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NOTÍCIASMARISTAS

■  O Irmãos Ernesto, Superior-Geral, Ben e Josep Maria, 
Conselheiros-Gerais, no início da semana, visitaram algumas 
comunidades maristas na Austrália, entre as quais a comuni-
dade LaValla200> de Mt Druitt.
■  Segunda e terça-feira, o Conselho Geral das Irmãs Ma-
ristas realizou um encontro de formação permanente na casa 
Geral, liderado pelo Ir. Emili Turú, secretário da USG.
■  Na segunda-feira, os diretores do Secretariado Irmãos 
Hoje, Irmãos Ángel Medina e Lindley, encontrarm com o Ir. 
Antoine Kazindu para organizar o encontro dos animadores da 
pastoral vocacional e formadores da África, que se realizará 
em julho de 2023.
■  De segunda a quinta-feira, os Irmãos Jorge e Goyo, do 
Economato Geral, participam da reunião da equipe que está 
trabalhando na parte econômica da nova Guia Administrativa, 

que substituirá o Vademecum.
■  Cerca de 45 irmãos da Europa se encontram na Casa 
Geral, até sábado, para um encontro regional de irmãos com 
menos de 60 anos. Vários irmãos da Casa Geral colaboram e 
participam do encontro.
■  Os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e Ken, Consel-
heiro-Geral, participam do Capítulo da Província da África 
Austral, que se realiza de quarta a domingo, em Lusaka, 
Zâmbia.
■  O Irmãos Ernesto, Ben e Josep Maria, de 8 a 14 de 
dezembro, participam do primeiro Capítulo provincial da nova 
Província Star of the Sea, em Mittagong, Austrália.
■  A partir de quinta-feira, O Ir. Valdícer, diretor do CMI, fará 
a visita de acompanhamento da comunidade LaValla200> de 
Siracusa. A visita terminará na segunda que vem.

administração geral

“Desde 1917, a Província da Nova Zelândia e, desde 2013, 
Distrito do Pacífico, desenvolveram uma energia e um dina-
mismo que resultou no estabelecimento de escolas e comu-
nidades em toda a Nova Zelândia e outros países da Oceania. 
Essa energia é chamada de “Mauri” (a força vital) e tem um 
papel semelhante ao de uma Pedra Fundamental em um novo 
edifício.
Nosso passado, presente e futuro é uma caminhada contínua 
de vida marista, para onde quer que o Espírito de Deus nos 
conduza. Esperamos ansiosamente pela nova etapa da nossa 
viagem, em nome de Maria, ao entrarmos na nova Província 
Star of the Sea, em 8 de dezembro de 2022, juntamente com 
nossas irmãs e irmãos de Pápua Nova Guiné, Ilhas Salomão, 
Vanuatu, Nova Caledônia, Austrália, Timor Leste e Camboja.
Como Maristas Champagnat do Distrito do Pacífico, agradece-
mos de coração aos dois líderes do Distrito durante esses anos, 
o Irmão David (2013-2019) e o Irmão John (2019-2022).”

DISTRITO DO PACÍFICO

15 DE DEZEMBRO DE 2013 – 26 DE NOVEMBRO DE 2022
Em 26 de novembro, maristas de Fiji, Nova Zelândia, Kiribati e Samoa se reuniram online para uma celebração que marcou a 
transição do Distrito do Pacífico para a Província Star of the Sea, que se inaugura em 8 de dezembro, englobando o Distrito do 
Pacífico e a Província da Austrália. Podemos ler estas palavras no “District of the Pacific Update” de 2 de dezembro:

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/District-Update-2nd-December-2022.pdf
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Os Maristas estão presentes no Cam-
boja desde 1998, quando os Irmãos 
Terry Heinrich e Brian Etherington da 

antiga Província de Sydney foram desig-
nados para Phnom Penh. Eles chegaram 
para ajudar os cambojanos após a guerra 
Camboja-Vietname que terminou com os 
acordos de paz de Paris. Após um período 
de discernimento em busca dos mais 
necessitados, o Ir. Terry Heinrich e outros 
irmãos (Claudius, Badior, Paul, entre ou-
tros) fundaram em 1998, em Phnom Penh, 
a Escola LaValla, um centro educacional 
para crianças e jovens com 
deficiências físicas.
Em 2010, criou-se 
“Solidariedade Marista 
Camboja” (MSC), uma 
organização não governa-
mental para integrar vários 
programas e locais em 
uma entidade, que agora 
é chamada de “Projeto 
LaValla”, e tem sua própria 
diretoria sob a égide da 
Província da Austrália. O MSC tem como objetivo promover o 
empoderamento e a defesa das crianças e jovens com deficiên-
cia no Camboja.
Atualmente, existe apenas uma comunidade marista, composta 
por dois irmãos que vivem na Escola LaValla em Takhmao. Os 
Irmãos são responsáveis pela administração e angariamento de 
fundos para os projetos. Eles também trabalham com o Conselho 
de Administração da Solidariedade Marista Camboja. A casa do 
irmão está localizada no campus da Escola LaValla.
A vida marista no Camboja é diretamente ligada ao Projeto 
LaValla. Os colaboradores são principalmente budistas e falam 
Khmer (a língua oficial do Camboja). Há alguns que também 
falam inglês, mas não fluentemente. Portanto, a vida marista 
não tem o mesmo estilo que em lugares com uma população 
católica maior. Mesmo assim, colaboradores e os estudantes se 
juntam aos Irmãos em momentos de oração interreligiosa, cristã 
e budista, quando se celebram as festas maristas e celebrações 
locais.

Pastoral educativa
LaValla School, em Takhmao, é um programa acelerado de 
educação primária que dá aos estudantes a oportunidade de 

completar o ensino primário em 
um período muito mais curto do 
que nas escolas públicas. Os 
alunos das escolas primárias 
públicas estudam apenas até 
o meio-dia. Na Escola LaValla, 
os alunos estudam das 8h00 
às 16h00. Quando os alunos 
terminam a 6ª série na Escola 

LaValla, têm a oportunidade de frequentar uma escola secun-
dária pública em Takhmao e viver no LaValla Hostel, adjacente 
à Escola LaValla. Fundada inicialmente em 1998, em Phnom 
Penh, a Escola LaValla mudou-se para sua localização atual em 
2000, e no próximo ano celebrará 25 anos servindo crianças, 
em sua maioria vindas de famílias pobres da zona rural do 
Camboja.
LaValla Hostel oferece acomodações residenciais para estudan-
tes vindos de áreas rurais pobres, que carecem de educação 
secundária devido ao isolamento. O projeto também apoia cerca 
de 70 jovens deficientes que vivem com suas famílias e frequen-
tam a escola local.

Contexto sócio geográfico
O Camboja é um país da Indochina, no continente do sudeste 
asiático. O país é em grande parte formado por planícies e 
grandes rios, que fica no meio de importantes rotas comerciais 
terrestres e fluviais que ligam a China à Índia e ao sudeste 
asiático. Na capital, Phnom Penh – um dos poucos centros 
urbanos do país em grande parte rural – veem-se as influências 
de muitas culturas asiáticas, assim como as da França e dos 
Estados Unidos.

CAMBOJA

PRESENÇA MARISTA NO CAMBOJA

https://www.maristcambodia.org/
https://www.maristcambodia.org/
http://www.maristbrothers.org.au/
https://champagnat.org/pt/construindo-pontes-em-takmao/
https://champagnat.org/pt/presenca-marista-no-camboja/
https://youtu.be/Ur0s5R-AU0Q
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NoraNdiNa
De 25 a 27 de novembro, em 
Machiques, Venezuela, cerca de 30 
jovens se reuniram para participar 
do encontro vocacional organizado 
pela Diocese, com a participação 
de várias comunidades religiosas. O 
Irmão Orlando Escobar, Provincial, 
participou em nome da comunidade 
marista.

CaNadá & USa
Enquanto o Distrito do Canadá 
investiga a possibilidade de unir seus 
Arquivos àqueles da Província dos 
Estados Unidos, Eric Paquet (Canadá) 
e o Ir. John Nash (EUA) se reuniram 
para discutir possíveis problemas e 
soluções. Eles também se reuniram 
com os representantes do Marist 
College para receber sugestões 
sobre soluções tecnológicas e outros 
conselhos.

amériCa SUl
Nos dias 23 e 24 de novembro, foi 
realizada, na Argentina, a reunião da 
equipe de comunicação da Região 
da. Os participantes foram Lorena de 
Oliveira (UMBRASIL), Sebastián Ciam-
pa (Cruz del Sur), Joaquín Meli (Santa 
Maria de los Andes), Irene Simões 
(Brasil Centro-Norte) e Daniela Cida-
de (Brasil Sul-Amazônia). Além dos 
representantes das cinco Unidades 
Administrativas Regionais, o Irmão 
Alberto Aparício, do Comitê Regional 
também esteve presente.

FmSi
A Fundação Marista adquiriu 
recentemente um milhão de más-
caras cirúrgicas, 400 kg de material 
higienizante e oito ventiladores 
pulmonares. As máscaras cirúrgicas 
já foram redistribuídas, através da 
Cruz Vermelha italiana, a comuni-
dades necessitadas, graças à boa 
relação que tem com tal organização, 
enquanto os ventiladores e o material 
higiênico serão entregues em breve à 
comunidade marista do líbano, com 
um avião da força aérea italiana.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

JOVENS SE REÚNEM EM CANELA

Mais de 1.000 alunos de 27 
unidades maristas da Província do 
Brasil Sul-Amazônia reuniram-se, 

no dia 26 de novembro, no Colégio 
Marista Maria Imaculada, em Canela, para 
participar do Encontro de Jovens Maris-
tas, organizado pela Equipe Provincial de 
Pastoral Juvenil Marista em conjunto com 
o Colégio.

O tema do encontro, ” Metamorfose: 
cultivando novas versões”, incluiu oficinas, 
momentos de celebração e confraterni-
zação entre os participantes.

Na abertura do encontro, o Ir. Deivis 
Fischer, provincial do Brasil Sul-Amazônia, 
destacou que o tema do Encontro é um 
convite para os jovens refletirem sobre as 
transformações positivas que podem opor-
tunizar para o mundo. “Transformar é uma 
capacidade que nos foi dada. Transformar 
é uma possibilidade que temos. Sejamos 
capazes de buscar a civilização do amor 
em nossa vida, em nossas relações e na 
comunidade humana”, enfatizou. 

Os workshops realizados durante a pro-
gramação do evento trataram de projetos 
de vida, vocação, desenvolvimento integral 

da pessoa, empatia, transformação social, 
entre outros tópicos. Por outro lado, os 
Irmãos Maristas e postulantes deram um 
seminário sobre o Ano das Vocações Ma-
ristas que está sendo celebrada em todo o 
Instituto, até junho de 2023.

Para José Jair Ribeiro, coordenador 
de Pastoral da Rede Marista, trazer as 
reflexões sobre projeto de vida e desen-
volvimento integral da pessoa em sintonia 
com o Ano das Vocações Maristas é 
importante para demostrar como cada 
um e cada uma pode ouvir o chamado de 
Deus em sua vida.  “É uma oportunidade 
para que o/a adolescente e jovem pense 
sobre o sentido de sua vida, sobre sua 
vocação e, também, para contribuir na 
desmistificação dessa compreensão sobre 
vocação. Gosto da afirmação de que “eu 
sou vocação” e não “eu tenho vocação”. 
Vocação toda pessoa tem. O que eu 
preciso é descobrir o que dá e faz sentido 
para a minha vida. As oficinas foram essa 
oportunidade de parar e pensar sobre 
viver com sentido”, afirma Ribeiro.   

O próximo encontro, em 2023, será 
realizado no Colégio Marista Ipanema, em 
Porto Alegre.

https://champagnat.org/pt/jovens-de-brasil-sul-amazonia-se-reunem-em-canela/
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De 21 a 25 de novembro, a Provín-
cia Brasil Centro-Sul sediou o 6º 
Encontro de Centros de Memó-

ria da Região América Sul. Durante o 
evento, aconteceram oficinas, palestras 
e discussões, com o intuito de auxiliar 
no desenvolvimento do planejamento 
estratégico da Rede de Centros de Me-
mória. Entre os participantes estiveram 
bibliotecários, especialistas, secretários, 
arquivistas, tradutores, historiadores, 
estudiosos da espiritualidade Marista e 
Irmãos Maristas.

O primeiro encontro dos centros de 
memórias maristas da Região aconteceu 
em 2015. “Falar de memória é falar da 
manutenção da instituição”, lembrou 
Leonardo Soares, Secretário Executivo 
da Região América Sul, durante a aber-
tura do Encontro.

O Vigário-Geral, Ir. Luis Carlos Gutiérrez, 
também participou de maneira virtual e 
destacou, em uma de suas falas, que 
“um Centro de Memórias, uma biblio-
teca, um arquivo são antídotos contra a 
amnésia”.

O Encontro frisou a importância de 
manter espaços de memória e convidou 
a aproveitar as tecnologias disponíveis 
para criar conteúdo dinâmico, construin-
do assim uma memória acessível, que 
dialoga com o presente para alimentar a 
curiosidade das pessoas.

O Diretor Executivo da Província anfitriã, 
José Leão da Cunha Filho, fez uma 
palestra sobre Liderança Marista, abor-
dando características únicas de vários 
Superiores Gerais e como o exemplo 
deles tem a ver com a atualidade e com 
o papel que se espera de um bom líder.

Entre as reflexões do grupo, surgiram 
ideias como a de que todos os Memo-

riais e Museus precisam prever uma 
formação espiritual Marista para os 
gestores. Ainda sobre isso, o Ir. Joaquim 
Sperandio aproveitou para acrescentar: 
“se não tivermos o mínimo de Espírito 
Marista, viramos uma outra instituição 
qualquer”. O Diretor do Memorial Marista 
de Curitiba, onde o encontro aconteceu, 
Dyogenes Philippsen Araújo, disse que a 
rede de memoriais “nos dá insumos para 
pensar no planejamento estratégico dos 
Centros de Memória”.

Angelo Diniz, um dos pesquisadores 
do Memorial, falou sobre sua pesquisa 
acerca das origens da espiritualidade 
Marista.

O evento contou, também, com a pre-
sença do Ir. Juan Moral que foi arquivista 
do Instituto Marista e da atual arquivista 
geral de Roma, Dorotea Cinanni, que 
apresentou a estruturação do Arquivo 
Geral. Disse que “os arquivos servem 
para repensar e incrementar o conheci-
mento do carisma”. Convidou também 
os participantes a fazer uma crítica 
construtiva dos memoriais atualmente 

existentes e incentivou a divulgação 
deles em eventos acadêmicos interna-
cionais.

Durante o encontro, foi reforçada a 
importância do cuidado com os arquivos, 
da conservação e principalmente, os 
riscos de translado desses documentos. 
Os cuidados com os arquivos existentes 
não são a única preocupação dos profis-
sionais da Rede de Centros de Memória. 
Também existe a necessidade de gerar 
um acervo para o futuro. Pensando 
nisso, o Memorial Marista de Curitiba 
apresentou alguns de seus projetos:

• Projeto Relicário – uma coleção 
de vídeos biográficos dos Irmãos 
Maristas vivos, composta por depoi-
mentos livres contando histórias e 
vivências.

• Caixa de Memórias – criado a partir 
da necessidade de identificar pes-
soas e imagens do acervo. É onde 
os Irmãos auxiliam os especialistas 
nessa identificação.

AMÉRICA SUL 

6º ENCONTRO DE CENTROS DE MEMÓRIA DA REGIÃO

https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://champagnat.org/pt/6o-encontro-de-centros-de-memoria-da-regiao-america-sul/
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ECOLOGÍA 

RECICLAGEM: DESPERTANDO UMA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

Muitos países gostam de se vanglo-
riar da sua gestão avançada de 
resíduos e das suas elevadas taxas 

de reciclagem. A Suécia, Coreia do Sul e 
Alemanha estão entre eles. E a Alemanha 
é um campeão mundial de reciclagem. No 
entanto, as elevadas taxas de reciclagem 
de resíduos plásticos podem ser enganado-
ras. Este número é retirado do volume de resíduos que chega 
às instalações de reciclagem, mas nem tudo o que chega nos 
estabelecimentos é reciclado através da recuperação de mate-
rial; o número que passam é a quantidade de resíduos no início 
do longo processo de triagem. No final, apenas uma fracção 
desse material é reutilizada. O que resta é incinerado, ou seja, 
“reciclado” através da recuperação de energia.
Organizações ambientais, como a Friends of the Earth Ger-
many, estimam que menos de 16% dos resíduos recicláveis à 
reciclagem ,na Alemanha, são reutilizados. O maior problema 
é causado por misturas nas embalagens dos materiais: por 
exemplo, um pote de iogurte com uma tampa de alumínio e um 
forro de cartão. Se estes artigos não forem separados antes da 
chegada, há uma grande probabilidade de que sejam rejeitados 

na reciclagem e acabem sendo incinerados.
Materiais pequenos e muito finos e algumas embalagens 
alimentares são difíceis de reciclar, uma vez que o seu repro-
cessamento requer tecnologias sofisticadas que nem sempre 
estão disponíveis. O complicado processo de reciclagem tem 
posteriormente impacto no preço das matérias-primas secun-
dárias, e torna-as não competitivas no mercado.
Portanto, nem sempre a reciclagem é tão virtuosa quanto 
tentam passar. Teremos de olhar mais para a reutilização ou 
para a revalorização onde pudermos, reconhecendo que a 
reciclagem é muito limitada! Este é um desafio apropriado para 
os jovens (incluindo os adultos), para que possam apresenta-
rem ideias.

Ir. Chris P. – Nueva Zelanda

Em consonância com o quinto apelo 
do XXII Capítulo Geral, que nos pede 
para “Despertar em nós e à nossa 
volta uma consciência ecológica”, o 
Ir. Chris, da Nova Zelândia aborda 
em seguida o tema da reciclagem.

• Banco de imagens – a PMBCS vem 
criando um banco de imagens, tanto 
históricas, quanto recentes para 
auxiliar nas produções audiovisuais 
e publicitárias. O acervo pode ser 
disponibilizado a qualquer Província 
Marista que tiver a necessidade.

Ilustrando a preocupação com os regis-
tros históricos de hoje e do futuro, o Ir. 
Moral falou da necessidade das Pro-
víncias terem estudos e registros sobre 
suas origens. “Existem muito poucos 

estudos sobre as origens das Províncias, 
porém, recentemente, nesta Província, 
conseguimos uma excelente publicação 
sobre as origens dos Maristas na Chi-
na!”, explica.

Durante o evento também aconteceu o 
lançamento oficial da primeira edição do 
Manual de Gestão de Acervos da Pro-
víncia Brasil Centro-Sul, que documenta 
as boas práticas para conservação e 
controle de nossos acervos.

A última atividade deste encontro foi o 
desenho de um planejamento estratégico 
para a Rede de Centros de Memória, que 
foi baseado nos pontos mais impor-
tantes do Planejamento Estratégico da 
Região América Sul como: fortalecer a 
vida consagrada e laicato; interromper 
projetos que se sobrepõem; não interferir 
nos projetos locais. O resultado deste 
planejamento será submetido à apro-
vação, para que a partir deste os Centros 
de Memória possam desenhar suas 
estratégias de atuação.

https://www.foei.org/member-groups/germany/
https://www.foei.org/member-groups/germany/
https://champagnat.org/pt/reciclagem-despertando-uma-consciencia-ecologica/
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/capitulos-gerais/xxii-capitulo-geral/
https://marista.org.br/wp-content/uploads/2022/11/manual-acervo_versao-3.pdf
https://marista.org.br/wp-content/uploads/2022/11/manual-acervo_versao-3.pdf
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TUTTI FRATELLI

VIII ENCONTRO DE IRMÃOS RELIGIOSOS EM ROMA

No dia 26 de novembro, cerca de 90 Irmãos de 17 
Institutos reuniram-se na Casa Geral dos Irmãos De 
La Salle, em Roma. Participaram 12 Superiores Gerais 

destas Congregações. Esta foi a 8ª reunião organizada pelo 
Grupo Tutti Fratelli de Roma, um grupo de Irmãos de diferentes 
Congregações que se reúne mensalmente para “Promover a 
vocação de Irmãos religiosos e refletir sobre a sua identidade e 
missão na Igreja e no mundo, sendo sinais visíveis do dom da 
fraternidade”.

O encontro foi orientado pela reflexão oferecida pelo Pe. José 
Cristo Rey García Paredes, CMF, sobre o tema “Cúmplices do 
Espírito. Irmãos na Missio Dei”. Com a sua habitual capacidade 
de comunicação, o Pe. Cristo Rey encorajou a reflexão sobre o 
conceito de missão. É possível resumir a mudança no conceito 
de missão a que somos chamados nestas expressões:
• Normalmente pensamos na “missão” como 

uma característica da Igreja, algo que lhe 
pertence e pelo qual ela é responsável e 
protagonista.

• “Missão” é um verbo que protagoniza Deus 
tri-unitário. É, acima de tudo, “Missio Dei”, 
“Missio Jesu”, “Missio Spiritus”.

• A Igreja, as Congregações, as nossas 
comunidades, cada um é cúmplice – cola-
boradores nesta Missão de Deus.

Após a reflexão, houve encontros em pequenos 

grupos linguísticos para partilhar os sentimentos e ideias que cada 
um teve durante a conferência.  Uma partilha e algumas perguntas 
ao Pe. José Cristo levaram à conclusão da reflexão, sublinhando 
as mudanças que são necessárias para assumir esta nova forma 
de compreensão de missão. Obviamente, entendida desta forma, a 
missão não termina com o fim da vida profissional.

Seguiu-se um tempo de oração, junto ao túmulo de S. João Batista 
de La Salle. O dia terminou com um jantar fraternal oferecido pelo 
Superior Geral dos Irmãos De La Salle, outro sinal do acolhimento 
fraterno que os Irmãos De La Salle sempre dão ao grupo.

Tal como em reuniões anteriores, o “Dom da Fraternidade” 
manifestou-se numa atmosfera de acolhimento, alegria e 
empenho em tornar as vidas dos Irmãos testemunhos vivos de 
fraternidade.

CHAMPAGNAT GLOBAL

ENCONTRO INTERNACIONAL DA REDE GLOBAL DE ESCOLAS MARISTAS
De 28 de novembro a 6 de dezembro 
de 2022, realizou-se, no México, 
uma reunião presencial dos mem-
bros da Rede Global Marista de 
Escolas. Participaram representan-
tes do Governo Geral, estruturas 
e equipes educacionais regionais, 
representantes das diversas redes 
missionárias do Instituto e represen-
tantes das unidades administrativas 
do Instituto, responsáveis pela 
animação das Escolas ou potenciais 
promotores ativos de Champagnat 
Global.

https://www.lasalle.org/
https://www.lasalle.org/
https://champagnat.org/pt/viii-encontro-de-irmaos-religiosos-em-roma/
https://youtu.be/LL1IQ0wqJdk
https://youtu.be/6qNfxRG2sDA
https://youtu.be/pbueO1XDSmQ
https://youtu.be/ePXNQ2x2oAQ
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BÉLGICA: ENCONTRO DE PREPARAÇÃO PARA O 
NATAL

AUSTRÁLIA: PASTORAL JUVENIL MARISTA EM 
MELBOURNE

VENEZUELA: O IR. ORLANDO ESCOBAR NO 
ENCONTRO VOCACIONAL ORGANIZADO PELA 
DIOCESE DE MACHIQUES

TIMOR LESTE: ASPIRANTES TERMINAM A 
FORMAÇÃO ANTES DE SEGUEM PARA O 
POSTULANTADO

AUSTRÁLIA: PROVINCIAL E IRMÃOS DO CONSELHO 
NO LOCAL DA PRIMEIRA ESCOLA MARISTA DO PAÍS

mundo marista

CHILE: REUNIÃO DOS RESPONSÁVEIS DE 
SOLIDARIEDADE COLEGIAL 2022

CASA GERAL

ANO DAS VOCAÇÕES MARISTAS:
ORAÇÕES PARA COMUNIDADES E GRUPOS

O Secretariado Irmãos Hoje convidou os 
Maristas de Champagnat, particularmente 
as casas de formação do Instituto, a compor 

orações que poderiam ser utilizadas pelas comu-
nidades e grupos em suas celebrações durante o 
Ano das Vocações Maristas. Um bom número de 
contribuições foi recebido e acabamos de subir 
essas orações no site do Instituto.
Gostaríamos de agradecer aos irmãos e aos 
leigos e leigas que ajudaram na elaboração desse 
material.
Fica agora o convite para que se faça uso desse 
recurso, em parte ou na íntegra, nos momentos de 
oração.  Sublinha-se o fato que as orações foram 
escritas em um idioma específico (como indicado no site). O 
secretariado Irmãos Hoje oferece algumas nas outras línguas, 
mas reconhece que as traduções, às vezes, não são bem-fei-
tas. Portanto, se usara em uma língua diferente da original, 

faça os ajustes necessários para se adequar a seus respectivos 
contextos.
O Secretariado agradece a Flaminia Filanci e Luiz da Rosa, que 
auxiliaram na difusão do recurso. As orações estão disponíveis 
nesse link.

http://bit.ly/3XxDh04
https://champagnat.org/pt/ano-das-vocacoes-maristas-oracoes-para-comunidades-e-grupos/
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STAR OF THE SEA

NOSSA SENHORA INSPIRA A NOVA PROVÍNCIA

Após a apresentação do logotipo da 
Província Star of the Sea, que será 
inaugurado em 8 de dezembro, foi 

também apresentada uma imagem que 
ajudará a inspirar a sua missão. Tra-
ta-se de um ícone denominado “Maria, 
Estrela do Mar”. Nossa Senhora apa-
rece segurando ternamente seu Filho e 
apresentando-o às nações da Província 
sobre as quais ela lança sua proteção. 
A obra foi realizada por Ursula Betka, de 
Melbourne.

O ícone em si tem o objetivo de oferecer 
um olhar amoroso e celestial ao espec-
tador. Se você olha atentamente para o 
ícone “Maria, Estrela do Mar”, o que vê?  
Em termos técnicos, os fiéis não devem 
olhar para um ícone, mas é necessário 
“ler”. Ícones servem como pontes para 
Cristo, como ligações com Maria e os 
santos, como lembretes de eventos 
cruciais da nossa caminhada de fé.  
Simplesmente olhar atentamente para 
um ícone e deixar que Deus fale é uma 
oração. A beleza profunda de um ícone é 
suave. O caminho de sua ‘leitura’ não é 
forçado, mas pede tempo para que entre 
no silêncio, através do olhar.

“Como Província, somos convidados a 
adentrar no ícone e nos aproximarmos 
do Santo que nele é retratado”, diz o Ir. 
Peter Carrol, futuro provincial de Star of 
the Sea.
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