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NOTÍCIASMARISTAS

■ Na segunda-feira, os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, Ben 
e João Carlos, conselheiros-gerais, e Ir. Goyo, se encontraram 
com representantes da Região Europa para tratar do progres-
so das atividades regionais e da articulação da Região com os 
secretariados e redes da Administração Geral.
■ Na terça-feira, os Irmãos Óscar, Conselheiro-Geral, e 
Valdícer Fachi, diretor do Cmi, participaram da reunião do 
Conselho do Projeto Fratelli.
■ No mesmo dia, os Irmãos Beto e Mark, diretores do Secre-
tariado de Educação e Evangelização, participam do encontro 
da Comissão de Evangelização da Região Arco Norte sobre o 
lançamento da Rede de Pastoral Juvenil do Instituto.
■ Ainda na terça-feira, houve a reunião do Secretariado de 
Leigos, com a participação dos Conselheiros Gerais links, 
irmãos João Carlos e Sylvain.
■ Na terça-feira, com a presença do Ir. Ben, aconteceu a 

reunião do Comitê Executivo da nova Província da Região da 
Oceania, que tratou das atividades de diversos comitês.
■ Na quarta-feira, o Departamento Cmi realiza um encontro com 
representantes dos Irmãos De La Salle para seguir trabalhando 
no desenvolvimento do Projeto Fratelli em Maicao, Colômbia.
■ No mesmo dia, o Secretariado de Educação e Evangeliza-
ção, junto com Luiz, diretor do Departamento de Comunica-
ção, participam da reunião com representantes da Rede de 
Editoras Maristas para trabalhar nos preparativos do lança-
mento da Rede Marista Global de Escolas.
■ Na quinta-feira, Cmi realiza uma reunião com o Conselho 
Diretor da Rede de Coordenadores Provinciais de Voluntário, 
para apresentar o Guia para o Voluntariado Marista e tratar 
dos próximos passos da Rede.
■ Na sexta-feira o Conselho Geral se reúne para o “Conselho 
Regular”.

administração geral

Reuniram-se, virtualmente via 
plataforma Zoom, no dia 23 
de março de 2021, às 5 PM 

no horário de Brasília (BR), o Comitê 
Executivo da Rede Marista Inter-
nacional de Instituições de Ensino 
Superior, composto pelo Ir. Manuir 
José Mentges, vice-reitor da Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul Presidente e membro 
do Comitê; Ir. David Hall, decano da 
Universidade Católica da Austrália; 
e Ir. Roberto Mendez Lopés, reitor 
da Universidade Marista de Querétaro. Também estiveram 
presentes como convidados, Ir. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, 
Vigário Geral do Instituto Marista, e Ir. Carlos Alberto Rojas 
Carvajal, diretor do Secretário de Educação e Evangelização 
do Instituto.

O objetivo do encontro foi tratar do plano de trabalho para 
o ano de 2021, bem como tratar dos próximos passos para 
organização da Assembleia da Rede que, inicialmente, esta-
va programada para acontecer presencialmente na PUCRS 
(Brasil), entre os dias 18 e 22 de maio de 2021. Entretanto, 
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REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA REDE MARISTA 
INTERNACIONAL DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

https://champagnat.org/pt/reuniao-do-comite-executivo-da-rede-marista-internacional-de-instituicoes-de-ensino-superior/
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em razão do cenário pandêmico, será 
realizada nos dias 18 e 19 de maio de 
2021, em formato online.

Fundada em 2004, a Rede conta 
atualmente com 26 instituições, que 
atuam em sintonia com as premissas 
da Administração Geral do Instituto dos 
Irmãos Maristas, em Roma. A Rede 
está presente em 12 países e tem como objetivo fortalecer 
a articulação em rede, produzir conhecimento em relação 
às temáticas comuns às universidades e fornecer trocas de 
experiências entre as instituições.

A Assembleia, que será realizada no mês de maio, terá 

como temática principal: Perspectivas e desafios da Educa-
ção Superior no contexto pós-pandemia. Seu objetivo será 
aprofundar, refletir e propor ações referentes à internacio-
nalização e articulação em rede, e validar a proposta de 
trabalho do Comitê Executivo. O evento será destinado às 
principais lideranças das instituições participantes.

SRI LANKA

PRIMEIRAS PROFISSÕES EM TUDELLA

Quatro noviços fizeram sua primeira profissão religiosa 
no Noviciado Internacional em Tudella (Sri Lanka) em 25 
de março, festa da Anunciação. Os novos irmãos são: 

Adelino Soares, Gaspar Teun, Isac de Jesus (Timor Leste) e 
Tran Ngoc Gioan (Vietnã).
Por causa da pandemia, apenas alguns irmãos do Sri Lanka e 
alguns membros da família marista participaram da cerimônia.
Por causa da COVID-19, os 4 irmãos provavelmente ficarão no 
Sri Lanka até que as fronteiras sejam abertas, antes de seguir 
os estudos nas Filipinas. Enquanto isso, eles continuarão seus 
estudos escolásticos virtualmente e realizarão suas atividades 
apostólicas.

Renovação dos votos
No mesmo dia da profissão dos 4 noviços, houve também 
a renovação dos votos de seis escolásticos que fizeram sua 

primeira profissão no ano passado (Long, Phuc, Duy, Duc, Hai e 
Nghi), que, por causa da pandemia, ainda estão em Tudella. Lá 
eles estão prosseguindo seus estudos escolares e realizando 
experiências de missão nos centros maristas do Sri Lanka, 
aquilo que é permitido numa situação de pandemia.

Os Formadores
O Mestre de Noviços do Noviciado de Tudella é o Ir. Paco, que 
ainda está nas Filipinas e coordena virtualmente a formação. O 
vice-mestre é o Ir. Real Sauvageau (Canadá), e outros formado-
res são o Ir. Rod Thomson, da Austrália, e o Ir. Chinthana Nonis 
(Sri Lanka). Outros membros da comunidade são: Remigius 
Fernando e Ir. Sales Fernando (Sri Lanka).

Assista ao vídeo na Página FaceBook do Noviciado / Face-
Book / Newsletter

https://www.facebook.com/maristinsl/videos/214580050453646
https://www.facebook.com/maristinsl
https://www.facebook.com/maristinsl
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/Novitiate-Tudella-Newsletter-March-2021.pdf
https://champagnat.org/pt/primeiras-profissoes-em-tudella/
https://champagnat.org/pt/primeiras-profissoes-em-tudella/
https://champagnat.org/pt/reuniao-do-comite-executivo-da-rede-marista-internacional-de-instituicoes-de-ensino-superior/
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07 DE ABRIL

DIA INTERNACIONAL DE REFLEXÃO
SOBRE O GENOCÍDIO EM RUANDA

Todos os anos, no dia 07 
de abril, é recordado o dia 
Internacional de Reflexão 

sobre o Genocídio em Ruanda, 
ocorrido em 1994. Um conflito 
bélico, um drama humano, du-
rante o qual morreram milhares 
e milhares de pessoas. Não 
pretendemos aqui abordar as 
causas desse terrível evento 
que ficou marcado, infelizmen-
te, para sempre no calendário 
da história.

Queremos, sim, como Maristas 
de Champagnat, lutar para que 
esse tipo de situação não volte 
a acontecer. Nos unimos aos esforços da UNESCO e de outros 
grupos para que a educação seja um motor de mudança, para 
que a educação não nos deixe esquecer os acontecimentos 
passados e nos prepare para abordar o futuro na perspectiva 
da paz, da fraternidade universal, da igualdade de direitos, da 
dignidade das pessoas. Oferecemos nossas obras educativas 
para que sejam lares de luz, que cuidam da vida e que geram 
nova vida. Oferecemos nossos centros para que nunca mais 
a obscuridade domine o ser humano. Não podemos oferecer 
grandes soluções que evitem os conflitos já existentes, mas po-
demos semear pequenas semente que se convertam em paz, 
assim como o grão de mostarda do Evangelho, em oásis de 
fraternidade universal nas sociedades onde estamos presentes.

Todos sabemos que aquele genocídio teve como objetivo 
o “aniquilamento de um grupo de pessoas devido às suas 
diferenças”. Infelizmente isso é um fato que tem se repetido ao 
longo da história, em diferentes culturas, momentos históricos 
e sociedades.

Nesse sentido, queremos nos unir ao discurso proferido por An-
tónio Guterres, Secretário Geral das Nações Unidades, quando 
disse: “Somente reconhecendo que todos somos uma família 
humana que compartilha o mesmo planeta poderemos estar a 
altura dos muitos desafios mundiais que nos esperam, desde a 
enfermidade pelo coronavírus até a mudança climática”.

Um grupo de irmãos Maristas quis responder ao apelo dos 

mais pobres, dos excluídos, daqueles cujas vidas pareciam 
ter perdido todo valor. Primeiro, foram 6 irmãos ruandeses, e 
posteriormente 4 irmãos espanhóis. Um grupo de irmãos que 
entregaram suas vidas por amor (a Deus e aos mais pobres 
entre os mais pobres). Todos conhecemos o nome desses qua-
tro irmãos que ali viveram: Miguel Ángel, Servando, Fernando 
e Julio. Ali deixaram suas vidas no dia 31 de outubro de 1996. 
Ali deram a vida até o fim. Nossos quatro irmãos se ocupavam 
de milhares de refugiados que viviam, transitavam, fugiam do 
genocídio de Ruanda, e se instalaram no campo de refugiados 
de Nyamirangwe, em Bugobe.

A nós, hoje, cabe continuar cuidando da vida; nos toca seguir 
gerando vida entre os mais vulneráveis desse mundo. Porém, 
nos toca também, continuar semeando sementes de espe-
rança, de paz e de amor entre os milhares de crianças que 
atendemos diariamente. Leonardo Boff, em uma live no dia 
16 de março, dizia que, como educadores, temos uma grande 
responsabilidade, pois “a educação não muda o mundo, senão 
que a educação muda as pessoas que mudarão o mundo”.

Concluímos nossa reflexão com as palavras o Papa Francisco 
(Fratelli Tutti 11), que nos convida a continuar trabalhando, 
cada dia, porque “o bem, como também o amor, a justiça e a 
solidariedade, não se alcança de uma vez para sempre; temos 
que conquistá-las a cada dia.”

Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado de Solidariedade

https://champagnat.org/pt/07-de-abril-dia-internacional-de-reflexao-sobre-o-genocidio-em-ruanda/
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CASA GERAL

CONVOCAÇÃO PARA FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

O Secretariado Ampliado 
de Leigos escolheu o 
dia 19 de março para 

iniciar o processo do Fórum 
Internacional sobre a Voca-
ção Marista Laical, por ser a 
data em que celebramos São 
José, padroeiro dos Maristas. 
Marcelino era um profundo 
devoto de São José: “Quem 
poderia depois de Maria 
expressar melhor tudo o que 
estamos sentindo? Não é o grande São José, aquele homem 
seráfico?!” (Cartas, n. 238). Coincide também que o Papa Fran-
cisco reivindica seu nome por meio da carta apostólica “Patris 
corde” e dedica este 2021 à sua devoção. Ele o descreve 
como “um pai amoroso, um pai na ternura, na obediência e na 
acolhida; um pai de coragem criativa, um trabalhador, sempre 
na sombra”. Para os maristas, São José é o esposo abnegado, 
o pai comprometido com sua família, de humildade e generosi-
dade absoluta, o educador de Jesus junto com Maria. Para nós, 
ele é também um belo modelo de leigo com o qual podemos 
aprender muito.

A convocação para este Fórum Internacional é o resultado de 
um processo de muitos anos de caminhada leiga marista, desde 
os primeiros passos do Movimento Champagnat, há mais de 35 
anos, e o surgimento de várias manifestações vocacionais leigas 
posteriormente, passando pelo reconhecimento da vocação do 
leigo marista no XXI Capítulo Geral (2009), até os valiosos docu-
mentos que continuam a nos guiar em nosso caminho e que são 
fruto da reflexão compartilhada de muitos leigos, leigas e irmãos: 
“Em torno da mesma mesa” (2009) e “Ser leigo marista” (2017) 
e um específico para o MCHFM, como o renovado “Projeto 
Vida em Fraternidade” (2017); também ocorreu a organização 
de vários encontros distritais, provinciais, regionais e interna-
cionais onde se refletiram sobre a vocação laical; a criação de 
estruturas de animação para os leigos em quase todas as UAs 
e nas regiões para gerar itinerários e acompanhar os processos 
vocacionais; a formação de animadores de leigos e leigas como 
acompanhadores vocacionais em algumas Províncias; até as 
atuais experiências de vinculação ao carisma que estão ocorren-
do em algumas províncias por parte dos leigos e as possibilida-
des de gerar algum tipo de estrutura associativa, como já existe 
em duas províncias.

Toda essa riqueza acumulada nestes anos e a necessidade 
de responder aos apelos que surgem do XXII Capítulo Geral, 
em que se afirma que “O futuro do carisma estará baseado na 
comunhão de Maristas plenamente comprometidos”, que “Ne-
cessitamos de novas estruturas e processos que reconheçam e 
apoiem   nossos diferentes caminhos vocacionais como maris-
tas” e que “Cada unidade administrativa tenha um plano para 
promover os diferentes modos de viver a vida marista, incluindo 
estratégias adequadas para a formação, o acompanhamento 
e a vinculação…”, entre outras afirmações e sugestões; e ao 
disposto na iniciativa 2.1.5 do Plano Estratégico da Adminis-
tração Geral, “Explorar e consolidar formas de compromisso, 
vinculação e associação carismática, e compartilhar reflexões 
e experiências neste campo. Continuar animando diversos 
grupos e formas associativas, como o Movimento Champagnat 
da Família Marista“, dão razão para a importância de realizar 
este processo de diálogo e discernimento em um contexto do 
Fórum Internacional.

O lema do Fórum é “Acolher, cuidar, viver e partilhar a nossa 
vocação”, formado por quatro ações características do proces-
so vocacional em que o Espírito, cada pessoa e a comunidade 
interagem, dialogam e caminham juntos em uma descoberta 
e construção permanentes. Pretende mostrar a importância 
de cada momento e da sua relação dentro de um processo 
gradual de discipulado que nos impulsiona a ser homem e 
mulher para os demais, para estar em saída, para ser irmãos e 
irmãs ao serviço de todos. Também nos lembram as palavras 
do Ir. Ernesto Sánchez em sua circular “Lares de Luz”, em que 
nos convida a cuidar da vida e a gerar nova vida. Junto ao 
lema está a citação bíblica do livro de Joel, “Teus filhos e filhas 
profetizarão”, que reforça a imagem de futuro, de projeção, 
de esperança das novas gerações que darão continuidade 

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/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://www.champagnat.org/shared/bau/PlanEstrategico_2018_2015_PT.pdf
https://www.champagnat.org/shared/bau/PlanEstrategico_2018_2015_PT.pdf
https://champagnat.org/pt/convocacao-para-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
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ao carisma de Marcelino. Nela se enfatiza a profecia cujas 
características são anunciar visionariamente um futuro melhor, 
denunciar as injustiças e a opressão, e se comprometer fiel-
mente com o amor que vem de Deus.

O Fórum Internacional será um processo de diálogo e discer-
nimento, ao qual todas as Unidades Administrativas são con-
vidadas e que levará cerca de quatro anos de caminhada, em 
que pretendemos dar respostas a uma série de perguntas que 
os leigos maristas se colocam em diferentes partes do mundo 
e que expressamos em quatro grandes objetivos. Os resultados 
que alcançarmos, os acordos ou consensos que conseguirmos 
também serão importantes, pois nos ajudarão a dar passos 
concretos para viver nossa vocação laical de maneira mais 
consciente e comprometida nos próximos anos.

O arcebispo brasileiro Hélder Câmara, referência para muitos 
cristãos no mundo, ferrenho defensor dos Direitos Humanos, 
candidato quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz e cuja vida foi 
um claro testemunho de um cristão comprometido com seu 
povo, tem um lindo pensamento que costumava usar e que hoje 
pode nos inspirar para este caminho que percorremos juntos:

“Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho;
quando se sonha com os outros,
é o começo da realidade.”

O convite é para sonhar com os outros, em comunhão, em 
diálogo, na escuta do Espírito e dos demais. Sonhar juntos, 
para que nossa visão compartilhada de futuro seja o início da 
realidade que Deus quer para nós. Que este sonho, compar-
tilhado por milhares de maristas, leigos, leigas e irmãos, nos 
ajude a realizar o que o Espírito nos encoraja: uma Família 
Carismática Global, em comunhão, a serviço da Igreja e de 
todas as pessoas.

Nossa Boa Mãe, Marcelino e tantos Irmãos, Leigos e Leigas 
que nos precederam estarão conosco compartilhando este 
sonho e caminhando ao nosso lado.

Fraternalmente,
Agnes Reyes, Manuel Gómez e Raúl Amaya – Secretariado de 
Leigos

Leia mais sobre o Fórum Internacional

BRASIL: MARISTAS NA ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS

ESPANHA: BILBAOCOLEGIO SAN FRANCISCO DE ESTELÍ - PASCUA 
JUVENIL REMAR

LÍBANO: FRATELLI PROJECTCASA GERAL: CONSELHO DO PROJETO FRATELLI

mundo marista

BRASIL: COLÉGIO MARISTA ASA SUL, BRASÍLIA

https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/apresentacao-do-secretariado-de-leigos-maristas/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/apresentacao-do-secretariado-de-leigos-maristas/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-Home/
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O Irmão Francisco aprendeu a devoção a Maria na família. 
Em sua casa o rosário era rezado diariamente. 
Quando completou cinco anos, acompanhou a mãe em pere-
grinação a Valfleury, então importante centro mariano. Sua 
antiga imagem foi salva dos iconoclastas revolucionários. 
Com certeza eles fizeram os 20 km de caminho a pé.
A mãe pediu que seus filhos voltassem da guerra logo e 
saudáveis. Para o conseguir, prometeu um quadro para a 
igreja paroquial e consagrou o seu filho pequeno ao serviço 
da Virgem. Era sábado, 14 de agosto de 1813.
Um ano depois, Napoleão é forçado a abdicar e vai para o 
exílio na Ilha de Elba. Jean-Claude e Jean-Antoine, irmãos de 
Gabriel, podem voltar para sua família. Nesse tempo, Jean-
-Antoine decidiu: será sacerdote e irá para o seminário.
No final do ano de 1815, a Sra. Rivat conseguiu colocar o 
quadro prometido na igreja paroquial. É uma imagem de Nos-
sa Senhora do Rosário, com São Domingos e Santa Catarina de Sena. Ela também fará todo o possível para 
tornar seu filho Gabriel um fervoroso apóstolo do rosário.

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

3. Consagração a Maria e a devoção de sua Mãe

O Conselho Geral aprovou essa 
iniciativa que tem os seguintes 
objetivos:
* Continuar a crescer na consciência solidária, todos os 
Maristas de Champagnat, a partir de uma perspetiva da 
Família Global, para responder às necessidades emer-
gentes de nosso tempo.
* Participar de projetos humanitários, arrecadando 
fundos, que atendam às necessidades decorrentes de 
emergências humanitárias.

Descubra nesse link como participar e outros detalhes: 
https://champagnat.org/pt/fundo/

Lamentamos 
profundamente 
a morte de Paty 
Rios, da Província 
de México Oci-
dental. Paty viveu 
intensamente 
sua vocação 
marista laical, 
contribuindo com 
sua experiência 
e testemunho 
também em nível 
internacional 
como colabo-
radora do Secretariado dos Leigos e na elaboração do 
documento "Em torno da mesma mesa". Era atualmente 
professora no Instituto México de Baja California. Perten-
cia ao Movimento Champagnat da Família Marista e há 
alguns anos vinha colaborando na área da formação da 
Província. 

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/fundo
https://champagnat.org/pt/fundo/
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As equipes de animação da solidarie-
dade e de evangelização da Província 
fazem uma proposta para trabalhar 
com os adolescentes: “¡AMANECE!”. 
A iniciativa consiste em 3 seminários 
centrados na experiência e espiri-
tualidade maristas: “olhos, coração e 
mãos”. O primeiro encontra realizar-
-se-á no dia 14 de abril.

europa Centre-oueSt
Para poder aprofundar juntos a 
Circular do Irmão Ernesto Sánchez 
“Lares de Luz”, o Conselho Provin-
cial estabeleceu um itinerário para 
os Irmãos e leigos da Província. É 
um percurso de três meses, do início 
de março até o final de maio. Inclui 
sugestões de leitura e comparti-
lhamento para cada um dos três 
capítulos da Circular.

BraSil Centro-Sul
Na quinta-feira santa, o Laicato 
Jovem da Província se reuniu virtual-
mente para rememorar a instituição 
da Eucaristia. Durante a celebração, 
foram recordados os passos dados 
pelo Laicato Jovem na Província, que 
completa 5 anos em 2021; fez-se 
memória dos gestos de Jesus: lava 
os pés dos discípulos e reparte com 
eles o pão; rezou-se juntos pelo fim 
da pandemia.

Formação adminiStração Geral
O Secretário-Geral, Ir. Luis Daniel, 
e o Ir. Goyo, assistente do Ecô-
nomo-Geral e gerente do Plano 
Estratégico da Administração Geral, 
organizaram um programa de for-
mação sobre a história e o carisma 
marista para os colaboradores leigos 
da Administração Geral. O primeiro 
encontro, com a participação do Ir. 
Ernesto, foi realizado no último dia 6. 
Até o final do ano, serão realizados 
encontros mensais.

AMÉRICA CENTRAL

CERCA DE 200 MARISTAS SE 
REÚNEM PARA APRENDER MAIS 
SOBRE A ESPIRITUALIDADE DE 
MARCELINO CHAMPAGNAT

No dia 21 de março, cerca de 200 
pessoas, leigos, leigas e irmãos 
da Província da América Central 

participaram do primeiro encontro do 
Programa de Formação Oásis Marista 
deste ano, que foi realizado virtualmen-
te, com o tema “A Viagem Espiritual de 
Marcelino Champagnat”.

O encontro tratou das origens de Cham-
pagnat: sua família, sua realidade, suas 
primeiras decisões e as circunstâncias 
nas quais o carisma nasceu. O Irmão 
Manuel Mesonero, formado em “Espi-
ritualidade de Marcelino Champagnat”, 
mostrou através de diferentes temas 
alguns aspectos pouco conhecidos da 
infância e juventude de Marcelino e as 
dificuldades que o Fundador teve durante 
esta etapa de sua vida.

Nas três reuniões deste ano, o espaço 
de formação OASIS terá como tema 

comum: “A viagem espiritual de Marce-
lino Champagnat”. As próximas duas reu-
niões tratarão dos seguintes temas: Crise 
existencial. A passagem do ascetismo 
ao misticismo; A infância espiritual como 
forma de viver a simplicidade.

As atividades do primeiro encontro foram 
muito esclarecedoras para todos os 
participantes, que descobriram traços 
bastante interessantes da psicologia de 
Champagnat. O Irmão Rodrigo Cuesta, 
responsável pelo programa de formação, 
agradeceu a todos os participantes e os 
convidou a aprofundar os temas tratados 
durante o encontro, lendo e compar-
tilhando os materiais oferecidos, seja 
pessoalmente ou em suas fraternidades, 
comunidades ou outros
grupos.

A segunda reunião do Programa Oásis 
deste ano será realizada em junho.

https://champagnat.org/pt/cerca-de-200-maristas-se-reunem-para-aprender-mais-sobre-a-espiritualidade-de-marcelino-champagnat/
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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

BRASIL

PUCPR INAUGURA SUA VIA SACRA DE FORMA VIRTUAL 
COMO CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA EM 2021

Comunidade Acadêmica da PUCPR poderá fazer uma 
experiência imersiva nas estações da Via Sacra por meio 
de site interativo, a partir de 30 de março.

Em 2019 foram construídos 15 painéis em concreto de 1,20m 
de largura por 2,40m e distribuídos pelo câmpus da PUCPR, 
em Curitiba. Essas obras foram criadas pelo artista plástico Elvo 
Benito Damo, sob curadoria da Identidade Institucional da PU-
CPR e apresentam as 15 estações da prática devocional da Via 
Sacra. Com imagens em alto relevo, nas estações se alternam 
textos dos Papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco, os quais 
foram cuidadosamente selecionados a partir das celebrações 
das Vias-sacras que 
aconteceram no Coliseu 
Romano, nas noites das 
Sextas-feiras Santas.

Desde o início de 2020, 
com a paralização das 
atividades no Câmpus, 
devido à pandemia, essas 
obras não podem ser 
visitadas presencialmente. 
Por isso, como forma de 
celebração da Páscoa em 
2021, a partir do dia 30 
de março será possível 
realizar um tour virtual 
e interativo na Via Sacra 
PUCPR, com momentos de meditação para cada uma das Es-
tações. O site pode ser acessado pelo endereço virtual https://
identidade.pucpr.br/viasacra

Esse importante projeto evangelizador e artístico contou com o 

apoio da Congregação dos Irmãos Maristas da 
Província Marista Brasil Centro-Sul, em especial 
dos Irmãos: Clemente Ivo Juliatto (reitor emérito 
da PUCPR), Benê Oliveira (Provincial), Rogério 

Renato Mateucci (Vice-provincial e Pró-reitor de Missão, Iden-
tidade e Extensão da PUCPR) e Delcio Afonso Balestrin (Presi-
dente do Grupo Marista). Ressalte-se o apoio do Grão-chanceler 
da PUCPR, Dom José Antonio Peruzzo, do Reitor da PUCPR, 
Waldemiro Gremski, bem como de toda reitoria da Universidade.
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