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20 DE MAIO DE 2022 - 6 DE JUNHO DE 2023

ANO DAS VOCAÇÕES MARISTAS

N

o dia 10 de outubro de 2021,
anunciou-se o Ano das Vocações Maristas, que iniciará a
20 de maio de 2022 e se concluirá
a 6 de junho de 2023. Será um ano
para celebrar a vocação de todos os
Maristas de Champagnat —Irmãos
e Leigos— e de «Cuidar e gerar vida
Marista», lema inspirado na circular
do Ir. Ernesto, Lares de Luz, que
expressa muito bem como nos posicionamos hoje em nosso
mundo turbulento no qual vemos quão frágil é a vida.
Logotipo: Cuidar e gerar vida marista
Para assinalar o início do Advento, o Secretariado Irmãos
Hoje, em 28 de novembro, revelou o logotipo do Ano das
Vocações Maristas. Tal como a primeira semana do Advento
é sobre a esperança ou a expectativa do Messias que se

aproxima, assim a revelação do logótipo é uma antecipação
desse ano de graça que, em breve, celebraremos em todo o
Instituto.
O logo do Ano das Vocações Maristas simboliza um broto na
mão do jardineiro. Os novos brotos nas plantas são muito
delicados e, portanto, necessitam o máximo cuidado. O mesmo
ocorre com nossa vocação, com nossa vida Marista. É preciso

administração geral
■ Depois de ter participado do Capítulo Provincial, na segunda
e terça-feira, os Conselheiros-Gerais Irmãos Sylvain e Óscar,
visitaram a Província Brasil Sul-Amazônia. Em seguida, até 5 de
dezembro, visitam a Província Brasil Centro-Sul.
■ Na segunda-feira, a equipe de CMI, Ir. Fachi e Matteo,
participou do encontro da Rede de Coordenadores. O Ir. Ángel
Diego, diretor do Secretariado da Solidariedade também esteve
presente.
■ Na terça-feira, os Conselheiros-Gerais Josep Maria e Ben,
via Zoom, participaram de um encontro com líderes da Província da Austrália.
■ Na terça e quarta-feira o Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral,
apresentou o tema “Espiritualidade para a Missão” durante o
curso de espiritualidade e interioridade promovido pela equipe
de formação permanente do Instituto.
■ Na quarta-feira os diretores do Secretariado Irmãos Hoje, Irmãos Ángel Medina e Lindley, participam da reunião da Equipe

Irmãos Hoje da Região Arco Norte.
■ Na quarta-feira e quinta-feira se reuniram os grupos de trabalho e o comitê executivo que está refletindo sobre a “Missão
Educativa Marista”, com a participação do Secretariado de
Educação e Evangelização e do Ir. Ángel Diego.
■ Na quinta-feira, os diretores do Secretariado da Solidariedade, Irmãos Ángel Diego e Francis, participa do Webinar
“Ecología”, promovido pela Provincia Compostela.
■ Na sexta-feira, o Ir. Ángel Diego participará da reunião
da equipe de direção do Centre Catholique International de
Genebra.
■ De quinta-feira até domingo, os Irmãos João Carlos, Conselheiro-Geral, e Ángel Medita, colaboram nas sessões online do
retiro virtual da Província América Central sobre as Constituições.
■ De sexta-feira até domingo, os Irmãos João Carlos e Ben
participarão da assembleia do setor italiano da Província Mediterránea.
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cuidá-la com atenção e
ao mesmo tempo, precisa
semear novas sementes
se queremos que o jardim
floresça, assim como fez
Champagnat durante os
períodos difíceis, quando as
vocações eram escassas.
O talo em forma de M é de
cor verde para significar
a vida; também é o M de
Marista, M de Maria. As duas folhas representam os Irmãos e
Leigos Maristas.
As folhastêm forma de coração, expressando assim o profundo
amor por nosso carisma. Sem dúvida, este coração não está na
posição habitual, mas virado para cima, para indicar movimento, saída da zona de conforto e inquietação diante das necessidades emergentes.
As intensas cores, azul e laranja, falam-nos da rica variedade
de formas em que respondemos ao chamado, de acordo com
nossos respectivos dons. O azul representa a fidelidade ao nosso compromisso. O laranja, por sua vez, sugere ardor e reflete
nossa paixão pela vida marista.

A mão e a terra que sustentam o
broto expressam uma clara ideia
do cuidado do broto tenro. Isto
nos recorda nossa responsabilidade de alimentar a vida Marista,
tanto a própria como a de nossos
companheiros de viagem e, em
particular, a daqueles que estão
começando. Necessitamos uma
nova cultura do cuidado da vida,
baseada naquilo que aprendemos
nestes últimos anos, que por sua
vez foram também um desafio para toda a humanidade.
Recursos
Acompanha este artigo um vídeo breve sobre o desenvolvimento do logotipo junto com os arquivos da imagem do
logotipo e do tema, nos quatro idiomas oficiais do Instituto.
Assim, o logotipo e o tema estão agora à sua disposição para
que possam começar a utilizá-los ou para preparar materiais.
Em breve se publicará um GUIA DE ORIENTAÇÃO (a modo
de folheto guia para o Ano das Vocações Maristas), a fim de
facilitar o desenvolvimento e a animação nos diversos níveis do
Instituto. Outros recursos seguirão mais adiante. Juntos, vamos
dando já os primeiros passos desta bela aventura do Ano das
Vocações Maristas.

CASA GERAL

NOVAS NOMEAÇÕES PARA O SECRETARIADO
AMPLIADO DE LEIGOS

O

Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez, e o Conselho Geral nomearam a Sra. Alida Bodomanitra
(Madagascar) e o Sr. Nathan Ahearne (Austrália) membros do Secretariado Ampliado de Leigos
por um período de três anos. Ambos iniciaram sua
missão em 1º de novembro de 2021.
Alida Bodomanitra trabalhará com o Ir. Elias Odinaka
na animação para a Região da África, enquanto
Nathan Ahearne substituirá a Sra. Carole Wark na
representação da Região da Oceania.
O Secretariado Ampliado é uma equipe que apoia
os diretores do Secretariado, Raúl Amaya (Santa María de los
Andes), Agnes Reyes (Asia Este) e Manu Gómez (Mediterrânea).
E atualmente é formado por Ana Saborío (América Central),
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Nathan Ahearne (Austrália), Irmão Elias Odinaka Iwu (Nigéria),
Alida Bodomanitra (Madagascar) e Marcos José Broc (Brasil
Sul-Amazônia).
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EQUIPE DE FORMAÇÃO PERMANENTE

PROGRAMA ONLINE DE ESPIRITUALIDADE E INTERIORIDADE

O

Programa de Espiritualidade e Interioridade começou
no dia 15 de novembro
para o Grupo A e em 16 de
novembro para o Grupo B.
Com mais de 250 irmãos
e leigos inscritos para
participar, este programa
online terá a duração de 6
semanas, com 120 minutos
por sessão.
Após o sucesso do Programa Senderos, realizado
em agosto-setembro de
2021 com o tema “Cuidar
da vida, cuidar de Deus”,
o programa convida os
participantes a refletir sobre
o tema da espiritualidade
e da interioridade à luz do XXII Capítulo Geral e da circular
Lares de Luz, do Ir. Ernesto Sánchez.

a minha sede? Qual é a minha busca espiritual hoje? Que
meios concretos utilizo para saciar minha sede de Deus?

O programa também será um lugar para compartilhar
aprendizados e encontrar maneiras de nos ajudar a responder às perguntas que o irmão Ernesto nos fez: Qual é

Além disso, os participantes terão a oportunidade de praticar a meditação ou a oração contemplativa como meio de
conexão com nosso centro.

O Programa de Espiritualidade será desenvolvido da seguinte forma:
• Sessão 1: Tema: “Espiritualidade e interioridade” (H. Josep María Soteras).
• Sessão 2: Tema: “Corpo e espiritualidade” (Elena de Andrés, Leiga).
• Sessão 3: Prática da oração contemplativa. Tema: “Tesouro e testemunho: Espiritualidade para l missão” (Ir. Luis Carlos Gutiérrez).
• Sessão 4: Prática da oração contemplativa. Tema: “Maria, inspiradora de uma espiritualidade que cuida da vida” (Ir.
Ernesto Sánchez).
• Sessão 5: Prática da oração contemplativa. Tema: “Rumo a uma prática contemplativa em tempos desafiadores” (Ir.
Ken McDonald).
• Sessão 6: Prática contemplativa. Tema: “Compaixão e comunicação não violenta” (Ir. Joe Walton).
Os participantes do Grupo A assistem à sessão na segunda-feira, às 14h (hora de Roma); enquanto os participantes do
Grupo B assistem à sessão na terça-feira, às 21h (hora de Roma). O último encontro, a sessão 6, será nos dias 20 e 21 de
dezembro. A ideia de ter dois grupos se deve aos diferentes fusos horários. Desta forma, os participantes podem escolher o
momento que lhes é mais favorável.
O Programa de Espiritualidade e Interioridade é dirigido pela Equipe de Formação Permanente, composta pelo Ir. Antonio
Peralta, Ir. Joe Walton, Ir. Joaquim Sperandio e Ir. Teófilo Minga.
25 I NOVEMBRO I 2021
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COMISSÃO DE MISSÃO DO INSTITUTO MARISTA

A COMISSÃO FALA SOBRE O COMPROMETIMENTO
COM A PROTEÇÃO DA INFÂNCIA

A

décima mensagem da Comissão Internacional de
Missão do Instituto Marista tem como título “Defensores dos direitos e comprometidos com a cultura de
proteção das crianças em toda missão marista”. Dividida
em duas partes, a mensagem sublinha a mensagem repetida
muitas vezes pelo Papa Francisco e que o Instituto quer que
seja determinante para a sua missão:
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A segunda parte foca na cultura de proteção à criança,
partindo da constatação de que, desde as origens do Instituto,
essa preocupação tem sido central nas atividades pastorais.
Essa seção da mensagem foi escrita pelo Ir. Ken McDonald,
Conselheiro-Geral.
PDF: English | Español | Français | Português

“A proteção dos menores e das pessoas vulneráveis é parte
integrante da mensagem evangélica que a Igreja e todos os
seus membros são chamados a proclamar no mundo inteiro.
(…) Todos nós temos o dever de acolher de coração aberto
os menores e as pessoas vulneráveis e de criar um ambiente
seguro para eles, tendo como prioridade os seus interesses.”
(Papa Francisco – 26 de março de 2019)

A Comissão Internacional, formada por Irmãos e leigos,
assumiu a tarefa de refletir sobre a centralidade da missão
marista no mundo de hoje.

A primeira parte da mensagem foi escrita pelo Ir. Alberto
Aparício e Maria del Socorro Alvarez Noriega, com a assistência de Mónica Yerena Suárez. Nela se procura mostrar como o
Instituto promove, protege e defende os direitos das crianças e
dos jovens e o seu empoderamento como agentes detransformação.

Neste link você encontrará todas as mensagens que a
Comissão tem publicado desde janeiro.
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Se você quiser compartilhar suas idéias, reflexões ou experiências com a Comissão após esta mensagem, você pode
escrever para fms.cimm@fms.it .
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notícias breves

Brasil Centro-Sul
Os maristas da comunidade de
Itapejara do Oeste estão ajudando os
imigrantes haitianos a se integrarem
na sociedade brasileira, através de
projetos de solidariedade, especialmente ensinando o português e
ajudando em questões práticas da
vida. Nesse ano, até setembro, 6.300
haitianos entraram no Brasil. O Ir.
Hugo Depiné conta essa experiência
nesse vídeo.

Canadá
Em 20 de novembro, Vallee Jeunesse
do Québec organizou um dia de trabalho para realizar tarefas muito simples,
mais significativas: os participantes
conseguiram remover e substituir a
cobertura do piso de 4 salas, trocar
todas as luzes e os aquecedores do
berçário. Este dia provou mais uma
vez que os valores maristas levam a
grandes conquistas.

Compostela
A Escola de Liderança Educativa Marista de Liderança progride no objetivo
de desenvolver as habilidades como
líderes das pessoas que fazem parte
da Província através do webinar “Experiências Inspiradoras de Liderança”,
que se realiza nesta quinta, às 18:00.
O objetivo é propor um encontro inspirador, baseado na experiência pessoal
e profissional de líderes comprometidos com a sustentabilidade e tirar
conclusões aplicáveis ao ambiente
educacional (Inscrição).

Brasil Sul-Amazônia
Durante o 3° Capítulo, realizado de 23
a 26 de novembro, foi eleito o novo
Conselho Provincial. Os Irmãos Danilo
Correia Bezerra, Dionísio Roberto
Rodrigues, José Carlos da Silva Bittencourt, Manuir José Mentges e Miguel
Antonio Orlandi acompanharão o
Provincial Ir. Deivis Alexandre Fischer
no próximo triênio.

CASA GENERAL

PRIMEIRA REUNIÃO DA NOVA EQUIPE
DE FORMAÇÃO PERMANENTE

A

nova Equipe
de Formação
Permanente
do Instituto, formada
pelos Irmãos Xavier
Barceló (L’Hermitage), Michael Sexton
(Austrália) e Antonio
Peralta (Santa María
de Los Andes), se
reuniram pela primeira
vez, no dia 19 de novembro, no escritório
do Secretariado Irmãos
Hoje (Casa Geral). Também estiveram
presentes os Irmãos Óscar Martin e João
do Prado, Conselheiros de ligação, e os
Irmãos Angel Medina e Lindley Sionosa
do Secretariado. O Irmão Michael esteve
presente de forma virtual.

•

•

•
Depois da oração, o Irmão Oscar e o
Irmão João expressaram sua gratidão à
equipe por aceitar este serviço especial.
Posteriormente, eles compartilharam a
visão do Conselho-geral sobre a formação
permanente no Instituto e destacaram,
entre outros temas, a importância do
trabalho em equipe, estar disponível globalmente e pensar mais na colaboração
com os leigos maristas e a Área de Vida
Marista. Em relação aos programas para o
período 2023-2025, o convite é focar nas
necessidades emergentes, especialmente
durante este período pandêmico.
A segunda parte da reunião foi a apresentação dos Programas para o ano de
2022, que o Secretariado preparou em
colaboração com os Conselheiros de
ligação. A maior parte deles consiste na
reativação dos programas previamente
planejados, mas cancelados devido à
pandemia. Trata-se dos programas:
• Senderos, para irmãos de 45 a 65
anos.

•

“Gier”, para os irmãos jovens que
fizeram votos perpétuos nos últimos
5 anos.
Mentores / acompanhantes, , para
os irmãos que acompanham os
jovens irmãos nas comunidades.
Terceira idade (simultâneos em três
grupos linguísticos diferentes: inglês,
espanhol-português e francês).
Programa Regional para Animadores
Vocacionais. Está aberto a irmãos e
leigos.

A Equipe de Formação Permanente
animará os programas de Senderos,
Mentores / Acompanhantes e o Programa Regional (em colaboração com a
equipe formada nas regiões), enquanto
os Programas de Terceira Idade e Gier
serão animados por equipes de Irmãos
convidados especificamente para estes
programas.
A nova equipe que inicia seu serviço em
janeiro de 2022 residirá na Casa Geral e
fará parte da Comunidade da Administração-geral.
A atual equipe, que terminará em dezembro de 2021, é formada pelos irmãos
Joe Walton, Joaquim Sperandio, Teófilo
Minga e Antonio Peralta.
25 I NOVEMBRO I 2021

5

notícias maristas 705

SRI LANKA

IRMÃOS DO NOVICIADO INTERNACIONAL DE TUDELLA
VOLTAM PARA CASA APÓS VÁRIOS MESES DE ESPERA

C

om a abertura das viagens internacionais dentro
e fora de Sri Lanka, os Irmãos que ficaram retidos
em Tudella desde a sua profissão estão agora
livres para regressar às suas casas: seis do Vietnã
(desde abril de 2020), três do Timor Leste e um de Vietnã (desde abril de 2021).
Os últimos dois anos representaram inúmeros desafios,
que os irmãos Rod Thomson (Austrália) e Real Sauvageau (Canadá) têm enfrentado maravilhosamente. O
novo Mestre de Noviços substituindo Nick Fernandez, o
Irmão Paco García, do MDA (Distrito Marista da Ásia),
não conseguiu entrar no Sri Lanka vindo das Filipinas.
Assim, os Irmãos Rod e Real foram os únicos Formadores no local. Eles tiveram que lidar com a continuação
da formação de dois grupos de Irmãos recém-professos e
efetivamente transformaram o Noviciado em Escolasticado,
organizando programas presenciais e online para eles.
Ao mesmo tempo, eles foram chamados a apoiar os noviços e
os Mestres de Noviços interinos que se encontravam em seis
locais diferentes da Ásia-Pacífico. Eles também precisavam

contornar os bloqueios locais e os Irmãos que contraíram a
Covid, sempre conscientes de manter a harmonia e o espírito
da comunidade. O Instituto agradece muito ao Rod e ao Real
por terem realizado tantas coisas ao mesmo tempo. Obrigado a
vocês dois.
Os novos noviços chegarão ao Sri Lanka entre janeiro e fevereiro do próximo ano.

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

36.

Viagem a Roma para o reconhecimento eclesial

O Irmão Francisco retomará os trâmites para obter o reconhecimento eclesial. Para
isso foi a Roma em 1858, num momento em que o Papa está em disputa com a
corrente do Risorgimento francês. Durante sua estada em Roma, o Irmão Francisco
sofreu direta e violentamente as adversidades do contato com a realidade romana.
Acompanhado do Irmão Luís Maria, deixou Saint-Genis-Laval no dia 6 de fevereiro.
Padre Nicolet, procurador dos Padres Maristas, advertiu-o antes de sua partida: “Em
Roma eles estão cansados de tantas instituições novas” e querem examinar cuidadosamente suas Regras e Constituições antes de aprová-las.
O Ir. Francisco crê que montou um bom arquivo e esperava obter uma aprovação
provisória muito rapidamente.
Mas, em Roma, se desconfia dos franceses. Eles ainda não perdoavam a prisão do
Papa por Napoleão. Além disso, o Irmão Francisco era um leigo, que fala um latim
medíocre, pouco de acordo com os costumes eclesiásticos e se apresenta como o
superior de uma congregação que não tem padres entre seus membros.
As congregações romanas pensam que os Irmãos Maristas são mais semelhantes
aos Irmãos das Escolas Cristãs do que aos Padres Maristas. Ao mesmo tempo, e
ainda mais grave: Roma recebeu reclamações de ex-irmãos sobre a forma como a congregação se organiza e o
tratamento recebido.
Os trâmites e o prazo se dilatam e o Irmão Francisco regressou a Saint-Genis em agosto sem ter obtido a autorização que buscava.
Outros episódios
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mundo marista
BÉLGICA: MARIST EDUCATION – WEST CENTRAL
EUROPE

AUSTRÁLIA: VOLUNTÁRIAS DE AUSTRALIAN
MARIST SOLIDARITY (AMS)

EL SALVADOR: COMUNIDADES REMAR

ESPANHA: CONVIVÊNCIA VOCACIONAL EM
GUARDAMAR

FRANÇA: ALUNOS DE TOULOUSE EM L’HERMITAGE

VENEZUELA: MARISTAS DE NORANDINA

VIETNÃ

MARISTAS AJUDAM FAMÍLIAS CARENTES
VÍTIMAS DA PANDEMIA

A

lguns trabalhadores migrantes e suas famílias afetadas pela pandemia Covid-19 nas
cidades de Binh Duong e de Ho Chi Minh,
no Vietnã, se beneficiaram do Fundo da Família
Marista Global para Emergências Humanitárias.
Por meio do Projeto Marista VN, no Distrito Marista
da Ásia, os irmãos Bao e Thuan, com o apoio de
voluntários, incluindo um grupo de leigos e leigas,
alguns estudantes e operários de fábricas, conseguiram levar alimentos para mais de 7.329 pessoas
necessitadas.
Outras atividades realizadas incluíram o acompanhamento de
pessoas com Covid-19 a hospitais, fornecimento de medicamentos, assistência a orfanatos e apoio a hospitais de campanha para Covid em Tân Uyên, Ben Cát e Thu Duc, com provisão
necessária e 7000 máscaras médicas.

Com mais doações em dinheiro de grupo de amigos, simpatizantes e voluntários, e apesar das dificuldades enfrentadas,
incluindo restrições de viagens, longas distâncias a percorrer e
várias quebras de caminhões com alimentos, o Projeto Marista
Trust VN conseguiu chegar aos necessitados e dar-lhes alimentos, máscaras faciais e medicamentos.
25 I NOVEMBRO I 2021

7

notícias maristas 705

BRASIL

COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE O IRMÃO FRANCISCO

O

Instituto Ciência e Fé da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (PUCPR) promove,
nos dias 30 de novembro e primeiro
de dezembro, o 1º Colóquio Internacional sobre o Irmão Francisco Rivat:
Mística do Cotidiano – uma abordagem histórico-teológica. O Evento é
promovido através do Laboratório de
Estudos Irmão Francisco Rivat, órgão
que se dedica-se ao estudo do legado
intelectual e místico do sucessor de
São Marcelino Champagnat.
Durante o colóquio, a teóloga Maria
Clara Bingemer e o historiador Irmão
André Lanfrey aprofundarão a abordagem histórico-teológica do conceito de
mística e como ela se relaciona com a
vida e os escritos do Irmão Francisco,
primeiro superior geral do Instituto dos
Irmãos Maristas.
Maria Clara, que fará sua conferência
em 1 de dezembro, diz que “a vida e
a obra do Irmão Francisco Rivat nos
põem diante daquilo que hoje os estudos da Teologia e da Espiritualidade
identificam como ‘mística do cotidiano’. Pacificamente ativo, buscava sem
cessar a união com Deus a fim de encontrar sua vontade e praticá-la. Nesse
sentido, alinha-se com a vida de muitos outros grandes místicos da história
do cristianismo. E, por isso mesmo,
configura-se como um testemunho e
um exemplo que pode estimular a vida
cristã de muitos homens e mulheres
de hoje, em plena secularização e no
coração da pós-modernidade”.

PROGRAMAÇÃO
• 30 de novembro (terça-feira)
• 9h – Conferência: Os diálogos do Irmão Francisco Rivat com os autores
místicos | Com Ir. André Lanfrey
• 10h30 – Comunicações do Grupo do
Laboratório de Estudos Ir. Francisco
Rivat da PUCPR
01 de dezembro (quarta-feira)
• 9h – Conferência: Mística e contemporaneidade | Com Maria Clara
Bingemer
• 10h30 – Mesa com o Grupo do
Laboratório de Estudos Ir. Francisco
Rivat da PUCPR

Objetivos do Laboratório
O Laboratório de Estudos Irmão Francisco
Rivat do Instiuto Ciência e Fé da PUCPR
tem os seguintes objetivos:
•

•

•

•
Para participar do encontro, inscreva
através desse link. O encontro contará
com tradução simultânea Francês <>
Português.

•

Aprofundar o conhecimento da pessoa e da obra do Ir. Francisco Rivat
no contexto da espiritualidade francesa do século XIX e sua implicação
para a mística cristã.
Contribuir com o Instituto Marista
para a perenidade de seu Patrimônio
Histórico e Espiritual (PHEM).
Preparar a edição crítica bilíngue
(francês-português) das obras do Ir.
Francisco Rivat.
Formar investigadores e multiplicadores qualificados do PHEM.
Difundir a pedagogia e a espiritualidade maristas na Universidade e em
outros espaços da Instituição.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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