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CELEBRAÇÃO EM LOUVOR A NOSSOS IRMÃOS MÁRTIRES 
28 de outubro 2010 

 

“Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não produz fruto; 

mas se morrer, produz muito fruto.” (Jo 12,24) 
 

Ambientação: dispor no espaço da celebração alguns símbolos: o Círio Pascal, a Palavra de Deus, espigas de 

trigo e um pão.  

1 - Motivação 
 

Dirigente: Irmãos, hoje queremos rezar com nossos Irmãos Mártires. 

Que o testemunho desses Irmãos animem a nossa caminhada e nos 

guiem pelo caminho da fidelidade ao chamado de Cristo a cada um 

de nós. Hoje, lembramos de modo especial, os Irmãos Bernardo, 

Laurentino, Virgílio e 44 outros Irmãos mártires beatificados pelo 

Papa Bento XVI em 28 de outubro de 2007. Também lembramos 

outros Irmãos martirizados em outras terras. 
 

Canto Inicial: Amai-vos como eu vos tenho amado 
 
Amai-vos como eu vos tenho amado, com o coração aberto, 
construindo entre todos a família de Maria. 
Não podemos renunciar ao que outros nos legaram. Marcelino vive 
hoje através de nossos braços. Nós devemos continuar o que eles 
começaram. 
Onde vivem irmãos nossos, aí temos nosso lar, num convívio bem fraterno, 
no trabalho e no lazer. Com amor e alegria se constrói nossa família. 

 

2 - Memória dos nossos Irmãos Mártires (Sementes de vida, 2007) 

Dirigente: Vamos recordar um pouco da história de nossos Irmãos Mártires. A vida desses Irmãos, que 

foram modelo de virtudes para aqueles que os conheceram, é referência de vida para os Maristas, Irmãos e 

leigos, na sociedade atual. 

 

Todos: A vocação de Irmãos nos reuniu em uma missão concreta, ajudar as crianças e os jovens, fazendo-

se irmão de todos em busca de uma sociedade mais justa e solidária.  

 

IRMÃO BERNARDO 
  

Leitor 1: Plácido Fàbrega Julià nasceu em Camallera (Girona), no dia 18 de fevereiro de 1889. No dia 8 de 

setembro de 190, entrou no noviciado, com o nome de Irmão Bernardo. No final de agosto de 1925 foi 
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destinado a Vallejo de Orbò (Palencial), como superior da comunidade de três Irmãos e como diretor da 

escola em que estudavam cento e cinquenta filhos de mineradores.  
 

Leitor 2: Em 27 de outubro de 1931, o Irmão Bernardo chegou a Barruelo, povoado da região de Palencia, 

com 8.000 habitantes que viviam do trabalho das minas, para assumir a direção da escola. Aí viveu 

dedicado à educação e à catequese, repartindo fé e cultura entre as crianças. 
 

Leitor 3: Aí, na madrugada de 6 de outubro de 1934, encontrou a morte, assassinado por uma patrulha 

revolucionária, aos 45 anos de idade. Suas últimas palavras foram: “Perdão, meu Deus! Senhor, eu o 

perdôo! Perdoa-lhe, Virgem Maria! Ah, minha Mãe!” 
 

Todos: Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver no teu 

amor. Eis-me aqui, Senhor! 
 

IRMÃOS LAURENTINO, VIRGILIO E 44 COMPANHEIRO  
 

Leitor 1: Mariano Alonso Fuente (Ir. Laurentino) nasceu em 1881, em 

Castrecías (Burgos). Sua vida, enquanto irmão Marista, foi muito 

movimentada: Cartagena, Burgos, Barcelona. Em 1928, foi nomeado 

Provincial da Espanha. Com essa responsabilidade, coube-lhe viver os 

duros momentos da guerra civil espanhola, ser testemunha, muitas 

vezes direta, da destruição de dezenas de casas maristas, das oficinas 

da Editora que a Congregação tinha, do encarceramento e 

assassinato de mais de cem Irmãos. 
 

Leitor 2: Quem estava para substituí-lo como Provincial, em 1963, 

era o valoroso Irmão Virgílio, Trifón Lacunza Unzu,  nascido em Ciriza 

(Navarra) e que tinha sido diretor do colégio de Burgos, responsável 

do noviciado em Grugliasco e diretor em Múrcia. Era um Irmão dedicado e generoso, muito preparado, 

autor de livros e grande amante de seus Irmãos. 
 

Leitor 3:  Com a guerra civil declarada em 1963, a violência se estendeu por toda a península. Os Irmãos 

Laurentino e Virgílio foram presos, em Barcelona, junto com muitos outros Irmãos Maristas. Foram 

colocados, primeiro, num navio-prisão no porto e, em seguida, transferidos a uma espécie de prisão, na rua 

Santo Elias. Na noite de 8 a 9 de outubro de 1936, foram assassinados 46 Irmãos, sem julgamento, pelo fato 

de serem religiosos. 
 

Todos: Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor! 
 

3 - Iluminando a vida com a Palavra de Deus  
 

Canto de Aclamação: Buscai primeiro o Reino de Deus 

Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, Aleluia! 
Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, Aleluia! 
Se vos perseguem por causa de mim, não esqueceis o porque. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, Aleluia! 
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Leitura do Evangelho de Mateus 5, 3-12 
 

Momento de silêncio e interiorização. 

 

4 – Partilha 

 

 O que a palavra do Evangelho diz para minha vida? 

 Que convicções ficam acentuadas em minha vida? 

 Que frutos produziu em mim a beatificação dos Irmãos Mártires? 

 Como posso buscar crescer em minha fidelidade ao chamado de Cristo na vida religiosa marista? 

 

5 – Oração (Mensagem n. 37 – Março de 2008) 

 

Senhor Deus! Tu és o Pai que faz nascer o sol, sobre bons e maus, e fazes chover, sobre justos e injustos. Dá-nos 

um coração compassivo, um espírito que eduque na tolerância, um sentido profundo de fraternidade, que 

abrace todos os homens: os que pensam como nós, os que pensam diferente, os que Te invocam como nós, os 

que têm, em seus lábios, orações diferentes ou mesmo nenhuma. 

Mas, que, com todo o respeito, saibamos ser testemunhas Tuas, do amor que nos oferece, em Teu Filho Jesus; 

que possamos anunciar-Te a todos como o Senhor da História. Pai, faz-nos teus e faz-nos irmãos. Unidos a Ti e 

unidos aos homens e mulheres que vivem conosco a mesma aventura humana. 

Dá a força e o sorriso do Teu Espírito aos que chamas para serem testemunhas Tuas, até o martírio. 

Sejam eles cristãos ou não! 

 

6 - Pai Nosso 

 

7 - Canto final 

 

Salve, Rainha da paz (Ir. José Milson) 

 

Filha querida do amor de Deus Pai, * ó santíssima Virgem Maria! * És alegria e ternura de Deus,  

* ó santíssima Virgem Maria! * Nossa esperança, vida, doçura, * salve, rainha da paz e do amor!  

* Lembra-te de nós, ó Mãe, * pede a Cristo, o Senhor, ó Maria! 

Volve teus olhos a nós, peregrinos, * ó santíssima Virgem Maria! * Nós acolhemos a tua presença,  

* ó santíssima Virgem Maria! * Mãe de bondade, nossa advogada, * fonte de vida, amparo na dor!  

* Lembra-te de nós, ó Mãe, * pede a Cristo, o Senhor, ó Maria! 

Dá-nos Jesus, o teu Filho querido, * ó santíssima Virgem Maria! * Juntos, no céu, estejamos um dia,  

* ó santíssima Virgem Maria! * Ó Mãe clemente, ó Mãe piedosa, * doce Maria, tão cheia de amor!  

* Lembra-te de nós, ó Mãe, * pede a Cristo, o Senhor, ó Maria! Amém. 


