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Celebração da chegada dos primeiros Irmãos ao Brasil 
15 de Outubro 

 

"Como a Igreja, nosso Instituto é missionário, e devemos ter 

alma missionária, a exemplo do Pe. Champagnat... " (C 90) 

 

(Preparar a capela com elementos que lembrem a vida missionária da Igreja e do Instituto) 

 

Elaboração: Ir. José Augusto Júnior 

1. Refrão meditativo 

Vai, vai, missionário do Senhor,/ vai trabalhar na messe com ardor./  

Cristo também chegou para anunciar:/ não tenhas medo de evangelizar. 

 

2. Acolhida 

D: Irmãos e irmãs, nesta celebração somos convidados a rezar o gesto de disponibilidade e serviço dos 

primeiros Irmãos que chegaram ao Brasil. Com audácia, eles atravessaram o oceano para servir às crianças e 

jovens de nossa pátria. O que significou esse gesto, e o que significa hoje em nossas vidas? Como eles, 

também nós somos chamados à vida missionária, servindo a Deus lá aonde Ele nos enviar, na nova terra. 

Coloquemo-nos diante de Deus e Maria para alcançarmos tal ardor missionário.  
 

Canto inicial  

Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem 

depressa no rumo da tua mão. 
 

Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia meu fim. 

No grito que vem do Teu povo, Te escuto de novo, chamando por mim. 
 

Embora tão frágil e pequeno, caminho sereno com a força que vem de Ti. A cada momento que passa revivo 

essa graça de ser Teu sinal aqui. 

 

2. REZANDO A HISTÓRIA (Fragmentos do livro Vinte anos de Brasil) 

Da França para o Brasil 

D: Ao olharmos para nossas origens, vemos que o ideal missionário esteve sempre presente em nossa 

Congregação. Nas palavras do Padre Champagnat, ouvimos que “todas as Dioceses do mundo entram em 

nossos planos.” Ele mesmo desejava ir para missão e enviara Irmãos para a Oceania. Desde a origem, somos 

missionários, o que hoje lemos no livro “Vinte anos de Brasil” é fruto da ousadia de Marcelino Champagnat. 
 

L1: Em 16 de outubro de 1897, seis Irmãos Maristas desembarcaram no Rio de Janeiro: Irmãos Andrônico, 

Luís Anastácio, Afonso Estevão, Basílio, Aloísio e João Alexandre. Para onde iam? Quem os chamou? Qual 

era seu objetivo? 
 

L2:  Lemos na circular, com data de 25 de Dezembro de 1896, que Dom Silvério Gomes Pimenta, indo a 

Roma, se deteve na nossa Casa Generalícia e, com muita insistência, solicitou Irmãos para a sua diocese. 
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Não obtendo sucesso na primeira investida junto ao Irmão Teofano, Dom Silvério contou com o apoio e 

recomendação do Cardeal Rampolla, que enviou uma carta ao nosso Superior Geral, recomendando o envio 

de Irmãos para Congonhas (MG). 
 

L3: Os seis Irmãos missionários foram escolhidos entre aqueles cujo espírito de zelo os impelia às missões. 

Eles embarcaram em 25 de setembro de 1897 no porto Marselha, no navio Provence. O Ir. Adorátor assim 

registrou o sentimento na hora de partir: “dizer o que se experimenta nesses instantes inesquecíveis seria 

impossível. Pátria, pais, amigos, superiores, confrades, enfim, tudo o que se amou apresenta-se ao espírito 

para o adeus derradeiro. Isso dilacera o coração, apesar dos motivos de fé que inspiram o sacrifício. Num 

instante, todos os acontecimentos da nossa vida refletem à imaginação.” (p. 26) 
 

L4: Os Irmãos chegaram ao Brasil no dia 15 de outubro de 1897, porém o desembarque só ocorreu no dia 

16, porque o navio passou por uma quarentena. No desembarque, foram recepcionados pelo Pe. Cândido 

Veloso. Ficaram no Rio de Janeiro por um dia, e seguiram de trem para Minas Gerais. O destino foi 

Soledade, estação mais próxima de Congonhas. O restante do percurso foi feito a cavalo. 
 

L5: No dia 18 de outubro, na parte da tarde, foi a chegada a Congonhas, berço dos Irmãos Maristas no 

Brasil. Assim registrou o Ir. Adorátor o momento da chegada: “molhados de suor, cheios de emoção, 

chegamos ao pé da igreja do Bom Jesus. Logo que aparecemos, a banda municipal toca o trecho mais bonito 

do seu repertório. Tudo vem acompanhado por incessantes vivas, gritos, denotações, em agitação espantosa. 

Como recepção, fica bem uma vez. O Pe. Champagnat, com certeza, não previu coisa semelhante.” (p. 52) 

 

Canta-se o refrão: Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia meu fim. No grito que vem 

do Teu povo, Te escuto de novo chamando por mim. 
 

(segue-se um breve tempo de silêncio para interiorização do que foi lido) 

3. A Palavra de Deus nos ilumina 

Canto de aclamação: à escolha 

Leitura do Evangelho (Lc 10, 1-12) 

(breve momento de meditação, os presentes podem, se oportuno, partilhar a partir das leituras feitas) 
 

4. Em sintonia com o XXI Capitulo Geral ( Da carta do XXI CG) 

D: Irmãos e irmãs, como maristas de Champagnat, juntos sonhamos nosso futuro e descobrimos o apelo 

fundamental que Deus nos faz hoje: 
 

L1: Sentimo-nos impulsionados por Deus para partirmos para uma nova terra, que favoreça o nascimento de 

uma nova época para o carisma marista. 
 

L2: Supõe estarmos prontos para a mobilidade, para o desprendimento, e para assumir um itinerário de 

conversão tanto pessoal quanto institucional, nos próximos oito anos. 
 

L3: Percorremos este caminho com Maria, guia e companheira. Sua fé e disponibilidade a Deus nos 

encorajam nessa peregrinação. 
 

L4: A “nova terra” de uma autêntica renovação do Instituto pede-nos uma verdadeira mudança de coração. 
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D: Responder a este apelo  pede de nós sintonia com Deus e com os irmãos e irmãs, sobretudo as crianças e 

jovens pobres. 
 

T: Daí-nos Senhor um coração sem fronteiras, sensível aos apelos do nosso tempo. 
 

Canto: Quero ouvir teu apelo (Ir. Míria Kollingou) ou à escolha 

Quero ouvir Teu apelo, Senhor, ao Teu chamado de amor responder. 

Na alegria Te quero servir, e anunciar o Teu reino de amor. 
 

E pelo mundo eu vou. Cantando o Teu amor. 

Pois disponível estou para sevir-Te, Senhor. 
 

Dia a dia, Tua graça me dás; nela se apóia o meu caminhar. 

Se estás ao meu lado, Senhor, o que, então, poderei eu temer? 
 

4. Preces 

D: Irmãos e irmãs, com a disponibilidade e confiança dos primeiros Irmãos que chegaram ao Brasil, 

elevemos nossas preces ao Senhor da messe, dizendo: 

Resposta: Daí-nos, Senhor, ardor missionário. 

1. Para que a Igreja, peregrina e missionária, seja, com a força do Espírito de Deus, um sinal de esperança e 

fé. Rezemos... 

2. Para que os missionários(as) e todos os batizados encontrem em Jesus sua fonte de fidelidade no servir. 

Rezemos... 

3. Para que nós, maristas de Champagnat, sejamos disponíveis para o serviço do Reino lá onde Deus nos 

pede. Rezemos... 

4. Para que Maria abençoe e proteja os missionários, onde quer que se encontrem, para que sua ação seja 

sinal do Reino de Deus. Rezemos... 

5. Para que a União Marista do Brasil (UMBRASIL), que completa nesta data seus cinco anos de fundação, 

cumpra sua missão de animação e articulação do Brasil Marista. Rezemos...  
 

(seguem preces espontâneas) 

Pai- Nosso 

6. Oração final 

D: Oremos (silêncio). Senhor nosso Deus, enviastes ao mundo Vosso Filho, como luz para todos os povos. 

Nós Vos bendizemos pelos primeiros Irmãos missionários que chegaram ao Brasil e proclamaram o 

Evangelho, por meio do carisma Marista. 

Daí-nos a graça de, alimentados pelo testemunho desses nossos Irmãos, sermos anunciadores de vosso amor 

e esperança pelo mundo. (...) 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

Canto: Maria, mãe dos caminhantes/Pelas estradas da vida ou outro à escolha. 


