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NOTÍCIASMARISTAS

Nós, os Capitulares do X Capítulo Provin-
cial, nos reunimos no Centro de Retiro e 
Renovação Marista, em Orlu, de 11 a 16 de 
janeiro de 2021. Depois de termos refletido 
em oração sobre o tema “Dar esperança aos 
jovens da era pós-Covid-19 ”, com o lema 
“Encontrar os jovens à margem da vida”, 
transmitimos a seguinte mensagem a todos 
os Maristas de Champagnat.

Atualmente, os jovens da Nigéria estão sen-
do devastados pela pobreza, por assaltos à 
mão armada, sequestros, abuso de drogas, 
entre outros vícios. É vontade dos Irmãos 
responder a essas preocupações dos jovens.

■ Durante essa semana, vários membros da Administração 
Geral, sob a coordenação do Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, 
participam da reunião da Comissão Internacional da Missão, 
que se realiza online, de segunda a sexta-feira.
■ Na segunda-feira, o Ir. Gregorio Linacero, da Província da 
América Central, começou seu serviço na Administração Ge-
ral. Será assistente do Ecônomo-Geral e gerente de projetos 
do Plano Estratégico do Governo Geral.
■ No mesmo dia, dois novos colaboradores leigos começa-
ram seu serviço na Administração Geral: Chiara Ercini será 
assistente de comunicação no Departamento de Comunicação 
e Marcello Romagnoli é o novo Finance & Office Administrator 
de FMSI, substituindo a Natalia Surraco.

■ Os diretores do Secretariado dos leigos, junto com os 
conselheiros links, João Carlos e Sylvain, realizaram, na terça-
-feira, uma reunião com os facilitadores do Fórum Internacio-
nal da Vocação leiga marista. Na sexta-feira, o secretariado 
encontra o departamento de comunicação para organizar um 
plano de comunicação para esse evento.
■ Na terça-feira, os Irmãos Ernesto, Superior-Geral, e Jeff, 
que acompanha as comunidades LaValla200> participaram 
de um encontro virtual com os Irmãos da Província East Asia.
■ Na sexta-feira, Carole Wark, do Secretariado alargado 
dos leigos, e Agnes Reyes, diretora adjunta do Secretariado, 
participarão do encontro da Asia Laity Commission and Laity 
Leaders of Animation.

administração geral

X CAPÍTULO PROVINCIAL DA NIGÉRIA:
DAR ESPERANÇA AOS JOVENS
Os Maristas da Nigéria celebraram o X Capítulo Provincial, de 11 a 16 de janeiro de 2021, em Orlu. O tema de reflexão foi “Dar 
esperança aos jovens na era pós-Covid-19” e o slogan “Encontrar os jovens marginalizados da vida”. Durante o encontro, o Irmão 
Vicente iniciou seu segundo mandato como Provincial. O novo conselho provincial que auxiliará o provincial é assim composto: Ir. 
Lucky- Paul Ogwu, Ir. Benedict Umoh, Ir. Henry Uzor, Ir. Ekene Osuji e Ir. Clemente Nwadike. A seguir, reproduzimos a mensagem 
final dos membros do Capítulo.

https://champagnat.org/pt/x-capitulo-provincial-da-nigeria-dar-esperanca-aos-jovens/
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CELEBRAÇÃO DO 25º ANIVERSÁRIO
DA MORTE DO IRMÃO BASILIO

No dia 21 de janeiro celebramos o 25º 
aniversário da morte do Irmão Basílio Rueda 
Guzmán, Servo de Deus, cuja causa está 

sendo atualmente sendo apresentada agora em 
Roma.  A elaboração da Positio foi iniciada e tem 
como objetivo provar suas virtudes heroicas para 
que seja declarado “Venerável” pelo Vaticano.
O Irmão Basílio foi um dos líderes mais ouvidos e 
equilibrados dos anos da Renovação Conciliar, não 
só no Instituto dos Irmãos Maristas, mas em geral, 
de toda a vida religiosa.
“Pedi ao Senhor que fizesse sua santa vontade 
em mim, não pedindo nada além disso. E só lhe 
implorei que o dom da fé, o dom da esperança, do 
abandono e do amor os mantivesse muito frescos 
e muito vivos”, lemos em uma mensagem enviada 
pelo irmão Basílio a seus amigos, um mês antes de sua morte.
Nascido no México, Jalisco, em 1924, o Servo de Deus Marista 
fez seus primeiros votos no Instituto em 1944. De 1967 a 
1985 foi Superior Geral dos Irmãos Maristas.
Na década de 80, o Ir. Basilio foi chamado para como auditor 
do Sínodo das Famílias, onde pode encontrar várias vezes a 
Madre Teresa. Em 1995, o Vaticano o nomeou consultor da 
Congregação dos Institutos de Vida Consagrada.

No decorrer de sua vida, o Irmão Basílio colocou em prática 
o que tanto desejava: “Queimar minha vida por Cristo e por 
minha Congregação”. Após uma vida de dedicação a seus 
irmãos, a Maria, a Cristo e a todas as pessoas ao seu redor, o 

Irmão Basílio voltou à casa do Pai em 21 de janeiro de 1996.
Oito anos após sua morte, em 2004, foi iniciado o processo 
diocesano por sua causa em Guadalajara (México), que se 
concluiu em 2019. Após o decreto de aprovação do processo 
diocesano, foi iniciado, em 2020, o processo junto ao Vatica-
no para demonstrar as suas virtudes heroicas como Servo de 
Deus.

Veja aqui outras informações sobre o Ir. Basilio Rueda: http://
bit.ly/3oY2iQF

Celebração 25 anos da sua morte:  English | Español | Portu-
guês

Vida Comunitária
Nós, Irmãos, estamos fazendo grandes esforços para ter uma 
vida comunitária saudável. No entanto, a vida em comunidade 
precisa ser melhorada. Isso é algo que já foi enfatizado no 
estudo regular de nossos documentos maristas. Além disso, 
a formação permanente dos Irmãos, incluindo a formação dos 
líderes comunitários, deve ser intensificada.

Missão
Há um forte apelo para responder às necessidades da juventu-
de nigeriana durante esta era Covid-19. Isso inclui a aquisição 
de competências e formação profissional para os jovens. Além 
disso, existe outro forte apelo para melhorar a colaboração com 
os leigos maristas, ex-alunos, alunos e leigos. A expansão da 
missão marista ao estado de Benue foi destacada. Por outro 

lado, um grande esforço deve ser feito para melhorar o número 
de alunos da Politécnica Marista. Da mesma forma, deve ser 
considerada a possibilidade de realocação do necrotério do 
Marist Cottage Hospital.

Finanças e sustentabilidade
A sustentabilidade de nossa missão marista não pode ser 
subestimada. Portanto, é necessário investir em outros em-
preendimentos viáveis. Além disso, nossa missão na Província 
precisa ser diversificada.

O X Capítulo Provincial foi conduzido em clima de serenidade e 
espírito de família marista. Os Irmãos são desafiados, através 
desse capítulo, a dar esperança aos jovens e a encontrá-los 
nas margens da vida nesta era pandemia pós-Covid-19.

mailto:https://champagnat.org/pt/inicio-do-processo-da-causa-do-irmao-basilio-rueda-no-vaticano/?subject=
mailto:https://champagnat.org/pt/inicio-do-processo-da-causa-do-irmao-basilio-rueda-no-vaticano/?subject=
mailto:http://bit.ly/3oY2iQF?subject=
mailto:http://bit.ly/3oY2iQF?subject=
mailto:http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/Basilio_25_EN.pdf?subject=
mailto:http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/Basilio_25_ES.pdf?subject=
mailto:http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/Basilio_25_PT.pdf?subject=
mailto:http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/Basilio_25_PT.pdf?subject=
https://champagnat.org/pt/x-capitulo-provincial-da-nigeria-dar-esperanca-aos-jovens/
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CASA GERAL

COMISSÃO INTERNACIONAL DA MISSÃO MARISTA: 
CRIAR, ACOMPANHAR, FORTALECER E INTERLIGAR

Durante essa semana, de 18 a 22 de janeiro, a Comis-
são Internacional da Missão Marista (CIMM) se encon-
tra virtualmente, tratando cinco temas fundamentais 

para a missão marista: liderança; redes e trabalho em rede; 
novas fronteiras na missão, novas margens; educação e 
escolas; sustentabilidade da missão.

O Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário-Geral do Instituto, que, 
junto com outros Irmãos da Administração Geral, acompa-
nha de perto o trabalho dessa comissão, sublinha que “el 
final de ano de 2020 e começo de 2021 seguem mostrando 
para nós a importância de ter uma visão profética e serviçal 
sobre os grandes desafios que o planeta vive” Convidando 
os participantes para a semana de encontros, desejou que 
“o Espírito conceda o dom do discernimento e a valentia ne-
cessárias para ser faróis de esperança, sinal de comunhão 
e solidariedade durante esse 2021”.

O encontro é uma oportunidade para apresentar uma foto-
grafia do estado da missão no Instituto, com os membros 

apresentando um informe executivo das regiões, das redes 
e dos secretariados da Administração Geral, destacando 
as realizações de 2020 e indicando as metas e iniciativas 
previstas para esse novo ano.

Já na reunião de dezembro, a comissão se comprometeu a 
refletir sobre a centralidade da missão marista no mundo de 
hoje, aprovando uma mensagem escrita pelo Ir. Ben Con-
sigli em nome de todos os membros, que tinha como título 
“A pandemia e Nossa Missão Marista”. Outras mensagens 
aparecerão em breve.

Os membros da CIMM são: Benjamin Consigli, Kenneth Mc-
Donald, Angel Diego García Otaola, Francis Lukong, Carlos 
Alberto Rojas Carvajal, José Libardo Garzón Duque, Grego-
rio Linacero, Okolo Mark Omede, Valdícer Fachi, Alberto G. 
Aparicio, Francis Jumbe, Frank Malloy, Rodrigo Espinosa, 
Manuír Mentges, Christophe Schietse, Chano Guzmán, 
María Bobillo, María del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat y 
Kevin Wanden.

https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-da-missao-marista-criar-acompanhar-fortalecer-e-interligar/
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ÁFRICA DO SUL

JULIANA FONTOURA GALLINE, DOIS ANOS
NA COMUNIDADE LAVALLA200> DE ATLANTIS

Como nasceu sua vocação marista e o que lhe motivou a 
participar do programa Lavalla200>?
Iniciei a minha vida marista em 2013, quando comecei a traba-
lhar na área de comunicação institucional da Província Marista 
Brasil Centro-Sul (PMBCS). Aos poucos, no contato com o 
patrimônio histórico e espiritual marista, com a história de 
Marcelino Champagnat e no contato com Irmãos e Leigos, fui 
me apaixonando pela instituição de tal modo que hoje levo uma 
vida marista na qual vida pessoal e trabalho/apostolado estão 
interligados. Conheci meu marido trabalhando na Província. 
Em 2017 nós tivemos acesso à carta enviada pelo Irmão Emili 
Turú intitulada “A Dança da Missão”, com o convite a todos os 
maristas, Irmãos, leigos e leigas, “a discernir, diante de Deus, 
se eles sentiam o chamado a sair de seu país de origem para 
fazer parte de uma comunidade internacional em outra região 
do mundo”. Eu e o Diogo estávamos recém-casados, com a 
vida toda organizada (apartamento, trabalho estável…), mas 
sentíamos que nos faltava algo para nos sentirmos completos 
na nossa vida marista. Faltava uma experiência de entrega 
à missão marista de uma maneira diferente daquela que 
tínhamos vivido até aquele momento. Assim, passamos por um 

tempo de discernimento e decidimos participar do programa. 
Na carta do Ir. Emili havia uma frase que nos marcou profun-
damente: “o que você faria se não tivesse medo?”. Sabíamos 
que seria uma mudança radical na nossa vida, mesmo assim 
decidimos nos arriscar nesta vivência.

O que mais marcou você durante essa experiência?
Acredito que a minha experiência no programa LaValla200> 
potencializou em mim a vivência da fraternidade. Na comuni-
dade de Atlantis éramos 6 maristas que, em primeiro lugar, 
perceberam que tinham em comum uma vocação para a vida. 
Dentro desta vocação, escolheram viver juntos, porém dentro 
de suas escolhas específicas de ser e estar no mundo: como 
Irmãos Maristas (tínhamos na comunidade um Irmão da Itália, 
um da Austrália e outro da Nigéria); como matrimônio (eu e 
Diogo, do Brasil) e como leiga marista (Maria, da Espanha). 
Era uma comunidade bastante diversa em questões culturais, 
geracionais e vocacionais. Assim, juntos, tivemos que aprender 
a viver como família, reconhecendo e aceitando nossas diferen-
ças e procurando encontrar o que nos unia como Maristas de 
Champagnat.

Juliana Maria Fontoura Galline pertence à Província Brasil Centro-Sul e fez parte do grupo LaValla200> de 2018. Junto com o 
seu marido, Diogo Galline, esteve na comunidade internacional de Atlantis, África do Sul, durante dois anos, de 10/03/2019 a 
25/12/2020. Tendo regressado à Província, partilha conosco algumas pinceladas daquilo que viveu.

https://champagnat.org/pt/juliana-fontoura-galline-dois-anos-na-comunidade-de-atlantis/
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Como foi a sua participação na missão da comunidade 
de Atlantis?
O apostolado também me trouxe a perspectiva da fraternidade. 
Tive a oportunidade de trabalhar como professora de artes 
numa escola pública e, nesta experiência, pude participar 
da vida das crianças e compreender a realidade difícil na 
qual estavam inseridas. No nosso espaço de sala de aula era 
possível proporcionar a elas um tempo para ser criança; um 
espaço seguro em que elas podiam se expressar criativamente, 
sem medo. Da mesma forma pude trabalhar junto com a María 
no Santuário St. Clare que acolhia mulheres que sofreram 
violência doméstica e seus filhos. Elas ficavam lá por 3 meses 
até encontrarem um local seguro para viver longe do abusador. 
Neste tempo em que convivemos com elas criamos um espaço 
fraterno de aceitação e confiança. Pudemos realizar atividades 
que devolveram a elas a feminilidade e a força para seguir em 
frente. As duas experiências foram de muito aprendizado para 
mim e transformou profundamente a minha visão de mundo.

Com quais palavras você resumiría a sua experiencia?
Coragem, confiança em Deus, abertura ao diferente e resiliên-
cia.

Há alguma coisa que lhe marcou de maneira significa-
tiva?
Fui muito marcada pela comunidade e pelos encontros e pelo 
apostolado. Na vida em comunidade, Deus me concedeu dois 
grandes presentes: Ir. Pietro Bettin e María Bobillo. Logo que 
os conheci senti que havia entre nós um encontro de almas. 
Aos poucos ambos foram cativando 
um lugar especial no meu coração e 
hoje são pessoas que considero parte 
da minha família.

Pietro é um Irmão muito sábio e que 
sempre tem algo a ensinar e uma 
palavra carinhosa para dizer. Ele 
sempre fez com que eu me sentisse 
importante na comunidade e sempre 
foi o meu grande incentivador quando 
eu estava criando atividades para as 
crianças. Em muitos momentos ele 
também nos presenteou com o seu 
talento para tocar acordeon. Chega-
mos até a criar uma banda chamada 
“Joy to the world”! Pietro sempre 
foi um apreciador da natureza. Me 
ensinou a ver a beleza nas pequenas 
coisas da vida.

María também foi um presente 
muito especial para mim. Assim que 

cheguei na comunidade ela confiou em mim para dividir com 
ela a atuação no santuário. Desenvolvemos juntas um trabalho 
incrível desde a preparação das atividades até a realização das 
mesmas com as mulheres. Unimos nossas habilidades e fomos 
complementares no trabalho que realizamos por lá. María é 
uma irmã para mim. Alguém que admiro imensamente por sua 
sensibilidade, comprometimento e dedicação em tudo o que 
faz.

No apostolado o que mais me marcou foi a convivência com 
as crianças na escola e um tipo especial de comunicação que 
desenvolvemos entre nós. Nas aulas de artes eu sempre carre-
gava um grande envelope permitindo às crianças que escre-
vessem cartas para mim dando sugestões para as atividades 
artísticas. A ideia era construir conjuntamente as propostas 
pedagógicas, dar voz às crianças na escolha das propostas. 
Inicialmente eu tinha este objetivo, porém após algum tempo 
comecei a perceber que a nossa troca de correspondência 
foi se tornando uma maneira de dar a atenção, o amor e o 
carinho que talvez elas mesmas não tivessem em casa, com os 
familiares. Trocando cartas, pude conhecer melhor as crianças 
e a realidade em que viviam. Assim, construímos juntos uma 
relação afetiva; uma experiência que ficará para toda a vida.

Qual foi a sua maior aprendizagem?
Na Encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco nos convida a sentir 
amor genuíno ao próximo; um amor que ultrapassa barreiras 
da geografia e do espaço; um amor que nos permite reconhe-
cer, valorizar e amar todas as pessoas independentemente 

Se você quiser dedicar um significativo tempo de sua vida nas Comunidades La-
valla200>, contate o seu provincial ou escreva para cmi@fms.it.

https://champagnat.org/pt/juliana-fontoura-galline-dois-anos-na-comunidade-de-atlantis/
mailto:https://champagnat.org/pt/missao-marista/comunidades-internacionais/?subject=
mailto:https://champagnat.org/pt/missao-marista/comunidades-internacionais/?subject=
mailto:cmi%40fms.it?subject=
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da sua proximidade física, do ponto da 
terra onde cada uma nasceu ou habita. 
Acredito que o grande aprendizado desta 
experiência foi compreender que mesmo 
com as nossas diferenças na comunida-
de LaValla200> conseguimos realizar o 
nosso apostolado e viver em harmonia. 
Conseguimos também nos inserir na 
comunidade vulnerável de Atlantis (tam-
bém uma cultura diversa) e, com eles, 
construir pontes. Compreendi que não é 
possível caminhar sozinha. Hoje tenho a 
certeza de que é na vida em comunidade 
que surge a força para olhar em frente. 
É sonhando juntos que podemos realizar 
grandes feitos pelo bem de todos. Quiçá 
um dia possamos viver em um tempo em 
que todos no mundo, todas as pessoas, 
de todas as nações se reconheçam como 
um corpo só, uma única humanidade. 
Como diz na encíclica: podemos nos 
reconhecer como filhos da mesma terra 
que alberga a todos, cada qual com a 
riqueza da sua fé ou das suas convic-
ções, cada qual com a própria voz, mas 
todos irmãos.

Como esses dois anos ajudaram a 
madurecer sua vocação marista?
Acredito que a experiência do La-
Valla200> me proporcionou uma oportunidade de viver 
profundamente a minha espiritualidade. O Ir. Ernesto Sanchez, 
em sua última circular, escreveu que esta vivência deve ser 
realizada de maneira pessoal e comunitária. Ele diz que é pre-
ciso criar um itinerário espiritual, que começa por adentrar o 
espaço interior de nós mesmos, da dimensão da interioridade. 
Ele diz que a interioridade dispõe nosso coração para abrir-nos 
ao Mistério, deixando assim espaço para a experiência espi-
ritual. A partir da experiência espiritual, apalpamos o humano 
em profundidade, a ponto de vislumbrar o divino, aproximan-
do-nos um pouco daquelas realidades intocáveis ou inalcançá-
veis. Acredito que ao longo desta experiência do LaValla200> 
aprendi a cuidar do meu caminho interior e espiritual e, assim, 
consegui também desenvolver a capacidade de estabelecer 
relações humanas sadias e duradouras com os outros. Aprendi 
a focar no cuidado dos demais.

Quais foram os maiores desafios desse período?
Acredito que foi o desenvolvimento da tolerância e resiliência. 
Acredito que a vida em comunidade é feita de luz e sombras. 
Muitas vezes foi difícil a convivência; foi difícil enfrentar as 

minhas mazelas e reconhecer minhas fragilidades no relacio-
namento com o outro. Foi um caminho tortuoso para mim a 
aceitação do diferente, com suas forças e limitações. Acredito 
que consegui superar isso quando entrei em contato comigo 
mesma e reconheci um relacionamento profundo com Deus. 
Somente deste modo consegui mudar a percepção sobre o 
outro. Pude então enxergá-lo de maneira diferente, com mise-
ricórdia, respeitando-o como ser humano.

O que diria a alguém que deseja seguir essa proposta?
Acredito que para participar da experiência LaValla200> é 
preciso estar dispostos a viver segundo o coração de Maria. 
Ela venceu seus medos, confiou em Deus e se colocou à 
serviço. Assim, se Irmãos, leigos e leigas Maristas se sentem 
chamados a extrapolar os muros de sua Província para o 
voluntariado internacional, tenham coragem de dizer “sim” 
para este convite do Instituto. Desejo profundamente que 
possamos contribuir com a humanidade fraterna e integral, 
seguindo a nossa vida do jeito de Maria. Assim, com toda 
a certeza, conseguiremos construir juntos, pouco a pouco, 
novos lares de luz.

https://champagnat.org/pt/juliana-fontoura-galline-dois-anos-na-comunidade-de-atlantis/
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NOVO CONSELHO PROVINCIAL DA NIGÉRIA

TABATINGA, BRASIL - DESPEDIDA DO IR. PAUL 
BHATTI

BANGLADESHE: SEMINÁRIO PARA PROFESSORES 
EM GIASNOGOR

CANADÁ - LAVALMALÉSIA: COLÉGIO EM KUCHING, SARAWAK

mundo marista

MÉXICO - DOM JORGE PATRON CON A 
COMUNIDADE DE MÉRIDA

Várias comunidades e esco-
las maristas da Província 
Ibérica foram obrigadas a 

suspender as aulas por dois ou 
mais dias, devido à tempestade 
de neve que cobriu uma parte 
da Espanha durante a segunda 
semana de janeiro.

A fim de facilitar o retorno às aulas 
normais, alguns professores e 
empregados das escolas maristas 
de Toledo e Guadalajara ajudaram 
a remover a neve dos pátios.

A Província Marista agradeceu a todos aqueles que colaboraram. 
“OBRIGADO. O melhor presente após uma crise é sem dúvida a 
solidariedade e o afeto de todas as pessoas que fazem parte de 

nossa comunidade educativa e de nossa instituição”, mencionou 
um comunicado do escritório de comunicações da Província 
Marista Ibérica.

ESPANHA

ALGUMAS ESCOLAS DE IBÉRICA
SUSPENDERAM AS AULAS DEVIDO À NEVE

https://champagnat.org/pt/algumas-escolas-de-iberica-suspenderam-as-aulas-devido-a-neve/
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Após o discernimento dos Provinciais da Região América Sur, Ir. Rubens José Falqueto, da Província Brasil Centro-Norte, foi 
nomeado Mestre do Noviciado Champagnat da Região América Sur, em Cochabamba, Bolívia, por três anos, a partir de 2 de 
fevereiro de 2021.
O Ir. Rubens será o segundo mestre de noviços após o Ir. Isidro Azpeleta, com quem faz parte da comunidade de formação 
desde 2017, junto com os irmãos Otalivio Sarturi (Brasil Centro-Sul) e Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia). Nesse ano, 
por causa da crise sanitária provocada pela COVID-19, o noviciado iniciará em primeiro de maio, ao invés de fevereiro. Contará 
com um noviço no segundo ano e 10 noviços no primeiro ano.

BOLÍVIA

IR. RUBENS JOSÉ FALQUETO,
NOVO MESTRE DO NOVICIADO REGIONAL AMÉRICA SUL

Vida e trajetória do Ir. Rubens
“Durante o tempo que passei nas casas de formação, seja 
como formando ou formador, tive a graça de cultivar a fraterni-
dade, experimentar o discipulado de Maria e sentir-
-me filho de Champagnat”, disse o Ir. Rubens.
O Irmão Rubens nasceu no estado do 
Espírito Santo, Brasil, em 1977. Iniciou 
o acompanhamento vocacional marista 
ao terminar os estudos e, após um 
período de discernimento, ingressou 
na formação marista. Em 1997, 
conviveu com a comunidade marista 
de Silvânia, em Goiás, onde traba-
lhou com crianças e adolescentes de 
comunidades rurais. Em 1998, fez o 
postulado em Belo Horizonte. Dois anos 
depois, emitiu os primeiros votos na cidade de 

Campinas, no interior de São Paulo.
Ao final da formação inicial, em 2002, exerceu seu apostola-
do em São Vicente de Minas. E, em 2007, fez sua profissão 

perpétua. Em 2011, a convite dos Irmãos Provin-
ciais, compôs a comunidade de formação 

do Noviciado Marista do Brasil, em Passo 
Fundo, no Rio Grande do Sul. Nesse 

período, cursou Teologia da Vida 
Religiosa. Em 2014, fez o curso 
de Formadores em El Escorial, na 
Espanha.
Desde 2017, o Ir. Rubens faz parte 
da Comunidade de formação do 

noviciado regional, onde, até 2020, 
desempenhou atividades no setor de 

Economato e ministrou aulas de Pastoral e 
Mariologia.

https://champagnat.org/pt/le-frere-rubens-jose-falqueto-nouveau-maitre-des-novices-du-noviciat-damerique-sud/
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Os Maristas do México Ociden-
tal, com sede em Guadalajara, 
realizaram um retiro virtual, de 26 

a 30 de dezembro. Cerca de 100 irmãos 
e 20 leigos participaram. Durante o retiro, 
animado por alguns irmãos, foram desen-
volvidas as principais ideias da circular 
“Lares de Luz”, do Superior Geral, Ir. 
Ernesto Sánchez, que se fez presente 
presente através de uma mensagem 
dirigida aos participantes.
       
Os Maristas do México Central, com sede 
na Cidade do México, fizeram seu retiro de 2 a 5 de 
janeiro. O retiro começou com a introdução do Irmão 
José Sánchez, Provincial, e a missa durante a qual 
sete Irmãos de profissão temporária renovaram seus 
votos. O tema do retiro foi a Regra de Vida, orientada 
pelo Irmão Aureliano García, da Província Mediterrâ-
nea, que participou da Comissão de redação do docu-
mento. No último dia, uma celebração destacou a 
vida marista dos Irmãos que celebram jubileu de vida 
religiosa. A mensagem de boas-vindas e 5 palestras 
estão disponíveis nesse canal YouTube.

ARCO NORTE

RETIRO NAS PROVÍNCIAS DO MÉXICO CENTRAL
E DO MÉXICO OCIDENTAL

“O essencial é ser e 
permanecer onde Deus nos 
quer, e aí fazer bem o que Ele 
quer, sem nos inquietar com o 
resto”
(Ir. Francisco - Saiba mais: 
https://champagnat.org/pt/
ser-marista/santos-maristas/
ir-francois-rivat/)

22 de janeiro

Memória do

Ir. Francisco

https://youtu.be/bjMc1XekdkI
https://www.youtube.com/channel/UC6tVjHKZ7xN5Xnwy6VzUsBw
https://champagnat.org/pt/retiro-nas-provincias-do-mexico-central-e-do-mexico-ocidental/
https://youtu.be/I3M6hXNkn2c
https://champagnat.org/en/to-be-marist/marist-saints-2/br-francois-rivat/
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Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Durante a celebração 
do 204º aniversário de 
fundação do Instituto na 

Província East Asia, 128 mem-
bros que integram o Movimento 
Champagnat da Família Marista 
(MChFM) renovaram o compro-
misso de viver a vida marista e 
19 Amigos de Marcelino foram 
reconhecidos e acolhidos na 
família marista.

O Irmão Ador Santiago, Provin-
cial, expressou em sua men-
sagem: “com nossos irmãos, 
caminhamos ao vosso lado, de 
mãos dadas, trabalhamos pelo 
nosso futuro almejado de uma maior vitalidade de comunhão e 
de corresponsabilidade de nosso carisma.”

Devido ao confinamento, muitos dos cerca de 150 leigos ma-
ristas participaram virtualmente da celebração de 2 de janeiro 
na capela do campus de Lagao, em General Santos, Filipinas.

Os 19 Amigos de Marcelino foram reconhecidos e acolhidos na 
família marista após a renovação do compromisso do MChFM. 
Os Amigos de Marcelino são um grupo organizado de pes-
soas que querem conhecer mais o carisma de São Marcelino 
Champagnat e querem vivê-lo, são apaixonados por Maria e têm 
o zelo apostólico para servir à humanidade. Em toda a Provín-
cia Leste da Ásia, essas pessoas responderam ao convite de 
percorrer caminhos formativos para descobrir e aprofundar a 
riqueza da vida dos leigos maristas.

Membros do MChFM que renovaram seu compromisso:

• 38 membros da Comunidade Marbel
• 15 membros da comunidade de Cotabato
• 15 membros da comunidade NDDU (Main e Lagao)
• 13 membros da comunidade NDDU Espina
• 16 membros da comunidade Marikina
• 28 membros da comunidade de Kidapawan
• 1 membro de Doha, Catar

FILIPINAS

QUASE 150 LEIGOS MARISTAS DE EAST ASIA
SE COMPROMETEM A SEGUIR CHAMPAGNAT
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