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20 DE MAIO:
INÍCIO DO ANO DAS VOCAÇÕES MARISTAS

P

ara celebrar a inauguração do Ano das Vocações Maristas, o
Secretariado Irmãos Hoje preparou uma oração e um evento
on-line. Você pode encontrar todas as informações inerentes
a esse dia nesse link: https://bit.ly/3yf3sP2
“Trata-se de um tempo no qual desejamos celebrar e
agradecer o dom que recebemos como Maristas de
Champagnat, os Irmãos, os leigos e leigas Maristas...
todos os que vibramos profundamente com o carisma
marista, ao ponto de vivê-lo em profundidade, fazendo deste dom nosso estilo de vida.
Juntamente com o celebrar e agradecer desejamos
retomar com força e entusiasmo o tema das vocações maristas, na perspectiva de uma renovada
cultura vocacional”
(Ir. Ernesto Sánchez sobre o
Ano das Vocações Maristas).

administração geral
■ No último final de semana, em Nemi, terminou o Capítulo
Geral das Irmãs Maristas. Os Irmãos Josep Maria, Conselheiro-Geral, Luis Daniel, Secretário-Geral, e Patrick, superior
da comunidade, participaram da celebração conclusiva, no
sábado.
■ O Ir. Sylvain, Conselheiro-Geral, participou, via zoom, da
reunião da equipe de Leigos da África, na terça-feira.
■ Terça e quarta-feira, realizou-se o encontro dos delegados de solidariedade das 5 Províncias da Região Europa, em
Alcalá de Henares. O encontro contou com a participação
dos diretores do Secretariado de Solidariedade, Irmãos Ángel
Diego e Francis.
■ Na quarta-feira, liderada pelo Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, reuniu-se, via zoom, a Comissão Internacional de Missão
Marista.
■ No mesmo dia se encontra o Secretariado Ampliado
dos Leigos, junto com os conselheiros gerais links e os
facilitadores do Fórum Internacional. O tema principal será

a preparação do encontro previsto para novembro, em
Roma.
■ De quarta a sexta-feira, os Irmãos Óscar, Ben e
João Carlos, conselheiros-gerais, participam do curso
de líderes maristas da Província de Compostela, em
Valladolid.
■ Na sexta-feira começa o Ano das Vocações Maristas.
Três encontros on-line, organizados pelo Secretariado
Irmãos Hoje, marcarão o dia. Além dos diretores do Secretariado, vários irmãos do Conselho participarão da live, via
Zoom e Youtube.
■ Nesse mesmo dia, os Irmãos e colaboradores da Casa Geral participarão da oração de abertura, organizada como uma
das etapas do processo local do Fórum Internacional sobre a
Vocação Marista Laical.
■ Também na sexta-feira, a equipe da FMSI participa da celebração organizada em ocasião do Fórum di ONGs católicas,
em Roma.
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XIV MENSAGEM DA COMISSÃO INTERNACIONAL DE MISSÃO MARISTA

POTENCIAL HUMANO

A

XIV mensagem da Comissão Internacional
de Missão do Instituto Marista, intitulada
“Potencial Humano“, valoriza a importância
da pessoa e sublinha que a força do Instituto
reside no potencial daqueles que são Maristas de
Champagnat.
O texto, escrito pelo Ir. Rodrigo Espinosa Larracoechea, do México, em nome da Comissão
Internacional da Missão Marista, enfatiza o capital
humano a partir de 5 pontos: o sentido de fraternidade marista (somos verdadeiramente família),
expressões maristas (com um selo particular), o
cuidado com a pessoa, a profissionalização como
tarefa permanente e a busca de novos horizontes
para o futuro, porque “ao andar se faz caminho…”
O texto convida os maristas a cuidar e fomentar o
“potencial humano” pedindo para:
• aprofundar e partilhar a riqueza que nos dá a
experiência de Irmãos e leigos nas diferentes
latitudes como presença marista que há no
mundo;
• manter a atenção e o cuidado com cada
pessoa, adequando os critérios às situações
atuais;
• fortalecer nossos projetos de formação e
profissionalização para assegurar lideranças
adequadas e harmônicas;
• desenvolver iniciativas conjuntas: provinciais, regionais e globais, com um enfoque
integrador.
PDF: English | Español | Français | Português

POTENCIAL
HUMANO

MENSAGEM DA COMISSÃO
INTERNACIONAL DE MISSÃO MARISTA
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Irmão Francisco, primeiro Superior Geral do Instituto Marista

59.

Situação da Causa do Irmão Francisco

O processo de canonização do Irmão Francisco foi introduzido em Roma.
O processo diocesano ocorreu na diocese de Lyon, entre 1910 e 1922. Em 1924, os restos mortais do Irmão
Francisco foram trasladados para o interior da Capela de l’Hermitage, onde ainda hoje podem ser venerados. O
processo foi levado para Roma; a partir de 1929 seus escritos foram estudados. Em 1934 sua causa foi oficialmente introduzida.
Em 4 de julho de 1968, o Papa Paulo VI assinou o decreto da Heroicidade das Virtudes e, portanto, pode ser
chamado de venerável. Com esse título, a Igreja reconhece que praticou as virtudes cristãs de maneira heroica,
especialmente a fé, a esperança e a caridade.
Outros episódios
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notícias breves

Chile
Os coordenadores de Orientação e
Evangelização das escolas maristas
do país reuniram-se no dia 10 de
maio para refletir sobre os caminhos
de articulação - já percorridos ou
a serem percorridos - em relação
à convivência e à vida comunitária,
para acolher as experiências que
estão tendo como animadores de sua
área e para reconhecer e priorizar
os processos essenciais a fim de
alcançar bons resultados.

CASA GERAL

COMEÇA O PROGRAMA
DE FORMAÇÃO PARA
LÍDERES MARISTAS

Austrália
Na próxima semana, serão realizados
encontros Online para os Irmãos.
Eles tratarão estes tópicos: Sínodo
em outubro de 2023 (Susan Pascoe),
Futuros Emergentes (John Thompson) e a nova Província Star of the
Sea (Ir. Peter Carroll).

Filipinas
Líderes leigos da Notre Dame of
Dadiangas University se reuniram no
centro provincial. Foi uma oportunidade única para partilhar sobre a caminhada vocacional, a experiência da
crise sanitária e viver o processo do
Fórum Internacional sobre a Vocação
Marista Laical.

Brasil Centro-Sul
Entre os dias 28 e 29 de abril,
cerca de 60 Irmãos se reuniram em
Curitiba para acompanhar a evolução
da vida marista durante o ano de
2021, apresentada pelas 4 entidades jurídicas que agrupam as obras
maristas na Unidade Administrativa:
ABEC, APC e UCE e FTD Educação
e da Organização Religiosa. Foi uma
ocasião para fortalecer o espírito de
família tão característico dos Maristas de Champagnat.

6

0 irmãos e leigos maristas, provenientes de 19 países da Europa,
América e África, iniciarão no dia
13 de maio a primeira parte do Programa de Formação “Líderes Maristas
– Uma Liderança Serviçal, Profética e
Qualificada”.
A formação, promovida pela Administração Geral do Instituto Marista com
o patrocínio da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS),
é realizada de acordo com a Mensagem do XXII Capítulo Geral (Colômbia
– 2017) que pede para assumir “uma
liderança profética e servidora, que
acompanha com proximidade a vida
e a missão maristas”. E sugere que
“em todos os níveis de governo, sejam
criadas e/ou fortalecidas estruturas
onde todos os maristas compartilhem a
liderança e a responsabilidade na vida e
na missão”.
Participam do curso Irmãos e leigos
que desenvolvem liderança estratégica nas Unidades Administrativas
ou se preparam para atuar nas áreas

estratégicas de desenvolvimento da
missão.
A primeira edição deste programa, que
começa no dia 13 de maio, será em
português e espanhol, e ficará online
até outubro. Posteriormente, os participantes se encontrarão em Porto Alegre
para a sessão presencial, de 3 a 15 de
outubro. Veja o conteúdo do programa:
Programa de formação para líderes
maristas – Champagnat.
O curso tem dois objetivos fundamentais:
• Fomentar, por meio da formação e
acompanhamento (mesmo profissional), uma mentalidade solidária
que privilegia a corresponsabilidade, a transparência, a gestão eficiente e eficaz e a sustentabilidade.
• Promover uma liderança de serviço
aberta e treinada para atender às
realidades emergentes de nosso
Instituto e do mundo.
Para o próximo ano está previsto outro
programa destinado ao público de
língua inglesa e francesa.
18 I MAIO I 2022
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20 DE MAIO

ANIVERSÁRIO DO NASCIMENTO DE
SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT

N

o dia 20 de maio de 1789 − ano do início da
Revolução Francesa − nascia Marcelino José
Bento Champagnat. O local é uma casa modesta
edificada com pedras, na aldeia do Rosey que atualmente pertence à comuna de Marlhes, à 900 metros
de altitude, que se localiza no cantão rural de Saint-Genest Malifaux. O maior centro urbano está à 23 km,
Saint-Etienne, fronteira sudeste do Departamento do
Loire. Na época, viviam em Marlhes aproximadamente
2.700 habitantes. É uma região pouco fértil, fria, e,
quando nasceu Champagnat, havia uma mortalidade
infantil elevada (30% de mortes anuais), com significativa mortalidade juvenil. Cerca de 60% da população
era formada por agricultores.  É nesse típico cenário
rural que encontramos a família de Jean-Baptiste Champagnat,
o pai de Marcelino, um pequeno comerciante e lavrador, que
chegou a ocupar cargos públicos durante a Revolução. A mãe,
Marie-Thérèse Chirat, é dona de casa e cuida dos nove filhos do
casal. Depois de Marcelino, nascerá ainda o décimo.
Anos mais tarde, o Padre Marcelino Champagnat recorda sua
infância no pedido de reconhecimento do Instituto, encaminhado
ao Rei Louis-Philippe. A carta diz assim:

“Nascido no cantão de Saint Genest Malifaux, Departamento do
Loire, só consegui aprender a ler com inúmeras dificuldades, por
falta de professores competentes. Senti desde então a urgente
necessidade de uma instituição que pudesse, com muito menor
custo, realizar na região rural o que os Irmãos das Escolas Cristãs realizam nas cidades” (Cartas, n.34).
Pelegrinção virtual a Rosey: http://q-r.to/bak66P

PARABÉNS, PAI CHAMPAGNAT
Hoje, mais uma vez, nós, os teus filhos,
Champagnat, unimo-nos desde os quatro
cantos da terra, e com os nossos corações, como uma taça que transborda do
mais puro vinho do nosso amor, louvamos
a Deus em profundo reconhecimento e
gratidão pelo grande dom que foi tua vida
para o mundo. Se houver festa no céu
pelo teu aniversário, nós aqui também
cantamos nossos louvores Àquele que é
o Senhor de todas as coisas, pelo valioso
presente dado à humanidade, a tua vida.
Ao fazermos isso, reafirmamos a nossa
fé e o nosso compromisso em ti seguir,
acreditando que lá em cima, entre os
Santos e Santas, Tu, Champagnat, nos
encorajas a caminhar. Sendo nós os teus
filhos mais queridos, onde quer que estejamos, o teu nome hoje saudamos, a tua
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glória exaltamos, de alegria exultamos,
parabéns, Champagnat!
Queremos hoje dizer da nossa profunda
gratidão a Deus que te escolheu para tão
sublime missão, plantando na terra boa
e fecunda do teu juvenil coração uma
semente única, bela, fértil e poderosa, a
tua original vocação.
Deus, tendo por ti feito uma escolha
singular, quis ao mundo mostrar que
seu amor é sem medida. Fez de ti mais
que uma ponte, um canal, uma fonte por
onde haveria de jorrar o seu amor de Pai
mais profundo, e serias tu neste mundo
o instrumento a concretizar esse amor
pelos mais abandonados, os milhares de
crianças em sua pobreza esquecidas, os
jovens com suas feridas por nunca terem
sido amados.

Temos repetido insistentemente que
os “Maristas de Champagnat”, aqueles
e aquelas que se sentem teus filhos e
filhas, assumimos o compromisso de
tornar viva, hoje mais do que nunca, a tua
presença inspiradora, a tua força transformadora num mundo que avança sofrendo
as duras consequências de inúmeras
“Revoluções” que surgem uma após
outra, nesses tempos marcados por tanta
imprevisibilidade e incertezas. E não é
sem razão que em nossos corações haja
as mesmas inquietações, as mesmas angústias que o teu coração de jovem padre
sofreu, açoitado pela fúria das diferentes
e, às vezes, insuperáveis tempestades;
mas tu sabias olhar além, e mesmo
durante as terríveis noites escuras, conseguias intuir e acreditar que a aurora de
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mundo marista
CHILE: REUNIÃO DO CONSELHO PROVINCIAL
SANTA MARÍA DE LOS ANDES COM A COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

MADAGASCAR: CONSELHEIROS GERAIS E
CONSELHO PROVINCIAL

um novo tempo haveria de chegar.
Nós, os teus filhos e demais seguidores
vivemos esses novos tempos que vislumbravas de maneira audaciosa quando
imaginavas que o teu projeto se espalharia pelos confins do mundo. Era extraordinária aquela confiança, aquela certeza
quase palpável de que o empreendimento
por Deus colocado sob tua responsabilidade não teria como não dar certo. Se
esses novos tempos que ora vivemos
são diferentes e têm apelos e desafios
também muito diferentes daqueles vividos
por ti, somos desafiados a ser movidos
pela mesma fé, pela mesma confiança,
pela mesma certeza de que não podemos
temer; mas, “olhando além” encontraremos novas maneiras inteligentes, criativas
e corajosas de dar respostas ao que o
mundo espera de nós, e tornar teu projeto
tão importante e tão necessário como
quando o foi no seu início, há mais de
duzentos anos.

CHADE: PASTORAL VOCACIONAL

BÉLGICA: MARIST EDUCATION -WEST CENTRAL
EUROPE

Acreditando que tu
caminhas à nossa
frente, nos sentimos
encorajados, confiantes em continuar
trabalhando para
lançar sementes
novas, mas de um
jeito novo e criativo
de educar e evangelizar. Mas és tu,
Champagnat, que sempre nos inspiras,
apontando-nos novas possibilidades, novas alternativas, um novo jeito de ser, de
fazer e de estar entre as crianças e jovens
para indicar-lhes propostas corajosas de
ser um bom cristão, um bom cidadão no
meio deste mundo que insiste em querer
matar dentro do homem os sentimentos
mais nobres de justiça e fraternidade, e
oferecer-lhe múltiplas opções individualistas de prazer, como única maneira de
viver e ser feliz.

LÍBANO: CONSELHO PROVINCIAL DE
MEDITERRÁNEA JUNTO COM A COMUNIDADE
MARISTA DE JBAIL

SRI LANKA: OS 8 NOVOS NOVIÇOS DO NOVICIADO
INTERNACIONAL MARISTA DE TUDELLA

E neste dia especial em que iniciamos
o “Ano das Vocações Maristas”, nós te
pedimos, Champagnat, que inspires o
coração de muitos jovens no seguimento
de teus passos, no desejo sincero de
imitar teu exemplo e serem como faróis a
iluminar as noites escuras desses tempos
difíceis que hoje vivemos, acreditando
na aurora de um novo amanhã onde a
justiça, o amor e a solidariedade prevalecerão.
Ir. Manoel Soares - Timor Leste
18 I MAIO I 2022
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MALAWI

CHAMPAGNAT GLOBAL APRESENTADO
NO COLÉGIO MARIST SECONDARY SCHOOL

"S

e quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir
longe, vá em grupo” (provérbio africano)
Dia 6 de maio de 2022 representa um
marco na história da Escola Secundária Marista do
Malawi, quando o Ir. Mark Omede, diretor adjunto do
Secretariado de Educação e Evangelização, oficializou
o lançamento no colégio, com os alunos e formadores, da Rede Global Marista de Escolas.
A escola organizou este evento especial a fim de sensibilizar para esta nova iniciativa do Instituto lançada
no ano passado, que apresenta a rede de escolas
como uma forma prática de convidar os Maristas de
Champagnat a caminharem juntos como uma família global.
A comunidade escolar ficou entusiasmada com o projeto e espera poder beneficiar dos resultados inerentes a este caminhar
como rede marista global.
Entre outros, a escola espera beneficiar das melhores práticas
de outras instituições maristas. O colégio de Malaui está empenhado em participar na promoção de inovações na evangelização e educação, com vista a proporcionar uma educação

holística de qualidade aos jovens.
A reação dos alunos, após a apresentação, mostrou que estão
muito entusiasmados com a Rede, porque ela abrirá muitas
oportunidades para interagirem com colegas estudantes
maristas de outras partes do mundo, o que ajudará a alargar o
seu horizonte e a provocar uma mudança de mentalidade. Os
educadores, por sua vez, prometeram ser participantes ativos
nas atividades da rede.

FORMAÇÃO PERMANENTE

O GRUPO “SENDEROS” AVANÇA
NA SUA FORMAÇÃO EM MANZIANA

O

s 19 irmãos do grupo “Senderos” que seguem o curso
de formação permanente no Centro de Formação Marista
Internacional de Manziana, estão agora na segunda
metade do programa.
O programa de formação começou em março de 2022 para
Irmãos entre 45 e 60 anos de idade, provenientes da América,
Europa, África e Ásia.
Na semana passada, a Irmã Mercedes Casas, do Dicastério
para a Vida Consagrada, trabalhou com o grupo sobre os apelos aos religiosos que emanam dos escritos do Papa Francisco.
Com muitas referências também aos nossos próprios documentos do Instituto, as suas apresentações se revelaram inspiradoras e desafiadoras.
Antes disso, outros moderadores concentraram-se numa variedade
de tópicos em torno do crescimento pessoal e da vida integrada,
a oração contemplativa. Os contributos sobre comunicação não
violenta e interculturalidade também foram relevantes e apreciados
pelos participantes que provêm de 14 países diferentes: Brasil,
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Peru, Venezuela, Guatemala, México, República Democrática do
Congo, Quénia, Nigéria, Gana, Zimbabué, Moçambique, Coreia
do Sul, Espanha e Austrália. Esta semana, o grupo inicia a sua
peregrinação aos lugares maristas, na França. Será um momento
muito especial, já que, para a maioria do grupo, será a sua primeira
experiência dos lugares maristas, a sua primeira oportunidade de
percorrer os caminhos de Marcelino e dos primeiros irmãos.
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VENEZUELA

REUNIÃO DE DIRETORES MARISTAS DE OBRAS EDUCATIVAS

O

s directores das obras educativas maristas da Venezuela, Província de Norandina, reuniram-se de
10 a 13 de maio para refletir em conjunto sobre o
Pacto Educativo Global promovido e lançado pelo Papa
Francisco. O Superior Provincial, Ir. Orlando Escobar,
também esteve presente e convidou os participantes a
viver os apelos do último Capítulo Provincial.
Durante a conferência, foram discutidos os desafios das
obras educativas na Venezuela. Marisol Mendoza, uma
leiga marista, falou sobre a missão que as equipes de
gestão devem assumir para agirem com eficácia e para
poderem dar respostas adequadas às crianças e jovens
com quem trabalham.
O encontro também assistiu ao lançamento formal do Projeto
“Cambia, Educa y Transforma” da Venezuela, que procura
gerar uma proposta pedagógica nas obras educativas adaptadas à realidade do lugar, com base nos novos paradigmas
educativos existentes.

No final do evento, os diretores maristas tiveram uma experiência de retiro e de silêncio. Acompanhados pelo P. Nestor
Briceño, antigo aluno do Colégio Champagnat de Caracas, os
participantes viveram uma experiência de proximidade a Deus
e ao seu chamamento. A reunião culminou com a celebração
da Eucaristia, onde todos os diretores foram enviados para
partilhar o que tinham experimentado e para o tornar frutuoso.

LAVALLA 200>

CASAL DE VOLUNTÁRIO SE INTEGRA
À COMUNIDADE DE TABATINGA

O

casal Laura Patrícia de la Maza Borja e Marcio Sampaio
de Paula, leigos da Província Brasil Centro-Norte, desde
há alguns dias, faz parte da comunidade internacional
de Tabatinga, no Brasil, que pertence ao projeto LaValla200>.
Formam agora comunidade com Mayra Gutiérrez Márquez
(México) e Ir. Luke Fong (Pacífico). Durante os próximos 2 anos
farão parte da comunidade.
O casal morava em Cajuri, estado de Minas Gerais, e foi
acompanhado pela equipe do Laicato Marista da Província
Marista Centro-Norte. Para participar do projeto LaValla200>,
seguiu um processo preparatório, em Manaus, para inserção na comunidade mista de Tabatinga. Durante cinco dias,
irmãos e leigos de Manaus deram algumas orientações sobre
as realidades. “Uma das maiores riquezas que levamos deste
momento preparatório foi o conhecimento sobre a espiritualidade indígena. É uma espiritualidade unida à vida deles, em que
suas manifestações religiosas se dão no dia a dia em todos os
atos. A importância desta relação constante de comunhão com
a Casa Comum e com o criador foi muito significativa”, avalia
Laura (leia mais).

Para os dois membros da comunidade, receber o casal na
comunidade está sendo uma vivência muito rica. “Estou
ansioso pelas novas experiências e desafios de caminhar ao
lado de nossos três leigos maristas este ano”, afirma o Ir. Luke.
Mayra complementa: “espero que suas experiências de vida
em missão agreguem ao projeto em Tabatinga, mas, acima de
tudo, estou feliz porque a chegada deles traz um ar de frescor,
novidade e esperança”.
18 I MAIO I 2022
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CRUZ DEL SUR

DIRETORES DAS OBRAS MARISTAS
“REIMAGINAM A EDUCAÇÃO”

D

iretores de 17
centros educativos
maristas da Argentina, Paraguai e Uruguai
reuniram-se, de 2 a 6 de
maio, na Villa Marista de
Pilar, em Buenos Aires (Argentina), para aprofundar o
processo de transformação
educacional. O evento
também contou com a presença dos Irmãos Marcelo
De Brito, Horacio Magaldi e
Carlos Huidobro.
Participaram os colégios do Uruguai (Juan Zorrilla de San
Martín e Santa María, de Montevidéu), do Paraguai (Inmaculada Concepción de Caaguazú) e da Argentina (Escola Nossa
Senhora do Rosário e Marcelino Champagnat, de Rosário;
San Rafael, de Mendoza; Manuel Belgrano, La Inmaculada,
Champagnat e Macnab Bernal, da Cidade de Buenos Aires;
San José de Morón, San José de Pergamino, Nuestra Señora,
de Luján; San Luis de La Plata, Instituto Peralta Ramos, de
Mar del Plata; e Instituto Ceferino Namuncurá , de Cinco
Saltos).
O encontro de diretores foi coordenado pela Equipe de Gestão
dos Centros Educacionais Escolares, e liderado por Xavier
Aragay e Jonquera Arnó, que desde 2019 acompanham a
Província neste processo de mudança chamado “Reimaginar
a Educação”, que visa transformar a abordagem da proposta
educativa nos centros escolares.

No primeiro dia do evento, o encontro reuniu os membros da
Equipe de Gestão referentes para as escolas e colégios, e
Coordenadores/as das Equipes de Animação para um dia de
formação em ação.
Nos dias 3 e 4 de maio, os participantes da primeira turma –
que funciona desde 2019 – apresentaram os protótipos que
lançaram em suas escolas para compor a proposta de mudança e expuseram, com entusiasmo, os resultados obtidos.
Em seguida, nos dias 4 e 5 de maio, a segunda turma começou a trabalhar no design de seus protótipos, focando em
como projetar o trabalho semanal, como reformar e dispor
os espaços para se conectar melhor com os estudantes e as
atividades que eles buscam repensar, por meio do método
RIEDUSIS, as estruturas cotidianas e encontrar uma mudança
de olhar educativo.

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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