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NOTÍCIASMARISTAS

■ O Ir. Ernesto Sánchez participa durante essa semana do 
Retiro da Semana Santa, online, promovido pela Província 
East Asia, com uma palestra cada dia, de segunda a sábado, 
sobre a Circular “Lares de Luz”.
■ Na segunda-feira, os conselheiros-gerais Irmãos Sylvain 
e Óscar participaram do Encontro do Conselho Regional da 
América Sul.
■ Nesse mesmo dia, os Irmãos Ben e Josep Maria participa-
ram do encontro do “Oceania Council” e também do “College 
of Leaders”, com líderes da Província da Austrália e do Distrito 
do Pacífico.
■ Na segunda e terça-feira, o Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, 
e Ir. Ben se encontraram com o Secretariado de Educação 

e Evangelização para tratar do lançamento da Rede Marista 
Global de Escolas.
■ Os Irmãos Ben e Josep Maria, na terça-feira, se encontra-
ram com o Ir. Luis Carlos e Goyo para coordenar as atividades 
da Região Oceania.
■ Na quarta-feira, os diretores do Secretariado de Solidarie-
dade, Irmãos Ángel Diego e Francis, participam do segundo 
encontro das 4 congregações maristas para seguir aprofun-
dando o tema da “Ecologia Integral”.
■ Na quarta-feira, os links com as províncias da Europa, 
Irmãos João Carlos e Ben, se reuniram com os Irmãos 
Luis Carlos e Goyo para coordenar as atividades na 
Região.

administração geral

O livro “A aventura dos Irmãos 
Maristas na China”, foi lançado 
virtualmente em 19 de março no 

contexto da conclusão do Curso de Espi-
ritualidade e Patrimônio Marista, promo-
vido pela UMBRASIL. O Memorial Marista 
da Província Marista Brasil Centro-Sul, 
em parceria com a Editora PUCPRESS e 
a Administração Geral do Instituto, foram 
os responsáveis pelas versões em portu-
guês e em espanhol desse livro, original-
mente publicado em inglês, em 2017.
Durante o lançamento, transmitido ao 
vivo pelo canal do Farol 1817 do You-
tube, participaram como painelistas o Ir. Ernesto Sánchez, 
Superior Geral do Instituto Marista; o Ir. Carlos Huidobro, 
Ex-Secretário Geral do Instituto Marista; e o Ir. Benê Oli-
veira, Superior Provincial. Também participou, através de 
uma vídeo-mensagem, um dos autores do livro, Spes Ku, 
ex-aluno marista. Assista aqui a transmissão.
O Ir. Carlos, enquanto era Secretário Geral, encontrou, na 

Casa Geral, toda a equipe que produziu o livro. Tendo-se 
enamorado da história ali descrita e visto a inspiração 
que essa experiência pode ter para a vida marista hoje, 
se encarregou de promover a tradução e a publicação da 
obra nas outras línguas do Instituto, español, português e 
francês.
Os autores do livro são Spes Stanley Ku e Nathalie A. Pasa. 

A AVENTURA DOS IRMÃOS MARISTAS NA CHINA 

UMA HISTÓRIA DE RESILIÊNCIA,
CRIATIVIDADE E AMOR À MISSÃO Marista

https://www.umbrasil.org.br/
https://marista.org.br/
https://www.pucpr.br/pucpress/
https://youtu.be/gr09IFS1ZK0
https://youtu.be/gr09IFS1ZK0
https://youtu.be/gr09IFS1ZK0
https://champagnat.org/pt/maristas-na-china-uma-historia-de-resiliencia-criatividade-e-amor-a-missao/
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Foi publicado em 2017, pela New City, nas Filipi-
nas. Spes Ku é um ex-aluno marista do St Francis 
Xavier’s College, de Hong Kong (classe 1982). O 
título original do livro é Dawn of the word – In Silen-
ce – The adventure of the Marist Brothers in China. 
Os autores apresentam como a obra de Marcelino 
Champagnat foi desenvolvida na China, a partir de 
1891, quando chegaram os seis primeiros Irmãos, 
até 1954. Durante a sua pesquisa, os autores estu-
daram diários, cartas pessoais, anotações, entrevis-
tas e outros documentos encontrados em arquivos 
Maristas. Como contou no dia da apresentação, 
Spes Ku conversou pessoalmente com os últimos 
irmãos que ainda vivem no país. Certamente, uma 
história que envolve muita resiliência, criatividade 
e amor à missão. E cujos frutos vão muito além 
da data de fechamento da Província Chinesa, hoje 
englobada na Província East Asia e Distrito da Ásia.
O Ir. Ernesto, na sua intervenção durante a apresentação, 
destacou que os autores “tiveram uma intuição extraordi-
nária ao transformar informações preciosas da presença e 
missão marista em China em um documento escrito, garan-
tindo assim o conhecimento e inspiração para as gerações 
presentes e futuras do nosso legado em terras chinesas.”
A versão em português foi imprimida no Brasil e será distri-
buída através do Memorial Marista. A versão em espanhol, 
traduzida e imprimida pela Casa Geral, será enviada nos 
próximos dias, por correio, às Unidades Administrativas. 

Está sendo produzida também uma versão em francês, que 
será publicada nos próximos meses. A obra será igualmente 
traduzida para o alemão.
Esse livro é importante para o mundo marista hoje pois mostra 
como os 6 Irmãos Franceses que chegaram então na China, 
em 1891, podem ser exemplo para a disponibilidade Global 
pedida pelo último Capítulo Geral. Mostra igualmente o ardor 
missionário dos jovens irmãos que começaram essa aventura: 
“o ânimo missionário de São Marcelino permanecia muito vivo 
nos corações desses Irmãso”, sublinhou o Ir. Carlos, durante a 
apresentação do livro.

Não tenham medo!
Jesus ressuscitou! 

Marco 16,6

Feliz e santa Páscoa a 
todos os maristas de 
Champagnat! Que o 
Cristo ressuscitado nos 
ajude a caminhar como 
família global.

Os autores do livro recebidos, em 2018, pelos Irmãos Ernesto e Luis Carlos

https://champagnat.org/pt/maristas-na-china-uma-historia-de-resiliencia-criatividade-e-amor-a-missao/
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BRASIL

HOSPITAL MARISTA EM PORTO ALEGRE HOMENAGEIA 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Há um ano do primeiro caso de Co-
ronavírus diagnosticado no Brasil, 
o Hospital São Lucas, pertencente 

à Província Brasil Sul-Amazônia realizou 
uma homenagem aos profissionais de 
saúde que estão na linha de frente do 
combate à Covid-19, através de uma 
projeção de vídeo muito significativo que 
fala sobre as razões que a equipe tem 
para seguir em frente. Amor ao trabalho, 
empatia, compaixão e coragem estão 
entre essas motivações.

Em nome da comunidade acadêmica, o reitor da PUCRS, Irmão 
Evilázio Teixeira, ressaltou o reconhecimento da Universida-
de: “Nós temos muito orgulho e somos muito gratos a cada 
profissional da saúde e da educação que doa seu tempo, seus 
conhecimentos e suas melhores energias para salvar vidas, 
promover a ciência e garantir o ensino. Um dos desafios para 
o ser humano é combinar trabalho com cuidado. Eles não se 
opõem, mas se compõem. E nestes 365 dias não faltaram 
exemplos fortes e inspiradores de cuidado em todas as di-
mensões da nossa universidade e em nosso hospital”. O vídeo 

mostra um conjunto de ações que o hospital tem adotado para 
conscientizar a sociedade sobre os cuidados com a pandemia 
e sobre a valorização dos profissionais que seguem servindo à 
comunidade.

Leandro Firme, diretor-geral do Hospital São Lucas da Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), avalia 
que este é um momento em que os seres humanos estão 
frágeis e a homenagem é um sinal de empatia com a vida do 
colaborador, “que tem se colocado totalmente à disposição 
para cuidar de tantas pessoas, principalmente neste período, 
que é um dos mais graves da pandemia”.

https://champagnat.org/pt/hospital-marista-em-porto-alegre-homenageia-profissionais-da-saude/
https://youtu.be/D6t0-Fz7QW0
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CASA GERAL

AGORA TAMBÉM ESTAMOS NO INSTAGRAM

Há alguns dias, a Administração-geral do Instituto também 
está presente no Instagram com seu perfil oficial. Você 
pode visitar nosso canal @fms.champagnat e nos seguir 

do seu computador, clicando neste link www.instagram.com/
fms.champagnat ou pelo seu celular baixando o aplicativo 
oficial e gratuito do Instagram.
Por que decidimos usar um novo canal de comunicação social?
Porque graças a sua facilidade de uso, sua capacidade de se 
conectar com pessoas de todo o mundo e seguir os perfis que 
mais nos interessam, o Instagram é hoje a rede social de maior 
sucesso, e não só entre os jovens.
De acordo com as estatísticas, mais de um bilhão de pessoas 
em todo o mundo o usam ativamente, uma porcentagem real-
mente impressionante.
Navegando nesta plataforma social também percebemos, ime-
diatamente, quantas comunidades maristas no mundo estão 
presentes com seu perfil, quantos irmãos, leigos, estudantes e 
ex-alunos compartilham sua experiência marista todos os dias. 
Por isso, era natural querer estar em primeira pessoa para 
ajudar a fortalecer a grande comunidade inspirada no carisma 
de Marcelino Champagnat.
Se o Facebook continua a ser a rede social mais amada e popular, 
o Instagram está rapidamente ganhando terreno com taxas de 
crescimento que ultrapassam claramente outras redes sociais.

#MaristasDeChampagnat
Portanto, siga-nos colocando “curtir” no perfil @ fms.champagnat 
e lembre-se de adicionar a hashtag de nossa comunidade 
#MaristasDeChampagnat ao publicar fotos ou vídeos de sua 
experiência marista para permitir a todos aqueles que procu-
ram conteúdo com esta chave de busca vejam também suas 
postagens.
Hashtags, para quem não está acostumado a usar essas ferra-
mentas, são ‘palavras-chave’ que agregam conteúdo sobre o 
mesmo assunto. Procurando por #MaristasDeChampagnat no 
campo de busca oferecido pelas redes sociais, você verá, de 
fato, muito conteúdo publicado em diferentes partes do mundo 
sobre a vida marista.
O Instagram convenceu-nos porque nos permite fazer 
parte de uma grande família, mesmo que estejamos lon-
ge e não nos conheçamos diretamente. É uma platafor-
ma social que cria uma narrativa comum à qual quere-
mos pertencer para contribuir, enriquecer e sentirmo-nos 
ainda mais unidos num momento em que a emergência 
pandêmica nos obriga a estar ainda mais distantes fisi-
camente.
Então, aguardamos você em nosso novo canal de comunica-
ção e o convidamos a compartilhar as fotos e vídeos de sua 
experiência, em nome de Marcelino.

http://www.instagram.com/fms.champagnat
http://www.instagram.com/fms.champagnat
http://www.instagram.com/fms.champagnat
https://www.facebook.com/fms.champagnat
https://champagnat.org/pt/agora-tambem-estamos-no-instagram/
https://champagnat.org/pt/agora-tambem-estamos-no-instagram/
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No dia 12 de março se realizou uma 
reunião dos conselhos provinciais de 
México Central e México Occidental. 
Ficou evidente o clima de abertura 
e disposição para caminhar como 
México Marista. Eles compartilharam 
sobre as ações, políticas e estratégias 
que têm sido realizadas em tempos 
de pandemia. Discutiram também os 
progressos realizados por cada uma 
das comissões interprovinciais: Co-
municação, Solidariedade, Esportes, 
Movimento Champagnat da Família 
Marista, Comissão dos Leigos e Pro-
teção e defesa dos menores.

■ capítulo Estados unidos
Em abril, a Província terá seu 
Capítulo. Na semana passada, um 
vídeo com perguntas e respostas 
foi publicado para explicar para os 
jovens maristas o significado de tal 
encontro (https://youtu.be/FViU9N-
lWxvU). Durante o Capítulo, o Ir. Dan 
O’Riordan assumirá o mandato como 
Provincial, substituindo ao Ir. Ir. 
Patrick McNamara.

■ Filipinas
Cerca de 30 novos empregados da 
Universidade de Cotabato partici-
param de uma sessão de formação 
nos dias 26 e 26 de março. Os 
participantes foram introduzidos na 
tradição marista, carisma e vida de 
São Marcelino e dos maristas no 
mundo.

■ australia
A Marist Association realizou, via 
Zoom, uma reunião dos coorde-
nadores locais, pessoas que aju-
dam a liderar os Grupos Locais da 
Associação. Mais de 40 pessoas 
participaram. O tema foi “Caminhar 
humildemente com o nosso Deus” e a 
palestrante principal foi Carole Wark. 
Assista aqui ao vídeo de promoção 
do encontro 

MÉXICO

A PJM DO MÉXICO CENTRAL 
CONVIDA VOCÊ A VIVER A SEMANA 
SANTA DE UMA FORMA ALTERNATIVA

A Pastoral Juvenil Marista da 
Província do México Central 
compartilha uma iniciativa que 

nos convida a viver a Semana Santa 
de uma forma alternativa: TODOS NÓS 
SOMOS MISSIONÁRIOS!

O slogan da iniciativa é “Minha família 
é a Terra da Missão“. A proposta foi 
construída de forma participativa e 
colaborativa entre os coordenadores 
pastorais dos colégios da Província. 
Com ela, atentos à realidade e às 
circunstâncias que estão passando, 
os jovens têm à sua disposição uma 
maneira diferente de viver a Semana 
Santa em casa.

Trata-se de uma série de cartões 
didáticos destinados para cada dia da 
semana que orientará um momento 
familiar, dando a opção de combinar o 
tempo e o espaço que melhor se adap-

te a cada família. Na Ficha de Intro-
dução do projeto é possível encontrar 
a mensagem que a equipe gostaria 
de passar com esta proposta, assim 
como a metodologia que cada uma das 
fichas contêm.

O projeto nos convida a fazer uma 
leitura fiel de nossa realidade familiar, 
aquela que é tecida com pequenos 
rituais, dia após dia, em nossas casas, 
para oferecer o melhor de nós mes-
mos, desde o ambiente da família até o 
coração da humanidade.

Convidamos você a conhecer, compar-
tilhar, comunicar e viver esta proposta 
a partir de casa: Minha família é Terra 
de Missão.

Acesse aqui a proposta da PJM do 
México.

https://youtu.be/FViU9NlWxvU
https://youtu.be/FViU9NlWxvU
https://drive.google.com/file/d/1vTpsnYOD0quqdkm73oHvfOAVEOIDS1NB/view
https://drive.google.com/file/d/1vTpsnYOD0quqdkm73oHvfOAVEOIDS1NB/view
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/03/0.-Introduccion2.pdf
https://pjm.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/03/0.-Introduccion2.pdf
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://champagnat.org/pt/a-pjm-do-mexico-central-convida-voce-a-viver-a-semana-santa-de-uma-forma-alternativa/
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Queridos Maristas de 
Champagnat:

Há pouco mais de um ano, 
passamos a viver no mundo 
um momento de intensa 
crise e, ao mesmo tempo, de 
oportunidades. A pandemia 
provocada pela Covid-19, 
além de nos apresentar 
desafios importantes em 
relação ao cuidado com 
a vida, tem nos levado a 
perceber muitas realidades 
de sofrimento e injustiça que 
existem no mundo. São si-
tuações que, de uma forma ou de outra, já estavam presentes, 
mas que a pandemia se manifestou com mais força, embora 
outras tenham surgido nesse período. Em Sobre tudo isso que 
acontece no mundo, o Papa Francisco expressou: “percebemos 
que estávamos no mesmo barco, todos frágeis e desorienta-
dos; mas, ao mesmo tempo, importantes e necessários, todos 
chamados a remar juntos, todos necessitados de conforto mú-
tuo. Nesse barco, estamos todos”. (Oração do Papa na Praça 
de São Pedro, 27 de março de 2020).

Colocarmo-nos juntos a caminho, sentirmo-nos necessitados 
uns dos outros, foi o apelo principal do XXII Capítulo Geral: 
caminhemos como família global! Num momento em que as 
restrições em nível do cuidado parecem nos distanciar e isolar, 
vão surgindo ao mesmo tempo formas de nos sentirmos mais 
próximos e mais conectados. Entre eles, os meios telemáticos 
desempenham atualmente um papel fundamental. A esperança 
nos encoraja a viver este tempo de forma criativa e nos motiva 
a criar algo novo.

É nesse contexto que se lança no Instituto a iniciativa de um 
FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA 
LAICAL. É um processo que se pretende realizar nos próximos 
quatro anos. Várias etapas serão realizadas em meios vir-
tuais. E está prevista a realização de algumas fases de forma 
presencial. No processo se busca ACOLHER, CUIDAR, VIVER E 
COMPARTILHAR NOSSA VOCAÇÃO.

Na Circular Lares de Luz, convidei a continuar aprofundando a 
vocação marista, de Irmãos e leigos, seguindo o convite do XXII 
Capítulo Geral: “O futuro do carisma estará baseado na comu-
nhão de maristas plenamente comprometidos”. Vários proces-
sos estão em curso no Instituto, que buscam acompanhar e 
fortalecer cada uma dessas vocações em sua especificidade e, 
ao mesmo tempo, considerar tudo o que nos é comum. Nessa 
ocasião, o processo do FÓRUM INTERNACIONAL quer centrar 
sua atenção na vocação marista leiga.

Agradeço aos membros do Secretariado de Leigos e do Secre-
tariado Ampliado, bem como aos facilitadores, pelo excelente 
trabalho que realizam para lançar e acompanhar o processo do 
Fórum. Obrigado também a todas as equipes que animam e 
acompanham o caminho dos Leigos Maristas nas Províncias e 
Distritos. Meu agradecimento a todos os Irmãos e Leigos

que estarão envolvidos neste movimento do Fórum. Acredita-
mos que será uma experiência geradora de vida para todos.

Colocamos nas mãos de Maria, nossa Boa Mãe, este processo 
do Fórum, assim como nossa vida e missão, pois este Instituto é 
obra dela, como tantas vezes nos lembrou São Marcelino. Maria 
inspira em nós um coração livre e cheio do fogo de Deus, capaz 
de acolher a novidade. Com Ela, façamos juntos esta jornada.

Fraternalmente,
Ir. Ernesto Sánchez, SG

CASA GERAL

UMA PROPOSTA PARA A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL: UMA 
COMUNHÃO DE MARISTAS PLENAMENTE COMPROMOTIDOS
Palavras do Ir. Ernesto Sánchez, Superior-Geral sobre o Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical, inau-
gurado em 19 de março de 2021.

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical_19marzo2021/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical_19marzo2021/
https://champagnat.org/pt/circular-do-ir-ernesto-sanchez-barba-superior-geral/
https://champagnat.org/pt/uma-proposta-para-a-vocacao-marista-leiga-uma-comunhao-de-maristas-plenamente-comprometido/
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ESPANHA: PROVÍNCIA MEDITERRÁNEA – 
JORNADAS DA DIVERSIDADE

RUANDA: NOVICIADO MARISTA DE SAVEFILIPINAS: CASA DE FORMAÇÃO DE DAVAO

NOVA ZELÂNDIA: ST PAUL’S COLLEGE, 
AUCKLAND

KOBE, JAPÃO

mundo marista

SRI LANKA: REFLEXÕES DA QUARESMA NO MARIS 
STELLA COLLEGE, NEGOMBO

REGIÃO EUROPA

REUNIÃO VIRTUAL DE COMUNIDADES EUROPEIAS

No dia 25 de março, realizou-se 
o segundo encontro virtual 
de comunidades europeias 

que estão tentando viver em rede a 
fraternidade e a missão maristas. 
São as comunidades de Ponferrada 
e do CUM de Salamanca, Bonanza 
e Granada, Fuenlabrada e Romênia 
(Bucareste e Moinesti) e a de Siracusa 
(Itália). Em novembro de 2020 acon-
teceu o primeiro encontro, reunindo 
realidades locais.
O irmão Ernesto Sánchez participou 
de todo o encontro, deixando pala-
vras de encorajamento, ligando sua 
mensagem com a festa da Anunciação.
Os membros da Equipe Europeia Irmãos Hoje e os dois direto-
res do Secretariado Irmãos Hoje da Administração Geral, Ángel 
Medina e Lindley Sionosa, uniram-se a este tempo de confra-
ternização.

Foi um precioso momento familiar em que os participantes 
mostraram como vivem nestes tempos difíceis de confinamen-
to, mesmo assim sentindo-se chamados a viver criativamente, 
de tal forma que a vida fraterna e a missão continuam a ofere-
cer sua melhor expressão.

https://champagnat.org/pt/reuniao-virtual-de-comunidades-europeias/
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CASA GERAL

25 DE MARÇO: CELEBRAMOS O DIA INTERNACIONAL 
DAS VÍTIMAS DA ESCRAVIDÃO

A história da humanidade está repleta 
de histórias de homens e mulheres, 
meninos e meninas, que foram ví-

timas de algum tipo de escravidão. Houve 
um tempo em que, inclusive, essa reali-
dade era vista como normal. Recordemos 
como São Paulo, em sua carta aos Gálatas 
(Ga 3,28), onde recordava esta distinção, e 
convidava a eliminar as diferenças, promo-
vendo a unidade de todo ser humano em 
Cristo Jesus.

Séculos mais tardes, e durante centenas 
de anos, o tráfico de escravos da África 
para as Américas se converteu numa triste 
realidade. Milhões de africanos foram arrancados de suas ca-
sas à força, para converterem-se em escravos. Uma realidade 
que, inclusive, ainda hoje, pode ser vista nas diferenças sociais 
em vários países do continente americano.

O objetivo de celebrar este dia é recordar todas as pessoas que 
sofreram essa sina em diferentes momentos históricos. Por 
outro lado, tem o objetivo de conscientizar sobre os perigos do 
racismo em nosso mundo atual, em todas as sociedades e em 
suas diferentes formas.

Cabe lembrar que a escravidão implica na perda de todo tipo 
de direitos por parte das pessoas vítimas dessa infâmia em 
diferentes momentos históricos. Nela, a dignidade humana é 
completamente anulada. A pessoa se converte em um mero 
instrumento de serviço de seu “proprietário, tornando-se, 
assim, uma simples mercadoria.

A escravidão está associada historicamente à pobreza, sendo 
sua causa principal, mesmo que não seja a única causa. Pa-
gamento de dívidas, perdedores em contendas, condenações 
por violação às leis, são outras causas que converteram muitas 
pessoas em escravas.

Faz alguns meses que o Papa Francisco, na encíclica Fratelli 
Tutti, convidou todos os cristãos e toda sociedade a instaurar 
uma nova ordem. Um convite à fraternidade universal. Como 
viver esta fraternidade universal se mantemos divisões? Como 
tratar “meu irmão ou minha irmã de maneira digna? Ou, como 
continuar com o racismo, com o menosprezo pelo outro por 

causa de sua raça, sua religião ou por sua cultura ou gênero? 
Como cristãos e como maristas somos chamados a responder 
o apelo do Papa, o chamado de Cristo para a fraternidade 
universal.

Também hoje, como maristas, somos chamados, em nossos 
centros educativos, a trabalhar em favor dessa igualdade 
universal. Sentimos o desafio de trabalhar pelo desenvolvi-
mento integral das pessoas, de todas as pessoas. Temos 
em nosso DNA marista a marca de Marcelino lutando pela 
dignidade plena de todo ser humano, especialmente os mais 
vulneráveis.

Ainda hoje em dia existem crianças trabalhando, existem me-
ninas exploradas sexualmente, imigrantes presos pela máfia do 
tráfico humano. A escravidão, infelizmente, continua presente 
através de diferentes formas em nosso mundo. A nós, Maristas 
de Champagnat, cabe o desafio de continuar dando respostas 
a essas situações. Centenas de maristas trabalhando em favor 
de crianças sem recursos, presenças maristas entre aqueles 
que se veem obrigados a emigrar, irmãos e leigos que entre-
gam sua vida em favor daqueles que sofrem as consequências 
das guerras e da pobreza.

Demos graças a Deus por tanto trabalho realizado, e peçamos-
-lhe a força necessária para continuar enfrentando os desafios 
que nossas sociedades nos impõem, para que o ser humano, 
todo ser humano, possa recuperar sua dignidade.

Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de Solidariedade

https://champagnat.org/pt/25-de-marco-celebramos-o-dia-internacional-das-vitimas-da-escravidao/
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Os colégios Maristas da Província Compostela (Espanha 
e Portugal) adaptaram suas atividades chamadas de 
Semanas Solidárias à situação atual, marcada pela 

pandemia, respeitando todas as medidas sanitárias para evitar 
a propagação do COVID-19.
Durante as Semanas Solidárias, as escolas Maristas, com 
apoio de seus alunos, promovem ajuda e colaboração, realizan-
do atividades de conscientização (jogos solidários, exposições, 
contação de histórias) para todas as idades e iniciativas, atra-
vés das quais recolhem fundos para financiar bolsas de estudo 
para estudantes em Honduras, Zâmbia e Comayagua, onde a 
ONG SED está presente.
Os colégios Maristas da Província Compostela, comprometidos 
com as Semanas Solidárias, são os seguintes: o San José, em 
León; Nuestra Señora de la Fuencisla, em Segovia; Cristo Rey, 
em Coruña; Santa María, em Tui; o Liceu Castilla, em Burgos; 
o Externato Marista de Lisboa e La Inmaculada, de Valladolid, 
que em meados de março realizou uma marcha solidária virtual 
para percorrer 8134 quilômetros, a distância entre Espanha e 
Honduras.
As equipes de solidariedade das escolas Maristas realizaram as 
seguintes atividades:
Uso das Unidades didáticas da SED, onde se explicam a Agen-

da 2030 e o objetivo do Desenvolvimento Sustentável n. 04: 
“Educação de qualidade”.
Tutoriais online com pessoas que estiveram como voluntários 
nos projetos da SED na Zâmbia, Honduras e/ou Moçambique.
Cartões solidários e personalizados realizados pelos alunos do 
infantil.
O challenge#RecorriendoPuentes para adaptar a Marcha Soli-
dária no formato online para dar voltas ao mundo, envolvendo a 
disciplina Educação Física, como um meio para colaborar com 
a educação.
Camiseta Solidária com a famosa frase de Malala Yousafzai: 
‘uma criança, um professor, um livro, uma caneta, podem 
mudar o mundo’.
Desafios de crowfunding organizados pelos alunos do secundá-
rio para conseguir bolsas de estudos para crianças e jovens de 
Honduras, El Salvador e Zâmbia.
Exposições para mostrar o trabalho realizado pela SED na defe-
sa e promoção dos Diretos Humanos em Honduras e Zâmbia.
Coleta de alimentos.
No início do terceiro trimestre, em abril, será a vez dos colé-
gios Maristas de Carcavelos, Oviedo, Vigo, CCV e Lugo, uma 
vez que Valência já realizou sua Semana Solidária no primeiro 
trimestre.

COMPOSTELA

ESCOLAS MARISTAS REALIZAM A SEMANA
SOLIDÁRIA EM TEMPOS DE COVID-19

https://champagnat.org/pt/escolas-maristas-de-compostela-realizam-a-semana-solidaria-em-tempos-de-covid-19/
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PATRONO DO INSTITUTO

ANO DE SÃO JOSÉ, HOMEM DA PRESENÇA QUOTIDIANA

C om a Carta Apostólica Patris 
corde (Com coração de Pai), o 
Pontífice comemora o 150º ani-

versário da declaração de São José 
como Padroeiro da Igreja Universal 
e, nesta ocasião, de 19 de março de 
2021 a 8 de dezembro do mesmo 
ano será celebrado um ano dedicado 
especialmente a ele.
Como pano de fundo da Carta 
Apostólica está a pandemia Covid-19 
que – escreve Francisco – nos fez 
compreender a importância do cida-
dão comum, daquele que, longe de 
ser protagonista, exercita a paciência 
e infunde esperança todos os dias, 
semeando a corresponsabilidade. 
Como São José, “o homem que passa 
despercebido, o homem da presença 
quotidiana, discreta e oculta”. E ainda 
assim, ele tem “um protagonismo 
sem paralelo na história da salvação”.

O Patrono do Instituto
Esta data coincide com a celebração no Instituto, mais um 
ano, da festa de São José como Padroeiro do Instituto. Essa 
tradição piedosa nos vem de Champagnat, que recebeu no 
batismo o nome de “José” junto com o de “Bento” e “Marceli-
no”. A notícia histórica de São José como patrono do Instituto 
se encontra no testamento espiritual de Marcelino proclamado 
“na presença de Deus e sob a proteção da Santíssima Virgem 
e de São José”, quando Champagnat convida os irmãos: “À 
devoção a Maria juntai a do glorioso São José, seu digníssimo 
esposo. Vós sabeis que ele é um dos nossos primeiros patro-
nos” (Vida, 224). O reconhecimento e a gratidão de Marcelino 
a São José estão manifestos em sua circular de 13 de janeiro 
de 1839, quando escreveu aos irmãos: “Quem poderia depois 
de Maria expressar melhor tudo o que estamos sentindo? Não 
é o grande São José, aquele homem seráfico?!” (Marcelino 
Champagnat, Circulaires des Supérieurs, t. 1 (1839) 24; Carta 
238). Champagnat e com ele os irmãos encabeçaram as cartas 
com os nomes de Jesus, José e Maria.

A devoção de Marcelino a são José
O próprio Marcelino venerava, com a unção, a pessoa e a 
santidade do marido de Maria e pai de Jesus, especialmente 
nos últimos dias de sua vida. “Com muito fervor celebrou o 
mês de S. José, para obter a graça de uma boa morte. Todos 

os dias rezava a ladainha do santo esposo de Maria. Quando 
não conseguia mais rezá-la sozinho, nos últimos dias, quis que 
um Irmão a rezasse junto à sua cama. No dia da festa deste 
grande santo, após a bênção com o Santíssimo Sacramento, 
declarou que a dava pela última vez em tal data” (Vida, 212). 
“Quando precisou acamar-se, mandou colocar à sua frente as 
imagens de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e de S. José, a 
fim de vê-los, contemplá-los à vontade, alimentar a piedade e 
o amor a Jesus, Maria e José, cujo auxílio implorava, invo-
cando-lhes os nomes sem cessar” (Vida, 221). “Não satisfeito 
com repetir muitas jaculatórias, cumpria com exatidão e fervor 
admiráveis todos os exercícios de piedade. Respondia com cla-
reza ao terço, que se rezava a seu lado quando não dispunha 
mais de forças para rezá-lo sozinho. Acontecia o mesmo com a 
ladainha de S. José e outras orações que pedia rezassem nas 
diversas horas do dia” (Vida, 221).
“A intensidade e a violência da dor não o impediram de 
permanecer unido a Deus e repetir continuamente atos de 
amor, confiança e conformidade, contrição, ou melhor, breves 
invocações à Santíssima Virgem, a São José, ao seu anjo da 
Guarda e aos santos padroeiros” (Vida, 231). “Na quinta-feira, 
4 de junho, o bom Padre desejava ardentemente receber a 
sagrada comunhão. Recordando-se das palavras do vigário 
de Saint-Pierre, alimentava a esperança de receber essa 

https://champagnat.org/pt/papa-francisco-convoca-um-ano-de-sao-jose/
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Quando Gabriel Rivat nasceu, Napoleão detinha o Papa Pio 
VII em cativeiro e mantinha inúmeras guerras por toda a 
Europa.
Após os anos da Revolução, o recrutamento militar não 
mobilizou mais de um jovem entre 15 recrutas em campo, 
mas a partir de 1810 os alistamentos complementares se 
aceleraram.
Em 1811, seu irmão Jean-Claude foi mobilizado e quando, 
em dezembro de 1812, o desastre na Rússia foi anuncia-
do, ele só teve que se resignar à partida de outro de seus 
irmãos: Jean-Antoine, porque o imperador queria resistir a 
todo custo.
Aos 3 anos, Gabriel viu Jean-Claude partir em meio às 
lágrimas de toda a família: “Por que meu irmão mais velho 
está indo embora?”. Agora, aos 5 anos, a cena se repete: 
“Para onde vai meu irmão Jean-Antoine?” E sem dúvida 
lhe respondem: “Reze muito pelos seus irmãos. A sua ora-
ção será a mais escutadas pela Santíssima Virgem”. 

Irmão Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto 

2/60 Guerras Napoleônicas

graça por intercessão de S. José, a quem rezava com grande 
devoção” (Vida 233). “Constantemente lançava seu olhar sobre 
as imagens de Jesus, Maria e José e, não podendo pronun-
ciar-lhes os nomes, saudava-os com a mão, que lhe sustenta-
vam e apontavam em direção a cada uma delas” (Vida, 233). 
“Durante a noite, continuou repetindo as jaculatórias Jesus! 
Maria! José! Por volta das duas e meia da madrugada disse 
aos Irmãos que estavam a seu lado: – Irmãos, a lâmpada está 
se apagando” (Vida 234).

Uma imagem do Patrono do Instituto
A Casa Geral é a casa de Jesus, Maria e José. A presença de 
imagens, pinturas ou representações que nos lembrem Jesus e 
Maria nas salas da Casa Geral é abundante e em alguns casos 
bem significativa. Por outro lado, a representação de São José 
é mais discreta.
Existem três pinturas na entrada da casa, ao lado da estátua de 
Maria, que representam José no nascimento de Jesus, na fuga 
para o Egito e no templo de Jerusalém diante de Jesus que 
dialoga com os doutores da Lei. As imagens são reproduções 
clássicas e feitas em material acrílico.
Outra imagem em cerâmica, representando a paternidade de 
São José, encontra-se na igreja da Casa, do lado direito, junto 
à porta da sacristia.

O mais representativo de todos é, sem dúvida, um mosaico de 
aproximadamente 2m2 que preside a capela da comunidade 
dos irmãos que colaboram com o Conselho-geral. Esta obra 
representa São José como patrono do Instituto. A represen-
tação se enquadra numa plataforma sobre a qual repousam 
os protagonistas, emoldurada por uma espécie de pórtico de 
madeira de onde pendem dois sinais do grupo dos carpinteiros: 
um machado e um quadrado. A figura central representa São 
José, em pé, com os braços discretamente abertos que esten-
dem seu manto protetor, à direita, sobre a família de Nazaré: 
Maria, sentada em um banco e Jesus que repousa sentado 
sobre os joelhos de Maria. E à esquerda, a Família Marista de 
Champagnat apresentada por uma representação da igreja da 
Casa Geral. Na fachada da referida igreja, um “M” dourado 
está emoldurado por uma espécie de escudo imponente. José 
possui um báculo florido, um símbolo da autoridade do chefe 
da família que faz germinar a santidade de vida de quantos se 
refugiam sob seu patrocínio. O báculo da autoridade está sob 
o controle da mão de São José, mas a força dessa autoridade 
emana das mãos de Jesus e de Maria, que a sustentam com 
eficácia. A obra aparece sem a assinatura do autor.

Ir. Antonio Martínez Estaún
Roma, 19 de março de 2021.
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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

ÁFRICA OCIDENTAL

ESCOLA ADMINISTRADA PELOS MARISTAS
NA LIBÉRIA RECEBERÁ MAIS 600 ALUNOS

A escola “Sister 
Shirley Kolmer 
Memorial Catholic 

School” (pertencente 
à Arquidiocese de 
Monróvia), dirigida pelos 
Irmãos Maristas da 
Libéria, West Africa, es-
pera poder acolher mais 
600 alunos no próximo 
ano letivo, a partir de 
setembro de 2021.

“O projeto atual é 
aumentar o número de 
salas de aula e escritó-
rios administrativos. A 
população da comuni-
dade de Barnersville está crescendo rapidamente, e devido ao 
número limitado de salas de aula, a maioria das crianças da 
comunidade não consegue ser admitidas escola”, disse o Ir. 
Anthony Doe Siryeh, Diretor da Escola.

O projeto começou em 1º de novembro de 2020. Foi financia-
do pela PTA da Escola (Associação de Pais e Professores) e 
consiste na construção de 6 blocos de salas, que mais tarde 
conterão 12 salas de aula e 6 escritórios administrativos.

A administração da Escola Católica Memorial Irmã Shirley 
Kolmer supervisiona a construção e o Ir. Anthony, também 
supervisiona o projeto em conjunto com o empreiteiro e o pre-
sidente da PTA. O projeto está sendo financiado com as taxas 
pagas pelos alunos da escola.

“Esperamos que o projeto seja concluído até agosto de 2021. 
No entanto, há uma questão de financiamento para iniciar a 2ª 
e 3ª fases. O PTA começou novamente a escrever uma série 
de comunicados solicitando assistência financeira do governo 
e outras partes interessadas na Libéria, porque eles esgotaram 
todas as suas economias na primeira fase do projeto ”, disse o 
Ir. Anthony.

Irmãos Maristas na Libéria
A Libéria é um país pertencente ao Distrito Marista da 
África Ocidental. Os Irmãos Maristas não têm escola 
própria na Libéria, mas, como foi dito, dirigem uma escola 
pertencente à Arquidiocese de Monróvia, fundada em 
1995. O saudoso Arcebispo Michael Kpala Francis, em 
2005, assinou um contrato com os Irmãos Maristas para 
assumir a administração dessa Escola.
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