
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Ano XIV - Número 720 | 16 de MARÇO de 2022
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Durante a segunda semana da Conferência Geral, que 
começou no dia 8 de março, os participantes seguiram 
refletindo sobreas áreas apontadas pelos capitulares 

aonde os apelos do Capítulo têm implicações concretas na vida 
marista, especialmente “nossa missão”, na segunda-feira, e 
“uso dos bens”, na terça. Na segunda-feira a Conferência contou 
com a presença dos Secretariados de Educação e Evangelização 
e de Solidariedade. No mesmo dia, na parte da tarde, o Ir. Juan 
Miguel Anaya tratou de temas canônicos. Os trabalhos da terça-

-feira foram coordenados pelo Economato Geral, com os Irmãos 
Jorge Gaio e Goyo.
Tendo concluído os trabalhos das 5 áreas, o Conselho Geral, a 
partir de quarta-feira, propõe reflexões e diálogo sobre a Família 
Global, destacando a busca de linhas para o futuro da vida e 
missão maristas.
A X Conferência Geral terminará no dia 25 de março. Nesse link 
se encontram outros detalhes do encontro, que se realiza na 
Casa Geral

OLHAR ALÉM... CONFERÊNCIA GERAL

https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/ 
https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/


16 I MARÇO I 2022

notícias maristas 720

2

HOLANDA

UM NOVO FUTURO PARA A CASA MARISTA DE NIJMEGEN

5 de março foi um grande dia na casa dos Irmãos Maristas em 
Westerhelling, nos arredores de Nijmegen, na Holanda. É um 
centro que promove atividades para ajudar os jovens adultos 
a viver uma vida com profundidade. Durante o encontro, as 
atividades dos irmãos foram entregues a uma nova equipe 
administrativa.

Jola van Dijk falou em nome da diretoria da fundação Stichting 
Leerhuis Westerhelling sobre as decisões políticas tomadas no 
ano passado para chegar a um modelo de gestão e organiza-
ção de uma maneira simples.

A cooperação entre a Fundação e a Casa será fundamental 
nos próximos anos, com os membros da diretoria da fundação 
seguindo enfaticamente as tendências e desenvolvimentos 
sociais entre os jovens adultos e considerando os laços rele-
vantes.

O Ir. Robert Thunus, presidente do Conselho da Casa dos 
Irmãos Maristas da Holanda e Provincial da Europa Centro-
-Oeste, falou sobre os desenvolvimentos na Província e sobre a 
nova entidade legal ‘Marist Brothers International” que também 
estará localizada em Westerhelling, Nijmegen.

A elaboração deste projeto tomará forma nos próximos meses. 
Será uma nova organização, iniciada com uma Assembleia Ge-
ral, para continuar a missão dos irmãos na medida do possível 
e para assegurar o funcionamento administrativo dos projetos, 
entre outros, a “Europa para o futuro”.

É um novo momento para todos os interessados. O Ir. 
Jacques Scholte, representando os Irmãos da Casa Marista 
na Holanda, confirmou a nomeação de Conny Stuart como 
Delegado para a Identidade das Atividades Maristas, e Ineke 
Tacq como Delegado para a Política e Gestão das Atividades 
Maristas.

Conny Stuart destacou: “Sou grato pela confiança recebida e 
pelo grande desafio. Com nossa nomeação, os irmãos sinali-
zam a importância da boa administração e dão forma inovadora 
ao desejo profundo de continuar nossas atividades no espírito 
de nossa espiritualidade marista, viver com profundidade.

Delegados e facilitadores se uniram para acender as velas e 
expressar sua confiança em um novo tempo. Ineke Tacq desta-
cou o núcleo de todas as atividades de Westerhelling: “Acredi-
tamos que a vida é um presente no qual você é convidado a se 
conectar consigo mesmo a partir de um nível mais profundo. 
O silêncio, a simplicidade e o cuidado são maneiras de fazer 
isso”.

A nova administração da Westerhelling assume o trabalho 
diário dos irmãos. Liderar as atividades, atender e gerenciar a 
direção para o presente e futuro. Esta grande mudança na vida 
institucional na Holanda é uma contribuição para a continuida-
de mundial das atividades maristas a longo prazo.

O Ir. Jacques Scholte disse estar “certo de que podemos 
vislumbrar o futuro de uma nova maneira”.

https://champagnat.org/pt/um-novo-futuro-para-a-casa-marista-de-nijmegen/
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PERU

COLÉGIO SAN JOSÉ OBRERO
CELEBRA 50 ANOS DE SERVIÇO
AOS NECESSITADOS

O Colégio San José Obrero em Sullana, Peru, que acolhe crianças cegas e estudantes 
de origem pobre, celebra este ano seu 50º aniversário.  Há cinco décadas, em 21 
de março de 1972, a escola San José Obrero nasceu em uma localidade pobre de 

Piura: uma obra estatal promovida pelos Irmãos Maristas do Peru, que, naquela época, 
previam a necessidade de uma escola que atendesse às aspirações de Marcelino Cham-
pagnat: “todas as crianças e jovens, especialmente os mais necessitados”.
Embora a escola tenha nascido nos anos 70 para servir os mais necessitados, foi em 2007 
que nasceu a “Aula Montagne”, que abriu suas portas para crianças cegas.
“Da ‘Aula Montagne’, continuam a fluir brilhos de luz, transformados em palavras por sinais 
ou sons de crianças que não ouvem, que não veem, mas sentem no colégio a segurança, a 
alegria, a felicidade, a emoção, o sorriso, a ajuda, a confiança, o encorajamento, a escuta, 
a amizade, o abraço, a partilha…; estas são suas expressões emocionais derivadas do 
contato com seus companheiros e professores”, diz o Irmão Bernardino Pascual Juárez, 
falando das bodas de ouro da escola.
Desde 2013, a escola primária e secundária também atende a crianças com diferentes 
deficiências, tais como deficiências motoras, auditivas, visuais, síndrome de Down, dificul-
dades intelectuais e de aprendizagem. Por suas extraordinárias realizações pedagógicas e 
práticas educacionais inclusivas, o Ministério da Educação peruano concedeu à Escola San 
José Obrero (Irmãos Maristas-Sullana) o reconhecimento “ESCUELAS VALORA” 2017.

Olhos e ouvidos abertos
“O Espírito de Deus dá dons àqueles que estão próximos dEle. O colégio San José Obrero 
recebeu o dom de ser os Olhos e Orelhas Abertos daqueles que os têm fechados involunta-
riamente. Se houve um grande presente para o Colégio São José Obrero, em seus 50 anos 
de vida, foi, sem dúvida, revelar que, na família colegial, como no Evangelho, os cegos 
podem ver e os surdos podem ouvir”, diz o Ir. Bernardino, que acompanha e serve essas 
crianças de São José Obrero há quinze anos.
Você pode ler o testemunho completo do Irmão Bernardino Pascual Juárez neste link: 
https://satelite.maristasperu.pe/category/san-jose-obrero/
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s Santa María de loS andeS
Em 11 de março, foi realizada na Bo-
lívia o primeiro seminário virtual sobre 
Interioridade para diretores, professores 
do ensino fundamental, responsáveis 
pela orientação e tutoria, catequistas 
e delegados de evangelização das se-
guintes unidades educacionais: Marista 
Primaria de San José de Chiquitos, 
Gabriel René Moreno de Comarapa, 
Marcelino Champagnat 1 e 2 de Santa 
Cruz e María de los Andes de Cocha-
bamba. O seminário foi moderado por 
Gerardo Accastello.

Cruz del Sur
O Colégio Sagrado Corazón (chama-
do hoje “Champagnat”), na Argenti-
na, completou 95 anos de presença 
na cidade de São Francisco, Provín-
cia de Córdoba. Os Irmãos Maristas 
assumiram a direção desta escola 
a pedido do Pe. Carlos Borello. A 
escola abriu suas portas em 7 de 
março de 1927 e se localizava, na-
quela época, na casa do fundador da 
cidade, Bernardo Iturraspe.  Embora 
tenha começado como uma escola 
para meninos, agora a escola acolhe 
todos e sua oferta educacional inclui 
todos os níveis.

l’HerMitage
Como parte da Rede Escolar Marista da 
Província de L’Hermitage, os diretores 
dos colégios maristas da França rece-
beram o certificado de Nível 1 «Keeping 
Children Safe» (KCS), que visa garantir 
a segurança das crianças em ambien-
tes maristas.

diStrito do PaCífiCo
14 jovens participaram no dia 5 de 
março de um encontro de jovens 
em Mulivai, Samoa. Os objetivos do 
encontro foram formar os participantes 
sobre a história marista e refletir e 
celebrar a vocação marista. Entre os 
participantes, 4 eram professores do 
colégio marista.

https://satelite.maristasperu.pe/category/san-jose-obrero/
https://champagnat.org/pt/colegio-san-jose-obrero-celebra-50-anos-de-servico-aos-necessitados/
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De 21 a 26 de fevereiro, 
irmãos e leigos do Comi-
tê Regional Arco Norte 

tiveram a oportunidade de se 
encontrar pessoalmente na Quin-
ta Soledad, na Cidade do México, 
após dois anos de trabalho 
virtual. Sem dúvida, estar junto 
pessoalmente criou um espíri-
to necessário para os dias de 
trabalho que aconteceram para a 
integração do Comitê, a revisão e 
organização do trabalho realizado 
e os próximos passos para conti-
nuar a visão de “caminhar como 
uma Família Global” do Instituto.

O dia da chegada contou com 
a presença do Ir. Luis Felipe 
González, Provincial da Provín-
cia sede (México Central), que 
agradeceu a cada participante 
a disponibilidade de viajar para 
este importante encontro para 
a Região e os recebeu em sua 
casa.

Na manhã seguinte, a sessão começou com uma mensagem 
virtual dos Irmãos João Carlos do Prado e Ken McDonald, 
bem como do Coordenador da Região, Ir. Hipólito Pérez 
(América Central), que os convidaram a se deixar iluminar 
com apelos do Capítulo Geral para orientar as ações regio-
nais a serem definidas, sempre com foco na missão, para 
chegar às meninas, aos meninos e aos jovens nas margens 
do mundo, como Família Global. Durante o resto do dia, os 
participantes se reconheceram não apenas como maristas, 
mas como pessoas com gostos e histórias de vida que, 
juntamente com suas experiências dentro de suas Províncias, 
deveriam criar sinergia para definir o contínuo caminhar da 
Região.

Durante a semana, foram feitas reflexões e revisões exaus-
tivas do trabalho realizado a partir do Fórum Regional de 
outubro de 2020, para visualizar como ele respondeu ao XXII 
Capítulo Geral e gerar as estratégias pertinentes para torná-lo 
realidade. As conquistas e desafios de cada uma das equipes 
regionais também foram compartilhados, sua organização foi 

discernida e ajustes importantes foram feitos nas diretrizes 
da região, desde a Assembleia até as Coordenações.

Com a pergunta “Como é a Região que sonhamos?”, refletiu-
-se muito sobre a realidade não só da Região, mas de cada 
uma das Províncias e Unidade Administrativa que a com-
põem, e como essa riqueza multicultural com três diferentes 
idiomas é uma força, mas ao mesmo tempo um desafio para 
ter um Planejamento Estratégico adequado e contundente até 
2026. Os próximos passos serão dados na Assembleia Geral, 
em Roma, na qual o Irmão Rodrigo, como Secretário Execu-
tivo, apresentará os frutos dessa reunião perante o Conselho 
Regional, formado pelos Provinciais e Superiores de Distrito 
de todas as unidades administrativas do Arco Norte.

Durante a semana, o Comitê Regional do Arco Norte foi 
convidado à Comunidade Marista de Acoxpa, na Cidade do 
México, dirigida pelo Irmão Juan Montúfar. Também visitou o 
estado de Puebla para um momento de convivência e união, 
em um dos lugares mais ricos em história, arte e cultura de 
México.

ARCO NORTE

REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL

https://arconorte.org/
https://maristas.edu.mx/
https://champagnat.org/pt/reuniao-do-comite-regional-do-arco-norte/
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ZÂMBIA: ST. MARCELLIN’S SKILLS TRAINING 
CENTRE EM CHIBULUMA

BRASIL: MARISTAS NA ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS

FRANÇA: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

ESPANHA: RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO 
DAS OBRAS EDUCATIVAS DO MEDITERRANEA

QUÊNIA: IR. NORBERT VISITA O MIC

mundo marista

URUGUAI: COLÉGIO – MARISTAS SAN LUIS

COMPOSTELA

DIRETORES DOS COLÉGIOS CONHECEM
A REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

Todos os diretores das escolas da Província Marista de 
Compostela se reuniram no dia 4 de março e tiveram 
a oportunidade de conhecer mais sobre a Rede Global 

Marista de Escolas. O Ir. Carlos Alberto Rojas, Diretor do Se-
cretariado de Educação e Evangelização do Instituto, aproveitou 
o convite para apresentar o projeto no encontro realizado em 
León. A imagem conjunta mostra a união de todos neste proje-
to que une cerca de 600 escolas maristas em 80 países.
O Ir. Carlos Alberto Rojas lembrou que o germe deste projeto 
está no chamado do último Capítulo Geral que pede para “ca-
minhar como família global” e para construir redes de missão 
marista. Desde 2017, foram feitos progressos em diferentes 
direções e esta Rede está começando a se consolidar como 
um ponto de encontro para todos.
A Rede oferece um espaço para que toda a comunidade 
escolar marista tenha a oportunidade de se reunir globalmente 
e promover atividades de interesse, que promovem qualidade 
educacional, conexão, intercâmbio, inovação e tecnologia, 
evangelização e transformação social. Caminhando juntos, 

somos mais de 70.000 educadores a serviço das crianças, 
adolescentes e jovens.
Atividades simples como a colocação do mapa global em nos-
sa escola podem ajudam a conhecer e se beneficiar gradual-
mente deste projeto.

Fotos do encontro

https://maristascompostela.org/pt/
https://maristascompostela.org/pt/
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-mapa/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-mapa/
https://photos.app.goo.gl/7s9WoG21UWnKXa7y5
https://champagnat.org/pt/diretores-dos-colegios-de-compostela-conhecem-a-rede-global-marista-de-escolas/
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Em vista da criação da nova 
Província Estrela do Mar, 
no final do ano, o Grupo de 

Trabalho “Vida Marista Comparti-
lhada: Irmãos e Leigos Maristas” 
se reuniu virtualmente no dia 23 
de fevereiro para refletir motivado 
por uma pergunta muito emble-
mática: “De quem é esta Nova 
Província?”.
O Grupo deu um passo significa-
tivo na caminhada e contou com 
a participação de 30 maristas 
dos dez países que farão parte da 
Nova Província, que compreenderá 
a atual Província da Austrália e o 
Distrito do Pacífico. Esta iniciativa 
foi um encontro on-line de 90 minutos que teve como título 
“Encontros da Oceania – Viver e Compartilhar nossa Vida 
Marista Champagnat”.
Esta primeira reunião explorou questões que ajudarão a 
definir direções para a vida e missão maristas compartilha-
das na nova província, incluindo discernimento em torno da 
identidade marista, formação, compromisso vocacional e 
corresponsabilidade.
O tema central do encontro foi viver e compartilhar a Vida 
Marista de Champagnat: construindo relações, pontes e 
laços. E entre os temas discutidos estiveram o Fórum Interna-
cional sobre a vocação laical marista, a linguagem marista e 
o discernimento sobre o conceito de “vida marista”.
Os destaques deste primeiro encontro com o tema “acolher, 
cuidar, viver e Compartilhar nossa Vocação” foram a inclu-
são, o abraço, a apreciação e o respeito de várias culturas e 
a oportunidade de começar a remar a waka (canoa), juntos, 

em águas desconhecidas. Os participantes ficaram felizes em 
se conhecer e partiram com um senso de positividade, paz e 
entusiasmo em vista da próxima reunião, quando começarão 
a explorar a vocação marista.
“Estamos nos valendo da riqueza cultural dos lugares de 
nossas origens e da herança marista enquanto caminha-
mos juntos para trazer nova vida à nossa missão marista 
aqui na região da Oceania. Nosso sonho e compromisso é 
que esta seja uma missão onde tanto irmãos como leigos 
maristas sejam chamados e igualmente corresponsáveis. 
Que Maria, nossa Boa Mãe, e São Marcelino continuem a 
interceder por nós enquanto nos unimos a esta animada 
dança de amor e vida nova na Nova Província”, disse Na-
than Ahearne, responsável da equipe de formação Missão 
e Vida.
As próximas três reuniões estão agendadas on-line para 30 
de março, 28 de abril e 29 de abril.

OCEANIA

EM DIREÇÃO À NOVA PROVÍNCIA “ESTRELA DO MAR

A nova Província
A nova Província será inaugurada em 8 de dezembro de 2022, durante o primeiro Capítulo, que se realizará em Mittagong, Aus-
trália, de 8 a 15 de dezembro de 2022.
Em 10 de maio de 2021, Ir. Ernesto, Superior-Geral, comunicou aos Irmãos da Província da Austrália e do Distrito do Pacífico que, 
a partir de 8 de dezembro de 2022, as duas Unidades Administrativas serão os Irmãos Maristas da Província Estrela do Mar. A 
nova Província será formada por dez países, com presença marista total no continente da Oceania.
A Província da Austrália e o Distrito do Pacífico estão agora passando para o próxima etapa de preparação para o estabelecimento 
da Província Estrela do Mar. Isso envolve uma série de 11 grupos de trabalho que investigam questões que precisam ser aborda-
das ao formarem a nova Província. Os grupos de trabalho fornecerão um relatório provisório no final de agosto de 2021. Os rela-
tórios provisórios darão uma indicação do Escopo do Trabalho para cada grupo e o cronograma indicativo para a sua conclusão.

https://champagnat.org/pt/em-direcao-a-nova-provincia-estrela-do-mar-2/
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Vinte Leigos Maristas 
e onze Irmãos Ma-
ristas que compu-

nham os Coordenadores 
dos Leigos Maristas em 
suas várias Fraternidades 
da Nigéria estiveram reu-
nidos no 24 de fevereiro 
de 2022, no Centro de 
Formação Marista de 
Orlu. O objetivo do encon-
tro foi dar continuidade à 
reflexão sobre o processo 
em andamento do Fórum 
Internacional sobre a 
Vocação dos Leigos 
Maristas.

O Superior Provincial, fr. 
Vincent Abadom, repre-
sentado pelo Secretário Provincial, Ir. Nnodu Onwutalu, em 
seu discurso de abertura, admoestou os Irmãos e Leigos sobre 
a Vida, o Espírito e o Carisma Maristas. Ele exortou a todos a 
viver a vida de São Marcelino Champagnat a qualquer hora e 
em qualquer lugar. Ele reiterou que o Carisma não é apenas 
para os Irmãos Maristas. Ele enfatizou que devemos ver a 
partilha do Carisma como um dom de Deus para a Igreja. Ir. 
Nnodu lembrou que a vocação dos leigos maristas não é uma 
sociedade piedosa, mas deve ser vista como uma vocação 
com compromisso. Ele deixou claro que a Província está muito 
interessada na vocação dos leigos maristas.

Durante o encontro, os Irmãos coordenadores de várias frater-
nidades apresentaram um amplo relatório do programa de ati-
vidades e de como estão animando os leigos maristas em seus 
diversos centros/fraternidades. Todos os Irmãos coordenadores 
que falaram destacaram a importância do leigo marista e 
testemunharam a necessidade de abraçar a vocação do leigo 
marista com santidade, desde o nível familiar até o nível social. 
Eles também enfatizaram o desenvolvimento da Missão Marista 
desde a base e pediram a todos que continuem mostrando 
disposição para realizar a Missão Marista através da vivência 
de nossa espiritualidade, ensinando o catecismo aos jovens 
que recebem os sacramentos da eucaristia e da confirmação, 
algo que os leigos Maristas estão fazendo agora.

O representante provincial dos Leigos Maristas, Sr. Rufus Ozoh, 
elogiou os Irmãos pelo importante papel que desempenham na 
promoção da vocação dos Leigos Maristas. E, por sua vez, a 
Sra. Julie Agbazuo, leiga marista, apresentou ao grupo um am-
plo relatório sobre a missão leiga marista, tanto nas escolas/
fraternidades, como nos âmbitos provinciais.

O Coordenador Provincial e animador dos Leigos Maristas, Ir. 
Iwu Elias Odinaka, agradeceu a todos e deu detalhes sobre o 
Fórum Internacional para a vocação dos leigos maristas. Lem-
brou ao grupo o lema do Fórum, que é “Acolher, nutrir, viver e 
compartilhar nossa vocação”, e reiterou que o Fórum Interna-
cional para a Vocação dos Leigos Maristas será um processo 
de diálogo e discernimento ao qual todas as Unidades Adminis-
trativas estão convidadas, e que se estenderá por quatro anos.

Após a apresentação do coordenador provincial e animador dos 
Leigos Maristas, as questões expressas em quatro objetivos 
foram distribuídas a dezesseis Fraternidades para posterior 
discussão, diálogo, partilha e discernimento. O grupo se 
reunirá novamente de 1 a 3 de abril de 2022 no mesmo local 
(Centro de Formação Marista, Orlu, Estado de Imo, Nigéria) 
para resumir todas as visões dos leigos maristas de diferentes 
fraternidades e apresentar respostas unificadas e definitivas.

NIGÉRIA

LEIGOS MARISTAS REFLETEM DURANTE O FÓRUM 
INTERNACIONAL PARA A VOCAÇÃO DOS LEIGOS MARISTAS

https://champagnat.org/pt/leigos-maristas-da-nigeria-refletem-durante-o-forum-internacional-para-a-vocacao-dos-leigos-maristas/
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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

O Irmão Francisco meditava frequentemente em São 
José. Via São José como modelo de autoridade e obe-
diência em Nazaré: Quem pode compreender a perfei-
ção de Maria e José ao mandar em Jesus? Em suas 
notas de retiro encontramos várias orações a São José. 
Durante sua doença em 1844, ele escreveu: “São José, 
nosso querido padroeiro e poderoso protetor, me so-
correu de forma maravilhosa”. Ele cita Madre Rivière, 
fundadora das Irmãs de Bourg-Saint-Andéol, que pro-
punha São José como modelo para suas comunidades: 
“Comportem-se com seus alunos como São José com 
o Menino Jesus”. “Coloquem-se, continua o Irmão, sob 
a proteção do glorioso São José. Este grande santo, 
testemunha e guardião da virgindade de Maria, e que 
praticou essa santa virtude em grau heroico, protege 
admiravelmente aqueles que a ele se dirigem para se 
proteger da morte da alma e não manchar o santo lírio 
da inocência”.
Ele o propõe como modelo: modelo de vida de oração 
e recolhimento, e patrono das almas de vida interior. 
Também um modelo, como a Sagrada Família, de 
trabalho manual, tão importante na vida do Irmão 
Francisco. “Para honrar a vida obscura e laboriosa da 
Sagrada Família, os Irmãos e noviços são empregados 
na cozinha, no jardim e em outros trabalhos manuais 
para a limpeza da casa e o serviço da comunidade. 
Eles devem se considerar felizes ao se parecerem mais 
como Jesus, Maria e José”.
Como Santa Teresa de Ávila convida os Irmãos que se sentem espiritualmente abandonados a recorrerem a ele: 
“Quem se encontrar sem um diretor que o guie pelos caminhos da oração, tome São José como guia; muito em 
breve conhecerá os meios verdadeiros e seguros de chegar ao fim que pretende”.
Durante sua estada em Roma, sente-se feliz por participar da novena a São José: “É bonito ouvir proclamar, can-
tando suas ladainhas, as glórias e belezas do glorioso esposo de Maria, padroeiro dos pobres e trabalhadores, 
protetor dos doentes e dos moribundos”. Ele coloca entre as datas importantes de sua vida a festa do Patro-
cínio de São José, instituída por Pio IX em 1847, para o 3º domingo depois da Páscoa. Em um 17 de abril, festa 
do referido patrocínio, recordando vários favores, chama-o “Ecônomo da Sociedade, Médico das enfermidades 
espirituais e corporais, Patrono e Modelo de governo do Instituto”.
Em suas cartas, muitas vezes se encontra essa maneira de despedida: “Deixo-vos com o divino Jesus, à sombra 
de nossa bondosa mãe e sob a proteção de São José: aí se está tão bem...”.
Outros episódios

Irmão Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto Marista

50. São José
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