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CASA GERAL

FÓRUM SOBRE A VOCAÇÃO LAICAL MARISTA
NA ADMINISTRAÇÃO GERAL

N

o dia 17 de junho, Leigos, leigas
e Irmãos da Casa Geral se reuniram toda a manhã para concluir
o processo da fase local do Fórum
Internacional sobre a Vocação Marista.
Também participou todo o Conselho Geral. O Ir. Ernesto Sánchez, Superior-Geral, concluiu o processo, agradecendo a
participação e sublinhando que na mesa
de La Valla existe espaço para todos.
O processo proposto consistiu em 7 encontros, durante o qual foram discutidos
especialmente os 4 temas propostos
pelo Secretariado de Leigos: vocação

administração geral
■ Esta semana, o Conselho Geral realiza a sua última
semana de sessão plenária. Trata de alguns tópicos: Projecto “Laudato Si” para a Administração Geral, Assuntos do
Comissariado Geral, Avaliação da Administração Geral após
a Conferência Geral, calendário para os próximos meses e o
Conselho Regular.
■ No domingo, o grupo de 8 pessoas que participa do
Programa de Formação para as Comunidades internacionais
e interculturais, em Manziana, foi recebido na Casa Geral pelo
Ir. Ernesto e seu Conselho.
■ Começou na segunda feira, a reunião da Comissão Internacional do Patrimônio Espiritual Marista. Os conselheiros-gerais, Irmãos João Carlos e Óscar, junto com os diretores do
Secretariado Irmãos Hoje, Irmãos Ángel e Lindley, acompanham o grupo formado por 10 membros, sob a coordenação
do Ir. Antonio Ramalho.
■ Um grupo de 19 líderes da Europa concluem, na
Casa Geral, um percurso formativo promovido pela região
composto de 5 etapas. Durante o encontro, de segunda
a sexta, terão oportunidade de dialogar com o Conse-

lho Geral e os vários secretariados e departamentos da
Administração Geral. A organização do encontro em Roma
está sob a responsabilidade do Secretariado de Educação
e Evangelização.
■ Na segunda-feira a FMSI se encontrou, online, com a
equipe do projeto Three2six, da África do Sul, para desenvolver estratégias para 2023.
■ Na segunda e terça-feira, o Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de Solidariedade participou do encontro da equipe
diretora de BICE, em Paris.
■ Os Irmãos João Carlos e Ben participaram, na terça e
quarta-feira, do encontro dos Provinciais da Europa, em Alcalá
de Henares, na Espanha.
■ Na quarta-feira, os Irmãos Lindley e Ángel se reuniram
com a Equipe de Pastoral Vocacional da Europa para coordenar algumas iniciativas de promoção vocacional em nível
regional.
■ A partir de sábado, hasta el 29 de junio, la comunidad del
Consejo general tomará unos días de descanso junto al mar,
en Silvi Marina.
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marista e vocação laical; Itinerários de formação e acompanhamento; Vinculação carismática e Estruturas associativas,
jurídicas y canónicas. Houve também um encontro especial,
durante o qual foi celebrado o início do Ano das Vocações
Maristas, em 20 de maio.
A equipe que preparou o processo foi formada pelos leigos
Andrea Rossi e Luiz Da Rosa e pelos Irmãos João Carlos do
Prado, Sylvain Ramandimbiarisoa, Luis Daniel Herrera e Lindley
Sionosa. Os encontros contaram com a participação de várias
pessoas que ajudaram a rezar e a refletir sobre os temas propostos. Entre eles, estiveram presentes Manu, do Secretariado
dos Leigos, e Gianluca, da comunidade mista de Giugliano.
Luiz da Rosa representará a Administração Geral no Fórum
presencial que acontecerá em Roma, em novembro próximo.
O principal objetivo do último encontro foi fazer a síntese que será
enviada ao Secretariado dos Leigos como contribuição da Adminis-

tração Geral ao processo de reflexão global sobre a vocação laical
marista. Destacam-se esses aspectos que são recomendados:
• Continuar a promoção de encontros que permitam
aprofundar a vocação marista e, em particular a vocação
marista laical;
• Propor uma formação que parta de elementos comuns e
não de modelos pré-constituídos;
• Realizar ações solidárias que coloque em prática o carisma
marista;
• Definir de maneira clara os diferentes níveis de vínculos
propostos: colaboração profissional, missão, vida e espiritualidade.
O último encontro foi concluído com a Eucarística celebrada
na capela da Casa Geral e com o almoço no jardim, onde
cada participante contribuiu com o seu próprio dom culinário,
colocado em comum.

TIMOR LESTE

VENHA E VEJA! PROGRAMA
PARA CANDIDATOS MARISTAS EM BAUCAU

O

s Maristas em Timor Leste receberam quatorze
candidatos potenciais de vários distritos do país
na Casa Marista Teulale, para um programa de 1
semana, Venha e Veja! A reunião proporcionou a cada
jovem a oportunidade de:
• vivenciar a vida comunitária marista por uma semana
• explorar vocação e missão
• aprender sobre a vocação e identidade de um irmão
religioso marista
• conhecer a vida, carisma e espiritualidade do P.
Champagnat
• conhecer nossa missão marista – local e internacional
• vivenciar a fraternidade Marista através dos testemunhos de nossos irmãos timorenses
• começar a entender o discernimento vocacional
• participar de um projeto simples de serviço comunitário com crianças.
A reunião foi apoiada pela comunidade mais ampla de
irmãos em Baucau que ajudaram os irmãos Lecio Heckler, Matthew Green e Greg McDonald com apresentações sobre vários
temas. Também os seis jovens Irmãos, que neste momento
estão em estágio de ensino, deixaram o grupo com um belo vídeo apresentando suas próprias histórias vocacionais pessoais
e algumas respostas sólidas a uma variedade de perguntas
típicas sobre vocação.
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A semana terminou com uma oração à noite e um churrasco
junto com muita música e canto timorenses.
A equipe de formação agora levará algum tempo para discernir
quem convidará para o programa “Aspirantes”, que começa
em julho.
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FORMAÇÃO PERMANENTE

O PROGRAMA GIER CONCLUI SUA PRIMEIRA PARTE

O

Programa de Formação Permanente Gier, organizado pelo
Secretariado Irmãos Hoje, encerrou
sua primeira parte em 15 de junho. No
dia 16, o grupo viajou de ônibus da Casa
Geral para l’Hermitage, onde os irmãos
conhecerão e viverão a experiência do
encontro com o berço de São Marcelino e
do Instituto.
No total, 22 irmãos que fizeram votos
perpétuos nos últimos cinco anos participam do programa. Eles vêm de 15 países
e 13 unidades administrativas. Os Irmãos
Tony León, José Miguel Caballero, Ángel Medina e Lindley
Sionosa compõem a equipe.
Os 15 dias passados em Roma permitiram aos irmãos se
encontrar e escutar os membros do Conselho Geral e conhecer
o funcionamento e o serviço que a administração geral desenvolve na animação da vida e missão do Instituto. Eles também
visitaram alguns locais turísticos e de peregrinação na Cidade
Eterna e outros lugares significativos da Itália, incluindo Assis.
Puderam participar da Audiência do Papa, no dia 8 de junho,
além de visitar a estátua de São Marcelino que se encontra no
Vaticano.
Nesse mesmo dia também visitaram a Catacumba de Domitila;

foi um dia que permitiu o contato direto com as origens da
Igreja e dos primeiros cristãos.
Acima de tudo, deve-se destacar que se criou entre eles
uma jovem e fraterna comunhão, momento em que puderam compartilhar a vida, rezar juntos e se acompanhar
como irmãos.
O grupo agradece o trabalho do Irmão José Grande, do Distrito
da Ásia, que atuou como tradutor durante a primeira metade
do programa. Agradece também ao Conselho Geral, dirigido
pelo Ir. Ernesto, aos irmãos da Comunidade da Casa Geral,
bem como às diversas secretarias e departamentos.
O Programa Gier vai até o dia 30 de junho.

SRI LANKA

O COLÉGIO MARIS STELLA CELEBRA O CENTENÁRIO

O

s maristas do Sri Lanka celebraram, no dia 18
de junho, o centenário do Maris Stella College,
em Negombo. Os Irmãos fundaram o Colétio em
1922, tendo chegado no país em1911. Foi o Arcebispo
de Colombo, Dom Anthony Coudert, que transferiu para

os irmãos maristas a propriedade para estabelecer nela um
colégio católico para meninos.
O evento foi transmitido, ao vivo, pelo Youtube.
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20 DE JUNHO

DIA MUNDIAL DOS REFUGIADOS
Levanta-te, toma o menino e sua
mãe e foge para o Egito”.
A Bíblia nos conta, no Evangelho
segundo São Mateus (Mt 2,13-14),
que José foi advertido por um anjo
do Senhor a fugir para o Egito, junto
com Maria e o recém-nascido Jesus.
“Depois que eles partiram, um anjo
do Senhor apareceu em sonho a
José, dizendo: Levanta-te, toma o
menino e sua mãe e foge para o
Egito, e fica lá até que eu te diga;
pois Herodes vai procurar o menino
para matá-lo. José levantou-se,
tomou à noite o menino e sua mãe, e
retirou-se para o Egito”.
Infelizmente, a história da humanidade está cheia de HISTÓRIAS de pessoas que tiveram que deixar suas casas, suas
famílias, suas terras, suas vidas… para ir viver no novo, no
desconhecido. E dizemos HISTÓRIAS com letras maiúsculas
porque por trás disso está a vida de pessoas que sofreram e
continuam sofrendo com o desenraizamento e a vulnerabilidade.
Todo dia 20 de junho, as Nações Unidas comemoram o Dia
Mundial do Refugiado. Como Maristas de Champagnat, hoje
também queremos lembrar as pessoas que são obrigadas a
deixar sua terra e começar uma nova vida longe de suas casas.
As Nações Unidas, e nós juntamente com eles, queremos
tornar conhecida essa situação, querem/querem estar do lado
dos que sofrem.
Em grande parte do mundo, os noticiários nos lembram todos
aqueles que tiveram que fugir da barbárie da guerra na Ucrânia. Não é só este país. São muitas as situações de guerra,
injustiça, fome… que levam milhares de pessoas a abandonar
suas vidas em busca de uma vida em paz e dignidade.
Às vezes, sem perceber, podemos ficar imersos no pensamento de que existem refugiados de primeira e de segunda classe.
Por que a mídia nos fala sobre a guerra na Ucrânia e não em
outros lugares do mundo? Por que alguns líderes são a favor
de acolher alguns refugiados com base em sua origem? Não
caímos também na armadilha de distinguir as pessoas pela
sua origem, ou pelo seu credo, ou pela cor da sua pele? O Dia
Mundial do Refugiado, para este 2022, nos lembra que não
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deve importar quem são essas pessoas, ou em que religião
acreditam, ou de onde vêm, ou quando, como ou por que
foram forçadas a fugir.
O Papa Francisco, em Fratelli Tutti (11), nos diz que estamos
sempre a caminho, que devemos lutar todos os dias para conquistar a justiça e a solidariedade. A necessidade de continuar
nesse caminho a vemos nos jornais e na mídia. O mundo se
encontra, muitas vezes, rompido pela dor, rompido pelo sofrimento de quem só pode fugir para salvar sua vida e a de seus
entes queridos.
Além disso, o XXII Capítulo Geral dos Irmãos Maristas chama
a atenção para a necessidade de “comprometer-se decididamente a defender” a dignidade dos refugiados e migrantes,
buscando sua inclusão na sociedade. Como Maristas de
Champagnat, somos chamados a responder a este desejo do
Capítulo. Temos projetos admiráveis que tentam ajudar milhares de deslocados nessas situações. Pensemos, por exemplo,
no projeto “Fratelli” que desenvolve no Líbano, há anos. São
iniciativas que ajudam a encontrar trabalho, que oferecem
cuidados médicos, que prestam serviços de ajuda psicológica
e, sobretudo, iniciativas que visam proporcionar um espaço
educativo adequado e adaptado às características e necessidades pessoais.
Não podemos ficar parados, não podemos nos refugiar no
“eu” e esquecer o “nós”, que é onde se encontra a verdadeira
dignidade de todos os seres humanos.
Ir. Ángel Diego García Otaola
Diretor do Secretariado de Solidariedade
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mundo marista
FRANÇA: GIER PROGRAM – LA VALLA

GUATEMALA: EQUIPE DE LEIGOS DA REGIÃO
ARCO NORTE

BOLÍVIA: LÍDERES JOVENS MARISTAS

BRASIL: COLÉGIO MARISTA CRICIÚMA

TIMOR LESTE: PASTORAL VOCACIONAL

CASA GERAL: PROGRAMA DE FORMAÇÃO
PARA COMUNIDADES INTERNACIONAIS E
MULTICULTURAIS

ESTADOS UNIDOS

CERIMÔNIA DE COMPROMISSO DE LEIGOS E LEIGAS

S

essenta e dois Maristas de Champagnat da Província dos
Estados Unidos participaram no domingo, 5 de junho,
da cerimônia de compromisso com o Carisma Marista.
Este segundo grupo que chega ao final do processo formativo
se une a um primeiro grupo de cinquenta leigos que concluiu a
formação no ano passado.
Os grupos se reuniram presencialmente em diferentes locais
para acompanhar a oração: Marist High School, em Chicago;
St. Joseph Academy, em Brownsville; Christopher Columbus
High School, em Miami,; Central Catholic High School, em
Lawrence; Archbishop Molloy High School, em Queens, e Marist Brothers Center, em Esopus. Esses grupos foram acompanhados via Zoom por pessoas de Kentucky, Louisiana, Texas,
Massachusetts, Maryland, Flórida, Virgínia Ocidental, Pensilvânia, Indiana e de lugares distantes como da Ilha do Príncipe
Eduardo, no Canadá. A oração foi conduzida por Maureen
Hagan, e o Ir. Dan O’Riordan, Provincial, dirigiu a cerimônia de
compromisso. Erin Kelly, de Chicago, presenteou os participantes com a interpretação marista de “Hallelujah”, acompanhada
pelo Ir. Hank Hammer ao piano.

Cada participante recebeu a cruz que representa seu compromisso, e também um exemplar do ‘Walking With Mary”, escrito
pelo Ir. Dan O’Riordan.
Um ambiente de alegria impregnou a Província, tanto das
pessoas que estavam participando presencialmente quanto via
Zoom. Muitos puderam se cumprimentar pessoalmente pela
primeira vez depois em muito tempo.
Mais fotos aqui
23 I JUNHO I 2022
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CHAMPAGNAT GLOBAL

WEBINAR INTERNACIONAL PARA
DIRETORES DE ESCOLAS MARISTAS

C

omo parte das
atividades da
Rede Aberta
Champagnat Global,
nossa Rede Global
Marista de Escolas,
nos dias 8 e 14 de
junho, foi celebrada a festa de São
Marcelino Champagnat com todos os
diretores das escolas
maristas do mundo.
A celebração foi
realizada no âmbito
de um webinar internacional com o título:
O QUE FAZ DE UMA
ESCOLA UMA ESCOLA MARISTA?
O evento foi inaugurado pelo Irmão Superior-Geral, Ernesto Sánchez, que, além
de agradecer a todos os diretores pelo
papel fundamental que desempenham
na manutenção do sonho de Marcelino,
desejou a todos os presentes que a Rede,
que estamos construindo, nos ajude a
“olhar além ” como Marcelino. Olhar
além do momento em que vivemos, para
além das nossas fronteiras, e nos ajude
a nos sentir cada vez mais Família Global.
Em seguida, o momento central do
webinar foi desenvolvido por três
Se não foi possível você participar do
maristas de Champagnat que responwebinar e deseja acompanhá-lo de
deram, a partir de sua experiência e
forma diferida
contexto, à pergunta sobre o que faz,
para eles, de uma escola, uma escola marista. Terminadas as apresentações, foi muito enriquecedor comentar as
diversas contribuições e dúvidas que os participantes de
todo o mundo enviaram por meio do chat do webinar.
O Ir. Ben Consigli, Conselheiro-geral de ligação com o Secretariado de Educação e Evangelização, teve a amabilidade
de finalizar este significativo encontro oferecendo uma última
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reflexão sobre a excelência dos nossos
centros educativos que se baseia nos
valores do evangelho que tem Maria
como referência.
O webinar conduzido pelo Ir. Carlos
Alberto Rojas, Diretor do Secretariado de
Educação e Evangelização do Instituto,
foi um marco entre as atividades que
estão sendo realizadas na Champagnat Global. Foi a primeira vez que uma
atividade foi organizada reunindo todos
os diretores das quase 600 Escolas Maristas do mundo. Palavras e canções de
crianças e jovens de uma escola Marista
levaram alegria, ternura e entusiasmo a
todos os participantes.

Veja outros detalhes
no último boletim da
Rede Champagnat
Global
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IRMÃO WALFRID

NOVA PESQUISA SOBRE O FUNDADOR
DO CELTIC FOOTBALL CLUB

E

m 2017, Michael Connolly,
estudante pesquisador da
Stirling University, na Escócia, recebeu uma bolsa para investigar a vida e a obra do irmão
Walfrid (Andrew Kerins, 1840
– 1915), mais conhecido como o
fundador do Celtic Football Club
em 1887/1888. Michael obteve
o doutorado por sua pesquisa
em fevereiro de 2022. Como
resultado de pesquisas originais
em arquivos na Irlanda, Escócia, Londres e St. Genis-Laval,
na França, Michael conseguiu
construir uma narrativa da vida
do irmão Walfrid desde sua infância na Irlanda durante os anos
da Grande Fome (1845-1852), até sua decisão de emigrar
para Glasgow aos 15 anos para procurar trabalho, sua
participação em aulas noturnas ministradas pelos Irmãos
Maristas e sua decisão de se juntar aos Irmãos, que o levou
ao noviciado em Beaucamps, em 1864.
Michael Connolly apresenta informações detalhadas sobre
os primeiros anos do irmão Walfrid como professor em
Glasgow e mostra como suas primeiras experiências de
pobreza e falta de educação o levaram a ingressar em uma
ordem dedicada à educação de crianças pobres e ao alívio
da pobreza. Walfrid também queria apoiar a comunidade
irlandesa em Glasgow que lutava para superar a pobreza
e a discriminação. O futebol surgiu no final do século XIX
como um meio de proporcionar recreação e entretenimento
às massas. O irmão Walfrid viu o potencial do futebol para
apoiar a comunidade católica irlandesa e arrecadar fundos
para fornecer refeições para as crianças pobres no East
End de Glasgow. O Celtic Football Club rapidamente teve
sucesso na Escócia e se tornou uma fonte de orgulho para a
comunidade católica irlandesa.
O irmão Walfrid se mudou para Londres em 1892 e trabalhou em escolas até 1906. Connolly mostra que ele continuou a se preocupar com as crianças pobres, arrecadando
dinheiro para pagar os uniformes. Ele também continuou a
promover o futebol como uma maneira saudável para esses

jovens usarem sua energia e
construírem relacionamentos
uns com os outros.
Aos sessenta e seis anos de idade, as habilidades de liderança e
de organização do irmão Walfrid
lhes foram solicitadas quando
ele foi convidado a ir para Grove
Ferry, em Kent, onde os irmãos
franceses haviam estabelecido
uma escola, como resultado das
Leis Combes que resultaram
na expulsão de ordens religiosas da França. Aposentado, foi
para Dumfries, em 1912, onde
morreu três anos depois, em
17 de abril de 1915. Manteve
sua conexão com o Celtic depois de deixar Glasgow e, em
seus últimos anos, recebia um telegrama todos os sábados
para lhe informar sobre os resultados da partida daquele
dia. Ele é comemorado com estátuas em sua cidade natal
de Ballymote, na Irlanda, e, no exterior, do Celtic Park, em
Glasgow, lembrando aos jogadores, funcionários e fãs sobre
o propósito original de caridade do Celtic: fornecer comida
para crianças pobres. O Celtic continua o trabalho de caridade de Walfrid por meio da Celtic Foundation.
Michael Connolly relata o trabalho dos Irmãos Maristas no
final do século XIX e início do século XX, o que fornece um
quadro mais completo do que tínhamos anteriormente sobre
os primeiros Irmãos Maristas, pioneiros na Escócia e na
Inglaterra. Ele demonstra com sucesso que a fundação do
Celtic FC foi consistente com as três características principais da vida do Ir. Walfrid: sua vocação religiosa, seu desejo
de cuidar de crianças pobres e seu amor pelo esporte. Ele
viu o potencial do futebol para fornecer um foco saudável
para as energias dos jovens e, mais importante, para arrecadar fundos para alimentar crianças pobres. Somos gratos
a Michael por esta biografia completa e inspiradora, bem
como por revelar muitas informações novas sobre o trabalho dos Irmãos Maristas na Escócia e na Inglaterra. Michael
está atualmente trabalhando para organizar a publicação
de sua pesquisa para que possa ser compartilhada com um
público mais amplo.
23 I JUNHO I 2022
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PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA

CADERNOS MARISTAS 40

A

Comissão Internacional do Patrimônio Marista
acaba de publicar a 40ª edição dos Cadernos Maristas. A comissão propõe também uma enquete
que tem como finalidade conhecer a experiência dos
leitores de Cadernos Maristas e visa reunir ideias para
enriquecer os próximos número da publicação.
Participe da Enquete
A comissão também fez entrevistas com alguns dos
autores desse número, cujos vídeos estão disponíveis
nesse link.
Baixar PDF – Cadernos Maristas 40: English Español
Français Português
O editorial dessa edição, assinado pelos irmãos Antonio
Ramalho, Presidente da Comissão, e André Lanfrey,
Coordenador da publicação, é reproduzido aqui abaixo.
A Comissão de Patrimônio decidiu que
este número 40 dos Cadernos Maristas
dedicaria um dossiê especial à espiritualidade marista. E, de fato, quatro artigos
abordam esse assunto de diferentes
ângulos. O mais fundamental, sobre a
presença e o amor de Deus (Ir. Michaël
Green) situa este aspecto da nossa
espiritualidade em uma longa tradição
espiritual. É extraído de um estudo mais
desenvolvido, que aparece na íntegra
em Champagnat.org O estudo sobre “O
Espírito do Instituto” (Ir. A. Lanfrey) tenta
mostrar que esta expressão é, em grande parte, equivalente ao conceito mais
recente de espiritualidade marista. O Ir.
Antonio Martínez Estaún dedicou seu
trabalho a uma virtude marista difícil de
definir: a modéstia. Por fim, o Ir. Afonso
Murad nos convida a um discernimento
teológico sobre a devoção mariana que é

muito útil hoje, também para os religiosos.
Os dois artigos seguintes apresentam
uma boa coerência entre si, uma vez
que ambos tratam do Instituto como uma
instituição preocupada em preservar
sua memória e sua história. O artigo do
Sr. Flores Sanchez trata desta questão
na província do Chile. O segundo (Ir.
A. Lanfrey & Adrien Mercier) descreve
uma história administrativa do Instituto,
pesquisando as fontes do grande arquivo
de dados Access desenvolvido na virada
dos séculos XX e XXI. Esses dois artigos,
portanto, nos convidam a tomar mais
consciência da revolução da memória
que ocorre diante de nossos olhos
permitindo muitas investigações, mas
também gerando problemas novos.
Os dois documentos comentados também têm uma grande coerência entre

si pelo assunto e pela data, uma vez
que tratam da estada do Ir. Francisco
em Roma em 1858. Eles nos revelam
muitas coisas sobre o estado de espírito do Instituto após o Capítulo Geral de
1852-54; sobre a ainda muito pouco
conhecida personalidade do Ir. Francisco; sobre o ambiente romano da
época e sobre as delicadas relações
entre Padres e Irmãos Maristas. De
maneira mais geral, esses documentos
mostram como foi problemática para
o Instituto a passagem do tempo de
sua fundação até a sua estruturação
em um corpo regido por uma Regra,
as Constituições e a autoridade tutelar
de Roma.
Por fim, pareceu-nos útil fornecer
algumas breves informações sobre
publicações ou eventos de interesse
patrimonial.

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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