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NOVICIADO MARISTA DO BRASIL 
Marista: diversos rostos, uma família! 

 

“Meus olhos viram a tua salvação.” (Lc 2,30) 
 

Ambientação: Imagens de Maria e Champagnat, Constituições, fotos pessoais do noviciado, vela e flores. 

 

1. COMENTÁRIO INICIAL 

Iniciamos hoje, Festa da Apresentação do Senhor, o Noviciado 

Marista do Brasil. Em comunhão com a nova experiência, nós 

Irmãos, leigos e leigas, queremos colocar nas mãos de Deus 

os Irmãos noviços e formadores, para que façam a 

experiência das primeiras comunidades cristãs e vivam o 

desejo do Pe. Champagnat aos Irmãos “Vede como eles se 

amam”. 

 

2. CANTO - 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. 

 

3. MEMÓRIA 

Queremos em comunidade ou pessoalmente ler e rezar os trechos das Constituições que relatam a etapa 

do noviciado.  

 

97: O noviciado é um tempo de iniciação às exigências da vida religiosa marista. O noviço, ajudado pelo 

Mestre de noviços e seus colaboradores, discerne a vontade de Deus sobre si mesmo e verifica suas 

motivações e aptidões com relação ao seu engajamento. Pela prática dos conselhos evangélicos, ele se põe 

a seguir a Cristo, do jeito de Maria. Experimenta o gênero de vida do Instituto e aprende a viver segundo as 

Constituições. 

 

98: O noviço cultiva virtudes humanas e cristãs. Exercita-se à renuncia e ao dom total de si mesmo a Deus e 

aos homens. 

Inicia-se na vivência da intimidade com Deus, sustentado pela leitura, meditação, partilha da Sagrada 

Escritura e pela celebração da Eucaristia, da Reconciliação e do Ofício Divino. 

O acompanhamento espiritual facilita-lhe a abertura do coração e interiorização dos valores evangélicos. 

Torna-se assim, mais sensível à ação do Espírito Santo em sua vida. 
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99: Através da pessoa e da obra de Marcelino Champagnat, o noviço descobre o espírito marista e o 

assimila, esforçando-se por sintonizar com ele seu coração.  

Na vida comunitária, toma como modelo a vida simples dos primeiros irmãos. O trabalho, no espírito de 

nossas origens, contribui para o equilíbrio da sua formação.  

As Constituições, aplicação do Evangelho à vida marista, são objeto de estudo aprofundado. 

 

4. PARTILHA  

Ontem: lembrar fatos vivenciados no tempo do noviciado, os coirmãos formadores e noviços. 
 

Hoje: como vivencio a etapa do noviciado na atualidade? Quais são os desafios e conquistas nesta vivência? 

 

5. CANTO – TE AMAREI SENHOR 

Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não 

voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma, é difícil 

agora viver sem lembrar-me de ti. 

Te amarei, senhor (bis), eu só encontro. A paz e a alegria bem perto de ti (2x) 

Eu pensei muitas vezes parar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga 

esconder-me, ir longe de ti, mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. 

É difícil agora viver sem saudades de ti. 

Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário. Pois conheces a minha 

fraqueza e o meu coração. Vem ensina-me a viver a vida na tua presença, no 

amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. 
 

6. PRECES 

Rezemos pelos Irmãos Maristas, espalhados pelo mundo inteiro. Para que a luz do Espírito Santo abram-se 

ao apelo fundamental do Instituto “Com Maria, Ide depressa para uma Nova Terra”, tornando-se homens 

de Deus, sensíveis aos coirmãos e criativos na missão.  

Cantemos: Solidários, solidários na audácia e na esperança... 

 

Rezemos pela Província Marista do Rio Grande do Sul, pelo Ir. Provincial Inácio, pelo formador Ir. Silfredo e 

os irmãos noviços Adilson Luis Recktenwald de Campinas das Missões/RS e Jardel Dallabrida de 

Chiapeta/RS, para que testemunhem Cristo na missão.  

Cantemos: Solidários, solidários na audácia e na esperança...   

 

Rezemos pela Província Marista do Brasil Centro-Sul, pelo Ir. Provincial David, pelo formador Ir. Tercílio e os 

irmãos noviços Adilson Follmann de Iporã/SC, Alexandre de Bortoli de Salto Veloso/SC, Altair Mariano 

Kratzler de Curitiba/PR, Daniel Carvalho de Jesus de Samambaia/DF, Edicarlos Pereira Coelho de Vitória da 

Conquista/BA, Lucas José Ramos Lopes de Santa Rita do Passa Quatro/SP e Ronivom Luiz da Silva de 

Bonfinópolis/MG. Para que vivam na gratuidade a vocação religiosa marista.  

Cantemos: Solidários, solidários na audácia e na esperança...   
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Rezemos pela Província Marista do Brasil Centro-Norte, pelo Ir. Provincial Wellington, pelo formador Ir. 

Rubens e os irmãos noviços Demilton Barbosa dos Santos de Surubim/PE, Dener Rodrigues de Souza de 

Silvânia/GO, Gustavo Ferreira Pinto Gomes de Conceição do Araguaia/PA e Fabio Soares do Nascimento de 

Ceará-Mirim/RN. Para que vivam a simplicidade, a humildade e 

a modéstia.  

Cantemos: Solidários, solidários na audácia e na esperança...   

 

Rezemos pelo Distrito Marista da Amazônia, pelo Ir. Superior 

Sebastião Ferrarini, pelo formador Ir. Sadi. Para que sejam fieis 

ao chamado de Deus.  

Cantemos: Solidários, solidários na audácia e na esperança...   

 

Rezemos pelos irmãos noviços que farão o 2º ano de noviciado em Passo Fundo/RS, Alison Furlan, Fabrício 

Basso, Jader Henz, José Bittencourt, Luiz Lima, Miguel Ribeiro, Neimir Mentges, Rafael Ferreira e Ronaldo 

Luzzi. Também rezemos pelos irmãos noviços que farão o 2º ano de noviciado em Aracatí/CE, Charles 

Amorim de Mendonça e Fabrício Alves Cruz. Para que na luz do Espírito, perseverem no chamado de Deus, 

façam uma boa experiência missionária no estágio apostólico e preparem-se bem para os votos.  

Cantemos: Solidários, solidários na audácia e na esperança...   

 

7. PAI NOSSO 

Em comunhão com o Noviciado Marista do Brasil, rogamos ao Pai suas bênçãos, sob esta obra que se inicia 

neste dia, rezando. Pai nosso... 

 

8. CANTO FINAL - BOA MÃE  

1. Boa Mãe, estou aqui, vim pra rezar e te falar. Tua vida, Boa Mãe, modesta foi, fiel na fé.  

Em teu regaço quero estar, bem junto a ti. Como filhinho te darei todo o meu ser: aceita-me. 

Boa Mãe, nossa Boa Mãe! Boa Mãe, nossa Boa Mãe! 

2. Boa Mãe, eu vejo em ti a ideal mulher, cheia de Deus. Boa Mãe, com tua fé, viveste até na solidão.  

Olha teus filhos como vão buscando a luz! Vê quantas dores e aflição! Dá-nos tua fé: acolhe-nos. 

 

São Marcelino Champagnat: Rogai, por nós!  

Maria Nossa Boa Mãe: Rogai, por nós!  

São José: Rogai, por nós! 

 

 

Passo Fundo/RS - 02/02/11 

 


