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NOTÍCIASMARISTAS

■  Desde o domingo passado o Ir. Óscar está em Belo 
Horizonte, onde anima o retiro da Província Brasil Centro-Nor-
te, com o tema “viver apaixonadamente o nosso ser marista 
hoje”. O retiro termina no sábado.
■  Começou também no domingo a visita do Ir. Luis Carlos, 
Vigário-Geral, à comunidade internacional de Notre-Dame de 
l’Hermitage, junto com os líderes da Província de l’Hermitage. 
A visita termina na quinta-feira.
■  Na segunda-feira, os Irmãos Josep Maria e Ben, Consel-
heiros-Gerais, reuniram-se com os líderes das 4 Unidades 
Administrativas da Ásia e Oceania, via Zoom.
■  No mesmo dia, o Ir. Carlos Alberto, diretor do Secreta-

riado de Educação e Evangelização participou da reunião em 
preparação do III Congresso da Pastoral Juvenil Marista, que 
realizar-se-á em janeiro, no Rio de Janeiro.
■  No quarta-feira, realizou-se, online, um encontro sobre a 
revisão do documento Missão Educativa Marista. A equipe é 
coordenada pelo Secretariado de Educação e Evangelização 
(Irmãos Carlos Alberto e Mark) e conta com a participação 
também de outros membros da Administração Geral: Irmãos 
Luis Carlos, Ben, Ángel Diego, Valdícer
■  Na quinta-feira, o Ir. Carlos Alberto participa de um encon-
tro online com líderes da Pastoral Juvenil Marista da Região 
América Sul.

administração geral

MENSAGEM DE NATAL
DO SUPERIOR GERAL
Caros Maristas de Champagnat
Neste Natal, que possamos nos conectar profundamente 
com o dom da paz que Jesus nos traz:

Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; 
não vo-la dou como o mundo a dá. 
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize (Jo 14,27)

Em tantos lugares e em tantas situações que vivemos no 
mundo de hoje precisamos abraçar este dom da paz e ser 
artesãos da paz em nossas comunidades, famílias e centros 
educativos.

A paz de Jesus é antes de mais o seu dom, fruto da cari-
dade, nunca é uma conquista do homem; e, a partir deste 
dom, é o conjunto harmonioso das relações com Deus, 
consigo próprio, com os outros e com a criação
(Papa Francisco aos Superiores Gerais - 26 de novembro de 2022).

Neste Natal, com Maria, que possamos acolher Jesus e sua 
paz no íntimo de nossos corações. E, com Marcelino, que 
possamos viver com paixão a missão de torná-lo conhecido 
e amado no ano novo 2023, o 206º ano da fundação de 
nosso Instituto.

Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral

https://champagnat.org/pt/carta-de-alepo-no-45-2/
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STAR OF THE SEA

PRIMERO CAPÍTULO PROVINCIAL

A nova Província Star of the Sea foi inaugu-
rada em 8 de dezembro de 2022 e seu 
primeiro Capítulo realizou-se de 9 a 14 

de dezembro em Mittagong, Austrália. O Irmão 
Peter Carroll assumiu o cargo de Provincial e o 
Capítulo nomeou como membros do Conselho 
Provincial os Irmãos Darren Burge, Graham 
Neist, Gregory McDonald (Vice-Provincial), John 
Hazelman, Peter Horide e Sefo Une. Em nome do Governo Geral, 
estiveram presentes os Irmãos Ernesto Sánchez, Superior Geral, 
Josep-Maria Soteras e Ben Consigli, Conselheiros Gerais.
A criação da nova Província foi comunicada em 10 de maio de 
2011 pelo Superior Geral, que informou aos Irmãos da Provín-
cia da Austrália e do Distrito do Pacífico que as duas Unidades 
Administrativas formariam a nova Província. A Província Star of 
the Sea está formada por 11 países: Austrália, Camboja, Nova 
Caledônia, Papua Nova Guiné, Timor Leste, Ilhas Salomão, 
Vanuatu, Fiji, Kiribati, Nova Zelândia e Samoa.

Primeiro Capítulo provincial
Durante a abertura do Capítulo, que teve como tema “Navegan-
do juntos novas água”, o irmão Ernesto agradeceu aos Irmãos 
John Hazelman e Peter Carroll por sua liderança da Província da 
Austrália e do Distrito do Pacífico durante os últimos três anos.
Em sua apresentação, o Ir. Peter, Provincial, disse: “Somos parte 
de uma família marista global, e são os impulsos do Espírito 
Santo e o chamado do Capítulo Geral que nos trazem até aqui. É 
um passo de esperança para o futuro.”
Ir. Darren Burge, Presidente do Comitê que conduziu o processo 
de transição, afirmou: “A Província está iniciando sua caminha-
da. Por parte dos delegados deste Capítulo, será necessária uma 
‘escuta honesta e ativa’: o que Deus quer de nós? Como e para 
onde Maria nos conduzirá?”
O Capítulo trabalhou uma série de questões levantadas pelos 
Grupos de Trabalho anteriores ao Capítulo, indicando a estrada 
para o Conselho Provincial (veja aqui) (https://champagnat.org/
wp-content/uploads/2022/12/StarDaily_02_cap1.pdf).
O segundo e terceiro dias foram dedicados ao processo de 
eleição do Conselho Provincial e às áreas-chave para as quais 
o Conselho deverá dedicar suas energias. Foram formados os 
Grupos de Trabalho para as seguintes áreas:
• Irmãos Juntos (cuidado pastoral)
• Formação Juntos (Irmãos e Leigos)
• Missão - as áreas da educação e da ecologia integral
• Saúde e Bem-estar
• Cuidado das feridas - o impacto da crise de abuso sexual  

dos Irmãos e sua moral.

O quarto dia deliberou sobre as finanças da Província. Esse tema 
levou ao trabalho em grupo focalizado em áreas que incluem 
saúde e bem-estar, comunicações, ecologia integral, formação, 
missão e educação, pastoral, salvaguarda, vida e vocações 
maristas compartilhadas.
O quinto dia concentrou-se no discernimento dos compromissos 
e prioridades para os próximos 18 meses, que foram divididos 
em 3 seções:
Vida Marista Compartilhada (Irmãos e Leigos, juntos). Esta seção 
se concentrou na pergunta: Quais são as necessidades das 
comunidades, da atividade pastoral, da convivência e da oração, 
em toda a província e em cada um dos 11 países? Isto foi abor-
dado por um grupo de pessoas que trabalharam nestas áreas: 
Nathan Ahearne e Elizabeth Falconer, da Equipe “Formação de 
Vida”; Ir. Siaosi Ioane (Samoa) e Ir. Barry Burns (Nova Zelândia).
Liderança. Foi tratado o tema da Liderança na Província Star of 
the Sea, em base nas discussões feitas durante reuniões que 
precederam o Capítulo. A seção foi dirigida pelo Ir. Peter Carroll. 
Além disso, os delegados discutiram o tema nas mesas e pude-
ram compartilhar em plenário.
Aprovação de documentos. Três documentos foram apresen-
tados para aprovação pelo Capítulo: Normas Provinciais para 
o Segundo Capítulo Provincial, em 2025; Regulamento para o 
Capítulo Provincial e Código de Conduta.
O último dia do Capítulo Provincial começou com tempo de retiro. 
Os discípulos de Emaús foi o evento bíblico escolhido como base 
para este momento. O retiro foi marcado também por um tempo 
de reflexão pessoal e em grupos. Buscou-se pensar que tipo de 
fraternidade marista deve ser instaurada nessa parte do mundo e 
o que os Irmãos desejam para esta Província.
Durante o encerramento, os Conselheiros Gerais presentes ao 
Capítulo, os Irmãos Ben Consigli e Josep Maria Soteras, destaca-
ram três aspectos importantes: contar com a disponibilidade de 
irmãos e leigos; a importância da comunicação; e a oração.
O Capítulo foi concluído com uma missa e uma refeição de 
celebração e de ação de graças. Nesse link, está disponível a 
celebração de envio
Outras informações sobre o capítulo estão disponíveis nessa 
página

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/StarDaily_02_cap1.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/StarDaily_02_cap1.pdf
https://youtu.be/lzsAIj8M2AI
https://champagnat.org/pt/nova-provincia-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/pt/nova-provincia-star-of-the-sea/
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Os Irmãos Víctor Franco Méndez 
(México Central) e Cristóbal Tovias 
Fraga (México Occidental) realizaram 
a primeira profissão no día 17 de 
dezembro, em Querétaro.

AsiA
No dia 10 de dezembro, quatro Ir-
mãos do Vietnã renovaram seu votos 
de vida religiosa: Peter Bao,  Anthony 
Pham Thuan, Joh Hung e Joseph 
Thuong.

BrAsil centro-sul
O Retiro Provincial, em Florianópolis, 
foi marcado pela Profissão perpétua 
do Ir. Edicarlos Pereira Coelho, pri-
meira profissão do Ir. José Augusto 
Wendler e a renovação dos votos dos 
Irmãos Bruno, Carlos, Nathan e Ra-
fael. Pode assistir à celebração nesse 
link: https://youtu.be/tc4w8nbD2JY

CASA GERAL

EQUIPE TRABALHA NA PARTE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GUIA 
ADMINISTRATIVO

Vista a aprovação das novas cons-
tituições e estatutos do Instituto, 
faz-se necessário redigir um 

Guia Administrativo que contemple as 
mudanças. Este instrumento de natureza 
normativa e, às vezes, orientativa deve 
orientar a governança e a gestão dos 
diversos aspectos que regem a vida e a 
missão do Instituto.

O guia administrativo tem duas seções 
principais: uma delas se refere àqueles 
aspectos que regulam a vida dos irmãos 
e a forma de organização das unida-
des administrativas; a outra é relativa 
à gestão econômica e financeira da 
congregação. 

A primeira parte está sob a responsabili-
dade do Irmão Secretário-Geral enquanto 

a segunda é de responsabilidade do 
Ecônomo-Geral.

De 5 a 8 de dezembro, reuniu-se, na 
Casa Geral, uma equipe para começar 
o trabalho que é de competência do 
Ecônomo-Geral. Esta equipe, sob a 
direção do Ir. Jorge Gaio, Ecônomo 
Geral, é composta por Alfie Custodio 
(Ásia Oriental), Rosangela Specht (Brasil 
Centro Sul), Alejandro Cáceres (América 
Central), Citizen Tamatimu (Star of the 
Sea), Ir. Alfonso Fernández (Ibérica), Ir. 
Innocent Iloabueke (Nigéria) e Ir. Gregorio 
Linacero (Administração Geral).

Este trabalho será realizado em etapas 
e espera-se que seja concluído até 
2025.a.

 https://youtu.be/tc4w8nbD2JY
https://champagnat.org/pt/equipe-trabalha-na-parte-economico-financeira-do-guia-administrativo/
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A razão de Champagnat Global está na escola. Por esta 
razão, a reflexão nunca pode ser desvinculada do 
cotidiano escolar e por isso o Encontro Internacional da 

Rede Marista Global de Escolas do México teve um segundo 
momento muito significativo dedicado à visita de algumas 
obras escolares das duas Províncias Maristas.
Por questões de logística, os participantes do encontro foram 
divididos em 3 grupos que viveram uma experiência maravilho-
sa de aproximação com a escola e que descrevemos breve-
mente aqui:

Visita às escolas de Querétaro, Celaya e Irapuato (pro-
víncia do México Central)
O grupo teve a oportunidade de visitar o Instituto Marista de 
Querétaro, e foi recebido pela direção e pelos alunos dos dife-
rentes níveis da escola. Os membros tiveram oportunidade de 
compartilhar um momento de aprofundamento sobre a questão 
de como sonhar o mundo e torná-lo realidade como maristas.
O grupo também foi recebido pelas autoridades e alunos da 
Universidade Marista de Querétaro, visitar suas instalações e 
conhecer o funcionamento da Universidade.
No segundo dia, a visita foi à escola Marista de Celaya, onde 
pôde desfrutar de uma partilha enriquecedora com alguns 
alunos do centro. Em seguida foi à escola Irapuato, onde pôde 
visitar as suas instalações e os espaços mais representativos, 
assim como conhecer os diferentes movimentos infantis e 
juvenis que a escola possui.

Visita de experiência à Cidade do México e Toluca (Pro-
víncia do México Central)
Um segundo grupo teve a oportunidade de visitar o Instituto 
México de Toluca, no dia 5 de dezembro. O grupo foi recebido 
por educadores e alunos; juntos discutiram o que diríamos 

e perguntaríamos a Marcelino hoje; todos concordando que 
Marcelino ficaria feliz em ver como seu projeto tornou-se uma 
grande família global. A visita continuou para conhecer um 
programa de inovação que a escola realiza, através da incor-
poração de uma plataforma tecnológica chamada KNOTION, 
que permite a cada aluno, individualmente ou em equipes de 
trabalho colaborativo, desenvolver um percurso de aprendi-
zagem personalizado e diversificado, baseado em desafios a 
serem realizados.
Na terça-feira, dia 6, a visita se concentrou na Escola Mira-
valles, uma escola inserida num bairro marginalizado, onde o 
trabalho da comunidade é a chave para a organização e melho-
ria de sua qualidade de vida. O grupo conheceu essa escola 
inclusiva em muitos aspectos, especialmente sua abertura 
para alunos com diferentes habilidades e que encontram em 
Miravalles um espaço familiar que os acolhe e cuida.
Finalmente, o passeio culminou no Instituto México Secundário, 
no coração da Cidade do México, onde puderam vivenciar 
um encontro com professores e alunos, compartilhando as 
experiências de aprender e ensinar em tempos de pandemia e 
o que nos une na Missão Marista. Depois do almoço, o grupo 
continuou compartilhando jogos e atividades recreativas que 
ajudaram a aprender mais sobre a escola e também a conhe-
cer uns aos outros sobre os temas comuns que nos tornam 
uma grande família marista global.

Experiência de visita à Cocula e Guadalajara (Província 
do México Ocidental)
Quem visitou algumas das obras da Província do México Oci-
dental começou sua jornada em uma escola localizada em uma 
pequena cidade perto de Guadalajara, chamada Cocula. Além 
da acolhida e proximidade de todos os alunos, o grupo visitante 
ficou muito impressionado com o programa Montagne, através 

MÉXICO 

PARTICIPANTES DO ENCONTRO DA REDE GLOBAL 
CHAMPAGNAT VISITAM ESCOLAS NO MÉXICO

https://champagnat.global/pt/cronica-do-encontro/
https://champagnat.global/pt/cronica-do-encontro/
https://champagnat.org/pt/operation-rainbow-projectcria-conscientizacao-sobre-o-hiv-no-dia-mundial-da-aids-2022/
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do qual a escola procura incorporar e acompanhar crianças 
sem possibilidades, ajudando-as em seu crescimento profissio-
nal, humano e espiritual.
A visita continuou para conhecer a escola Cervantes Costa 
Rica, em Guadalajara, um espaço educacional marista de 
excelência, onde os alunos demonstraram com sua liderança e 
destaque que a formação integral que recebem os prepara para 
enfrentar seu futuro com as ferramentas certas.
No segundo dia, o grupo foi recebido nas instalações do Colé-
gio Cervantes e na Universidade Marista, localizadas em Loma 
Bonita (Guadalajara). Foram momentos também muito inte-
ressante para conhecer como a educação superior está 
sendo trabalhada a partir da filosofia marista.
Por fim, o grupo foi dividido em duas partes para conhecer 
duas obras muito marcantes para responder a realidades 
de vulnerabilidade social.
Por um lado, foi muito gratificante compartilhar com os 
alunos da Escola Champagnat, localizada em um bairro 
muito carente da periferia da cidade de Guadalajara, 
na qual é impressionante como os alunos e suas mães 
são empoderados para serem sujeitos de suas próprias 
histórias.

Por outro lado, quem visitou o Centro Infantil e Juvenil Marista, 
localizado em Villas de Guadalupe, em uma área marginal de 
Guadalajara, conheceu a dura realidade de meninos e meninas 
que se encontram em uma situação de pobreza e marginali-
zação, que não lhes permitem frequentar as escolas públicas; 
graças ao centro marista podem receber boa educação.
Inclusão, excelência, inovação, espírito de família, protago-
nismo dos jovens, empoderamento da mulher… são algumas 
das palavras que resumem uma experiência maravilhosa de 
encontro com a nossa realidade escolar.

Fotos

A equipe de formação 
recém-formada do Ma-
rist Asia Pacific Center 

(MAPAC) teve sua primeira 
reunião presencial nos dias 
16-19 de dezembro no Novi-
ciado da Imaculada Conceição, 
em Tamontaka, Filipinas. O 
Irmão Ángel Medica e Lindley 
Sionosa, diretores do Secreta-
riado Irmãos Hoje participaram 
desta reunião. A equipe de 
formação é composta pelos 
irmãos Dominador Santiago 
(Reitor), Ray Arthur, Devasiri 
Fernando, Jone Seduadua e Joseph Walton.  O Ir. Allan de 
Castro, Provincial de East Asia, esteve presente durante a 
primeira sessão para receber os formadores em nome dos 
líderes da Ásia-Oceania.
O MAPAC, que fechou por mais de um ano por causa da pan-

demia, começará a receber irmãos no pós-noviciado em janeiro 
de 2023.
A reunião da equipe de formação foi para se organizar, rever o 
programa de formação e preparar a chegada dos 11 escolásti-
cos vindos de diferentes países da Ásia e Oceania.

FILIPINAS

MARIST ASIA PACIFIC CENTER REABRE
EM JANEIRO COM 11 ESCOLÁSTICOS

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.5877332598979548
https://champagnat.org/pt/marist-asia-pacific-center-reabre-em-janeiro-com-11-escolasticos/
https://champagnat.org/pt/operation-rainbow-projectcria-conscientizacao-sobre-o-hiv-no-dia-mundial-da-aids-2022/


22 I DEZEMBRO I 2022

notícias maristas 760

6

NIGÉRIA

12 NOVOS POSTULANTES EM ORLU

Em 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição de 
Maria, o Provincial da Província Marista da Nigéria, Ir. Vincent 
Uchenna Abadom, acolheu a 12 novos postulantes. Eles 

provêm de diferentes Estados da Nigéria e começaram o processo 
de formação que os levará à consagração religiosa no Instituto.
Os postulantes permanecerão no Centro de Formação Maris-
ta, em Orlu, durante dois anos e, em seguida, continuarão a 
formação no noviciado em Gana.
A equipe de formação do Postulado é composta pelos Irmãos 
Elias Odoh (Mestre), Christian Mbam, Vitus Osuji e Nicolas 
Obiefule.

CASA GERAL 

EDUCAR PARA A PAZ – XVII MENSAGEM
DA COMISSÃO INTERNACIONAL DA MISSÃO

AXVII mensagem da Comissão 
Internacional da Missão Maris-
ta, intitulada “Educar para a paz: 

uma necessidade e uma escolha chave“, 
enfatiza a tradição educacional marista ao 
longo da história, onde os Irmãos Maristas 
difundem a Boa Nova através da inte-
gração dos valores humanos e evangéli-
cos. El H. Farancis Rahmat, que escreveu 
a mensagem em nome da Comissão 
Internacional, fala sobre a importância 
da educação para a paz em um “mundo 
conturbado, ferido e incerto”, onde ” paz 
continua a ser uma das grandes esperanças e uma opção 
eficaz para cultivar as mentes e os corações das crianças e dos 
jovens para que vivam em paz, amor e alegria”.
Na mensagem, se acentua os valores que os maristas promo-
vem nas diferentes áreas de sua missão, a fim de incrementar 
a integração e a inclusão, respeitando a diversidade social e 
cultural, e as diferenças socioeconômicas e políticas. Neste 
sentido, são destacados os valores que promovem a paz por 
meio da educação:
• Integração, não segregação
• Uma cultura de encontro
• Um sentimento de esperança para viverem juntos
• Defesa dos direitos humanos
• Espaços seguros e pacíficos para os jovens
• Liderança para a paz e celebração

Ao falar sobre a educação de crianças 
e jovens como construtores de paz, a 
mensagem faz as seguintes propostas:
• Fomentar uma cultura de encontro 
e paz
• Incorporar a cidadania global nos 
nossos currículos educacionais
• Aprofundar uma educação baseada 
em valores, orientada para a formação
• Centrar-se nos marginalizados
• Fazer uma educação participativa 
para a paz
Referindo-se a programas educa-

cionais e evangelizadores envolvendo a recepção, inclusão 
e integração de crianças e jovens, a mensagem menciona 
algumas ações/estratégias que todos os maristas podem seguir 
para promover a educação para a paz:
• Sensibilização
• Atribuição de recursos
• Plano de estudos
• Desenvolver iniciativas
• Participação dos jovens
Em conclusão da 17ª mensagem da Comissão Internacional 
da Missão, o Ir. Farancis enfatiza que “tarefa de educação 
para a paz é importante e urgente, e só pode ser alcançada se 
caminharmos juntos como uma família marista global”.
PDF: English | Español | Français | Português
Mensagens anteriores

https://champagnat.org/pt/12-novos-postulantes-em-orlu/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_PT.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_PT.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_PT.pdf
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/educar-para-a-paz-xvii-mensagem-da-comissao-internacional-da-missao/
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A Província África Austral realizou, de 7 a 10 de dezembro, o seu IX Capítulo, em Lusaka, Zâmbia. Durante o evento, o Ir. Em-
manuel Mwanalirenji-Gunduloni começou o seu mandato como provincial, substituindo o Ir. Norbert Mwila, Provincial desde 
2016. Estiveram presentes, do Governo Geral, os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário-Geral, e Ken McDonald, Conselhei-

ro-Geral.
Os participantes do Capítulo 
elegeram os seis Irmãos que 
formarão o Conselho Provincial, 
ajudando ao Ir. Emmanuel na 
liderança da África Austral: José 
Ebo João Francisco (Angola), 
Francis Jumbe (Malawi), Gemusse 
Dias (Moçambique), John Bwanali 
(África do Sul), Patrick Bwalya 
(Zâmbia), Jacob Mutingwende 
(Zimbábue).
A Província África Austral é com-
posta por seis países: África Do 
Sul, Angola, Malawi, Moçambique, 
Zâmbia e Zimbabué.

ZÂMBIA

CAPÍTULO PROVINCIAL DE ÁFRICA AUSTRAL

ESPANHA: COLEGIO CHAMBERÍ – CONCERTO DO 
ADVENTO

ESPANHA: ESCOLAS MARISTAS DE CATALUNHA 
SÃO CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS DA 
INFÂNCIA

COLÔMBIA: COLABORADORES MARISTAS NO 
CAMPO DA EVANGELIZAÇÃO – PASTO

GUATEMALA: EQUIPE DE EVANGELIZAÇÃO E REDE 
DE PASTORAL JUVENIL DE ARCO NORTEPORTO RICO: GRUPO DE LEIGOS GIER

mundo marista

FILIPINAS: NOVICIADO DE TAMONTAKA

https://champagnat.org/pt/capitulo-provincial-de-africa-austral-2/
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NATAL 2022

RUBERVAL MONTEIRO DA SILVA, OSB

ODepartamento de Comu-
nicações, em nome da 
Administração Geral do 

Instituto, pediu a um artista que 
preparasse um cartão de Natal. 
Ele foi feito por Dom Ruberval 
Monteiro da Silva, beneditino, 
professor em St. Anselmo, Roma, 
onde ele ensina arte, linguagem 
simbólica e liturgia. Dom Ruberval 
compartilha conosco a explicação 
da imagem.

A inspiração se baseia nos pre-
sépios mais antigos, que consis-
tiam apenas na magedoura em 
forma de altar, a Criança em uma 
faixa, como as usadas também 
para os mortos, junto com o boi e o bu-
rro. Essa imagem é encontrada em sar-
cófagos a partir do século IV. A citação 
explícita vem do apócrifo Pseudo-Mateus 
(XIV, 1) onde se lê:

“Três dias após o nascimento 
de NSJC, a mãe abençoada 
saiu da caverna, entrou num estábulo 
e deitou a criança numa manjedoura, 
onde o boi e o burro o adoravam. Então 
se cumpriu o que o profeta Isaías havia 
dito: “O boi conhecia seu dono, e o 
burro a manjedoura de seu mestre”. Os 

próprios animais o seguravam no peito 
e o adoravam. Então se cumpriu o que o 
profeta Habacuque havia dito, nas pala-
vras: ‘serás conhecido no meio de dois 

animais’. José e Maria permaneceram 
no mesmo lugar por três dias.”

Também em Isaías 1,3 encontramos:
O boi conhece seu proprietário e o burro 
o berço de seu dono, mas Israel não 

sabe, meu povo não entende.

Os animais seriam os primeiros a adorar 
o Senhor e, depois, os jovens pastores, 
os pobres de Israel.

Os jovens foram acrescentados ao pre-
sépio porque o carisma marista consiste 
precisamente em conduzi-los a Cristo, 
guiados pela estrela que é Maria. De 
certa forma, aprendemos com os olhos 
simples, tanto dos jovens quanto dos 
humildes animais, a reconhecer Aquele 
que nos alimenta com Ele mesmo.

O Departamento de comunicação da Administração Geral deseja a todos um feliz e Santo Natal. 
Renovamos o nosso desejo de que em 2023, 206 ano do Instituto, continuemos a difundir a Boa 
Nova de Cristo, que nasceu criança na manjedoura de Belém.

Messagem do Ir. Ernesto, Superior Geral
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