jovens Bárbaros, ramo dos jovens do 
partido radical da esquerda. Nos seus jornais, brochuras, publi-
cações e reuniões inculcavam nas almas dos operários o ódio à 
Igreja. Prometiam sangue e fogo.
Alguns dias antes dos acontecimentos, houve uma reunião no 
círculo dos Jovens Bárbaros, diante da Escola do Irmão Lyca-
rión. A decisão tomada foi o incêndio do Patronato São José e a 
eliminação dos Irmãos. O diretor da escola anarquista – Francis-
co Ferrer Guardia – não deixou o local antes de ver a Escola da 
frente queimar por todos os lados. Foi posto fogo ao Patronato 
São José na noite de 26 para 27 de jullho.
O Irmão Lycarión foi morto com diversos tiros, pelas 10 horas da 

manhã do dia 27. Assim, a Escola en-
cabeçava a lista dos prédios que seriam 
incendiados; o seu Diretor encabeçava 
a lista das vítimas. Era normal: eles se 
achavam a alguns passos do centro dos 
organizadores da Semana Trágica.

No caminho da santidade
Em janeiro de 1967, o arcebispo de 
Barcelona, Dom Marcelo González Mar-
tin, nomeou um tribunal para iniciar o 
processo diocesano de canonização do 
Irmão Lycarion. Em novembro de 1967, 

o tribunal entregou toda a documentação do processo para ser 
depositada junto à Congregação para as Causas dos Santos, no 
Vaticano.

Algumos testemunhos
“Ele era um professor admirável, sacrificado e preocupado com 
o progresso dos alunos. Preparava as aulas com muito cuidado. 
Explicava as lições com grande interesse e muita clareza. Punha 
mais cuidado ainda na catequese do sábado, em honra da San-
tíssima Virgem Maria, de quem era grande devoto. Distinguia-se 
sobretudo no relacionamento social, de maneira que, depois de 
um ano, conquistara a confiança de todos pelo seu trabalho e 
bondade. Gozava da estima de toda a população, que o qualifica-
va de ‘irmão santo.’”
“O servo de Deus se distinguia pela caridade, pela proteção que 
oferecia aos operários e aos seus filhos. Era edificante para as 
pessoas do bairro, que nele reconheciam uma irradiação especial 
de santidade.”
“Meu pai, que o teve vários anos por professor, não se cansava 
de elogiá-lo. Sempre o considerou como religioso exemplar, 
opinião que partilhava com os antigos alunos, ressaltando-lhe o 
espírito humanitário, enérgico, e que não poupava esforços.”
Alguns de seus ex-alunos, cinqüenta anos depois da sua morte, 
diziam que ainda o invocavam todos os dias e que lhe deviam 
muito da sua formação humana e cristã.
O Irmão Rafael, que viveu com ele, e se achava na sua comuni-
dade, quando aconteceram os fatos, escreve: “Durante o tempo 
em que vivi com ele, deu-me sempre o melhor exemplo nas rela-
ções que o educador deve ter com os alunos; e como membro da 
comunidade, foi para mim o melhor dos pais.”
Eis o que Lycarión escreve à sua família com referência aos 
operários:
“Causa pena lançar um olhar sobre os operários, quando saem 
das oficinas, porque a gente vê então, ao lado dos que já têm os 
cabelos brancos, crianças de ambos os sexos, de apenas oito 
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anos, cujo aspeto já desfigurado anuncia um outono precoce”.

Ladainha de ação de graças e pedido
1) Senhor, por nos teres salvo pela morte do teu Filho, primordial 
mártir de todos os mártires, e também o primogênito dentre os 
mortos, nós te glorificamos.
2) Senhor, por todos os homens e todas as mulhres que te são 
fiéis até ao sangue, nós te glorificamos.
3) Senhor, por todos os educadores que fazem crescer os jovens 
com entusiasmo e que lhes abrem caminhos para ti, arriscando 
a própria vida, nós te glorificamos.
4) Senhor, por todos os que têm fome e sede de justiça e que a 
reclamam, pagando-a com a própria vida, nós te glorificamos.
5) Senhor, por todos os artífices da paz, que se imolam vítimas 
dos violentos, nós te glorificamos.
6) Senhor, por todos os que hoje são vítimas da ambição política, 
vítimas que somente desejam a promoção e a solidariedade 
entre os homens, nós te glorificamos.
7) Por todos os pobres, Senhor, que apesar do seu martírio 
cotidiano, permanecem fiéis a ti e contam contigo, pelo seu 
testemunho de fé, nós te glorificamos.

8) Senhor, porque nunca deixas que nos faltem mártires e o seu 
exemplo estimulante, nós te glorificamos.
9) Senhor, pelos nossos mártires da Oceania, da China, da 
Espanha e da África, todos dignos filhos de Marcelino e nossos 
irmãos, nós te glorificamos.
10) Senhor, por todos os mártires que fizeram de ti o seu único 
tesouro e que proclamam a fé na ressurreição e na vida eterna, 
nós te glorificamos.
11) Senhor, por todas as vítimas inocentes de hoje, onde há 
focos de guerra e rivalidades políticas, nós te rogamos.
12) Senhor, por todos os que na nossa sociedade são vítimas da 
cultura, do sistema econômico, da droga e dos abusos e indigni-
dades contra as jovens, nós te rogamos.
13) Senhor, por todos os que tu chamas neste ano para teste-
munhar na tua defesa até ao sangue, nós te rogamos.
14) Senhor, aumenta em nós a generosidade, o compromisso a 
favor da justiça, para que nos tornemos promotores de fraterni-
dade e de solidariedade, nós te rogamos.
15) Senhor, aumenta na nossa família marista a santidade, a 
abertura para ti e a abertura aos problemas do mundo que nos 
cerca, nós te rogamos.

BRASIL

PUCRS ESTÁ ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DA 
AMÉRICA LATINA

Por mais um ano consecutivo, a PUCRS está entre as 20 
melhores instituições da América Latina, de acordo com 
o novo levantamento Times Higher Education (THE) Latin 

America 2020, divulgado nesta terça-feira, dia 7 de julho. A 
Universidade aparece como a melhor instituição privada da 
região sul e está em segundo lugar entre todas as universidades 
privadas brasileiras.
No novo ranking do THE – considerado um dos mais importantes 
indicadores de ensino superior mundial –, a PUCRS se desta-
ca especialmente nos quesitos citações (citations), pesquisa 
(research), ensino (teaching) e perspectivas internacionais 
(international outlook), figurando em segunda posição entre as 
instituições privadas brasileiras nestes itens. O reconhecimento 
vai ao encontro do contínuo aprimoramento do trabalho desen-
volvido nestas áreas e reforça o compromisso da instituição com 
a produção de conhecimento e cooperação internacional.
No levantamento deste ano, 166 instituições de 13 países estão na 
lista. O Brasil aparece como o país com maior número de institui-
ções, com um total de 61 universidades. O ranking é elaborado com 
base em cinco indicadores principais: ensino, pesquisa, citações, 
perspectivas internacionais e transferência de conhecimento para 
a indústria. As instituições recebem uma pontuação para cada um 
desses critérios, que têm pesos diferentes para a nota final.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  (PUCRS)
O reitor da Universidade da Província Brasil Sul-Amazônia é o 
Ir. Evilázio Teixeira.
La universidade surgiu em 1931, ao lançar o Curso Supe-
rior de Administração e Finanças. O reconhecimento como 
Universidade veio em 9 de novembro de 1948. Hoje, são cerca 
de 30 mil alunos, mais de 140 mil diplomados, 63 opções de 
cursos de graduação, 23 de mestrado, 21 de doutorado e mais 
de 100 especializações. Ao completar 63 anos a Instituição 
se consolida como umas das melhores do País, com 89% 
dos seus professores com titulação de mestres ou doutores. 
Dispõe de mais de 200 laboratórios para suas atividades de 
docência e de pesquisa e conta com Hospital Universitário, 
Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc), Museu de Ciências 
e Tecnologia (MCT), Parque Esportivo, Teatro e Centro de 
Eventos.
Visite aqui o site da PUCRS.
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NIGÉRIA

LÍDERES DAS ESCOLAS MARISTAS
DA PROVÍNCIA SE REÚNEM PARA REVISAR
O “MANUAL DE SERVIÇOS MARISTAS”

Os principais 
líderes das es-
colas maristas 

na Nigéria realizaram 
uma reunião com o 
Superior Provincial 
em 18 de julho de 
2020 no Politécnico 
Marista Umuchigbo-
-Iji Nike, em Enugu.

Entre os participan-
tes estavam alguns 
membros do Conse-
lho de Administração 
das Escolas Maristas, membros da Comissão de Finanças e 
diretores das Escolas Maristas.

O objetivo da reunião era fazer uma revisão final do Manual 
de Serviço das Escolas Maristas da Província e outros do-
cumentos relacionados. A ocasião também foi utilizada para 
dar relatórios sobre o progresso das aulas online, que estão 
acontecendo nas escolas maristas desde o fechamento das 
escolas pelo Governo Federal da Nigéria, como resultado da 
pandemia provocada pelo coronavírus.

Em suas palavras de boas-vindas, o Superior Provincial, 
Ir. Vincent Abadom, acolher a todos os participantes e 
lhes agradeceu por terem vindo, apesar da pandemia da 
covid-19. Os participantes vieram de todas as escolas 
maristas da Nigéria.

As atividades do evento incluíram discussões em grupo, 
apresentações de relatórios dos grupos, interações 
espontâneas entre os participantes, confraternizações, 
visita às instalações do Colégio Marista, entre outros.

Em seus comentários finais, o Provincial agradeceu a 
todos por suas contribuições e por sua participação ativa 
na reunião. De maneira especial, agradeceu aos colabo-
radores leigos por terem participado da reunião.
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ESPANHA: CASA MARISTA EL ESCORIAL – PLACA PELA ACOL-
HIDA DE PESSOAL SANITARIO DURANTE A QUARENTENA

FILIPINAS - LEBAK, SULTAN KUDARATMÉXICO: IRMÃOS MARISTAS NA CASA DE 
CHAMPAGNAT

ESPANHA: NAVALGUIJO, ÁVILASIRIA: FORMAÇÃO DOS MARISTAS AZUIS
mundo marista

ALEMANHA: MARISTEN-GYMNASIUM FURTH

O  que significa ser 
marista nesta 
nova realidade? 

Essa é a pergunta que o 
Ir. Ken McDonald, Con-
selheiro Geral, respon-
de ao falar sobre seu 
aprendizado e experiên-
cias na época marcada 
pela COVID-19.

“Penso que uma das 
prioridades será a de 
estar em comunhão”, 
sublinha o Ir. Ken no ví-
deo que compartilhamos 
aqui embaixo.

CASA GERAL

O IR. KEN MCDONALD FALA SOBRE OS  
ENSINAMENTOS E DESAFIOS DA CRISE SANITÁRIA
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

TIMOR LESTE

NASCE EM LAUTÉM UMA NOVA COMUNIDADE MARISTA

Uma das ideias iniciais que fazia parte 
do projeto de construção de uma 
escola no Timor Leste pela Província 

da Austrália era que os irmãos missionários 
residissem em Lautém, na casa paroquial, 
juntamente com o padre Joaquim, que teve 
um papel importante na busca do terreno 
para a construção da escola. Porém, a casa 
paroquial não tem quartos suficientes para 
acolher dois ou três irmãos permanente-
mente.

Ao lado da casa paroquial havia outra cons-
trução, mas em condições muito precárias. 
Quando o Provincial da Austrália, Ir. Peter 
Carroll, visitou a Lautém, conhecendo as 
condições inadequadas dessa construção, 
deu autorização para que fosse feita uma reforma geral para 
acolher a futura comunidade marista. A nova estrutura possui 
6 quartos, uma sala ampla, sala de jantar e cozinha.

No dia 04 do corrente ano, os irmãos João Batista e Ma-
noel Soares puderam, enfim, fazer sua primeira experiência 
comunitária nessa nova residência, que pertence à paróquia 
de Lautém, mas que foi cedida à Província da Austrália por um 
período de sete anos.

Não se trata, ainda, de uma comunidade definitiva, visto que 
ambos irmãos continuarão com suas atividades em Baucau 
durante o segundo semestre de 2020. O Ir. João continuará 
trabalhando na casa de formação, com os aspirantes, e o Ir. 
Manoel continuará dando aulas de português no Instituto para 
Formação de Professores, pelo menos até dezembro deste 
ano. Mas a nova casa permitirá que tanto os irmãos quanto os 
aspirantes possam vir, durante os finais de semana, para fazer 
um trabalho pastoral junto aos jovens dessa comunidade.

Os Irmãos Maristas estão presentes em Timor Leste desde 2000. Em 2013, a Província da Austrália fez uma proposta para a 
UMBRASIL, para o envio de Educadores (Irmãos e Leigos), em vista de abertura de uma nova Escola Marista em Timor Les-
te, uma iniciativa apoiada pelo Governo deste país. Em 2018, os Irmãos Manoel Soares (Brasil Centro-Norte) e João Batista 
Pereira (Brasil Centro-Sul). Enquanto se desenvolvia o planejamento do projeto, os dois Irmãos se somaram aos outros maris-
tas ajudando na educação, no Instituto Católico (Ir. Manoel), e na formação dos candidatos à vida religiosa (Ir. João Batista). 
Finalmente, no dia 4 de julho, os dois Irmãos puderam finalmente inaugurar a nova comunidade, em Lautém, aonde nascerá 
a nova escola, em um terreno doado aos maristas há algum tempo. O Ir. Manoel nos conta como foi a primeira experiência 
comunitária em Lautém.


