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NOTÍCIASMARISTAS

■ O Secretariado de Educação e Evangelização se reuniu na 
segunda feira com os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e o 
Ir. Ben, Conselheiro-Geral. Outra reunião será realizada na 
sexta, com a presença do Ir. Ernesto, Superior-Geral. O foco 
dos encontros é o Pacto Global de Educação e o processo de 
revisão da “Missão Educativa Marista”.
■ O departamento Cmi encontrou os conselheiros links da 
Europa (segunda-feira) e da Oceania (quarta-feira) para discutir 
assuntos inerentes ao voluntariado marista nas duas regiões.
■ Na terça-feira, aconteceu a reunião da Rede de Coordena-
dores Provinciais de Voluntariado contando com a presença 
dos Irmãos Ernesto, Luis Carlos, Óscar Martín (Conselheiro-
-Geral), Ángel Diego (Secretariado de Solidariedade), Valdicer 
Fachi e Matteo Cavicchioli (Cmi).
■ No mesmo dia, realizou-se a reunião mensal da equipe das 
4 ramas da Família Marista que está trabalhando para a im-
plementação de uma atuação conjunta marista sobre o tema 

da Laudato Si’. Participaram os diretores do Secretariado de 
Solidariedade.
■ Os irmãos Óscar e Ken participaram, terça-feira, da reu-
nião da CSAC (Provinciais Africanos).
■ Na quarta-feira, os Irmãos João Carlos e Ken participam 
da reunião da Subcomissão para a preparação do Capítulo 
Provincial da América Central.
■ O Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro-Geral, na quarta-
-feira, faz uma conferência para a Rede Interamericana de 
Espiritualidade Marista intitulada “Shekinah, la Presencia de 
Dios”, transmitida ao vivo nesse link.
■ Na quinta-feira, se reúne o Comitê ad hoc da Rede Global 
Marista de Escolas. 
■ No sábado, o Ir. Valdicer Fachi participa da Webinar 
promovida pela Província Santa Maria de los Andes que terá 
como tema: “Voluntariado: cruzamos a ponte para sermos 
faróis de esperança”.

administração geral

29 DE ABRIL DE 1991 

Irmão Moisés Cisneros: presença,
encorajamento e carinho

E m 29 de abril recordamos o assassinato do Irmão Moisés 
Cisneros, em 1991. Nascido na Espanha, mudou-se para 
a Guatemala em 1984. O país estava passando por um 

grande conflito interno, uma guerra civil sangrenta. Como di-
retor do Colégio Marista, ele foi assassinado em seu escritório, 
em 29 de abril de 1991. No início, pensou-se que fosse um 
furto, mas logo em seguida ficou evidente que se tratava de um 
“crime profissional”, realizado por um esquadrão da morte. 
Acreditamos que a morte do irmão Moisés foi um assassinato 
político, parte da perseguição desencadeada contra a Igreja, 
uma Igreja comprometida com os mais pobres, como aquela 
encarnada pelo Ir. Moisés durante o tempo em que viveu em 
algumas de El Salvador e na Diocese de Quiché, na Guatemala; 
uma Igreja fiel ao Concílio Vaticano II e à Conferência Episcopal 
de Puebla. Uma Igreja perseguida, como Monsenhor Gerardi 
demonstraria mais tarde através de sua investigação e pela 
qual também ele daria sua vida.
O pedido de abertura da causa de beatificação do Ir. Moisés foi 

feito ao Arcebispo de Santiago de Guatemala e estamos aguar-
dando uma resposta. O pedido tem como objetivo discernir, 
com toda a Igreja, sobre o possível martírio do Irmão marista. 
Como congregação, afirmamos que a morte do Ir. Moisés 
aconteceu porque ele foi fiel a Jesus Cristo, ao Evangelho, à 
Igreja e à sua própria vocação.

Ir. Guillermo Villarreal - Postulador Geral

https://youtu.be/eA4LozygLN0
https://champagnat.org/pt/ha-30-anos-do-assassinato-do-irmao-moises-cisneros/
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O Irmão Gregorio Linacero, da Província da América Central, que atualmente vive em 
Roma, onde serve como assistente do Ecônomo Geral e Gerente de Projetos do Plano 
Estratégico da Administração Geral, descreve sua experiência pessoal da vida e do 
compromisso do Irmão Moisés, a quem conheceu pessoalmente. 

Entrega da própria vida até as últimas 
consequências, optando pelos marginalizados

”O irmão Moisés estava no escritório da diretoria e lá ele foi 
agredido, morto e abandonado em um local anexo ao escritó-
rio. Isto foi possível graças ao apoio que o assassino teve da 
secretária da escola.
As circunstâncias do assassinato do Irmão estão ligadas à 
perseguição que as forças armadas mantiveram contra a Igreja 
Católica, por causa de seu compromisso social. É necessário 
considerar que, desde os anos 70 até 2000, muitos sacerdo-
tes, religiosos e catequistas foram assassinados. Inclusive um 
bispo foi martirizado.
O Irmão Moisés foi diretor da Escola Marista a partir de janeiro 
de 1990. Durante este tempo, ele manteve um firme compro-
misso com os mais necessitados. Suas expressões e decisões 
públicas alinhadas 
com a opção 
pelos mais pobres, 
tais como: taxas 
escolares diver-
sificadas, livros 
escolares empres-
tados, visitas às 
casas das famílias 
dos alunos, 
estudos socioeco-
nômicos..., tudo 
em função de que 
as crianças mais 
pobres pudessem 
receber uma edu-
cação marista.
Moisés também 
deu um forte apoio 
ao movimento de 
pastoral juvenil chamado REMAR. Ele envolveu esses grupos 
nas decisões tomadas em nome das famílias mais pobres da 
escola. Isto ajudou a fortalecer a consciência crítica dos jovens 
na análise da realidade social.
Na Páscoa da Juventude de 1991, celebrada pelos grupos RE-
MAR na Escola Marista no Sábado Santo, os jovens elaboraram 
um CREDO com uma forte componente crítico que foi procla-
mado na Vigília Pascal. Alguns membros da escola militar esta-

vam presentes nesta 
celebração. Este 
detalhe e muitos 
outros nos ajudaram 
a entender que sua 
morte está ligada a 
esta perseguição da 
Igreja pelas forças armadas.
Quando o irmão Moisés foi (na minha opinião) martirizado, eu 
era um irmão jovem. Sua presença, incentivo e carinho foram 
decisivos no momento de minha decisão de fazer a profissão 
perpétua. 
Na minha opinião, a morte do irmão Moisés corresponde à de 

um mártir. Sua 
vida, seu testemu-
nho e sua morte 
violenta me aju-
daram a perceber 
mais claramente 
a opção de Jesus 
pelos marginaliza-
dos e a compreen-
der o Evangelho a 
partir deste ponto 
de vista.
Neste momento, 
quando a causa 
da canonização 
de Moisés está 
começando, acho 
que é uma boa 
oportunidade para 
“universalizar” o 

Ir. Moisés e espalhar o testemunho desse nosso irmão, que 
entregou sua vida até às últimas consequências.
Creio que é possível transmitir às novas gerações de maristas, 
em todo o mundo, que o testemunho da vida de Moisés é se-
melhante ao de Jesus de Nazaré: a entrega da própria vida até 
as últimas consequências, optando pelos marginalizados.
Que o Bom Pai nos ajude a viver o Evangelho”.

H. Gregorio Linacero – Abril de 2021

https://champagnat.org/pt/ha-30-anos-do-assassinato-do-irmao-moises-cisneros/
https://champagnat.org/pt/ha-30-anos-do-assassinato-do-irmao-moises-cisneros/
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A Província criou um espaço onde colo-
cará a cada mês reflexões sobre o estilo 
educativo marista, propondo chaves de 
aprofundamento e inspiração. Graças 
ao trabalho dos Irmãos Javier Espinosa 
e Salvador García, o primeiro número 
já está disponível: “IDENTIDAD DEL 
EDUCADOR MARISTA, continuadores 
del sueño de Champagnat”.

ArgentinA
O colégio Marcelino Champagnat de 
La Boca, Rosario, implementou um 
percurso de formação para que as 
mães dos alunos possam estudar. 
Muitas mulhere da área abandonam 
os estudos por causa da maternidade 
precoce. Atualmente participan 22 
mulheres da primeira edição e muitas 
outras aguardam o próximo turno.

lAvAllA200> 
O curso de formação desse ano tem 
dois candidatos: Ir. José Manuel Acal 
Francés (Ibérica), e Enrique Jesús 
Muñoz Becerra (Mediterránea). O Ir. 
José está atualmente na comunidade 
de Navalmoral de la Mata, Espanha, 
enquanto Enrique já vive em Siracusa, 
como voluntário. A equipe Lavalla200> 
começou a formação na semana passa-
da e continuará em julho e, em seguida, 
se possível, terminará o percurso em 
Roma.
Três pessoas conseguiram os vistos 
para a África do Sul: Ir. Paul Bhatti (Ta-
batinga / Paquistão), Mariana Morones 
e Denise Hernández Sánchez (México). 
Juntar-se-ão, a partir de maio ao Ir. 
Tony Clark (Austrália), da comunidade 
de Atlantis. Mayra Gutiérrez Márquez 
(México Occidental) acaba de receber 
o visto para o Brasil (Tabatinga).

SAntA mAríA de loS AndeS
No dia 17 de abril, realizou-se um 
encontro com os estudantes da Província 
que particparam da Escola Vocacional da 
Região América Sul, no ano passado.

CASA GERAL

ENCONTRO DA ÁREA DE VIDA MARISTA 
DA ADMINISTRAÇÃO-GERAL

A Área de Vida Marista da Ad-
ministração-Geral se reuniu 
virtualmente nos dias 13 e 20 de 

abril. O encontro estava previsto para 
ser presencial, em março de 2020 e 
depois em junho, mas como não foi 
possível, sua realização aconteceu 
virtualmente.

Foi a primeira vez que se reuniu 
como grupo ampliado, incluindo não 
só os secretariados, mas também a 
Comissão Internacional Irmãos Hoje 
e os membros do Secretariado am-
pliado de leigos. Portanto, o objetivo 
principal era nos conhecer. O Irmão 
Ernesto Sánchez esteve no primeiro 
dia para dar as boas-vindas aos 
participantes, bem como para deixar 
sua mensagem de agradecimento 
e encorajamento. Cada membro do 
grupo se apresentou, destacando 
especialmente sua própria história 
marista. No primeiro dia foi a vez 
dos irmãos e leigos da Ásia, África 
e América, e no dia 20 de abril se 
apresentaram os da Europa, Arco 
Norte e Oceania.

Além da dinâmica de se conhecer, 
esta série de encontros é também um 
espaço para explicar em que con-
siste a Área de Vida Marista, qual a 
sua inserção no Plano Estratégico da 

Administração-Geral e quais são as 
expectativas de seus membros.

Também foi reservado um espaço para 
os Secretariados de Leigos e Irmãos 
Hoje e do CMI (Colaboração para a 
Missão Internacional), juntamente com 
LaValla200> e o Postulador-Geral, 
para apresentarem seus respectivos 
planos e iniciativas.

Na lista a seguir, você encontra-
rá a composição da Área de Vida 
Marista.
• Secretariado de Leigos: Raúl 

Amaya, Agnes Reyes, Manuel 
Gómez

• Secretariado de Leigos Ampliado: 
Ana Saborío, Carole Wark, Elias 
Odinaka, Marcos José Broc

• Comissão Internacional Irmãos 
Hoje: Tiamaro Alphonse, Anselmo 
Kim, Aureliano Garcia, Ebel Mute-
veri, Juan Carlos Bolaños, Marcio 
Enrique, Sefo Une, Simon Serero

• Postulador-Geral: Guillermo 
Villareal

• Cmi-Lavalla200>: Valdícer Fachi, 
Jeffrey Crowe

Secretariado Irmãos Hoje: Lindley H. 
Sionosa, Ángel Medina
Conselheiros Links: João Carlos do 
Prado, Óscar Martín, Sylvain Raman-
dimbiarisoa

http://www.maristasac.org/portal/index.php/claves-de-la-identidad-educativa-marista
http://www.maristasac.org/portal/index.php/claves-de-la-identidad-educativa-marista
http://www.maristasac.org/portal/index.php/claves-de-la-identidad-educativa-marista
https://champagnat.org/pt/encontro-da-area-de-vida-marista-da-administracao-geral/
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MADAGASCAR

LANÇAMENTO DO FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE A 
VOCAÇÃO LAICAL EM AMPAHIDRANO FIANARANTSOA

Olançamento do Fórum 
Internacional sobre Vocação 
Laical, em Madagascar, foi 

realizado em Ampahidrano Fiana-
rantsoa na quinta-feira, 8 de abril 
de 2021. A equipe de animação da 
Província, Irmão Ernest, Senhora 
Alida e Senhorita Elia, conduzi-
ram este evento. Participaram os 
animadores das localidades do sul 
onde há grupos de Leigos Maristas: 
Julio, da cidade de Betroka, Sym-
phorose, da cidade de Ihosy, e os 
seguintes de Fianarantsoa,   Nelly, 
Amélie, Stephanya, Jean Baptiste, 
Ir. Jean Juste e Ir. Léonide.

Logo no início, o grupo assistiu ao 
vídeo do Irmão Ernesto Sánchez, 
Superior-Geral, e de Raùl Amaya, Diretor do Secretariado de 
Leigos. O Irmão Sylvain Ramandimbiarisoa, Conselheiro-Geral, 
traduziu-o para o malgaxe para melhor compreensão. Eles 
explicaram os principais motivos do Fórum inaugurado em nível 
de Instituto em 19 de março de 2021, festa de São José.

Os participantes ficaram surpresos porque pensaram que só 
Maria está perto dos maristas, enquanto que São José também 
tem um lugar importante. Apreciaram o lema: “Acolher, cuidar, 
viver e compartilhar nossa vocação”. Eles estão motivados a 
viver de acordo com essa orientação. Descobriram o valor dos 
objetivos do Fórum:

Aprofundar a compreensão da vocação marista com ênfase 
particular na vocação marista laical.
Revisar e oferecer processos e itinerários de formação e acom-
panhamento da vocação laical.
Refletir e propor possíveis maneiras de vinculação ao carisma 
marista.
Conhecer, refletir, explorar e propor possibilidades de estrutu-
ras jurídicas (civis e canônicas) para o laicato marista.
Já havíamos pensado nisso antes, e agora sua importância 
está confirmada.

Falarmos também sobre os passos a seguir durante os 4 anos 

do Fórum. Os participantes estão prontos para animar seus 
grupos a seguir as instruções e enviar os relatórios.

Além de compartilhar sobre o Fórum, também aproveitamos 
esse encontro para ouvir as notícias de cada cidade. É claro 
que a situação da Covid-19 é um grande desafio para nós.

Para encerrar a manhã, desfrutamos de uma refeição fraterna. 
Agradecemos à comunidade de Irmãos de Ampahidrano por 
sua atenção para conosco.

À tarde, conversamos com os jovens do Postulado sobre a 
grande família Marista e, especialmente, sobre a Vocação Ma-
rista Laical. Ficaram surpresos ao saber que Irmãos e Leigos 
vivem o mesmo carisma! Eles ficaram tão interessados   que 
fizeram muitas perguntas.

Concluindo, gostaríamos de agradecer à Província de Mada-
gascar, representada pelo Irmão Provincial e seu Conselho que 
nos ajudaram a realizar esse evento para o Sul do país. Por 
causa do contexto da pandemia, ainda veremos as possibili-
dades para aqueles que vivem no centro e no norte. Caso a 
viagem continue impossível, faremos online.

Alida Bodomanitra

https://champagnat.org/pt/lancamento-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-laical-em-ampahidrano-fianarantsoa/
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AUSTRÁLIA: MARIST FORMATION AT ST 
PATRICK’S PRIMARY SCHOOL, KILMORE

ÁFRICA DO SUL: THREE2SIX PROJECTARGENTINA: MISIÓN MARISTA DE NUEVA 
POMPEYA, CHACO

EL SALVADOR: COLEGIO MARISTA SAN ALFONSO 
– MEJICANOS

ESPANHA: MARISTAS SAN JOSÉ DEL PARQUE – 
PRIMEIRA COMUNHÃO

mundo marista

JAPÃO: IRMÃOS MARISTAS DA COMUNIDADE DE 
KOBE

Atendendo ao apelo da Rede de Centros 
de Memória Marista da Região América 
Sul, que promove a articulação de Cen-

tros de Memória, o Departamento de Patrimô-
nio Marista da Província Santa María de los 
Andes convida todos os maristas a conhecer 
sua história por meio de sua exposição virtual 
“Vejam como se amam … Província Santa 
María de los Andes (1909-2021)”.
Essa iniciativa se soma ao desejo de preservar 
o patrimônio histórico-cultural-espiritual da Província (for-
mada por Chile, Peru e Bolívia) e compartilhar seu legado 
histórico com toda a Região América Sul.
A exposição virtual, por meio de fotos, imagens e temas, 
nos convida a viajar no tempo e a percorrer a história Ma-
rista desde a chegada dos primeiros Irmãos ao Peru (1909), 
Chile (1911) e Bolívia (1956). Em 2002 esses 3 países 
formaram uma Província e em 2016 integram, juntos, a 

Região América Sul.
Visite a exposição virtual e a compartilhe clicando aqui
A Rede de Centros de Memória Marista é composta por 
um grupo de profissionais com diferentes experiências e 
conhecimentos, formada por Irmãos, gestores e colaborado-
res dos arquivos Provinciais, arquivos históricos, bibliotecas 
e museus localizados na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Peru, Paraguai e Uruguai.

CHILE

EXPOSIÇÃO VIRTUAL: “VEJAM COMO SE AMAM… 
PROVÍNCIA SANTA MARÍA DE LOS ANDES (1909-2021)”

http://www.maristas.cl/provincia
http://www.maristas.cl/provincia
https://sway.office.com/j5wKpUpI6vwXEv3w?ref=Link
https://sway.office.com/j5wKpUpI6vwXEv3w?ref=Link
https://champagnat.org/pt/exposicao-virtual-vejam-como-se-amam-provincia-santa-maria-de-los-andes-1909-2021/
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“Sempre que encontramos 
outra pessoa apaixonada, 
aprendemos algo novo sobre 
Deus”. 

Papa Francisco

A vida é uma grande jornada, 
que nos convoca constantemente 
a abandonar-nos, para seguir 
aquele desejo incerto que nos 
move. Certamente, durante este 
período de pandemia, com via-
gens praticamente interrompidas, 
a jornada de nossa vida pode ter 
um significado diferente do que 
tinha há muitos meses. Mas mesmo a jornada do ano passado 
nos ofereceu desafios e novos entendimentos. A jornada cristã 
é um processo de aprendizado e crescimento. É um processo 
de vir a nos conhecer honestamente e a conhecer nosso Deus 
intimamente.

Nossa história como povo de Deus é uma jornada de crescimen-
to em Deus, aprendendo a entender quem Ele é e quem somos 
nós. Ao longo das últimas duas temporadas da Quaresma e da 
Páscoa, as leituras das escrituras revelam que ser um povo de 
Deus significa aprender a ser um tipo diferente de pessoa, um 
povo completamente incomum e radical: um povo que coloca 
Deus como prioridade em seus corações e vidas, que cuida dos 
estranhos e estrangeiros, que cuida das pessoas mais vulne-
ráveis, que protege uns aos outros e que respeita a imagem 
de Deus uns nos outros. Este é o caminho para o qual o XXII 
Capítulo Geral nos chamou há quase quatro anos.

Nossas Constituições Maristas nos lembram que devemos ser 
“buscadores do Deus vivo” e que nossa oração não deve ser 
“limitada a exercícios de piedade, nem identificada com nosso 
trabalho apostólico”. Pelo contrário, a nossa espiritualidade deve 
estar “alicerçada na presença e na unidade com Deus, que se 
aproxima quando atendemos às necessidades dos outros” (Const 
# 45). Também aí está um apelo para que caminhemos para 
“crescer em Deus”, mas não o fazemos sozinhos.

Nossa Regra de Vida nos apresenta uma história do Antigo 
Testamento: a história de Rute e Naomi. O Livro de Rute relata 

que Rute e Orfa, duas mulheres de Moabe, se casaram com 
dois filhos de Elimeleque e Noemi, judeus que se estabeleceram 
em Moabe, para escapar da fome em Judá. Os maridos das 
três mulheres morreram; Naomi planeja voltar para sua cidade 
natal, Belém, e pede às noras que voltem para suas famílias. 
Orfa faz isso, mas Rute se recusa a deixar Noemi, sua sogra, 
declarando (Rute 1: 16–17): “Aonde você for, eu irei; onde você 
se hospedar, eu me hospedarei; o teu povo será o meu povo, e o 
teu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei – lá serei 
enterrada.” Rute viajou com Noemi para Belém e mais tarde se 
casou com Boaz, um parente distante de seu falecido sogro. Ela 
é um símbolo de lealdade e devoção duradouras.

Essas palavras de Ruth – aonde quer que você vá – transmitem 
uma “força quase inimaginável, uma capacidade de perseverar, 
persistir, … superar” e viajar. Nossa Regra nos diz que as pala-
vras de Ruth podem nos ajudar a “expressar alguns de nossos 
anseios mais profundos ao percorrermos o caminho de nossa 
vida” (Aonde fores… – A Regra de Vida dos Irmãos Maristas. 
Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas, Roma, Itália, 2020, 
Introdução).

Para mim, uma das maneiras mais úteis de pensar sobre nossa 
vida religiosa marista é vê-la como um caminho. A própria Bíblia 
está ricamente cheia dessa metáfora. Talvez a maior delas tenha 
sido a jornada de quarenta anos do povo de Israel desde seu 
severo cativeiro no Egito até a terra prometida de Canaã. Em 
outro lugar, lemos sobre Abraão dando um passo de fé para 
deixar a terra de seus ancestrais e ir para um lugar indicado por 

CASA GERAL

Caminhemos como Família Global
UMA REFLEXÃO DE BEN CONSIGLI, CONSELHEIRO GERAL

https://champagnat.org/pt/viajando-juntos-como-uma-familia-global-uma-reflexao-de-ben-consigli-conselheiro-geral/
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Deus. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia 
com quem estaria viajando – e isso era suficientemente 
importante para ele.

Em seu livro, The Liberating Path of the Hebrew Prophets: 
Then and Now – Nahum Ward-Lev relata que os pro-
fetas hebreus eram homens e mulheres de seu tempo, 
que desafiavam o status quo e lembravam aos israelitas 
que o êxodo, a jornada de libertação da opressão para o 
florescimento humano, é o verdadeiro cerne da aliança de 
Deus com seu povo. Dois princípios poderosos emergem 
da exploração dos temas de libertação de Ward-Lev: 1) A 
vida é uma jornada de libertação; 2) O destino da viagem é 
a relação recíproca. Esta jornada é um compromisso com 
nosso Deus vivo e exige reciprocidade (Nahum Ward-Lev, 
The Liberating Path of the Hebrew Prophets: Then and 
Now, Orbis Books, Maryknoll, New York, 2019, p. 24). Da 
mesma forma, o Novo Testamento relata como o primeiro 
termo usado para se referir aos cristãos como “aqueles 
que se encontram a Caminho” (Atos 9,2). Eles deveriam 
ser vistos como viajantes a caminho da Nova Jerusalém.

Uma jornada é um processo de desenvolvimento pessoal 
ou comunitário, não simplesmente um meio de ir de 
um ponto a outro. Viajar para uma terra distante é uma 
decisão proposital, intencional. Devemos acreditar que 
vale a pena empreender essa jornada. A própria jornada 
nos oferece a chance de aprofundar nosso compromisso 
com o que buscamos. Enquanto viajamos, temos a oportunida-
de de refletir sobre nosso objetivo e antecipar nossa chegada. 
Antecipar a alegria de alcançar essa meta torna-se um meio de 
nos sustentar enquanto viajamos. Durante a viagem, o viajante 
se torna a testemunha do amor de Deus, e é esse amor que 
fortalece o viajante para superar seu desânimo presente e buscar 
um futuro mais amoroso e vivificante.

No entanto, viajar faz mais do que nos conduzir ao nosso objeti-
vo; a jornada nos transforma, inevitavelmente. A vida nos move, 
nossos encontros nos modificam. A jornada em si é um processo 
que nos permite crescer e desenvolver à medida que avançamos 
em direção ao nosso objetivo. Viajar é, certamente, alcançar o 
fim da jornada, com toda a alegria e deleite que isso vai tra-
zer – mas também é experimentar e encorajar o crescimento 
pessoal e espiritual dentro de nós enquanto viajamos. Viajar é 
um processo que ajuda nosso desenvolvimento como pessoas e 
como cristãos.

A jornada nunca é solitária. De uma forma ou de outra é sempre 
uma experiência em comunidade. Jesus envia seus discípulos 
dois a dois porque esse é o início de uma comunidade. Ao longo 
do caminho, eles compartilham, eles discutem, eles tomam de-
cisões juntos. Essa mutualidade é necessária para que nenhuma 

pessoa “se encarregue” da viagem; é o reconhecimento de que 
não se está no controle. Os discípulos também caminharam jun-
tos para que pudessem ser testemunhas uns dos outros, porque 
a única maneira de dar autoridade às palavras de outrem é tendo 
uma testemunha. Com dois, é possível apoiar-se, pois a jornada 
também os levou por momentos de desânimo e desconfiança.

Na Viagem a Emaús, dois seguidores de Jesus estavam cami-
nhando ao longo da estrada, indo para Emaús, mergulhados 
em uma discussão solene e séria, quando Jesus os encontrou. 
Eles não conseguiram reconhecer Jesus e o viram como um 
estranho. Jesus permitiu que falassem sobre suas ansiedades 
e dores; ele os deixou lamentar e lamentar. Jesus os ouviu os 
dois discípulos enquanto expunham suas angústias e dúvidas, 
e depois os guiou pacientemente “da desesperança à festa”. É 
importante notar que os dois discípulos mostraram sua abertu-
ra e carinho para com o estranho desconhecido, que é Jesus, 
convidando-o a ficar com eles, para se juntar à refeição e à 
companhia. Nesse caminho de reciprocidade, Jesus alimentou a 
fé dos dois discípulos de tal forma que o reconheceram ao partir 
o pão. Depois, os dois perceberam que seus corações estavam 
“queimando” durante a conversa com Jesus durante o caminho, 
especialmente quando ele explicou as Escrituras. Eles passaram 
por uma jornada que simboliza uma mudança de coração de 

https://champagnat.org/pt/viajando-juntos-como-uma-familia-global-uma-reflexao-de-ben-consigli-conselheiro-geral/


28 I ABRIL I 2021

notícias maristas 675

8

‘triste’ para ‘ardente’, e eles retorna-
ram imediatamente a Jerusalém para 
compartilhar sua experiência com 
outras pessoas.

Nossa própria história marista tem 
acontecimentos marcados por uma 
caminhada. Um desses eventos é 
a história do Lembrai-vos, na neve. 
Conhecemos bem as particularidades 
do evento: O jovem Ir. Jean-Baptiste 
Furet, de 16 anos, foi atingido por uma 
doença grave durante seu trabalho, en-
quanto ensinava na escola de Bourg-
-Argental. Assim que soube da doença 
do irmão, Marcelino partiu imediata-
mente para aquele lugarejo, que ficava 
a mais de 20 quilômetros, em uma 
região acidentada. O Ir. Stanislaus foi com ele, mas, na viagem 
de volta, eles se perderam numa área densamente arborizada no 
auge de uma tempestade de neve. Ambos eram jovens e fortes: 
Marcelino tinha 34 anos e Estanislau 22, mas depois de algumas 
horas caminhando desorientados, acabaram por se exaurir. Após 
algumas horas de caminhada em várias direções nas encostas 
do Monte Pilat, a escuridão os alcançou e a morte no frio intenso 
parecia uma possibilidade concreta. Depois de um tempo, o 
jovem Estanislau teve que ser ajudado por Marcelino, mas, por 
fim, até ele mesmo se cansou e teve que parar. “Estamos con-
denados”, disse ele, “se a Virgem Santíssima não vier em nosso 
auxílio” (Henri Bilon, Anais do Instituto: O “Lembrai-vos” na neve, 
Irmãos Maristas das Escolas, 1884, p. 50). Juntos, na neve e 
no vento forte, eles recitaram o “Lembrai-vos”, uma oração que 
pede a ajuda de Maria em situações de desespero. Pouco tempo 
depois eles avistaram uma lâmpada acesa, não muito longe. 
Pelo resto de seus dias Marcelino viu sua libertação e a do irmão 
Estanislau – doravante denominada 
“Lembrai-vos” na neve – como um ato 
da Providência.

O que fez com que Marcelino iniciasse 
sua jornada? Cuidado e preocupação 
por um irmão doente. Seu grande amor 
por seus “irmãos mais novos” foi uma 
de suas qualidades mais memoráveis. 
Marcelino viveu e “viajou” um “cristia-
nismo prático”. Para Marcelino, o amor 
sempre se traduziu em ação concreta. 
Um irmão estava doente; o fundador de-
cidiu visitá-lo. No entanto, ele não viajou sozinho! Deus e Maria 
estavam com ele … e geralmente um de seus “irmãozinhos”.

Viajar juntos como uma família global torna-se uma excelente 
ocasião para aprendermos a pedir, para permitir que a vida cuide 
de nós, para descobrir a providência secreta escondida na ordem 
das coisas que nos ensinam a agir como se não estivéssemos 
sozinhos e saber que nós precisamos do outro. Devemos apren-
der a não depender apenas de nós mesmos, o que significa 
lembrar de criar espaço, até mesmo o vazio dentro de nós para 
que o outro seja acolhido ali. A viagem é a celebração e a partici-
pação em um relacionamento.

No final de cada viagem, há um tempo de releitura: os discípulos 
vão se reunir em torno de Jesus e aprender a entender o que 
aconteceu, passando as páginas das memórias que conserva-
ram no coração. Para nosso primeiro irmão, eles se reuniam em 
torno de Marcelino para compreender a providência de Deus 
e a proteção de Maria em seu meio. Às vezes, porém, somos 
obrigados a passar de uma experiência a outra sem respirar, 

sem poder parar e refletir sobre o que 
acabamos de viver. Mas devemos 
sempre buscar um tempo, no final da 
jornada, em que possamos parar para 
partir novamente.

Esta pandemia nos deu tempo para 
parar e refletir sobre o que vivemos ao 
longo desses muitos meses e continua-
mos a viver. Agora, em nossas vidas, 
em nossas comunidades e em nossas 
famílias, precisamos discernir nova-
mente o que significa “jornada como 

família global” no mundo de hoje.

Ir. Ben Consigli, Conselheiro Geral – Abril 2021

https://champagnat.org/pt/viajando-juntos-como-uma-familia-global-uma-reflexao-de-ben-consigli-conselheiro-geral/
https://champagnat.org/pt/viajando-juntos-como-uma-familia-global-uma-reflexao-de-ben-consigli-conselheiro-geral/
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CASA GERAL 

QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL
PARA A REVISÃO DO GUIA DE FORMAÇÃO

A Comissão Internacional para a Revisão do 
Guia de Formação do Instituto realizou sua 
quinta reunião em 14 de abril.

A comissão foi designada pelo Conselho Geral 
para implementar a recomendação do Plano 
Estratégico da Administração Geral de ” revisar 
os planos e estruturas atuais da formação inicial 
para os Irmãos e o Guia de Formação“. Ela 
realizou sua primeira reunião em 6 de outubro 
de 2020.
Para a quinta reunião da comissão, foi convidado o Ir. Robert 
Schaefer, lassalista e ex-secretário e coordenador do Secre-
tariado de Formação da congregação. Junto com o Ir. Luis 
Bernardo Bolívar, também irmão de La Salle, o Ir. Robert falou 
sobre como eles desenvolveram o Guia de Formação para a 
própria congregação. O foco do documento que se elaborou, 
que tem uma índole mais de manual, foi a missão. Por isso, o 
documento recebeu como título “Formação Lassalista para a 
Missão”. Os irmãos De La Salle usaram a imagem da peregri-
nação como metáfora para este guia.
Após a apresentação do Ir. Robert, foi dado tempo aos mem-
bros da Comissão para fazer comentários, perguntas e buscar 
esclarecimentos.
Durante a segunda parte da reunião, o Secretariado dos Irmãos 
Hoje, através dos Irmãos Angel Medina e Lindley Sionosa, 
apresentou uma síntese de todas as reuniões anteriores, forne-
cendo uma visão geral do processo que conduz ao novo Guia 

de Formação para o Instituto Marista.
Os membros também compartilharam suas reflexões e fizeram 
contribuições para ajudar a definir os próximos passos.

A Comissão se reunirá novamente no dia 18 de maio.
A Comissão é composta por Irmãos:
• Ángel Medina, Director do Secretariado “Irmãos Hoje”
• César A. Rojas, Província Norandina
• Fabien Bulaimu, Província África Centro-Este
• Francisco García Ruíz, Distrito Marista da Ásia
• Graham Neist, Província da Austrália
• João Carlos do Prado, Conselheiro-Geral
• Lindley Sionosa, Diretor-Adjunto do Secretariado “Herma-

nos Hoy”
• Óscar Martín Vicario, Conselheiro-Geral
• Pere Ferre, Província de l’Hermitage
• Rubens Falqueto, Província Brasil Centro-Norte

“Partilhando”
Novo boletim da vida marista laical

No dia 30 de abril nasce um novo boletim: 
“Partilhando. A vocação marista laical”. É uma 
iniciativa do Secretariado de Leigos que visa 
animar e acompanhar a vida marista dos lei-
gos e leigas e colaborar na promoção do futuro 
de comunhão entre as diversas formas de vocação marista.
Será um boletim mensal, destinado a leigos, leigas e irmãos maristas. Não será um boletim de notícias, mas promoverá 
a reflexão e divulgará experiências pessoais e comunitárias, testemunhos de vida e tudo aquilo que promove o desen-
volvimento da vocação marista laical e a comunhão com os irmãos.
O boletim terá uma versão em PDF e outra para o envio através do e-mail. Será enviado aos inscritos à mailing de 
“Notícias Maristas”.

LA VOCATION

M A R I S T E 

L A Ï Q U E

A  V O C A Ç Ã O

M A R I S T A 

L A I C A L

Compartiendo

Partage

Partilhando

LA VOCACIÓN

M A R I S T A 

L A I C A L

T H E  L A Y

M A R I S T

V O C A T I O NSharing

https://champagnat.org/pt/documentos-maristas/guia-da-formacao-1993/
https://champagnat.org/pt/encuentro-de-la-comision-internacional-para-la-revision-de-la-guia-de-formacion/
https://champagnat.org/pt/quinta-reuniao-da-comissao-internacional-para-a-revisao-do-guia-de-formacao/
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BRASIL CENTRO-SUL

MEMORIAL MARISTA DE CURITIBA CELEBRA
O IV ANIVERSÁRIO COM INOVAÇÃO,
TECNOLOGIA E PROXIMIDADE

Fundado em 29 de abril de 2017, o Memorial Marista de 
Curitiba, Província Brasil Centro-Sul, é um marco da 
celebração do bicentenário de fundação do Instituto Ma-

rista. O complexo tem uma ampla estrutura, com cinco salas 
multiuso, dois auditórios, reserva técnica e biblioteca. Também 
fazem parte do espaço a Capela Mãe da Misericórdia e um 
salão de exposições.

Entre os seus objetivos estão: a preservação inteligente e 
inovadora do Patrimônio Histórico e Espiritual Marista; a 
organização de acervos históricos; o estímulo à pesquisa, à 
sistematização e divulgação do conhecimento; o uso inteligente 
das tecnologias para apresentação da identidade e missão 
maristas; o uso de diferentes linguagens para o benefício de 
todas as idades; a oferta de subsídios e oportunidades para a 
formação e desenvolvimento de Irmãos, colaboradores, leigos e 
leigas maristas.

Memorial Marista Hipermídia 360
Desde o início de sua trajetória, o Memorial Marista preza 
pela inovação e interatividade, para aproximar os visitantes 
da essência Marista. No último ano, ganharam ainda mais 

destaque as iniciativas realizadas para que as pessoas 
pudessem continuar acessando conteúdo de qualidade e 
com beleza, mesmo à distância. Para marcar o aniversário 
de quatro anos do espaço, mais uma experiência original 
e exclusiva está sendo lançada: o Memorial Marista Hiper-
mídia 360! Trata-se de um projeto digital que  proporciona 
uma imersão num ambiente 360 graus por meio de video-
conferência, interação e mediação de especialistas em 
tempo real.

Você pode realizar a visita individualmente ou em grupos de 
até 10 pessoas, com a mediação de um guia. Para acessar a 
exposição, use computador, tablet, smartphones ou V-glasses.

Para agendar sua visita guiada, entre em contato pelo e-mail 
memorial@marista.org.br. 

Sem dúvida, nos últimos anos, o espaço consolidou-se como 
um projeto dinâmico. Todos os seus recursos permitem que as 
pessoas se apaixonem pelo carisma como novos Maristas de 
Champagnat e sejam capazes de assumir os atuais desafios 
com esperança e fraternidade.

https://marista.org.br/
mailto:memorial%40marista.org.br?subject=
https://champagnat.org/pt/memorial-marista-de-curitiba-celebra-o-iv-aniversario-com-inovacao-tecnologia-e-proximidade/
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O jovem Gabriel progrediu rapidamente no estudo do catecismo. O 
Vigário Champagnat não hesitou em admiti-lo na primeira comunhão, 
celebrada em 19 de abril de 1818, quarto domingo depois da Páscoa. 
Gabriel tinha acabado de fazer dez anos. Ficará com a lembrança dessa 
festa, graças a uma estampa que chamou de seu “grande tesouro”. É 
uma imagem clássica, representa um cálice e uma hóstia adorada por 
anjos. Debaixo da mesa que contém o cálice, o cordeiro é visto deitado 
sobre a cruz. Esse ato, no contexto cultural da França rural do século 
XIX, não tem somente um significado religioso, mas marcava publica-
mente o fim da infância.
O Irmão Francisco continuará crescendo no amor pela Eucaristia e, no 
final da sua vida, se dizia que, quando ele regressava da Comunhão, 
tinha no rosto um sorriso extraordinário. Tempos mais tarde, ele vai 
expressar: “Aquele que conheceu Jesus Cristo... não pode mais prestar atenção no que ele gosta ou não gosta... 
já não pensa mais em outra coisa senão em permanecer unido a Ele”. Leia aqui os episódios precedentes

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

6. Primeira Comunhão

O projeto Levante-se, fale & participe lançado 
pelo Secretariado de Educação e Evangeliza-
ção do Instituto em 2019 está sendo aplicado 

também na Província Brasil Sul-Amazônia, onde 
serão escutadas 90 crianças de 6 a 12 anos, como 
parte da iniciativa.
O Projeto enfatiza como ouvir e permitir que crianças 
e jovens participem das decisões que afetam suas 
vidas e promovem seu empode-
ramento em todas as realidades 
de missão (leia aqui mais sobre 
o projeto).
No dia 24 de março, a Província 
realizou o primeiro momento 
formativo do qual participaram 
cerca de 25 educadores dos 
Colégios e Unidades Sociais, 
que foram escolhidas para as 
escutas, além de outros líderes da Unidade Administrativa. Sob 
a condução de Lúcia Flesch, da área social da Rede Marista, os 
participantes, que se reuniram de maneira virtual, descobriram 
em que consiste o projeto.
O Ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do Secretariado de Educação e 
Evangelização da Administração Geral, responsável pelo projeto 

em nível do Instituto, também se fez 
presente, com uma vídeo-mensa-
gem.
De acordo com Jacqueline Ca-
millo, integrante da Assessoria de 
Proteção à Criança e ao Adolescente 
da Rede Marista, órgão da Pro-

víncia Brasil Sul-Amazônia, trata-se de um projeto audacioso e 
pioneiro. “Ficamos muito felizes de participar. É necessário que 
em nossos espaços tenhamos e criemos a cultura da participa-
ção infanto-juvenil, já que nossa atuação e missão é a serviço 
deles”. Nesse link você encontra outras informações sobre essa 
iniciativa no Brasil.

PASTORAL JUVENIL MARISTA

AS CRIANÇAS E JOVENS DA PROVÍNCIA BRASIL
SUL-AMAZÔNIA “SE LEVANTAM, FALAM E PARTICIPAM”

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/pastoral-juvenil-marista/levante-se-fale-participe/
https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/pastoral-juvenil-marista/levante-se-fale-participe/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/pastoral-juvenil-marista/levante-se-fale-participe/
https://redemarista.org.br/noticias/projeto-mobiliza-a-escuta-de-grupos-de-criancas-e-jovens
https://champagnat.org/pt/as-criancas-e-jovens-da-provincia-brasil-sul-amazonia-se-levantam-falam-e-participam/
https://youtu.be/Si-CYgbArkg
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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

ITALIA

A CASA GERAL ACOLHE JOVENS IMIGRANTES

Os irmãos Maristas da Casa Geral, em 
colaboração com a Caritas de Roma, 
acolheram desde 2016, doze jovens imi-

grantes, e recentemente receberam mais três.

No geral, esses jovens ficam com os Maristas 
de 3 a 28 meses, dependendo de sua situação 
e progressos pessoais. Os rapazes que chegam, 
quase sempre, já frequentam escolas profissio-
nais e têm estudos básicos de italiano.

Orientados pela Caritas de Roma, a Comunidade 
da Administração geral oferece aos jovens casa 
e comida enquanto estudam, trabalham e re-
gularizam sua situação no país. O importante é 
ajudá-los a se integrarem no mundo do trabalho 
e socialmente no país que os acolhe.

Na maioria dos casos, os jovens são de religião mulçumana. 
Nesses casos, os irmãos Maristas se adaptam a seus horários 
de oração e tempos de jejum. Quanto aos jovens cristãos, eles 
são convidados a partilhar os momentos de oração da comuni-
dade.

Atualmente, devido à Pandemia, que exige distanciamento físico 
e social, os Maristas reduziram o contato físico com os jovens, 
visto que eles saem constantemente para trabalhar e estudar. 
Entretanto, uma equipe de três irmãos está sempre a sua dis-
posição para qualquer necessidade. Por outro lado, também são 
realizadas reuniões com um membro da Caritas para acompa-
nhar a situação dos 3 hóspedes na Casa Marista.

Os 3 jovens hóspedes da Casa Geral
O primeiro é um jovem da Guiné, de 26 anos, que pediu asilo. 
Foi aceito em junho de 2019. No momento, ele espera a res-
posta da Corte Suprema para seu pedido de asilo. Este jovem 

completou o período de dois anos que faltavam para os estudos 
da escola secundária superior, e atualmente estuda mecânica 
em um Instituto técnico e trabalha como “rider”.

O segundo é um nigeriano, de 46 anos, também solicitante de 
asilo. Ele também foi aceito em junho de 2019. Está esperando 
a resposta para seu pedido. No ano passado conseguiu sua 
graduação na escola pública e realiza trabalhos como jardineiro.

O terceiro jovem que mora na Casa Geral é uma venezuelano, 
aceito há alguns meses. Igualmente como os outros dois, é 
também um solicitante de asilo. Ele é licenciado em jornalismo, 
joga na equipe de beisebol latino-americana da Itália. Fala muito 
bem italiano e ganhou, com o apoio dos Escalabrinianos, um 
bolsa para estudar “Gestão do Terceiro Setor”, na Universidade 
Angelicum de Roma. Além disso, colabora como pesquisador 
em um projeto de reportagens fotográficas sobre as equipes 
desportivas das comunidades de imigrantes em Roma.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.caritasroma.it/
https://champagnat.org/pt/a-casa-geral-acolhe-jovens-imigrantes/

