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CASA GERAL

GUÍA PARA EL AÑO DE LAS VOCACIONES MARISTAS
20 de maio de 2022
6 de junho de 2023
oloca à disposição de todas as
Unidades Administrativas o Guia
do Ano das Vocações Maristas,
que será inaugurado no próximo dia 20
de maio. Será um tempo especial para
celebrar a vocação marista de Irmãos,
Leigos e Leigas Maristas. O ano terminará na festa de São Marcelino Champagnat, 6 de junho de 2023. Várias atividades serão realizadas durante este período, sob
a coordenação do Secretariado dos Irmãos Hoje. Recursos e outras iniciativas estarão
disponíveis no site do Instituto, na sessão dedicada a este Ano.
Em dezembro passado, foi apresentado o logotipo que acompanhará o Instituto durante
este tempo especial, um tempo para “cuidar e gerar vida marista”, como recorda o lema
do Ano Vocacional Marista, inspirado na circular do Ir. Ernesto Sanchez, Lares de Luz.
Abaixo está a apresentação do Guia para as Unidades Administrativas, feita pelo Superior-Geral.

C

Fortalecer nossa identidade e carisma
Em 25 de junho, na carta que enviei aos Provinciais e Superiores de Distritos, anunciei o Ano das Vocações Maristas. Desta
forma, “Queremos propor ao Instituto que dedique um ano
para retornar com força e entusiasmo, ao tema das vocações
Maristas, na perspectiva de uma cultura vocacional renovada.
A proposta é realizá-lo de 20 de maio de 2022 a 6 de junho de
2023. Lembramos da história de nossas origens e celebramos
o impressionante ressurgimento vocacional dos anos de 1822
e 1823, após a grande crise de vocações sofrida pelo Instituto,
alguns anos após sua criação. A experiência que Marcelino
viveu há 200 anos, com muita fé e confiança em Deus e
em Maria, pode ser um ponto chave de motivação para esta
iniciativa.”

vocação e conhecer
as possíveis formas
de viver o carisma de
Champagnat em nossos dias, seja como
Irmão ou como Leigo Marista.
Muito obrigado ao Secretariado Irmãos Hoje pela preparação
e oferta dessas reflexões, orientações e sugestões ao Instituto. Convidamos as Províncias e Distritos a adaptar essas
orientações ao contexto de cada país e às próprias realidades.
Agradeço a cada um de vocês por acolher esta iniciativa e por
seu compromisso pessoal com o Ano das Vocações Maristas.
Fraternalmente

Encorajo todas as Unidades Administrativas a refletir e fazer um
plano para viver este ano, como uma Família Marista Global,
buscando fortalecer nossa identidade e carisma. Queremos
oferecer nosso testemunho e visibilidade às novas gerações.
Queremos acompanhar os jovens a refletir sobre sua própria

Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior-Geral
2 de janeiro de 2022
PDF: English | Español | Français | Português
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FRANÇA

ENTREVISTA COM A DIRETORA DA MAISON
NOTRE-DAME DE L’HERMITAGE

"N

otre-Dame de l’Hermitage
continua sendo o local fundador
da Congregação e, portanto, um
símbolo para os Irmãos e os Maristas de
Champagnat. Quem mora lá ou está apenas de passagem se encontra em ligação
direta com a Fonte, com o fundador e com
o que o anima”. Com essas palavras, a
diretora desde setembro de 2021, Caroline
Martin, descreve a casa-mãe do Instituto.
A comunidade de l’Hermitage é uma
comunidade internacional. É integrada
pelos Irmãos Benito Arbués, Eladi Gallego
e Manel Castillo (Espanha); Maurice Berquet, superior da comunidade, e Maurice Goutagny (França); e Maurice Paul Razanandro
(Madagascar). Eles trabalham em colaboração com os Irmãos que vivem na Comunidade de La Valla. Carolina Martín é a diretora
da casa, e Virginia Chomette a coordenadora da recepção. Uma equipe de cerca de vinte voluntários e a equipe de serviço contribuem para concretizar o sonho de São Marcelino Champagnat neste lugar.
Em uma entrevista com l’Hermitage Info, Boletim da Província de l’Hermitage, Caroline Martin, que trabalha em Notre-Dame de
l’Hermitage desde 1º de agosto de 2017, nos fala sobre a importância espiritual, religiosa e turística de Notre-Dame de l’Hermitage, de seu trabalho com os irmãos e do desafio de abrir as portas deste lugar marista a novos peregrinos, não apenas aos
maristas.

O que representa Marcelino para você?
“Necessitamos de irmãos”: esta frase é a base do compromisso
de Marcelino Champagnat e mostra claramente a importância
do aspecto fraterno em sua missão. Na minha opinião, Marcelino deu tudo o que tinha pelo bem dos irmãos e das crianças /
jovens.
Eu o vejo como um homem bom, cheio de humanidade, decidido, corajoso, visionário e benevolente.
Qual é sua relação com o superior e com a comunidade
marista?
Estamos em comunicação permanente, para garantir o bom funcionamento da casa. A relação com o superior e com a comunidade é baseada na confiança e no respeito mútuos. Somos uma
equipe que visa garantir o melhor acolhimento possível a quem
chega a l’Hermitage.
Qual foi o impacto da COVID-19?
Globalmente, os setores de turismo e hotelaria em geral estão
entre os que mais sofreram com o impacto da pandemia em sua
economia. L’Hermitage não é exceção. As dificuldades, mesmo
a impossibilidade de se locomover, viajar, reduziram as reservas
a quase nada por vários meses.
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Pela nossa parte em l’Hermitage, temos feito o nosso melhor
para respeitar as normas sanitárias e para poder acolher as pessoas nas melhores condições possíveis. Este lugar de serenidade
era também um refúgio de paz para as pessoas das redondezas
que vinham passar um momento durante o dia para refletir,
conversar, desfrutar também do cenário verde que oferece
l’Hermitage.
Como pretende relançar os serviços da casa para voltar a
acolher grupos vindos de todas as partes?
Desde 1º de outubro de 2021, temos a sorte de trabalhar com
Virginie Chomette, que se juntou a nós como coordenadora de
recepção. Ela gerencia reservas, recepção de pessoas e o desenvolvimento comercial da estrutura. Ela e eu trabalhamos juntas.
Uma nova estrutura jurídica foi criada no início de 2021, a SAS
L’HERMITAGE (SAS = Société par Actions Simplifiée). É uma
ferramenta a serviço da casa que permite facilitar o seu desenvolvimento comercial e, entre outras coisas, abrir l’Hermitage a
outros grupos de pessoas (seminários de negócios, por exemplo,
colaboração com o centro de turismo de St-Etienne Métropole),
com probabilidade de se interessar pelo local. Obviamente,
mantemos o objetivo principal de acolher os grupos do mundo
marista como uma prioridade.
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Por sua vez, Virginie já entrou em contato com todos os grupos
e clientes individuais que se hospedaram em l’Hermitage em
2017, 2018 e 2019, para dizer que a casa está aberta e será
um prazer recebê-los novamente. Ao mesmo tempo, Virginie
também começou a se reconectar com todo o mundo marista
internacionalmente.
Empresas locais e de outras localizadas em uma área mais
ampla também serão contatadas muito em breve. É necessário
dar-se a conhecer e fazer novas pessoas quererem descobrir
este lugar atípico e bonito, perto de Lyon e do Parc du Pilat.
Você está planejando implementar uma iniciativa para
tornar a casa Hermitage mais sustentável?
No início de 2021, uma empresa independente realizou uma
auditoria em l’Hermitage. O resultado, muito encorajador,
indica claramente que a casa possui ativos indiscutíveis que
promovem um acolhimento de qualidade, e que será possível
estender este acolhimento a outros tipos de clientela, conforme
referido anteriormente. A renovação de qualidade realizada em
2010 permite, mais do que nunca, receber as pessoas nas
melhores condições possíveis. As instalações e o exterior são
mantidos, as salas de reuniões e os quartos são equipados de
forma funcional e regularmente renovados. O espaço exterior
é extremamente favorável e dá sentido aos vários momentos
vividos aqui em l’Hermitage.
Quais são as condições de acolhida que incentivam os
visitantes de l’Hermitage a terem uma experiência mais
enriquecedora possível?

Muito simplesmente, a qualidade da acolhida e a escuta das
necessidades das pessoas são a chave para um acolhimento
com sucesso. Essa qualidade de acolhida também depende da
atitude dos funcionários para com os clientes. Com o tempo,
com o fortalecimento da confiança, as pessoas que já vieram
sentem vontade e precisam voltar. Não se vem a l’Hermitage
por acaso. É um lugar que faz sentido, com respeito às liberdades de cada um. Experiências muito pessoais são vividas
nesses lugares, que às vezes nos ultrapassam. A dimensão
espiritual do lugar também ajuda a incutir este espírito de
serenidade e paz que muitas pessoas sentem durante a sua
passagem e que lhes faz bem.
A comunidade, Virginie e eu somos simplesmente testemunhas
de serviço e da escuta das pessoas que vêm a l’Hermitage.
Alguma experiência você viveu com alegria durante os
anos passados na casa?
A Covid-19 se “convidou” neste verão a l’Hermitage e 4 irmãos
foram infectados com o vírus. Para alguns, a situação acabou se
revelando crítica. Todos se saíram bem e foi um verdadeiro alívio
para mim, após várias semanas de preocupação e incerteza sobre seu estado de saúde. Nesse período, a gestão do dia a dia do
local era feita de forma muito simplesmente com a comunidade:
formamos uma equipe muito unida e isso foi muito gratificante.
Além deste episódio de verão, o retorno da experiência muito
positiva da maioria das pessoas que vieram a l’Hermitage foi
também uma fonte de alegria e de encorajamento para continuar
esta bela missão nesta bela casa.
Sejam bem-vindos! Teremos o maior prazer em recebê-los.

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

40.

Renúncia como Superior Geral

Os termos da aprovação das Constituições por Roma
causaram alguns problemas, uma vez que alguns
artigos estavam em contradição com os termos
aprovados nos Estatutos do Governo de 1851. Seria
necessário convocar uma segunda sessão do Capítulo
geral para discutir e proceder a eleição-ratificação do
governo do Instituto.
A segunda sessão do Capítulo geral aconteceu em
julho de 1863. Como já se tinha obtido o decreto de
aprovação, mesmo que provisório, não havia inconveniente para aceitar a renúncia do Irmão Francisco
como Superior Geral e proceder a eleição de seu
sucessor. O escolhido foi o Irmão Luis Maria.
O Irmão Francisco, ao término de seu mandato como
Superior Geral, deixou uma grande legado:
Uma Congregação legalmente reconhecida (1851).
Cinco noviciados.

O primeiro escolasticado, em la Grange-Payre.
Novas Regras Comuns (1852).
O Guia das Escolas (1853).
As Constituições e as Regras de Governo (1854).
Um voto novo – o de estabilidade (1855).
A primeira biografia do Fundador (Ir. João Batista
Furet, 1856).
Uma nova Casa geral – Saint-Genis-Laval (1853-1858).
1536 Irmãos, mais de 500 noviços e postulantes, 394
escolas, e cerca de 50.000 alunos.
A Congregação está presente em toda a França, além
de obras na Bélgica, Inglaterra, Escócia e 19 Irmãos
trabalhando na Oceania.
Obtenção do reconhecimento Pontifício.
Em síntese, o Ir. Francisco estabeleceu sólidas estruturas à Congregação.
Outros episódios
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AFRICA

WORKSHOP SOBRE O PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA

E

scolásticos do Centro Marista Internacional (MIC) em
Nairóbi, Quênia, noviços de Gana e outros Irmãos tiveram a oportunidade única de interagir online com dois
gigantes do Patrimônio Espiritual Marista: Irmãos Michael
Green e André Lanfrey. Embora os participantes estivessem
em quatro fusos horários diferentes, eles conseguiram ter
algumas horas por dia de conversas e discussões sincronizadas, de 16 a 21 de dezembro de 2021.
Nos primeiros dias, os irmãos Michael e Lanfrey discutiram
sobre o significado e a relevância da herança espiritual
marista, especificamente para os irmãos e jovens maristas
em formação inicial. Eles também resumiram algumas de
suas obras e contribuições significativas para a história e a
espiritualidade maristas.
Nos dias seguintes, o Ir. André Lanfrey fez uma palestra
sobre a espiritualidade, a estruturação inicial do Instituto Marista na década de 1850, o papel dos Irmãos Francisco e Luis
Maria naqueles primeiros anos, e a complexa relação com a
Sociedade de Maria, especialmente com os Padres Maristas.
Os participantes tiveram um debate enriquecedor com muitas
perguntas profundas dos irmãos e dos noviços.

marista. Os primeiros irmãos, a quem o irmão Seán Sammon
chamou de “companheiros maravilhosos”, são, neste sentido,
co-fundadores. Com São Marcelino Champagnat, deram
à Igreja uma forma de viver o Evangelho, a espiritualidade
marista específica.
Entre as duas apresentações, o Irmão Vincent de Paul
Kouassi, do MIC, teve uma sessão sobre a singularidade
como Irmãos em uma Sociedade de Maria que queria reduzir
a Missão Marista a homens que só existiam para servir
ao sacerdote da Sociedade. Usando uma carta de Collin a
Champagnat, escrita em fevereiro de 1839, e alguns outros
documentos, ele demonstrou que Champagnat queria que os
Irmãos tivessem sua própria missão de conduzir os jovens a
Cristo por meio da educação e de muitas outras maneiras.
No final do workshop, todos expressaram sua gratidão aos
apresentadores e expressaram o desejo de mais sessões
online tão enriquecedoras. “Asanteni sana” aos irmãos
Mike e Lanfrey, porque uma sessão sobre o Patrimônio
Espiritual sempre fará com que você se sinta um pouco
mais marista.
Assista aqui os vídeos dos dois encontros:

Em seguida, o Ir. Michael Green fez uma apresentação sobre
a importância da geração fundadora de irmãos que ajudaram
Champagnat a moldar o que hoje se chama espiritualidade
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Sessão com o Ir. Michael_Green
Sessão com o Ir. André Lanfrey
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EAST ASIA

IR. ALLAN JOPSON DE CASTRO NOMEADO PROVINCIAL

O

Superior-Geral e seu Conselho,
após estudar a consulta feita aos
Irmãos da Província, nomearam
o Irmão Allan Jopson De Castro como
o novo Provincial de East Asia por um
período de três anos. Ele iniciará seu
mandato como Provincial em 21 de
abril de 2022, na abertura do Capítulo
Provincial a ser realizado de 21 a 24 de
abril de 2022.
O Ir. Ernesto, em sua carta enviada à
Província em 23 de dezembro de 2021,
agradeceu ao Ir. Allan por sua generosidade em aceitar este serviço de liderança. O Superior-Geral também agradeceu
ao atual Provincial, Irmão Dominador
Aquino, pelos anos de serviço prestado ao Instituto, acompanhando as diferentes situações da Província.
A experiência do Ir. Allan como irmão nas diferentes missões
que lhe foram confiadas, sua experiência de interculturalidade

e internacionalidade em Notre-Dame de l’Hermitage, França, durante sete anos, seu atual serviço como membro do
Conselho Provincial, como Vice-Provincial e como presidente
da Comissão das Missões de East Asia, servirão de base no
acompanhamento da vida e missão maristas na Província.

Ir. Allan De Castro
O Ir. Allan nasceu em 2 de maio de 1977 em Dadiangas, General Santos City, Filipinas. Seus pais, Arturo Torino De Castro e
Maria Fe Agravante Jopson De Castro, frequentaram o Colégio Marista Notre Dame de Dadiangas, onde concluíram seus estudos
superiores.
O Ir. Allan terminou sua educação básica na cidade de General Santos, ou seja, o ensino fundamental, em 1990, na Escola
Pública Elementar Balite e o ensino médio, em 1994, na Escola Marista Notre Dame do Departamento de Ensino Médio do Colégio
Dadiangas, campus de Lagao.
Ele seguiu sua vocação marista depois do ensino médio, entrando no aspirantado em 1994. Entrou no noviciado em 1997 e fez
a primeira profissão em 1999. Fez o escolasticado no MACAP de 1999 a 2002 e fez os votos perpétuos no Instituto Marista em
2006.
Como irmão marista, o Ir. Allan foi designado para várias missões. Em 2002, foi professor de educação religiosa na Escola Secundária Notre Dame de Cotabato. Em 2003, foi educador de crianças de rua na Marcellin Homes Incorporated, General Santos
City. De 2003 a 2005, foi enviado em uma missão a uma escola marista entre os Muçulmanos chamada Notre Dame of Jolo High
School Kasulutan, em Sulu, como professor do ensino médio. Depois, de 2005 a 2009, foi professor de religião no ensino médio e
responsável pela disciplina na Marikina Marist School.
Respondendo ao convite do então Superior-Geral, Ir. Seán Sammon, o Ir. Allan aceitou juntar-se à Comunidade Marista intercultural e mista em Notre-Dame de l’Hermitage, França, de 2009 a 2016. Regressando às Filipinas, em 2016, tornou-se responsável
pela pastoral universitária na Universidade Notre Dame de Marbel, até 2019. Além disso, foi diretor da Escola Notre Dame de
Cotabato, de 2019 a 2020, e da Escola Marista de Marikina, de 2020-2022.
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CRUZ DEL SUR

VII CAPÍTULO DA PROVÍNCIA

A

Província Cruz del Sur realizou o seu VII Capítulo Provincial de 20 a 23 de dezembro de
2021. O encontro contou com a participação
de 21 irmãos capitulares e 8 leigos, provenientes dos
três países onde a Província desenvolve sua missão
marista: Argentina, Uruguai e Paraguai. Estiveram
também presentes, da Administração Geral, os Irmãos
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário-Geral, e Óscar Martín,
Conselheiro-Geral.
O Ir. Raúl Schönfeld iniciou o segundo mandato como Provincial. Para acompanhá-lo em sua missão, os capitulares elegeram os Irmãos que formarão, durante os próximos três anos,
o Conselho Provincial: José Kuhm, Domingo Jiménez, Horacio
Magaldi, Alberto Aparicio e Marcelo De Brito.
Refletindo sobre o momento particular que se vive hoje e
pensando nas futuras perspectivas para a Província, o Ir. Raúl
assim se exprimiu: “Quase nada é como era. Portanto, mais do
que reconstruir, precisamos de uma nova visão, precisamos de
uma certa ruptura com a história que nos precedeu, precisamos de uma liberdade vivida a partir de nosso carisma para
que as respostas originais surjam dali. Deixemos o Espírito
repensar-nos, transformar-nos…”
Os apelos mais significativos para a caminhada da Província,
que nasceram nos dias de reflexão, podem ser resumidos
nesses seis pontos:
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•
•
•
•

Reavivar a espiritualidad marista;
Generar momentos y acciones que favorezcan el diálogo;
Desplegar la pedagogía del cuidado;
Ser hermanos que despliegan su humanidad en comunidad;
• Abrir los brazos a los nuevos desafíos;
• Recuperar la pasión por lo comunitario.
A missão para a Unidade Administrativa, no final, ficou assim
redigida:
“Nós, Maristas de Champagnat, sentimo-nos chamados
a humanizar nossos laços e a viver uma espiritualidade
de cuidado para sermos comunidades apaixonadas por
acompanhar crianças, adolescentes e jovens.”
Outros recursos, como vídeos, fotos e crônicas detalhadas,
estão disponíveis, em espanhol, nesse link.
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mundo marista
FRANÇA: A COMUNIDADE DE N.D. DE
L’HERMITAGE CELEBRA 205 ANOS DO
INSTITUTO

ESPANHA: CAPÍTULO PROVINCIAL DE
COMPOSTELA

MADAGASCAR: CELEBRAÇÃO DOS 205 ANOS DO COREIA DO SUL: PEREGRINAGEM DA IMAGEM DA
INSTITUTO MARISTA
BOA MÃE

ESPANHA: CAPÍTULO PROVÍNCIA IBÉRICA

MÉXICO: COLEGIO MÉXICO BACHILLERATO –
ORIZABA

FILIPINAS

FRATERNOS DO MCHFM RENOVAM SEU COMPROMISSO
E É RECONHECIDO O GRUPO AMIGOS DE MARCELINO

O

s membros do Movimento Champagnat da Família Marista de East Asia renovaram publicamente seu compromisso em 02 de janeiro de 2022, por ocasião do 205º
Aniversário da Fundação do Instituto Marista. Alguns deles
estiveram presentes fisicamente, na Casa Provincial, e outros
participaram de maneira virtual, especialmente de Marikina e
Kidapawan, via Zoom.
Os membros renovaram seu compromisso de seguir Jesus, do
jeito de Maria, e de crescer na consciência de encontrar Deus
na vida cotidiana, de viver o espírito de família, em harmonia
com a família de Nazaré, e de ser evangelizadores do mundo
graças ao testemunho nas respectivas famílias, comunidades e
ambiente, entre os jovens e na Igreja.
Amigos de Marcelino
Também no mesmo evento, os Amigos de Marcelino (Friends
of Marcellin) foram reconhecidos e recebidos pelo Provincial, Ir.
Ador Santiago.

Os Amigos de Marcelino são um grupo organizado composto
por pessoas que querem conhecer mais o carisma de São
Marcelino Champagnat e desejam vivê-lo; estão apaixonados
por Maria e têm o zelo apostólico de servir à humanidade.
34 pessoas, a segunda turma, realizaram as sessões mensais
de formação, de agosto de 2021 até dezembro de 2021. Entre
eles, 8 provêm da Universidade Notre Dame de Dadiangas, 20
da Universidade Notre Dame de Cotabato e 5 da Universidade
Notre Dame de Marbel.
5 I JANEIRO I 2022
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ÁFRICA OCIDENTAL

PROVÍNCIA PROMOVE FORMAÇÃO
SOBRE A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS

A

Província Marista da África Ocidental organizou um
seminário sobre a Proteção da Criança numa perspectiva africana no dia 10 de dezembro de 2021, na Casa
Provincial em Acra, no Gana. O seminário foi conduzido pela
Dra. Nora Nonterah. A Comissão Provincial proporcionou que
os Irmãos de outros países pudessem acompanhar o seminário
via Zoom.
Na sua apresentação, a Dra. Nora Nonterah identificou e
explicou as várias formas de abuso sofridas pelas crianças na
África. Ela assinalou que alguns dos abusos são frequentemente considerados tabu, daí a tendência para proteger a relação
entre as famílias e as comunidades envolvidas às custas da
vítima. Para que as crianças tenham um ambiente seguro,
salientou a necessidade de educação sexual nas escolas, a
necessidade de desenvolver políticas para salvaguardar as
crianças e promoção de outras atitudes fundamentais: formação, abertura, diálogo e, acima de tudo, cooperação com

as autoridades locais sempre que haja um caso de abuso de
crianças.
A Dr. Nonterah atribuiu alguns abusos a uma má interpretação
teológica do sofrimento, que na maioria dos casos encobrem
tais crimes. Na sua opinião, o sofrimento de Jesus na cruz
buscou nos libertar da opressão e da injustiça, da crueldade
e da dor. Ele acrescentou que “não devemos sofrer por Deus:
Ele sofreu conosco, para nos libertar”. Deixou claro que não
é possível pedir às vítimas que unam seus sofrimentos com
aquilo que passou Jesus.
Concluindo, observou que muitas pessoas pensam, de maneira
errada, que o abuso de crianças não é um problema na África,
dadas as tradições e culturas locais. Apelou aos participantes
para serem defensores dos direitos da criança e para estarem
na vanguarda da proteção e salvaguarda dos direitos da criança. Ela encorajou os irmãos, acima de tudo, a mostrarem bom
cuidado pastoral com as crianças que lhes foram confiadas.

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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