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azer-se irmão, é desejar tornar-se santo!

Marcelino Champagnat.

Oamor que o Espírito Santo derrama em nossos corações
torna-nos participantes do carisma

de Marcelino Champagnat e orienta 
todas as nossas energias para esta única meta:
SEGUIR O CRISTO, COMO MARIA,
em sua vida de amor ao Pai e aos homens

Costituições, Art. 3

eus escolhe homens 
e os chama cada qual pessoalmente 
para conduzi-los ao deserto
e falar-lhes ao coração.
Aqueles que o escutam, ele os põe à parte.
Converte-os sem cessar por seu Espírito 
e os faz crescer em seu amor 
para enviá-los em missão.
Nasce assim uma aliança de amor 
em que Deus se dá ao homem e o homem a Deus...
É no coração dessa aliança 
que se situa a dinâmica da consagração.

Costituições, Art. 11

Nos sentimos chamados a :
Centrar apaixonadamente 

nossas vidas e nossas comunidades 
em Jesus Cristo, como Maria..

Documento do XX Capítulo Geral
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s páginas 14 e 15 reproduzem um marcador de página onde :

As imagens e as ladainhas apresentam uma santidade marista muito
ampla, muito rica.... constantemente presente, sobretudo na vida
comum, pois é o amor que faz a santidade. Desde o Fundador até
nós, passando por diversas gerações de Irmãos, esiste uma
sedimentação de santidáde marista, um tesouro que foi
enriquecido e enriquece a Igreja. Deste tesouro 
de família cada um de nós poderá servir-se para 
continuar amando e servindo o Senhor e os jovens.

Apaixonado por Deus,
apaixonado pela humanidade,
o santo vive com entusiasmo
o primeiro e o segundo mandamentos.

Homem de fronteira,
defende o homem em todas as situações
onde a dignidade está ameaçada.

Isso nasce de sua paixão por Deus,
porque ninguém é mais apaixonado 
pelo homem do que Deus.

O santo não é, em primeiro lugar,
um campeão do amor;
é alguém que se sente amado,
que se deixa amar:

Deus é a fonte da sua santidade.
Deus é a fonte da santidade.

FONTE: O livro Nossos modelos de Santidade Marista nos dá
uma visão de conjunto de nossas causas, e ajuda a compreender
a grande variedade da santidade em nossa família religiosa.
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125° ANIVERSÁRIO
DA MORTE

DO IR. FRANCISCO

IR. FRANCISCO, (GABRIEL RIVAT)
1808-1881

ração para pedir uma graça

Pai boníssimo,
deste ao Irmão Francisco
aptidão particular
para cuidar dos doentes e sará-los,
ou prepará-los para aceitarem,
em paz, a evolução de seus estado de saúde.

Permite que recorramos a ele
para que possa,
como em sua vida terrestre,
pedir a teu Filho Jesus
e a Maria, sua santa Mãe,
a graça relativa
ao problema de saúde que lhe confiamos.

Irmão Francisco, tu que nos ouves,
intercede por nós.

O 
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Vamos a Maria 
com toda a confiança,

pois ela tudo pode junto de seu divino Filho,
o qual lhe é inteiramente favorável;
ela dispõe dele,
tudo pode sobre ele;
usa desse poder 
como algo que lhe pertence,
e o aplica como quer,
porque o princípio desse 
grande poder 
é o imenso amor 
de Jesus por Maria.
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DÉCIMO ANIVERSÁRIO DE MORTE
DO IRMÃO BASILIO
21 de janeiro de 1996

RESUMO BIOGRÁFICO

1924 - 14 outubro: Nasce 
em Acatlán de Juarez, México.
1944 - 8 dezembro: Primeiros votos 
no Instituto dos Irmãos Maristas.
1961 - 1965: Trabalha no Movimento
por um Mundo Melhor.
Responsável desse Movimento no
Equador, 1963-1965.

1965 -1967: Diretor do Segundo Noviciado em el Escorial (Espanha).
1967 -1985: Superior geral do Instituto dos Irmãos Maristas.
1986: Mestre de noviços no México.
1996 - 21 de janeiro: Morte em Guadalajara, México.

PARA O ANO DE 2006, ESTÁ PREVISTO :

1. Concluir no tribunal diocesano o processo 
e abrir tribunais rogatórios na Espanha, França...

2. Publicar cada mês uma página sobre Basílio no livreto 
da liturgia mensal que os Irmãos publicam para as paróquias
e cuja tiragem é de 120.000 cópias por mês.

3. Colocar uma placa comemorativa nos principais lugares 
onde Basílio trabalhou no México.

4. Imprimir e divulgar uma imagem relíquia em todo o Instituto
e novos cadernos.

FONTES. Livros: Queimar a Vida - Um estilo de vida - Basilio, um
outro Champagnat - Quero despertar a aurora - 14 cadernos…
e muitas imagens.
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PENSAMENTOS DE BASILIO

Os sinais de maturidade espiritual são:
1. A simplicidade unida à prudência.
2. A estabilidade espiritual e a paz.
3. A liberdade evangélica.
4. Um desapego total…

Conferência do Ir. Basilio aos Irmãos 
do Colégio Internacional, p. 34.

“O céu não consiste em olhar um filme,
cada um sentado em sua poltrona e independente dos vizinhos.
Será, antes, uma noite de Natal eterna,
Com todos os filhos de Deus ao redor do Pai.
Uma festa de amor, de paz, de alegria fraterna
Que não terminará jamais.”

Anotações  sobre a VIDA RELIGIOSA, conferências do Ir.Basilio,
« o Curso Champagnat », 27 outubro 1969, p. 8.

ORAÇÃO

Deus Pai, bom e misericordioso,
que concedeste ao Irmão Basilio Rueda
um coração atento às necessidades dos demais,
uma devoção filial à Boa Mãe,
uma grande paixão por tua Igreja.
Nós te damos graças pelo dom precioso da sua vida
ao Instituto Marista e à Igreja.
Permite-nos que o invoquemos em nosso favor
quando os problemas nos angustiam
e as enfermidades nos debilitam.
E hoje, em particular, pedimos por ...
para que, graças a sua intercessão, livre de todos os seus males
ele (ela) possa louvar-te agora e sempre.
Por Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Amém.
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DÉCIMO ANIVERSÁRIO DE MORTE
DE NOSSOS QUATRO IRMÃOS DE BUGOBE

31 de outubro de 1996

Estes quatro irmãos trabalhavam 
há mais de um ano nos campos de refugiados de Bugobe

(Congo), perto de Bukavu, na fronteira com Ruanda.
Os refugiados haviam se tornado 
“sua família”, a preocupação dos seus corações.

No dia 31 de outubro de 1996 todos os refugiados fugiram.
Os irmãos ficaram para acolher as pessoas quando voltassem.
Na noite desse dia todos foram massacrados.

Eles nos deram um exemplo de amor aos mais abandonados,
até à doação da própria vida.
Em certo momento eles foram Jesus para todos esses infelizes.
Seu amor brilhará sempre em nossa família,
nos convidando a um dom sem limites 
aos excluídos da sociedade.

Modelos para nós, porque não o seriam para toda a Igreja?
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IRMÃO
SERVANDO MAYOR

(1952-1996)

IRMÃO
MIGUEL ÁNGEL ISLA

(1943-1996)

IRMÃO
FERNANDO

DE LA FUENTE
(1943-1996)

IRMÃO
JULIO RODRÍGUEZ

(1956-1996)



enhor, eis-me aqui.
Faz dois meses que dia e noite seja no trabalho seja no repouso,
eu me esforço para afastar de mim tua presença que “persegue”.
Tu não tens esse direito! É um verdadeiro assalto!
O que queres de mim, Senhor?
Não alimentes ilusões, Senhor,
O material que utilizas é muito fraco, é frágil...
Eu não valho grande coisa, sou pobre;
mas sei que és aquele que dá
e eu não sou senão aquele que distribui...
Não estou vazio, mas tu és tão grande
que não consegues entrar em mim,
tu me cercas de todos os lados, tu me envolves…
Imagino que queres me levar aonde eu não quero ir,
E de maneira surpreendente, caminho com alegria, na paz,
na tua alegria, na tua serenidade, na tua paz.

Miguel Ángel Isla

enhor, eu te ofereço a minha vida; ela te pertence!
Tu sabes quanto sou fraco e frágil.
Toma a minha argila para modelá-la como quiseres,
seguindo a sabedoria do teu espírito.
Faz de mim como Maria
um vaso cheio de amor,
amor que transborda e dá vida
e revela o sentido da vida.
Torna-me uma argila firme;
Tu sabes que facilmente eu me quebro
e fico vazio,
mesmo quando estou cheio de mil coisas.
Inunda o deserto do meu coração
Com a água viva que corre do teu.
E então meu deserto florirá.

(Inspirada de um texto de Servando Mayor)
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PRÓXIMAS BEATIFICAÇÕES...

Próximas beatificações: a do irmão Bernardo e a do grupo de
Laurentino que acontecerá na mesma data. Este acontecimento
nos pede uma preparação espiritual, como deve ser a acolhida
de toda graça. Esta preparação pode consistir em orações,
celebrações, reflexões, leituras, divulgação no meio dos nossos
alunos, colaboradores, amigos...

IR. BERNARDO (1889-1934)

O dia 6 de outubro de 1934, O irmão Bernardo
foi morto às 4h30m da manhã.
Seu corpo foi insultado, mutilado, arrastado
pelos pés até à propriedade dos irmãos e
abandonado durante 24 horas.

Todas as etapas para a Beatificação terminaram.
Estamos aguardando 
a definição da data 
para sua realização.

IRMÃO LAURENTINO, 
VIRGILIO E 44 OUTROS IRMÃOS

Todos esses irmãos foram
fuzilados em Barcelona, na
noite de 8 de outubro de 1936.

Das etapas para a beatificação só falta que a reunião ordinária
dos Cardeais e bispos que devem estudar a causa.É a última etapa.

RECURSOS. Os dois livretos podem ajudar nosso conhecimento 
e nosso coração: Irmão Bernardo: Irmão e Mártir. E sobre o 
grupo de Laurentino, A noite dos Mártires.
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IRMÃO
LAURENTINO

(1881-1936)
IRMÃO VIRGILIO
(1891-1936)



ORAÇÃO

Pai bondoso,
chamaste o irmão Bernardo

para participar da missão da Igreja
numa vida totalmente consagrada 
à educação dos filhos dos operários
e lhe deste a força de testemunhar 
a fé e o amor até o sangue.
Torna-nos dignos de imitar seus exemplos 
e concede-nos, por sua intercessão,
a graça de….
E tu, Maria, nossa Boa Mãe,
obtém-nos a glorificação do teu servo fiel
que trabalhou para te tornar conhecida e amada..
Nós te pedimos em nome de Jesus,
O Cristo, Nosso Senhor. Amém!

ORAÇÃO AOS IRMÃOS LAURENTINO, VIRGILIO
E 44 OUTROS IRMÃOS MÁRTIRES

Pai bondoso,
Nós te agradecemos por haver
chamado à graça do martírio
os irmãos Laurentino,Virgilio e
quarenta e quatro outros
companheiros.
Anunciadores de Cristo e
educadores dos jovens,
eles deram o exemplo da responsabilidade 
e da fidelidade em tempos difíceis.
Aceitaram de entregar suas vidas até o sangue 
para testemunhar teu Filho, a Igreja
e o valor de cada jovem aos teus olhos.
Nós te pedimos, Pai,
que esses irmãos intercedam hoje por nós,
e que intercedam, particularmente, por….
Por Cristo, teu Filho e nosso Senhor.
Amém!
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NO GRUPO
DOS MÁRTIRES

RECONHECEMOS
OS IRMÃOS

LAURENTINO, 
VIRGILIO

E EUSÉBIO
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OUTRAS CAUSAS

1. O irmão Lycarião (1870-1909) 
Este irmão, nascido na Suíssa,
foi morto em Barcelona 
em 27 de julho de 1909,
no primeiro dia da “Semana
trágica de Barcelona”.
A positio foi concluída,
e será acrescentada àquela 
do grupo do irmão Euzébio.

2. O grupo do irmão Crisanto,
65 outros irmãos e dois leigos.
A maior parte foi morta 
em 1936.
A positio foi enviada 
à Congregação 
para a causa dos santos.

RECURSOS. O livro Nossos modelos de santidade marista dá
amplas informações sobre o grupo de mártires do irmão Crisanto
e do irmão Euzébio.
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3. O grupo do irmão Euzébio
e 58 outros irmãos.
A grande maioria desses irmãos 
foi morta em 1936.
A positio está sendo concluída.

4. Irmão Henri Vergès 
(1930-1994) 
Assassinato na Argélia 
em 8 de maio de 1994.
Aguardamos que a diocese 
da Argélia abra a causa 
dos mártires de Argel 
da qual faz parte o irmão Henri.

RECURSOS. Para o Ir. Henri Vergès : Du Capcir à la Casbah do Ir.
Alain Delorme, Un chrétien dans la maison de l’Islam de Robert
Masson, Convergências do Ir. Alain Delorme, Henri Vergès
(livreto) do Ir.Alain Delorme.
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LADAINHAS MARISTAS

Maria, nossa Boa Mãe, nosso Recurso Habitual,

Tu que tudo fizeste entre nós

sê ainda nossa Boa Mãe e abençoa nossa Família.

Marcelino Champagnat, nosso Fundador

homem em quem o Espírito forjou o carisma

e a missão dos Irmãos Maristas,

tu, nosso pai, mantém vivo em nós 

teu carisma e a paixão de tornar conhecido 

e amado Jesus entre os jovens de hoje.

Irmãos Francisco,Alfano, Basílio 

e vós todos Irmãos que nos precedestes 

no caminho do amor, da fidelidade e do serviço,

fazeis que nós vos sintamos Irmãos

e intercessores no cotidiano de nossas vidas.

Vós nossos Irmãos mártires 

da Oceania, da China, da Espanha e da África,

preciosos tesouros de nossa família,

dai-nos o sentido de uma fidelidade 

e de uma generosidade sem fronteiras.
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Vós todos antigos alunos que acolhestes o Cristo 

e vos tornastes seus testemunhos entre os homens,

tomai sob vossa proteção nossos alunos

e nossos antigos alunos de hoje.

Vós pais e mães que nos confiastes vossos filhos 

já santificados por vossa fé e vosso amor,

rogai para que nosso trabalho de educadores 

e apóstolos seja sempre paternal e maternal.

Vós todos que haveis colaborado conosco,

seduzidos também pelo carisma 

de Marcelino Champagnat,

fazei que muitos descubram este carisma 

e sirvam o Senhor e os jovens com alegria.

Vós todos Maristas que estais no céu:

padres, irmãs, irmãos, leigos, amigos,

ajudai-nos hoje a anunciar e a glorificar Jesus, 

o Senhor da história.
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2006 
UM ANO COM NOSSOS MODELOS

DE SANTIDADE MARISTA

ABRIL MAIO JUNHO

JULHO AGOSTO SETEMBRO

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO


