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NOTÍCIASMARISTAS

■  Os Irmãos Óscar e Ken, Conselheiros-Gerais links com a 
Região da África, estão visitando o MIC em Nairóbi, a casa de 
formação para os Irmãos de profissão temporária do conti-
nente.
■  Os irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e Josep Maria, Con-
selheiro-Geral, participam, nas Filipinas, do retiro provincial 
de East Asia, que se realiza em General Santos, de 12 a 17 
de abril.
■  Na quarta-feira, os Irmãos e leigos da Administração 

geral participaram da 5ª reunião do percurso local do Fórum 
Internacional sobre a Vocação Marista Laical.
■  A FMSI, fundação ONG da Administração Geral, promo-
ve, durante a semana, diversas atividades com o objetivo 
de incrementar uma educação de qualidade para meninas e 
meninos no Malawi, organizar oficinas para adolescentes e 
jovens na Bolívia, divulgar os projetos dos Maristas Azuis na 
Síria através dos canais de comunicação italianos e imple-
mentar um novo projeto em Bangladesh.

administração geral

Que possamos nos reconectar profundamente
com Jesus Ressuscitado

Em nossa recente Audiência com o Papa Francisco, no final da Conferência Geral, pedimos a bênção 
dele para todos os Irmãos, para os leigos comprometidos com a vida e a missão do Instituto, para 
todos os jovens de nossas obras educativas e sociais em 78 países, e suas famílias.
O Papa, entre outras coisas, nos disse: “Jesus Cristo é o Mestre da vida e da verdade, o caminho a 
seguir para chegar a ser homens e mulheres em plenitude, e o Espírito Santo é o Mestre interior que 
forma a Cristo em nós. Que vocação, que missão, Irmãos, cooperar com Cristo e com o Espírito para 
acompanhar aos jovens nesta aventura!”
Nesta Páscoa, que pos-
samos nos reconectar 
profundamente com 
Jesus Ressuscitado e ser 
capazes de responder 
com alegria e paixão aos 
desafios que enfrenta-
mos nestes novos tem-
pos em que vivemos.  
Ele nos lembra conti-
nuamente: Não tenha 
medo!  (Mt 28,10).
Feliz Páscoa para cada 
um de vocês, suas 
comunidades e suas 
famílias!

Ir. Ernesto Sánchez 
Superior-Geral
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Em março, realizou-se o encontro 
da escola de animadores maristas 
de Venezuela, com a participação de 
representantes de 6 obras maristas 
do país. Foi uma oportunidade para 
repassar os processos educativos 
para as crianças e jovens, gerando 
novos propósitos a partir das realida-
des descobertas.

arco Norte
Os ecônomos da região Arco Norte 
se reuniram, na semana passada, 
na Casa Provincial de Norandina, na 
Colômbia. Entre os temas da reunião 
estavam a integração e a apresenta-
ção dos novos ecônomos, assim como 
a revisão de projetos e o planejamento 
de direções futuras. Os ecônomos 
participantes foram os irmãos Félix 
Roldán, Canadá; Jorge Carvajal, Méxi-
co Central; Manuel Mantilla, América 
Central; Melesio Tiscareño, México 
Ocidental: Henry Sammon, Estados 
Unidos e Laurentino Albalá Medina, 
Norandina. O Ir. Goyo Linacero repre-
sentou o economato geral.

east asia
Em 7 de abril, o Setor da Coréia teve 
uma reunião via Zoom em prepara-
ção ao 6º Capítulo Provincial, que 
acontecerá na próxima semana. De-
pois de compartilhar algumas ideias 
sobre aspirações dos Irmãos, a vida 
da província e o papel e as expec-
tativas dos Irmãos, os participantes 
aproveitaram a ocasião para compar-
tilhar a própria caminhada vocacional 
e missionária. 

O Santo Padre nos convida a viver 
um tempo de sinodalidade em 
nível de Igreja universal. Este 

termo significa “caminhar juntos”. Na 
sequência deste convite, os represen-
tantes da Igreja Católica da Síria (três 
Patriarcas, 17 Bispos, representantes 
de todas as congregações religiosas 
e todas as associações caritativas da 
Síria) encontraram-se no desejo de viver 
uma dimensão particular deste caminho 
sob o tema “A Igreja, casa da Caridade, 
Sinodalidade e Coordenação”.
Esta Conferência foi realizada em 
Damasco, de 15 a 17 de março de 
2022, reunindo mais de 200 participan-
tes sírios de todas as regiões do país 
e representantes da Cúria Romana e 
ROACO (as várias organizações católicas 
internacionais para a ajuda das Igrejas 
Orientais). Participaram quatro Maristas 
Azuis.

Em seu discurso de abertura, o Cardeal 
Sandri, Prefeito do Dicastério das Igrejas 
Orientais, definiu os objetivos: Pensar, 

refletir, compartilhar e coordenar, “para 
assumir também os fardos uns dos 
outros”. Ele nos transmitiu uma mensa-
gem do Papa Francisco na qual o Santo 
Padre nos convida a ser, “por nossas 
iniciativas, um sinal tangível da caridade 
da Igreja, nutrida pelo Evangelho…”
Neste momento de grave crise econômi-
ca na Síria, era importante nos encon-
trar, compartilhar, coordenar nossas 
atividades presentes e, acima de tudo, 
tentar vislumbrar o futuro.

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia 
agrava a crise
Como se o rescaldo da guerra e as 
sanções econômicas ocidentais não 
fossem suficientes para reduzir à miséria 
e à precariedade a população síria, a 
guerra entre a Rússia e a Ucrânia veio 
agravar a escassez e a crise econômica, 
e multiplicar nossos infortúnios e nossas 
preocupações cotidianas.
De um dia para o outro, os preços 
sobem vertiginosamente. Vou dar alguns 
exemplos: Como a eletricidade ainda 

é racionada (temos eletricidade para 
2 horas por dia), a assinatura semanal 
de 1 amp de um gerador privado para 
acender 2 lâmpadas e um minifrigo-
rífico passou, em 15 dias, de 12.000 
libras sírias para 18.000 LS. Fazendo 
as contas, são 72.000 LS por mês, ou 
seja, mais de três quartos de um salário 
médio mensal.
Resignadas e sem meios, muitas 
famílias são obrigadas a permanecer no 
escuro após o pôr do sol.
Os preços dos alimentos estão subindo. 
O preço do litro de óleo vegetal subiu em 
uma semana de 13.000 para 17.000 
libras sírias.

Vivemos tempos difíceis. A luz não apon-
ta no horizonte.

Os Maristas Azuis
Como Maristas Azuis, traduzimos em 
nossas atividades cotidianas a men-
sagem que o Santo Padre dirigiu aos 
participantes da Conferência de Damas-
co, ao recordar a imagem usada por São 

Paulo, em sua carta aos Coríntios, dos 
membros da Igreja formando um só cor-
po: “Entre os membros deste corpo há os 
da escuta, da partilha de amor, do apoio 
recíproco e, sobretudo, uma consciência 
do papel que cada um é chamado a 
desempenhar”.
Continuamos nosso programa de distri-
buição de cesta básica alimentar mensal 
para mais de 850 das famílias mais po-
bres. Não podemos nos dar a permissão 
de pará-lo, dada a extrema pobreza que 
encontramos todos os dias.                                        

O projeto “Pão partilhado” continua 
a oferecer diariamente uma refeição 
quente a 210 pessoas com mais de 80 
anos que vivem sozinhas. São pessoas 
que muitas vezes vivem em grande 
solidão e pobreza extrema. Vemos o 
quanto essas pessoas precisam de uma 
presença terna e afetuosa; quanto elas 
precisam conversar e contar algo para 
os outros… Para isso, e como parte da 
formação de todos os nossos voluntários 
maristas e por ocasião da Quaresma, 
oferecemos a eles a oportunidade de 
conhecer esses idosos. Dois a dois, eles 
os visitavam para vivenciar um momento 
de escuta e partilha. Muitos pedem para 
eles voltarem….
Para além da refeição quente diária, 
optamos por pagar 1 ampere para todos 
aqueles que estão sem eletricidade.
As crianças dos projetos educativos 
“Quero aprender” e “Aprender a crescer” 
puderam comemorar o Dia das Mães no 
dia 21 de março. Elas não faziam isso 
há 2 anos por causa da pandemia da 
Covid-19.

Os projetos “desenvolvimento da mulher” 
e “corte e costura” concluíram sua for-
mação. Mais de 60 mulheres fizeram os 
cursos. Outras mulheres se beneficiarão 
das próximas sessões que começarão 
nestes dias.
O projeto médico continua a trazer alívio 
a muitos pacientes. Esse é um dos pro-
jetos pensados   que devemos continuar, 
dado o custo exorbitante dos tratamentos 

e dos medicamentos atualmente na Síria.
Estamos descobrindo cada vez mais 
violência em nossas crianças e adoles-
centes. O projeto de apoio psicológico 
“Seeds” dá uma resposta educativa 
a esta explosão de violência (verbal e 
gestual), com apoio muitas vezes perso-
nalizado.
Acreditamos profundamente que a 
melhor maneira de ajudar os nossos 
concidadãos e os nossos correligionários 
a sobreviver e a olhar para o futuro com 
um pouco de serenidade é permitir-lhes 
ter um emprego e um meio de subsistên-
cia para serem independentes da ajuda 
de assistência prestada por ONGs. É por 
isso que continuamos nosso programa 
MIT (formar adultos em várias habilida-
des e ensinando-os a gerenciar seus 
projetos). Nosso programa de microproje-
tos financia seus projetos e os acompan-
ha por três anos. E nosso programa de 
formação profissional permite que outros 
adultos aprendam um ofício em 2 anos, 
sendo aprendizes de um profissional.

Caminhar juntos
Em nossos diversos projetos, nós, 
Maristas Azuis, não damos esmolas nem 
fazemos caridade. “Caminhar juntos” em 
um processo de solidariedade foi nosso 
carisma desde o início.
Caminhar junto também significa viver 
com outras pessoas que não compar-
tilham minhas crenças religiosas ou 
culturais. É procurar resolver nossas 
diferenças por meios pacíficos.
Caminhar juntos é uma escolha de vida. 
E como diz a canção de Jean Claude 
Giannada:
“Basta uma lágrima para o mundo 
chorar, uma única música para fazê-lo 
dançar, uma mão na minha mão para 
começar a roda e, se somos dois, por 
que não milhares?
Venha, abra sua porta, saia do fundo de 
você, venha, o que você carrega pode 
dar alegria… Venha, continue a histó-
ria do livro do Amor. Venha, esta noite 
escura pode se tornar dia!”
Desejo-lhe uma feliz e santa Páscoa.

MARISTAS AZUIS

CARTA DE ALEPO Nº 43: CAMINAR JUNTOS

https://champagnat.org/pt/carta-de-aleppo-no-43-caminhar-juntos/
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ESPANHA: ALICANTE

SRI LANKA: MARIST INTERNATIONAL NOVITIATE, 
TUDELLA

MÉXICO: UNIVERSIDADE MARISTA DE 
QUERÉTARO

AUSTRÁLIA: LAVALLA200> MOUNT DRUITTVENEZUELA: ENCONTRO DA ESCOLA DE 
ANIMADORES MARISTAS

mundo marista

BRASIL: MARISTAS NA ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS

REDE MARISTA INTERNACIONAL DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

27 INSTITUIÇÕES PARTICIPARÃO
DA X ASSEMBLEIA DA REDE DE IES

De 26 a 29 de abril, será realizada a X Assembleia da 
Rede Marista Internacional de Instituições de Edu-
cação Superior (IES), na Pontifícia Universidade Cató-

lica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre, Brasil. 
O evento que tem como temática Inovação, Desenvolvimento 
e Transformação, prevê a participação de representantes do 
Governo-Geral do Instituto Marista e das lideranças de 27 
instituições de ensino superior maristas do mundo.

Inovação e trabalho conjunto
A Assembleia é a maior instância de decisão e encaminha-
mentos de projetos entre as IES. Nesta edição, a programação 
contará com apresentações sobre o trabalho desenvolvido pelo 
Comitê Executivo desde o último encontro presencial, reali-
zado em 2019, em Lima, no Peru. Além disso, as discussões 
contarão com a assessoria de Josep Miquel Piqué, presidente 
do La Salle Technova Innovation Park, em Barcelona e da Rede 
Catalã de Parques Científicos (XPCAT).

Diálogos possíveis
Dando continuidade a uma caminhada iniciada em 2004, a 
X Assembleia tem como principais objetivos refletir sobre o 
contexto da Inovação na perspectiva da Educação Superior 
Marista, aprofundar e aprovar o Plano estratégico da Rede, 
construir e aprovar o modelo operativo da Rede e, por fim, 

compartilhar boas práticas.

Para o Irmão Manuir Mentges, Presidente do Comitê Executivo 
da Rede, o evento é uma oportunidade de refletir temáticas 
comuns a educação marista no Ensino Superior. “Ao refletir e 
aprofundar seu propósito, que é a Inovação, o desenvolvimento 
e a transformação no contexto das IES Maristas, o encontro 
visa discutir e aprovar seu plano estratégico e sua estrutura de 
organização”, afirma. “Será também um momento de partilha 
de boas práticas, de aproximação e de validação de projetos 
que podem nos conectar em níveis local e global, fomentando 
a internacionalização e articulação em rede”. 

Sobre a Rede Marista Internacional de IES
A Rede Marista Internacional de Instituições de Educação 
Superior (IES) consiste na união de, atualmente, 27 instituições 
que, em sintonia com as premissas da Administração Geral 
do Instituto dos Irmãos Maristas, através do Secretariado de 
Educação e Evangelização , buscam criar conexões de sinergia 
e atuação em seus espaços de missão.
Com fundação em 2004, essa rede tem como objetivo criar 
oportunidades de parcerias, formação e projetos em conjunto, 
potencializando a atuação no ensino superior em mais de 10 
países.
Saiba mais sobre a Rede aqui.

"Justiça reparadora. Reconhecimento e reparação às ví-
timas de abuso sexual” foi o título do webinar realiza-
do em há cerca de um mês, promovido pela Equipe de 

Proteção à Criança da Região Europa, dirigido aos Conselhos e 
equipes provinciais de proteção e comunicação.

Durante o webinar, vários conceitos muito importantes 
de reflexão foram destacados, tais como reconheci-
mento, escuta, responsabilidade, recuperação, repara-
ção, prevenção, arrependimento, perdão.

É possível assistir ao webinar no youtube aqui em seguida.

Entre os palestrantes estiveram: Ir. Brendan Geary, que tra-
balha na área de proteção há mais de 20 anos; Maria Teresa 
Compte, PhD em ciência política e sociologia e presidente da 
Associação Betania para o acolhimento e acompanhamento 
de vítimas de abuso sexual na Igreja; e Marc Botzung, assis-

tente geral dos espiritanos, responsável pelas áreas de diálogo 
inter-religioso e de proteção de menores.

Os três protagonistas se uniram ao afirmar que este é um 
processo complexo, no qual as instituições têm uma grande 
responsabilidade de ouvir e reconhecer, a fim de tornar a 
justiça reparadora uma realidade para as pessoas que foram 
vítimas de abusos.

PROVINCIA DE L'HERMITAGE 

“JUSTIÇA REPARADORA”:
WEBINAR SOBRE PROTEÇÃO À CRIANÇA

https://champagnat.org/pt/missao-marista/educacao-superior/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/educacao-superior/
https://www.pucrs.br/
https://www.pucrs.br/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/educacao-superior/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/educacao-superior/
https://champagnat.org/pt/missao-marista/educacao-superior/
https://champagnat.org/pt/27-instituicoes-participarao-da-x-assembleia-da-rede-marista-internacional-de-instituicoes-de-educacao-superior/
https://youtu.be/x3vFucIT4J4
https://youtu.be/x3vFucIT4J4
https://champagnat.org/pt/justica-reparadora-webinar-sobre-protecao-a-crianca/
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"Irmão Francisco – Espiritualidade, liderança e gestão” 
é o tema do primeiro encontro de 2022 da Oficina do 
Patrimônio Histórico e Espiritual Marista (PHEM) , um 

espaço formativo do Memorial Marista e do Farol 1817, da 
Província Brasil Centro-Sul. Os encontros serão realizados 
virtualmente nos dias 18 e 19 de abril.
O evento abordará a contribuição do Ir. Francisco, primeiro 
Superior-Geral do Instituto Marista, para a continuidade da 
missão marista. A atividade é aberta a todos os maristas de 
Champagnat e demais interessados em desenvolver habilida-
des de liderança.

Faça sua inscrição, gratuitamente, pelo portal Farol 1817.

Programação da Oficina
No primeiro dia, o Ir. Antonio Martínez Estaún, já diretor de 
comunicações e Postulador Geral do Instituto, aprofundará 
o tema “Espiritualidade do Irmão Francisco através de suas 
Circulares”.
No segundo dia será promovida uma mesa redonda intitulada 
“Espiritualidade, liderança e gestão na experiência do primei-
ro sucessor do padre Champagnat”. O momento contará com 
a participação de Fabiano Incerti e João Luis Fedel Gonçal-
ves, pesquisadores do Laboratório Irmão Francisco Rivat, 
juntamente com José Leão, diretor executivo da Província 
Brasil Centro-Sul, e a mediação de Angelo Ricordi, integrante 

do Memorial Marista.
Além disso, durante a Oficina, Dyógenes Phillipsen Arau-
jo, diretor do Memorial Marista, vai apresentar o primeiro 
episódio do podcast “Nossos Superiores Gerais: crônicas da 
espiritualidade e da gestão marista”. Com estilo que remonta 
às radionovelas, esse projeto procura resgatar a história e a 
gestão dos sucessores do Padre Champagnat.

BRASIL CENTRO-SUL

CURSO DO MEMORIAL MARISTA SOBRE ENSINAMENTOS 
DE GESTÃO E LIDERANÇA DO IR. FRANCISCO

A reunião da Comissão aconteceu no dia 6 de abril, de 
forma virtual, conectando participantes da América 
Central até a Austrália. Todos os dez membros da 

Comissão responderam presente. O Ir. Allan de Castro, das 
Filipinas, nomeado Provincial de East Asia, já não integra a 
comissão. Também participaram, como de costume, os dois 
Irmãos diretores do Secretariado Irmãos Hoje, Angel Medina 
e Lindley Sionosa. Em nome do Conselho Geral, o Ir. Óscar 
Vicario, em visita ao MIC, enviou de Nairobi uma mensa-
gem com algumas sugestões do Conselho. Colaborou como 
tradutor o Irmão Arsacio.

Entre os temas tratados durante a reunião, destacam-se os 
seguintes:

• A edição 40 de Cadernos Maristas já se encontra na 
etapa final de impressão. Dyogenes explicou sobre as 
novidades desta edição, com a inclusão de um código 
QR através do qual o leitor pode acessar um vídeo em 
que cada autor se apresenta e introduz a leitura do 
artigo escrito. As edições anteriores já estão totalmente 
digitalizadas e presentes no site do Instituto.

• O Ir. André Lanfrey informou sobre os avanços quanto 

ao seu trabalho a ser publicado no próximo número da 
coleção FMS Studia. Inclui pesquisas realizadas por 
Gabriel Michel e Pierre Zind, oferecendo uma visão 
renovada do processo de autorização legal do Instituto. 
O texto deverá estar concluído para o final do ano.

• Foi abordado mais uma vez o projeto de um Curso de 
Patrimônio, a partir dos ecos colhidos junto ao Consel-
ho Geral e numa breve sondagem feita com os Provin-
ciais. A consulta reflete um grande apoio ao projeto, 
ajustando alguns aspectos. Há uma preocupação quan-
to à sua duração e ao período presencial, levando em 
conta o desejo da participação de leigos. Na Comissão 
existe um consenso sobre o rigor acadêmico, tendo em 
vista o objetivo primordial de formar uma nova geração 
de pesquisadores maristas. O Ir. Michael Green pre-
parará uma nova proposta para a próxima reunião de 
junho, levando em conta as sugestões e apresentando 
alternativas.

A Comissão, ao encerrar seu encontro, confirmou a reu-
nião presencial em Roma, de 20 a 24 de junho, retomando 
assim uma tradição de muitos anos, interrompida por dois 
anos devido à pandemia.

CASA GERAL

REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNACIONAL
DO PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA

O Instituto Marista, através do Secretariado de Solidariedade, 
e em colaboração com a Província Marista de L’Hermitage, está 
oferecendo um emprego como Advocacy Officer em Genebra.

O processo de seleção estará aberto até o final do mês de abril, 
através da Ecclésia RH.

Veja aqui mais informações sobre este emprego, em inglês.

Se você deseja se candidatar a esta posição, clique nesse link.

CASA GERAL

O INSTITUTO OFERECE UM EMPREGO
COMO ADVOCACY OFFICER EM GENEBRA

https://www.farol1817.com.br/courses/oficina-do-phem-2022-1a-edicao
https://www.farol1817.com.br/courses/oficina-do-phem-2022-1a-edicao
https://www.facebook.com/memorialmarista
https://www.farol1817.com.br/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-francois-rivat/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-francois-rivat/
https://www.farol1817.com.br/courses/oficina-do-phem-2022-1a-edicao
https://champagnat.org/pt/curso-do-memorial-marista-sobre-ensinamentos-de-gestao-e-lideranca-do-ir-francisco/
https://champagnat.org/pt/reuniao-da-comissao-internacional-do-patrimonio-espiritual-marista-3/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/FMA11
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/ADVOCACY_OFFICER-MaristBrothers_JobDescription.pdf
https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/FMA11
https://champagnat.org/pt/o-instituto-oferece-um-emprego-como-advocacy-officer-em-genebra/
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Em 1876, o Ir. Francisco foi vítima, possivelmente, de um 
derrame cerebral. Era 24 de maio, quando o Ir. Carloman 
o chamou em sua porta com o Laudetur Jesus Christus, 
e não ouviu nenhuma resposta. O Ir. Francisco havia 
perdido a consciência e estava ao chão. O Doutor Fredet, 
chamado de urgência, diagnosticou apoplexia fulminan-
te com paralisia dos membros do lado direito. Seu esta-
do era grave, quase desesperador. Mediante um telegra-
ma, os dois Assistentes presentes em Saint-Genis foram 
avisados, assim como o seu sobrinho, o padre David. 
Mas houve uma ligeira melhora, e toda a casa é lançada 
em orações ininterruptas e os grupos se revezam a cada 
hora diante do Santíssimo Sacramento.
O Ir. Luís-Maria, Superior geral, chegou de Paris no dia 
30 de maio. Exortou a Comunidade a fazer violência aos 
céus para obter uma cura milagrosa. E, desde logo, se 
a cura não foi nem repentina nem completa, foi, no en-
tanto, sólida. “Não é de se estranhar que continue vivo, 
dizia o enfermo; rezaram tanto por mim que não poderia 
morrer”.  
Outros episódios 

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

54. Última enfermidade: apoplexia

Em 10 de março de 2022, Angelo Ricordi, leigo 
da Província Marista Brasil Centro-Sul e 
Especialista do Memorial Marista, defendeu no 

Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná, a tese em teologia com 
o título: Uma leitura certeauniana das origens da 
espiritualidade marista.

Resultado de quatro anos de pesquisas nas origens 
da espiritualidade do Instituto Marista, a tese 
dialogou com os trabalhos acadêmicos já realizados 
sobre o tema, em especial pelos Irmãos André Lan-
frey, Manuel Mesonero Sanchez e Michael Green.

O estudo parte da reconstrução abrangente do estado da arte 
da espiritualidade marista, seguida da análise do contexto his-
tórico, social e teológico do período da Revolução Francesa e 
da Restauração, determinantes para o nascimento do Instituto 
Marista. Chega-se ao foco original da pesquisa, em que se 
analisa a espiritualidade do Fundador e dos primeiros Irmãos, 
em diálogo com o pensamento do teólogo e historiador Michel 
de Certeau (1925-1986).

A tese central consiste em reconhecer, a partir dessa análise 
e tendo em conta as contribuições das pesquisas do Irmão 
André Lanfrey, o papel fundamental dos Irmãos Francisco, 
Jean-Baptiste Furet e Louis-Marie no que se constituiu como a 
espiritualidade que marcou o período de 1840 a 1881. Mais do 
que simples codificadores, esses Irmãos podem ser conside-
rados, desde uma hermenêutica certeauniana, cocriadores da 
espiritualidade dos Irmãos de Maria.

A tese foi aprovada com louvor e com recomendação de sua 
publicação pelos professores Dr. Alfredo Teixeira (Universidade 
Católica de Portugal), Dr. Alex Villas Boas Vicentin (Orientador e 
presidente da banca), Dra. Maria Clara Bingemer (PUCRJ), Dr. 
Fabiano Incerti e Dr. Jefferson Zeferino (PUCPR).

Resumo da tese doutoral de Angelo Alberto Diniz Ricordi
A presente pesquisa intitulada Uma leitura certeauniana sobre 
as origens da espiritualidade marista tem por objetivo analisar 
a partir do pensamento do teólogo e historiador Michel de 
Certeau, o processo de construção e consolidação dos textos 
oficiais da literatura espiritual (1852-1870) do Instituto dos 
Pequenos Irmãos de Maria. Por meio de uma pesquisa docu-

mental e bibliográfica, busca-se analisar os pontos centrais de 
intersecção entre o pensamento certeauniano e as origens da 
espiritualidade legada por Marcelino Champagnat, bem como 
o papel desempenhado pelos Irmãos Francisco e Jean-Baptiste 
na consolidação oficial dessa literatura. Os resultados dessa 
pesquisa estão estruturados em seis capítulos. O primeiro 
oferece uma breve apresentação do pensamento certeauniano, 
a delimitação do conceito de espiritualidade e fontes para a 
pesquisa histórica e teológica. O segundo apresenta o estado 
da questão com destaque para a produção dos trabalhos do 
Irmão André Lanfrey. O terceiro capítulo examina as rupturas 
epistemológicas, religiosas e sociais ocorridas nos séculos XVI 
ao XVIII na França e seu impacto direto na Revolução Francesa 
e consequentemente no período da Restauração em que se dá 
o nascimento da Sociedade de Maria e dos Irmãos Maristas. O 
quarto e o quinto capítulos oferecem uma análise bibliográfica 
detalhada dos manuscritos de Champagnat com destaque para 
a redescoberta de suas Conferências e Circulares. O sexto 
capítulo e as considerações finais aprofundam a discussão so-
bre o conceito de “cocriação” da Espiritualidade Marista pelos 
Irmãos Francisco e Jean-Baptiste. A pesquisa sobre as origens 
da espiritualidade marista revela, a partir das categorias de 
análise certeauniana, uma pluralidade e uma diversidade não 
negligenciáveis de uma sucessão de interpretações, lá onde 
pensava-se encontrar apenas uma visão relativamente fixista. 
Os textos das origens maristas fundamentam-se na categoria 
certeauniana de autoridade que permite e cria espaço, que não 
retem para si a verdade que testemunha, mas que a autoriza 
mesmo sem possuí-la integralmente uma vez que ela sabe que 
qualquer interpretação de um legado tão rico é provisória e re-
pensada a cada mudança de contexto e de lugar de produção.

BRASIL CENTRO-SUL 

TESE DOUTORAL SOBRE ESPIRITUALIDADE MARISTA É 
DEFENDIDA POR LEIGO MARISTA NA PUC DO PARANÁ

CANADÁ

ENCONTRO DOS MARISTAS DO DISTRITO

No primeiro final de 
semana de abril, cerca 
de vinte maristas do 

Distrito do Canadá se reuniram 
no Acampamento Marista de 
Rawdon para viver um momento 
de fraternidade e reflexão. Em 
poucos dias como esses, não 
foi possível dizer e nem fazer 
tudo, mas o importante foi nos 
encontrar, juntos “ao redor da 
mesma mesa”: foi isso aquilo 
que fizemos.

Partindo de uma reflexão sobre vocação, que é a resposta 
aos apelos que o Senhor nos faz ao longo de nossas vidas, 
refletimos sobre o contexto do chamado de Marcelino para o 
sacerdócio e sua resposta. E para nós, maristas de Champag-
nat, é nossa vez hoje de levar e transmitir seu carisma, como 
os irmãos têm feito desde 1885, o início da presença marista 
no Canadá. Certamente, esta missão vai além de nós mesmos 

e nos sentimos um pouco como os anawim, o “resto de Israel”. 
Precisamos confiar em Maria para realizar esta missão, mas à 
sua maneira: com humildade e confiança.

Foi verdadeiramente um tempo de graça em uma atmosfera de 
escuta, de recíproca atenção e de partilha, que nos permitiu, à 
nossa maneira, “olhar além…” com confiança e serenidade.

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://marista.org.br/
https://www.pucpr.br/
https://www.pucpr.br/
https://champagnat.org/pt/tese-doutoral-sobre-espiritualidade-marista-e-defendida-por-leigo-marista-na-puc-do-parana/
https://freresmaristes.qc.ca/
https://freresmaristes.qc.ca/
https://champagnat.org/pt/encontro-dos-maristas-do-distrito-do-canada/
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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

Em parceria com a Pontifícia Universidade Jave-
riana (Bogotá – Colômbia), a província de Noran-
dina iniciou, em 28 de março, a segunda turma 

da Especialização “Liderança Educacional Marista”. 
41 diretores e professores das escolas maristas – 
irmãos e leigos – do Equador, Venezuela e Colômbia 
estão participando da formação que terminará no dia 
28 de maio.
Durante a abertura, o Pe. Jorge Humberto Peláez, 
S.J. Reitor da Universidade Javeriana, destacou o 
trabalho que está sendo realizado com a comunidade 
marista, em consonância com o proposto no Pacto 
Educativo Global. “A Universidade Javeriana acolheu 
com grande entusiasmo a proposta do Papa Francisco de aderir 
ao Pacto Educativo Global. Neste contexto, surge este encontro 
com a obra educativa da comunidade marista”, disse o padre 
jesuíta, acrescentando que “a única maneira de construir um 
novo tecido social é precisamente criando uma nova cultura que 
leva a olhar para o futuro com otimismo e esperança”.
A formação está dividida em 3 partes: sessões presenciais no 
final de março, sessões virtuais entre abril e maio e sessões 
presenciais no final de maio, antes de concluir a especialização.
Referindo-se à formação, o Ir. Hugo Tapia Bolaños (Pasto – 
Colômbia) expressou que isso “nos permite ver como nosso 

fundador que, desde o início, começou a anunciar e transformar 
o mundo; transformou os pensamentos”.
“Vamos continuar a nos formar nessas qualidades, nesses 
valores, como família marista, como professor, como irmão, 
como leigo, para depois compartilhar em nossas experiências, 
em nossas escolas e obras”, disse, por sua vez, o Ir. Sixto Eliseo 
Chalaco Jaramillo (Quevedo – Equador).
Vários professores de diferentes escolas maristas também fala-
ram sobre suas expectativas e contribuições em relação a este 
curso de especialização. Entre neste link do Facebook para ver 
um vídeo com suas opiniões.

PROVÍNCIA DE NORANDINA

ESPECIALIZAÇÃO EM LIDERANÇA EDUCACIONAL MARISTA

PÁSCOA 2022

QUE CRISTO RESSUSCITADO SEJA NOSSA FORÇA 
NO SEGUIMENTO DO IDEAL DE SÃO MARCELINO 
CHAMPAGNAT. FELIZ PÁSCOA!
Ao pé da Cruz, surpreendemo-nos com um Deus que nos amou sem reservas. 
Encontramo-nos com um Deus que partilha o sofrimento físico e psicológico, a 
traição, o abandono e a violência que afligem a humanidade, e que transforma, 
porém, essas experiências. Com isso, penetramos no mistério do sofrimento 
que redime e aprendemos a humilde fidelidade do amor. Cristo crucificado é a 
expressão mais radical de um Deus que é Amor (Água da Rocha, 22).

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
https://www.facebook.com/maristasnorandina/videos/282182554085170
https://www.facebook.com/maristasnorandina/videos/282182554085170
https://champagnat.org/pt/especializacao-em-lideranca-educacional-marista-na-provincia-de-norandina/

