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Terminando uma longa viagem canônica
Beatificação de 19 mártires da Igreja da Argélia
A publicação do decreto de beatificação dos mártires da Igreja de
Argel, do qual relatamos em nosso Agios.Mar 10, é o ponto final da
longa jornada canônica da causa,
primeiro na sua fase diocesana e,
finalmente, na sua fase romana.
Os 19 mártires da Igreja da Argélia pertencem a nove ordens ou
diferentes congregações religiosas, além da diocese de Oran, da
qual Dom Pierre Claverie Durante
era bispo. O Ir. Henri Verges, irmão
marista, é um dos mártires desta
causa, conhecida como "Mártires
da Argélia".
Durantes esses dias se está organizando a festa eclesial da beatificação com a qual se pretende celebrar a vida entregada ao Senhor
por esses irmãos na fé.
Os 19 mártires da Igreja da Argélia pertencem a quatro nacionalidades diferentes. Um é da Bélgica,
dois nasceram na Argélia, dois nasceram na Espanha e 14 na França.
Esta variedade de instituições e
nacionalidades é uma riqueza que
destaca a fecundidade carismática
que compartilhamos na comunhão
eclesial.

Ir. Henri Vergès - Breve biografia
Henrique (Henri) nasceu a 15 de julho de 1930, em Matemale (Pireneus
Orientais), aldeia do Capcir, na encosta de Aude, a 1500 metros de altitude.
Era o primogênito dos seis filhos da família de José Vergès e de Matilde
Bournet, modestos camponeses. Seu pai foi eleito prefeito do povoado.
Sua mãe, totalmente votada ao lar, sabia dar atenção aos vizinhos pobres.
Dessas raízes humanas ele colheu o sentido do trabalho, da simplicidade,
da retidão, da resistência moral, da partilha.

Administração Geral
• De 12 a 27 de fevereiro, o Conselho Geral se encontra
para a sua primeira sessão plenária, na Casa Geral. Durante essa primeira semana está acompanhando o processo
da Revisão das Constituições e de elaboração da Regra
de Vida, além de organizar a publicação de outros documentos do Capítulo Geral. Nesses dias refletem tam-
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bém sobre o próprio papel como animadores do Instituto.
• Na próxima quinta-feira, os conselhos dos Irmãos Maristas e dos Irmãos Lassalistas se encontram na Casa Geral.
• Na quinta e sexta-feira, o Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI,
participa do Primeiro Congresso Internacional Marista
de Educação, em Guadalajara, no México.
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Cheylard e Aubenas. De 1958 a 1966, é Vice-Mestre dos
Noviços, em Notre-Dame de Lacabane, em Corrèze. Com
tenacidade de campônio, continua sua formação até se
licenciar em Filosofia. Após o Capítulo Geral de 196768, do qual participa como delegado de sua Província de
origem, o Superior lhe pede para ir a Argélia. Henrique
aceita de bom grado: há muito tempo que desejava ir às
missões. Empenha-se resolutamente em estudar o árabe
durante suas férias de verão em família e desembarca
em Argel, a 6 de agosto de 1969, festa da Transfiguração.

Ocultação
Aos 12 anos deixa os seus pais para iniciar o aprendizado da vida marista, primeiro em Espira de l’Agly, perto
de Perpignan, depois em Saint-Paul-Trois~Châteaux, na
Drôme provençal. Primeira profissão religiosa em 1946,
seguida de um ano preparatório ao exame do Brevê elementar, em N.S.ª de l’Hermitage, perto de Saint-Chamond
(Loire), na casa construída por São Marcelino Champagnat, fundador dos Irmãos. Henrique começa seu apostolado de Irmão-professor em outubro de 1947, em Saint-Geniez-d’Olt, no Aveyron. Sua saúde não resiste a um
trabalho intenso e a uma alimentação demasiado frugal.
Festeja seus 20 anos em Osseja, sanatório perto de sua
terra natal. É um tempo de aprofundamento de sua vida
religiosa.
Amadurecimento
A 26 de agosto, Henrique emite os votos perpétuos
como Irmãozinho de Maria. Começa nova etapa de educador e professor em diversas escolas do Ardèche, em

Desabrochamento
Sua presença na Argélia, durante 25 anos, conhece três
etapas principais:
· 1969-1976: Escola São Boaventura, em Argel. Henrique
assume a direção durante 6 anos, até a nacionalização.
· 1976-1988: Em Sour-El-Ghoziane, como professor de
Matemáticas principalmente.
· 1988-1994: Argel, Rua Ben Cheneb, no quarteirão da
Casbah, como responsável pela Biblioteca freqüentada
por mais de mil estudantes do Liceu.. No seu birô de trabalho foi assassinado, a 8 de maio de 1994, pouco depois do meio-dia, com a Irmãzinha Paula-Helena.
Irradiação
“O caríssimo Irmão Henrique foi testemunha autêntica
do amor de Cristo, do abandono total à Igreja e da fidelidade ao povo argelino.”
(Palavras do Cardeal Duval, quando das exéquias, em Nossa Senhora da África, a 12 de maio de 1994, festa da Ascensão do Senhor.)

Austrália: A “Marist Association of St Marcellin”
Lançamento nas redes sociais
A Marist Association of St Marcellin lançou novas contas de
redes sociais, no dia 30 de janeiro, no Facebook, Instagram
e Twitter.
“Um desejo que escutamos
das pessoas em 2017 foi que
houvesse mais oportunidades
de conectar-se com outras pessoas em toda a Austrália”, afirmou Joe McCarthy, vice-presidente da Marist Association.
“A gente quer partilhar ideias e
sonhos, ver o que os outros estão fazendo e ser capaz de contribuir
ainda mais ao desenvolvimento da
vida e da missão de maneira não restritiva por causa das circunstâncias
locais”, escreveu num comunicado à
imprensa em 30 de janeiro.

Sublinhou que “a razão principal para
lançar uma variedade de plataformas
nos meios sociais é ajudar que isso
aconteça. O convite é fazer uma ponte, encorajar outros a fazer o mesmo,
e chegar a nos conhecer melhor”.

A página do Facebook se
chama: Marist Association
of St Marcellin Champagnat
(Australia). O nome das contas de Instagram e Twitter é
'wemarists'.
A Marist Association também lançou uma página
web para baixar o aplicativo 'Marist Association Daily Prayer', que se encontra
gratuito aqui. A aplicação foi
lançada em agosto.
A Marist Association of St
Marcellin, establecida pelo Instituto dos Irmãos Maristas, conta com mais de 600 membros na
Austrália, incluídos Leigos, Sacerdotes, Irmãs, um Bispo e cem
Irmãos.
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Notícias em breve
Noviciado de Cochabamba

Arquebuse, Hermite e outros produtos 			
da época do Fundador
Novo livro sobre famosas bebidas maristas

A Região América Sul tem seu
noviciado em Cochabamba, na
Bolívia. No dia 2 de fevereiro os
noviços começaram a etapa de
formação desse ano. A comunidade conta com 3 irmãos formadores, 5 noviços do primeiro ano e 6
do segundo.

Oração pelas vítimas
de abuso

O Conselho Provincial da Austrália
decidiu dedicar um dia para a recordação das vítimas de abuso infantil.
A quaresma foi o período escolhido.
Nesse ano a recordação será feita no
dia 16 de fevereiro, especialmente com uma oração que recorde as
vítimas abusadas nas instituições
maristas e todas as pessoas que são
vítimas desse crime.

México
O Primeiro Congresso Internacional
Marista de Educação promovido
pela Universidade Marista de Guadalajara tem como tema “Cidadania
e Educação”. O evento acontece de
15 a 17 de fevereiro. Ulteriores informações estão no site http://congresoeducacion.maristas.org.mx/

Profissão em Fiji
O Ir. Tabunga Etuati fez a sua primeira profissão no Instituto no dia
10 de fevereiro, no noviciado de
Lomeri. Além da participação dos
paroquianos, a celebração contou
com a presença do superior e do
Conselho do Distrito do Pacífico.

A Província Europa Centre-Oeste publicou a versão em Inglês, no dia 30
de janeiro, do novo livro sobre Arquebuse e outras bebidas produzidas ao longo da história do Instituto.
Para comemorar o bicentenário do
Instituto, em 2 de janeiro, o Ir. Heinrich Schamberger, escreveu o livro
intitulado ‘160 anos de Arquebuse,
Hermite e outros produtos da época
do Fundador: Em
honra do Bicentenário dos Irmãos
Maristas de Champagnat 1817 –
2017’. O prólogo
foi escrito pelos
Irmãos
Brendan
Geary, Provincial
da Europa Centro-Oeste, André
Lanfrey, autor dos
volumes 1º e 2º
da História do Instituto, e pelo Ir.
Heinrich.
Disponível em Inglês, Francês e
Alemão, a publicação explica a
origem dos produtos maristas na
França, Itália, Alemanha e outros
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países, e sua contribuição financeira ao apostolado juvenil dos
maristas.
Os Irmãos continuam dirigindo uma
destilaria em Furth, onde se pode
obter Alpestre, Hermite e Maristener. Os lucros desses produtos são
usados para apoiar a missão marista
em diferentes lugares do mundo.
A destilaria foi
dirigida
pelo
Ir. Berthold Dinauer
durante
30 anos, até que
se aposentou, e
foi substituído
por um antigo
estudante marista Robert Rothammer, em 15
de fevereiro de
2016. (https://
goo.gl/3sZ5oh)
Esta
pequena
publicação faz homenagem à dignidade do trabalho manual que
contribuiu significativamente ao
crescimento, desenvolvimento e
viabilidade financeira do Instituto.
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Mundo marista

Ruanda: Projeto Sustentabilidade da África e Ásia, II Workshop, em Gisenyi

Itália
Gregorian University

El Salvador: Aspirantes maristas na
comunidade de Mejicanos

Bolívia: Noviciado Marista
de Cochabamba

Casa Geral: Aniversário do Ir. Sylvain
Ramandimbiarisoa

Portugal: Encontro da Comissão dos
Irmãos Hoje da Europa, Lisboa

Brasil Sul-Amazônia: Maristas em Rede
Conclui projeto com mais de 200 ações de solidariedade
Mais de 200 ações de solidariedade
foram realizadas na Província Brasil
Sul-Amazônia durante todo o ano de
2017 como parte de um projeto que
celebrou o Bicentenário do Instituto.
O Projeto Maristas em Rede foi uma
maneira que encontramos para celebrar o Bicentenário, sendo presença
transformadora e mobilizando pessoas e organizações para deixar um
legado em um ano tão especial”, disse Guilherme Endler, da Assessoria de
Comunicação e Representação Institucional da Província.
“Foi importante para a união de projetos e sonhos realizados por pessoas
apaixonadas pela educação, pela promoção da vida e transformação do
mundo”, acrescentou no dia 29 de janeiro.
As iniciativas, em dezembro passado,
superaram as expectativas, com temas
de inovação, educação, espiritualidade,
cidadania, direitos humanos, esportes,
sustentabilidade, arte e cultura.

Entre as ações que se realizaram, poderíamos sublinhar:
1. Curso de português para imigrantes
do Haiti que vivem em Porto Alegre,
tratando questões culturais e oferecendo também assistência jurídica e
psicológica;
2. Limpeza e manutenção da Praça Boa
Esperança, em Santa Maria;
3. Projeto ‘História de Vida’, para escutar com sensibilidade as histórias vividas pelos pacientes do setor geriátrico
do Hospital São Lucas, em Porto Alegre;
4. Projeto “Colorir faz bem”, onde os
membros da Pastoral Juvenil do Colégio Medianeira, de Erechim, deram
nova vida às alas do setor infantil e
de oncologia da Fundação Hospitalar
Santa Terezinha, com o objetiva de
animar os pacientes e contribuir com
sua recuperação.

Foi realizada também uma campanha
de doação de sangue e livros, cuidado
com os dentes em diversas comunidades com situação vulnerável, revitalizando diversos ambientes públicos.
A plataforma digital que conta as iniciativas continuará ativa para que as
ações realizadas possam continuar
inspirando outras pessoas. Clique
aqui para ver
13 de fevereiro de 2018
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130 maristas do Líbano, Síria, Espanha e Itália se encontram
Provìncia Mediterrânea: Caixa dos 5 sonhos
De 25 a 27 de janeiro, 130 maristas
do Líbano, Síria, Espanha e Itália se
reuniram para trabalhar nas mensagens do XXII Capítulo Geral, realizado
na Colômbia em setembro e outubro
passados.
Sob o lema “Caixa dos 5 sonhos”, Irmãos e leigos de todas as áreas de trabalho das obras educativas maristas
dos quatro países que formam a província do Mediterrâneo se encontraram no Centro Marista em Guardamar,
na Espanha.
“Deixemo-nos tocar o coração e mudaremos o mundo que nos rodeia”, disse o Irmão Juan
Carlos Fuertes, provincial da Mediterránea, durante a
reunião. “Vamos navegar juntos para tornar realidade os
sonhos compartilhados”.
Entre os participantes também estavam os Irmãos Luis
Carlos Gutiérrez, Vigário Geral, e Georges A. Hakim, marista azul de Aleppo (Síria).
“Não podemos ficar dentro da capela, porque temos que
levá-lo para fora e encarná-lo, porque Deus nos convida
a viver uma vida em plenitude e não uma vida pela metade”, disse o irmão Luis Carlos.
Os temas foram divididos em cinco blocos denominados:
família global, rostos e mãos, construtores de pontes,
margens do mundo e realidades emergentes.
De acordo com o portal da província, o objetivo da reu-

nião era transformar os participantes em “construtores
de pontes de misericórdia e fraternidade, com um coração aberto, tomando a iniciativa sem medo e convidando
os excluídos depois de sair ao encontro e colocando em
xeque a própria capacidade de serviço e sua utilidade”.
Os participantes ouviram vários testemunhos como os de
Mario Araya e Gabriel Bernardo da Silva, que vivem na
comunidade internacional do Projeto Lavalla200> de Siracusa (Itália) e falaram sobre sua missão com imigrantes,
“construindo pontes” com eles.
Durante a missa que encerrou a reunião, o Ir. Juan Carlos
destacou a importância da transformação interior convidando os participantes a serem “barcos, que passam para
a outra margem, atravessando o mar das dificuldades
para ir ao encontro dos mais necessitados.”

Profissão perpétua no Distrito da Melanésia
Ir. Blaise Jai
Um Irmão do Distrito da Melanésia
fez sua profissão perpétua em uma
capela recém construída, na sua
cidade natal, Marangis, em Papua
Nova Guiné, no dia 20 de janeiro.
O Ir. Blaise Jai fez sua profissão durante a primeira missa celebrada na
Capela do Imaculado Coração de
Maria, inaugurada pelo Arcebispo
Stephen Joseph Reichert, da arqui-

diocese de Madang.
Os participantes, que viajaram em
barco até Morangis, participaram
de uma procissão até a Capela,
dançando com elementos culturais
típicos.
O superior do Distrito, Ir. Jean Marie
Batick, recebeu os votos do Ir. Blaise, que atualmente se encontra trabalhando em Vanuatu.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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