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O Calendário Religioso é um apreciado subsídio empregado há anos na 
dinamização da oração pessoal e comunitária dos Irmãos Maristas. Sua 
composição é bem diversificada para melhor contribuir com a caminhada 
espiritual das comunidades e com o itinerário pessoal de cada Irmão. Também 
as Leigas e os Leigos Maristas têm utilizado cada vez mais este instrumento 
de oração, tanto individualmente quanto em grupo. Pensando, sobretudo, 
neste público específico, segue uma apresentação detalhada do Calendário, que 
ajudará na sua melhor utilização. No final desta apresentação encontra-se uma 
sugestão de roteiro para oração diária com a utilização do Calendário.

Tema do ano: Capítulos Gerais do Instituto Marista.

Abertura dos meses: Para cada mês, são apresentados fragmentos dos 
Capítulos Gerais(CG) do Instituto Marista, bem como alguns destaques ou 
frases iluminadoras que remontam estes momentos históricos.

Liturgia: Neste tópico estão registradas as leituras bíblicas previstas para a 
Liturgia da Palavra do dia, de acordo com o calendário oficial da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Por meio das citações, pode-se usar a 
própria Bíblia para ler os textos indicados.

Santo: Os Santos e as Santas, indicados a cada dia, são a porção da Igreja que já 
goza da plena companhia de Deus e, por isso são também intercessores daquela 
outra porção que ainda caminha neste mundo para a casa do Pai. Recordá-los 
a cada manhã é tanto uma forma de intensificar a comunhão que une a Igreja 
inteira, como também um modo de se beneficiar pessoal e comunitariamente 
de exemplos luminosos na caminhada cristã.

Testemunho de vida cristã na América Latina: São recordadas pessoas de 
diferentes Igrejas cristãs e mesmo de outras tradições religiosas que, por causa 
da defesa da justiça e da promoção dos direitos humanos, sofreram perseguição 
e morte violenta. Elas também são testemunhas do amor de Deus por seus 
filhos e filhas e seu exemplo pode animar a vida e a missão Maristas.

Apresentação
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Espiritualidade: Este ano são apresentados recortes de textos e documentos 
da tradição Marista, para a meditação diária. Em alguns dias, estão relacionados 
ao tema litúrgico celebrado na Igreja ou a alguma comemoração especificamente 
Marista. Recomenda-se que sua leitura seja seguida de um período de silêncio, 
ainda que breve, para sua melhor compreensão e interiorização.

Aniversário: Os aniversários rememoram momentos significativos da história 
Marista e oferecem à comunidade oportunidade de recordar aqueles que os 
protagonizaram. Sua memória, celebrada na oração, é também ação de graças 
a Deus pelo dinamismo que tem caracterizado o Instituto desde sua fundação. 

Há 200 anos...: A comemoração do Bicentenário nos permite oferecer, a 
cada dia, um pensamento de São Marcelino com suas palavras, sentimentos 
e orientações, que evidenciam sua confiança em Deus e em Maria,  seu 
caráter, sua paterna relação com os Irmãos e sua clareza de postura diante das 
autoridades e amigos.

Lembrete: É um elo entre a comunidade que ora e a vida do Instituto e da 
Igreja. Ao comunicar eventos nacionais e internacionais, que dinamizam 
a agenda Marista e eclesial, sugere também, por meio da oração, solidária 
comunhão com seus organizadores e participantes. 

Intenção: As intenções recolhem elementos explicitados nos tópicos anteriores, 
permitindo à comunidade unir-se ao Instituto e à Igreja num grande movimento 
de intercessão. As intenções do Calendário podem e devem ser complementadas 
com aquelas que cada membro da comunidade traz em seu coração.
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Com o intuito de facilitar a dinamização da Oração Diária, apresentamos 
um roteiro possível que nos sintoniza com a Comunidade orante 
Marista. É um indicativo da sequência habitual da Oração e as respectivas 
páginas no Calendário Religioso em que a pessoa individualmente, 
as comunidades, o grupo de educadores e as fraternidades poderão 
escolher os textos mais pertinentes para o dia. 

A leitura do Calendário Religioso Marista, com as indicações próprias de 
cada dia, poderá ser feita após a Saudação Inicial, ou quando o animador 
da oração considerar mais oportuna.

Roteiro de 
orientação para a 
oração diária
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Saudação inicial – Páginas 11 

Leitura do Calendário Religioso Marista – Páginas 12 a 14

Salve-Rainha  
(6 sugestões ou opções) – Página 14

Invocação conclusiva da Salve-Rainha 
Página 14

Oração conclusiva da Salve-Rainha  
de acordo com o Tempo Litúrgico 
Páginas 14 e 15 

Invocações  
(3 sugestões ou opções) – Páginas 16 a 19

Oferecimento do dia  
(8 sugestões ou opções) – Páginas 19 a 23

Orações diversas  
(16 sugestões ou opções) – Páginas 24 a 32 

ORAÇÕES DA TRADIÇÃO MARISTA

Saudação inicial
D – Laudetur Jesus Christus!
T – Et Maria mater ejus. Amen.

D – Louvado seja Nosso Senhor 
Jesus Cristo! 
T – E sua mãe, Maria Santíssima. 
Amém!
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Leitura do Calendário Religioso Marista

SALVE-RAINHA

2. Salve-Rainha (Ir. Damião Clemente)
Salve, Rainha do céu e da terra, Mãe dos mortais e Mãe do Senhor!
Pelo amor que em teu peito se encerra, aceita, ó Mãe, o nosso louvor.
Predestinada, flor de Israel, Imaculada, virgem fiel!
Mãe da Igreja, do povo de Deus, da nação santa que o Pai escolheu!
Roga por nós, pede ao Senhor que neste dia vivamos no amor.

3. Salve-Rainha (Letra: Ir. Fuertes; Música: Ir. Bernardi)
Salve, Rainha, virgem de misericórdia,
vida, doçura e esperança nossa, salve!
A ti bradamos, exilados filhos de Eva, 
Tristes, chorando neste vale de tristezas.
Ouve, piedosa, nossos rogos suplicantes, 
E volve a nós o teu bendito e doce olhar.
Mostra a teus filhos, logo após este desterro, 
o bom Jesus, bendito fruto do teu ventre.

1. Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericor-
diæ, vita, dulcedo et spes nostra, 
salve! Ad te clamamus, exsules, 
filii Hevæ. Ad te suspiramus, ge-
mentes et flentes, in hac lacrima-
rum valle. Eia, ergo, advocata nos-
tra, illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. Et Jesum, bene-
dictum fructum ventris tui, nobis 
post hoc exilium ostende. O cle-
mens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

1.1 Salve-Rainha
Salve, Rainha, Mãe de miseri-
córdia, vida, doçura e esperança 
nossa, salve! A vós bradamos, os 
degredados filhos de Eva; a vós 
suspiramos, gemendo e chorando 
neste vale de lágrimas. Eia, pois, 
advogada nossa, esses vossos 
olhos misericordiosos a nós volvei 
e, depois deste desterro, mostrai-
-nos Jesus, bendito fruto do vos-
so ventre, ó clemente, ó piedosa, ó 
doce Virgem Maria. 
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Ó clementíssima, puríssima e piedosa, 
ó doce Mãe e sempre Virgem Maria!

4. 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.

5. Salve-Rainha (José Alves)
Salve, Rainha, Mãe de Deus! És, Senhora, nossa Mãe, 
nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria.
Nós a ti clamamos, filhos exilados, 
nós a ti voltamos nosso olhar confiante.
Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor, 
dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar.
Salve, Rainha, Mãe de Deus! És auxílio do cristão, 
ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria!

6. Prece a Maria (Ir. Damião Clemente)
Neste dia que amanhece pra servirmos ao Senhor, 
nós pedimos a Maria que aumente o nosso amor.
A Palavra do Senhor guarde em nosso coração; 
que ela se transforme em vida para nossa salvação.
Nosso dia oferecemos a Jesus, mas por Maria; 
no Senhor nós viveremos sempre em paz e harmonia.
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Viveremos neste dia a vontade do Senhor, 
sempre unidos a Maria, na alegria e na dor.
(festa): Hoje é dia de alegria na família do Senhor, 
hoje é festa de Maria, renovemos nosso amor!

Invocação conclusiva da Salve-Rainha
D – Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
T – para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
ou
D – Fazei-me digno de vos louvar, Virgem Santíssima,
T – dai-me força contra os vossos inimigos.

D – Deus seja bendito nos seus santos.
T – Amém.

Oração conclusiva da Salve-Rainha, de acordo com o Tempo 
Litúrgico:

Para o Tempo Comum (I)
Deus onipotente e eterno, pela cooperação do Espírito Santo, 
preparastes no corpo e na alma da bem-aventurada Virgem Maria uma 
habitação digna do vosso Filho, fazei que, celebrando nós com alegria 
sua memória, ela nos livre, por sua maternal intercessão, de todos os 
males da vida presente e da morte eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Para o Tempo Comum (II)
Deus onipotente e eterno, que pela vossa misericórdia infinita dais 
sustento e proteção para todos quantos invocam a bem-aventurada 
Virgem Maria, concedei-nos a graça de permanecermos fortes na fé, 
firmes na esperança e perseverantes no vosso amor. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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Para o tempo do Advento
Deus onipotente e eterno, que pela maternidade fecunda de Maria 
mandastes do céu o vosso divino Filho, concedei-nos a graça da 
meditação assídua da vossa Palavra, para que saibamos discernir e 
acolher, nos acontecimentos de cada dia, o vosso Verbo feito carne. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

Para o tempo da Quaresma
Deus onipotente e eterno, que pelo vosso plano misericordioso de 
salvação quisestes continuar a paixão de Jesus nos membros sofredores 
do seu corpo, que é a Igreja, fazei que, unidos à Virgem Dolorosa ao pé 
da cruz, saibamos nos sensibilizar com todos quantos são provados pela 
cruz das doenças, das injustiças e dos males sociais. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Para o tempo da Páscoa
Deus onipotente e eterno, que pela gloriosa ressurreição do vosso Filho 
nos confirmastes na fé, fazei que, associando-nos ao júbilo pascal da 
Santíssima Virgem Maria, mereçamos alcançar as alegrias da vida eterna. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

Para Pentecostes  
Deus onipotente e eterno, que pela manifestação do vosso Espírito 
Santo destes início à Igreja, com Maria e os apóstolos reunidos no 
Cenáculo, dai-nos a graça de perseverarmos unânimes na oração, para 
que saibamos levar ao mundo a boa-nova da salvação. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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INVOCAÇÕES

1. Invocações tradicionais
D – Coração sagrado de Jesus,
T – tende piedade de nós.

D – Coração imaculado de Maria,
T – rogai por nós.

D – São José, esposo de Maria e pai adotivo do Filho de Deus,
T – rogai por nós e pelos vocacionados.

D – São Miguel e todos os santos Anjos,
T – rogai por nós.

D – São Marcelino Champagnat,
T – rogai por nós.

D – São Pedro Chanel,
T – rogai por nós.

D – Bem-aventurados Irmãos Bernardo, Laurentino, Virgílio, Crisanto e 
Companheiros Mártires,
T – rogai por nós.

D – Veneráveis Irmãos Francisco, Alfano e demais Irmãos, santos e 
mártires,
T – rogai por nós.

D – Santos e Santas de Deus,
T – intercedei por nós.

D – Que todos os fiéis falecidos, pela misericórdia de Deus, descansem 
em paz.
T – Amém.
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2. Invocações Maristas (A)
D – Cristãos fiéis de todos os tempos,
T – caminhai conosco.

D – Irmãos Maristas que, pelo exemplo de vossa vida, anunciastes o 
Evangelho à juventude,
T – caminhai conosco.

D – Irmãos mártires, que selastes com a entrega da vida o vosso amor a 
Deus e aos irmãos,
T – caminhai conosco.

D – Ao Servo de Deus Ir. Basílio Rueda, sempre atento às necessidades 
dos outros e uma terna devoção à Boa Mãe,
T – caminhai conosco.

D – Veneráveis Irmãos Francisco, e Alfano, que seguistes a Jesus pela 
fidelidade ao “ser religioso”,
T – caminhai conosco.

D – Bem-aventurados Irmãos Bernardo, Laurentino, Virgílio, Crisanto e 
Companheiros, mártires da educação cristã da juventude,
T – caminhai conosco.

D – São Marcelino Champagnat, homem simples, paterno e sensível ao 
Espírito,
T – caminhai conosco.

D – São Pedro Chanel, primeiro Mártir da Oceania,
T – caminhai conosco.

D – São José, esposo de Maria e pai adotivo do Filho de Deus,
T – caminhai conosco.

D – Maria, transparência de Deus e síntese do Evangelho,
T – caminhai conosco.
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D – Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, Senhor da história, nosso 
caminho e salvação,
T – caminhai conosco para a casa do Pai.

D – Que todos os homens e mulheres falecidos, que contemplam o rosto 
de Deus Pai, revitalizem a nossa esperança.
T – Amém.

3. Invocações Maristas (B)
D – Maria, nossa Boa Mãe, nosso recurso Habitual, Tu, que tudo fizeste 
entre nós,
T – sê nossa Boa Mãe e abençoa nossa Família.

D – Marcelino Champagnat, nosso Fundador, homem em quem o 
Espírito forjou o carisma e a missão dos Irmãos Maristas,
T – tu, nosso pai, mantém vivo em nós teu carisma e a paixão por Jesus, para torná-lo 
conhecido e amado entre crianças, jovens e adultos.

D – Irmãos Francisco, Alfano, Basílio e vós todos, Irmãos que nos 
precedestes no caminho do amor, da fidelidade e do serviço,
T – fazei que nós vos sintamos Irmãos e intercessores no cotidiano de nossa vida.

D – Vós, nossos Irmãos mártires dos cinco continentes, preciosos 
tesouros de nossa família,
T – dai-nos o sentido de uma fidelidade e de uma generosidade sem fronteiras.

D – Vós todos, antigos alunos, que acolhestes o Cristo e vos tornastes 
suas testemunhas entre os homens,
T – tomai, sob a vossa proteção, nossos alunos e nossos antigos alunos.

D – Vós, pais e mães, que nos confiastes vossos filhos já santificados por 
vossa fé e vosso amor,
T – rogai para que nosso trabalho de educadores e apóstolos seja sempre paternal e 
maternal.
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D – Vós todos, que haveis colaborado conosco, seduzidos também pelo 
carisma de São Marcelino Champagnat,
T – fazei que muitos descubram este carisma e sirvam ao Senhor e aos jovens com 
alegria.

D – Vós todos, Maristas, que estais no céu: Padres, Irmãs, Irmãos, Leigos 
e amigos,
T – ajudai-nos hoje a anunciar e a glorificar Jesus, o Senhor da história. Amém.

OFERECIMENTO DO DIA

1. Oferecimento do Apostolado da Oração
Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje: minhas orações e 
obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, 
em reparação de nossas ofensas, em união com o Coração de teu Filho, 
Jesus, que continua a oferecer-se a Ti, na Eucaristia, pela salvação do 
mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu 
amparo neste dia para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com 
Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do 
Santo Padre para este mês... (acrescentar as intenções do mês). 

Ofereço-te também por nosso Instituto, pelas causas de beatificação e 
canonização, por nossos doentes, vocacionados, familiares e por nossas 
comunidades e por toda a Sociedade de Maria. Amém.

JANEIRO
Por todos os cristãos, para que, fiéis ao ensinamento do Senhor, se 
empenhem com a oração e a caridade fraterna no restabelecimento 
da plena comunhão eclesial, colaborando para responder aos desafios 
atuais da humanidade.

FEVEREIRO
Por todos os que vivem em provação, sobretudo os pobres, os prófugos 
e os marginalizados, para que encontrem acolhimento e conforto nas 
nossas comunidades.
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 MARÇO
Pelos cristãos perseguidos, para que experimentem o apoio de toda a 
Igreja na oração e por meio da ajuda material.

ABRIL
 Pelos jovens, para que saibam responder com generosidade à própria 
vocação, considerando seriamente também a possibilidade de se 
consagrarem ao Senhor no sacerdócio ou na vida consagrada.

MAIO
Pelos cristãos na África, para que deem um testemunho profético de 
reconciliação, de justiça e de paz, à imagem de Jesus Misericordioso.

JUNHO
Pelos responsáveis das nações, para que se empenhem decididamente em 
pôr fim ao comércio de armas, que provoca tantas vítimas inocentes.

JULHO
Pelos nossos irmãos que se afastaram da fé, para que, por meio da 
nossa oração e do nosso testemunho evangélico, possam redescobrir a 
proximidade do Senhor misericordioso e a beleza da vida cristã.

AGOSTO
Pelos artistas do nosso tempo, para que, por meio das obras do seu 
engenho, ajudem todas as pessoas a descobrir a beleza da criação.

SETEMBRO
Pelas nossas paróquias, para que, animadas pelo espírito missionário, 
sejam lugares de comunicação da fé e testemunho de caridade.

OUTUBRO
Pelo mundo do trabalho, para que sejam assegurados a todos o respeito 
e a tutela dos direitos e seja dada aos desempregados a possibilidade de 
contribuírem para a edificação do bem comum.
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NOVEMBRO
Pelos cristãos na Ásia, para que, testemunhando o Evangelho com 
palavras e obras, favoreçam o diálogo, a paz e a compreensão recíproca, 
sobretudo com aqueles que pertencem a outras religiões.

DEZEMBRO
Pelos idosos, para que, sustentados pelas famílias e pelas comunidades 
cristãs, colaborem com a sua sabedoria e experiência na transmissão da 
fé e na educação das novas gerações.

2. Oferecimento Marista
Recebei, Pai santíssimo, os nossos trabalhos e orações, alegrias e 
esperanças, angústias e sofrimentos deste dia, em união com os de todos 
os nossos irmãos, no coração de vosso Filho Jesus Cristo, nosso redentor.

Pela força transformadora do Espírito Santo, colocamos nas vossas 
mãos a nossa vida e, sobretudo, o nosso esforço de construir o vosso 
Reino e de testemunhar o vosso amor. 

Pelas mãos de Maria, nossa Boa Mãe, nós vos oferecemos este dia... 
(intenções do mês).

Nós vos oferecemos também a nossa comunidade para que forme 
santos e atraia ao seu seio jovens que queiram viver o Evangelho do jeito 
de Maria. Amém.

3. Oferecimento Mariano
Ó Maria, Virgem Santíssima, nossa mãe e rainha! Colocamo-nos sob 
a vossa proteção; recomendamo-nos, com filial confiança, à vossa 
misericórdia.

Consagramo-nos e confiamos à vossa maternal solicitude, hoje e sempre, a 
nossa vida e a de todos os nossos irmãos, sobretudo os mais abandonados.

Em vós depositamos todas as nossas esperanças e consolações, todas 
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as nossas fraquezas e trabalhos; enfim, todo nosso ser e agir, para que, 
por vossa poderosa intercessão e vossos preciosos méritos, procedamos 
sempre conforme a vontade do altíssimo Deus, nosso Pai, por Cristo, no 
Espírito Santo. Amém.

4. Oferecimento a Deus Pai (Ir. José Milson)
Pai santo, Pai querido do coração, em comunhão fraterna pela graça do 
Espírito Santo, reunidos com Maria, José, Marcelino e todos os santos, 
como filhinhos na vossa presença, vos agradecemos a imensa ternura 
com que nos amais e nos dais vida, para a grandeza da Igreja e a alegria 
dos nossos irmãos.

No início deste novo dia colocamos ternamente em vossas mãos, ó Pai 
querido, toda a nossa vida, para que, como Maria, a serva do Senhor, 
façamos, hoje e sempre, a vossa vontade, cheios de alegria e de esperança. 
Amém.

5. Oferecimento da comunidade
Pai santo, Deus de amor e de paz, nós nos oferecemos, hoje e sempre, 
com Cristo, como chama de amor. Que vivamos, ó Pai, dele e com ele, na 
Igreja e com a Igreja! 

Olhai com misericórdia para o vosso povo e recebei, Senhor, a nossa vida. 
Pela força do Espírito Santo, iluminai, fortalecei e abençoai a cada um de 
nós e a nossa comunidade, na missão que nos confiastes por vosso servo 
São Marcelino Champagnat: levar o Evangelho de Cristo ao coração das 
crianças e jovens, particularmente os mais necessitados.

Abençoai, Senhor, a nossa vida. Que ela seja para a vossa glória e a honra 
de Maria, para a santidade da Igreja e a paz do mundo. Amém.
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6. Oferecimento da jornada
Senhor, Deus santo, fiel e misericordioso, que permitistes chegarmos 
ao princípio deste dia, aqui estamos, congregados por vosso Espírito, 
unidos a todos os irmãos para oferecer-vos esta jornada com tudo o 
que ela traz consigo, para nós e para toda a família humana: trabalho, 
sofrimento, alegria e solidariedade. Que as nossas orações, pensamentos, 
palavras e ações sejam, pela vossa graça, agradáveis aos vossos olhos. Por 
Cristo nosso Senhor. Amém.

7. Oferecimento (Bem-aventurado Charles de Foucauld)
Pai, entrego-me nas vossas mãos. Fazei de mim o que vos aprouver. Seja 
o que for, dou-vos graças. Estou disposto a tudo e aceito tudo, desde 
que a vossa vontade se cumpra em mim e em todas as criaturas. Pai, não 
desejo mais nada. Confio-vos a minha alma. Eu vo-la dou com todo o 
amor de que sou capaz, porque vos amo e necessito dar-me, colocar-me 
nas vossas mãos, sem medida, com infinita confiança, porque vós sois 
meu Pai.

8. Oferecimento (Santo Inácio de Loyola)
Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, a 
minha inteligência e toda a minha vontade, tudo o que tenho e possuo. 
Vós me destes tudo: eu vo-lo devolvo, Senhor. Tudo é vosso: fazei o que 
vos aprouver. Dai-me o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta. 
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ORAÇÕES DIVERSAS 

1. Angelus Domini
V – Angelus Domini nuntiavit Mariæ
R – Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria gratia plena 
Dominus tecum, 
Benedicta tu in mulieribus 
Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
Ora pro nobis peccatoribus, 
Nunc et in hora mortis nostræ. 
Amen. 
V  – Ecce ancilla Domini
R  – Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria.
V  – Et Verbum caro factum est
R – Et habitavit in nobis. 
Ave Maria.
V  – Ora pro nobis, sancta Dei 
Genitrix
R  –  Ut digni efficiamur promissionibus 
Christi.

Oremus:
Gratiam tuam, quæsumus Domine, 
mentibus nostris infunde: ut qui 
Angelo nuntiante, Christi Filii 
tui incarnatioonem cognovimus; 
per passionem eius et crucem, ad 
resurrectionis gloriam perducamur. Per 
eumdem Christum Dominum nostrum. 
Amen.

1.1 O Anjo do Senhor
D – O Anjo do Senhor anunciou 
a Maria,
T – e ela concebeu do Espírito Santo.
Ave-Maria, cheia de graça! 
O Senhor é convosco 
Bendita sois vóis entre as mulheres 
E Bendito é o Fruto do vosso 
ventre, Jesus 
Santa Maria Mãe de Deus, 
Rogai por nós os pecadores 
Agora e na hora de nossa morte. 
Amém.
D – Eis aqui a serva do Senhor,
T – faça-se em mim segundo a vossa 
palavra.
Ave, Maria…
D – O Verbo se fez carne
T – e habitou entre nós.
Ave, Maria…
D – Rogai por nós, santa Mãe de 
Deus,
T – para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.

Oremos:
Infundi, Senhor, em nossos 
corações, a vossa graça, vos 
suplicamos, a fim de que 
conhecendo, pelo anúncio do 
Anjo, a encarnação de Jesus Cristo, 
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vosso Filho, pelos merecimentos 
da sua Paixão e morte cheguemos à 
glória da ressurreição. Pelo mesmo 
Cristo, Senhor Nosso.

3. Regina Cœli
D – Regina cœli, lætare, alleluia!
T – Quia quem meruisti portare, 
alleluia!

D – Resurrexit sicut dixit, alleluia!
T – Ora pro nobis Deum, alleluia!

D – Gaude et lætare, Virgo Maria, 
alleluia!
T – Quia surrexit Dominus vere, 
alleluia!

Oremus:
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, 
Domini nostri Iesu Christi, mundum 
laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; 
ut per eius Genetricem Virginem Mariam, 
perpetuae capiamus gaudia vitae. Per 
eundem Christum Dominum nostrum. 
R.: Amen!

3.1 Rainha do Céu
D – Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia!
T – Porque aquele que merecestes trazer 
em vosso seio, aleluia!

D – Ressuscitou como disse, aleluia!
T – Rogai a Deus por nós, aleluia!

D – Exultai e alegrai-vos, ó Virgem 
Maria, aleluia!
T – Porque o Senhor ressuscitou 
verdadeiramente, aleluia!

Oração:
Deus, que vos dignastes alegrar o 
mundo com a ressurreição de vosso 
Filho Jesus Cristo Senhor nosso, 
concedei-nos, vos suplicamos, 
que por sua mãe, a Virgem Maria, 
alcancemos as alegrias da vida 
eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo, 
Senhor nosso. Amém! 

2. Tríduo da Paixão
D – Cristo por nós se fez obediente até a morte,
T – e morte de cruz!
Pai-nosso…
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5. Lembrai-vos
Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum 
daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e 
reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desamparado.

Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, 
como à minha mãe recorro. De vós me valho e, gemendo sob o peso dos 
meus pecados, me prostro aos vossos pés.

Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas 
dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém.

6. Mistérios do Rosário
Mistérios da alegria (segunda-feira e sábado)
1º – Anunciação do anjo a Maria e a Encarnação do Verbo (Lc 1,26-38).
2º – Visita de Maria à sua prima Isabel (Lc 1,39-56).
3º – Nascimento de Jesus num presépio, em Belém (Lc 2,1-20).
4º – Apresentação do Menino Jesus no Templo (Lc 2,22-35). 
5º – Perda do Menino Jesus e o Encontro no Templo (Lc 2,39-52).

Mistérios da luz (quinta-feira)
1º – Batismo de Jesus no rio Jordão (Mt 3,13-17).

4. Sub tuum præsidium
Sub tuum præsidium confugimus,
Sancta Dei genitrix.

Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

4.1 Sob a vossa proteção

Sob a vossa proteção nos 
refugiamos, santa Mãe de Deus.

Não desprezeis as nossas súplicas 
em nossas necessidades, 

mas livrai-nos sempre de todo 
perigo, ó Virgem. 
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2º – Autorrevelação de Jesus nas bodas em Caná da Galileia (Jo 2,1-12).
3º – Jesus anuncia o Reino e convida à conversão (Mc 1,14-15; Mc 2,3-12; 
Lc 7,47-50).

4º – Transfiguração de Jesus no monte Tabor (Lc 9,28-35).
5º – Instituição da Eucaristia, na Última Ceia, expressão sacramental do 
mistério pascal (Lc 22,14-20).

Mistérios da dor (terça e sexta-feira)
1º – Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras (Mc 14,32-38).
2º – Flagelação de Jesus no Pretório de Pilatos (Mt 27,24-26).
3º – Coroação de espinhos (Jo 19,2-5).
4º – Jesus carrega a sua Cruz até o Calvário (Lc 23,26-31).
5º – Crucifixão e Morte de Jesus (Jo 19,25-30).

Mistérios da esperança (quarta-feira e domingo)
1º – Ressurreição de Jesus (Mt 28,1-8).
2º – Ascensão de Jesus ao céu (At 1,6-11).
3º – Descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, no Cenáculo 
(At 1,8.14; 2,1-4).
4º – Assunção de Maria ao céu (Ap 21,1-4).
5º – Coroação de Maria como Rainha do céu, da terra e de toda criação 
(Ap 12,1-10; Lc 1,46-55).

7. Oração a Nossa Senhora pelas vocações
Ó Virgem Imaculada, mãe do verdadeiro Deus e mãe da Igreja, 
contemplai esta seara imensa e intercedei para que o Senhor infunda 
fome de santidade em todo o povo de Deus e conceda abundantes 
vocações de sacerdotes e religiosos, fortes na fé e zelosos dispensadores 
dos mistérios de Deus. Assim seja.
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8. Oração de Champagnat pelas vocações
Ó Maria, nossa Boa Mãe, esta obra é vossa. Vós nos reunistes, apesar das 
contradições do mundo, para trabalharmos pela glória de vosso divino Filho.
Se não vierdes em nosso auxílio, pereceremos, apagar-nos-emos 
como lamparina chegada à última gota de azeite; mas se este Instituto 
desaparecer, não será a nossa obra que perecerá, porém a vossa, pois 
fostes vós que tudo fizestes entre nós. Contamos, pois, com o vosso 
poderoso auxílio, em que sempre confiamos. Amém.

9. Oração a São José (São João Paulo II)
Ó São José, homem justo, que trazíeis em vós o patrimônio da Antiga 
Aliança e estivestes no “princípio” da nova e eterna Aliança em Jesus 
Cristo, indicai-nos os caminhos desta Aliança salvífica, que prolonga 
na história a “plenitude dos tempos”, própria do mistério inefável da 
Encarnação do Verbo. Obtende para a Igreja e para o mundo, assim 
como para cada um de nós, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

10. Oração para pedir graça por intercessão de São Marcelino 
Champagnat
São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença 
de Deus, cheio de fé e profunda confiança na proteção de Maria, e foste 
misericordioso para com o próximo, cheio de amor e carinho pelos 
pobres e pequeninos, os prediletos de Deus.

Por isso, com grande confiança, nos dirigimos a ti. Consegue-nos do 
Senhor a graça... (citar o pedido).

Isso te pedimos para a glória de Deus, nosso Pai querido. Amém.
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11. Oração para pedir a intercessão dos Bem-aventurados Irmãos 
Crisanto e Companheiros Mártires
Graças, Pai, pelo dom da fé e pelo testemunho que os beatos mártires 
Maristas dão à sociedade, ao Instituto e à Igreja.

Esses sessenta e seis Irmãos e dois Leigos, com outros muitos homens e 
mulheres, afrontaram com a coragem de uma fé profunda as dificuldades 
e perseguições.

Eles nos animam e nos interpelam sobre o estilo e a vivência de nossa fé 
e de nosso seguimento a teu Filho Jesus.

Com a Boa Mãe, pedimos-te a força de teu Espírito para que nós, 
Irmãos e Leigos, Maristas de Champagnat, vivamos em profundidade 
nossa fé, trabalhando a favor das crianças e jovens, especialmente dos 
mais necessitados, e semeemos na sociedade os valores evangélicos da 
fraternidade, da solidariedade e do perdão.

Bem-aventurados mártires Maristas, rogai por nós.

Amém.

12. Oração para pedir graça por intercessão do Venerável Ir. Francisco
Senhor, nós te louvamos e bendizemos por teres chamado o Irmão 
Francisco a seguir a vocação religiosa, desde a infância, para te servir 
com uma vida santa.

Faze que também nós saibamos chegar a Jesus por Maria, com boa 
vontade, simplicidade e abandono filial.

Nós te pedimos, por intercessão do Irmão Francisco, que nos obtenhas 
o favor... (citar) e a graça de louvar-te hoje e sempre. Amém.
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13. Oração para pedir a intercessão do Servo de Deus Ir. Basílio Rueda
Deus Pai, bom e misericordioso, que concedeste a teu servo Irmão 
Basílio Rueda Gusmán um coração atento às necessidades dos outros, 
uma terna devoção à nossa Boa Mãe e uma grande paixão pela difusão do 
teu Reino, agradecemos pelo precioso dom de sua vida para o Instituto 
Marista e para a Igreja.

Pedimos-te a graça de que seja proclamado santo e permite que o 
invoquemos em nosso favor quando os problemas nos atormentarem e 
a doença nos enfraquecer.

Por sua intercessão pedimos... (citar o pedido) para que, livres dos nossos 
males e preocupações, possamos louvar-te agora e sempre. Amém.

14. Maria, Mulher de Inspiração (Papa Francisco, 31-5-2013)
Maria, mulher da escuta, abre nossos ouvidos;
faz com que saibamos escutar a Palavra de teu Filho Jesus 
entre as mil palavras deste mundo; 
faz com que saibamos escutar a realidade em que vivemos, 
cada pessoa que encontramos, especialmente aquela que é pobre, 
necessitada, em dificuldade. 

Maria, mulher da decisão, ilumina nossa mente e nosso coração, 
para que saibamos obedecer à Palavra de teu Filho Jesus, sem hesitação; 
dá-nos a coragem da decisão, de não nos deixar arrastar para que outros 
orientem nossa vida. 

Maria, mulher da ação, faz com que nossas mãos e nossos pés movam-se 
“depressa” em direção aos outros, para levar a caridade e o amor!

Amém. 
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15. Oração a Maria (Ir. Emili Turú) 
Maria, 
aurora dos novos tempos,
dou-te graças porque sempre
fizeste tudo entre nós,
e assim continuas sendo até o dia de hoje.

Ponho-me confiadamente entre tuas mãos
e me abandono à tua ternura.
Confio-te também cada uma das pessoas
que, como eu, se sentem privilegiadas
em levar teu nome.

Renovo neste dia minha consagração a ti
E também minha firme vontade
de contribuir na construção de uma Igreja,
reflexo de teu rosto.

Tu, fonte de nossa renovação, 
acompanha minha fidelidade,
como acompanhaste a dos que nos precederam.
Neste caminho para o bicentenário Marista,
sinto tua presença junto a mim
e por isso te agradeço.

Amém.
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16. Oração dos 200 anos da Sociedade de Maria
Maria, aurora dos novos tempos, dou-te graças por que sempre fizeste 
tudo entre nós, e assim continua sendo até o dia de hoje.

Ponho-me confiadamente  entre tuas mãos e me abandono à tua ternura.
Confio-te  também cada uma das pessoas que, como eu, se sentem 
privilegiadas em levar teu nome.

Renovo neste dia minha consagração a ti e também minha forte vontade 
de contribuir na construção de uma Igreja, reflexo de teu rosto.

Tu, fonte de nossa renovação, acompanhas minha fidelidade, como 
acompanhaste a dos que nos precederam.

Neste ano do bicentenário Marista sinto tua presença junto a mim e por 
isso te agradeço.

Amém!
Apud Ir. Emili Turú, Superior-Geral





34

JA
N

EI
RO

“Ao ser escolhido  
Diretor-Geral por 
maioria maciça dos 
Irmãos Capitulares, 
você já mostrara 
uma personalidade 
excepcional, um peculiar 
jeito na condução das 
pessoas e habilidades na 
administração.” 
Obrigado, Ir. Francisco. 

“Depois de ter longamente orado e examinado o assunto, devo con-
fessar-lhe que não me parece bem colocar debaixo da dependência 
de um mesmo Superior os Irmãos e os Padres... Entendo que os 
Irmãos e os Padres permaneçam sempre unidos.”  
(Pe. Cláudio Colin, 1ª sessão do Capítulo)

Mês do Instituto Marista



1º Capítulo Geral: N. S. de L’Hermitage (Lyon): 1839
No ano de 1839, a saúde do Padre Champagnat se debilitou sobremaneira. 
No dia 12 de outubro, o Pe. Colin presidiu a reunião capitular e o Pe. 
Champagnat o assessorou na organização e metodologia de votação. Por 
voto secreto, votaram 92 Irmãos. O Ir. Francisco foi proclamado o novo 
diretor-geral com 31 anos de idade! Os Irmãos Luís Maria (Louis Marie) e 
João Batista Furet foram eleitos para ajudá-lo durante todo o seu generalato. 

2º Capítulo Geral: N. S. de L’Hermitage (Lyon): 1852-1853-1854
No dia 6 de junho de 1840 falecia o venerando Fundador. O Ir. Francisco, 
em sua exortação, diz aos Irmãos: “Champagnat agora somos nós”... e 
assim foi. Nos anos seguintes, o crescimento do Instituto foi tão espetacular 
que o Ir. Francisco decidiu convocar em 1852 um Capítulo, com a presença 
de 40 capitulares. Este Capítulo foi dividido em três sessões: na 1ª – que 
estava acontecendo – foram trabalhadas as Regras Comuns, atualizando o 
pequeno texto das Regras de 1837. Na 2ª, em 1853, foi elaborado o Guia 
das Escolas e na 3ª, em 1854, as Constituições e as Regras do Governo. 
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Iniciamos o ano sob a proteção de Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Neste dia 
dedicado à  Paz, em Nossa Senhora temos a garantia de que o Deus da Paz, Se-
nhor da História, Deus conosco, há de nos valer na busca do diálogo, da com-
preensão e da fraternidade entre os povos. O Povo de Deus celebra hoje a festa 
de Maria Santíssima, a primeira festa mariana que surgiu na Igreja do Ocidente. 
Nesta festa, proclama-se que Maria é verdadeiramente a Mãe de Jesus, verda-
deiro homem e verdadeiro Deus. 

Espiritualidade: Dirija seus olhares para Aquela que pode servir de modelo 
para perfeitos e imperfeitos e que a todos tem amor: ama os perfeitos porque 
reproduzem as virtudes de seu divino Filho e arrastam os demais para o bem, 
sobretudo numa comunidade. Ama também os imperfeitos, porque foi sobre-
tudo em benefício deles que Ela, Maria, foi elevada à dignidade de Mãe de Deus! 
(Carta 42)

Aniversário: 1818 – Antonio Couturier, o quarto Irmão Marista, entra no No-
viciado de La Valla. 1909 – Publicação do primeiro Boletim do Instituto. 

Há 200 anos...: Bem-amados e caríssimos Irmãos, amemo-nos uns aos outros! 
Não poderia, no começo deste ano, servir-me de palavras  mais conformes ao 
meu gosto e a minhas afeições. (Carta 79)

Lembrete: Dia Mundial da Paz: “A não violência: estilo de uma política 
para a Paz”: este é o tema escolhido por Francisco para Dia Mundial da Paz. 
A violência e a paz estão na origem de dois modos opostos de construir a 
sociedade. A Igreja nos convida a vivenciar a Paz. Dia da Confraternização 
Universal. Feriado no Brasil. 

Intenção: Maria, Mãe de Deus, velai sobre as nações, sobre os Migrantes 
menores, vulneráveis e sem voz e desenvolvei nas pessoas sentimentos de 
paz, justiça e solidariedade. 

Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria
Oitava do Natal – 2ª Semana do Saltério
Ofício solene próprio
Liturgia: Nm 6,22-27; Sl 66(67); Gl 4,4-7; Lc 2,16-2101 JANEIRO

domingo
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2ª semana do Saltério 
Ofício do dia da semana do Tempo do Natal
Liturgia: 1Jo 2,22-28; Sl 97(98);  Jo 1,19-2802 JANEIRO

segunda-feira

Santo: Basílio Magno e Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja, 
Turquia (século IV). Basílio destacou-se por sua capacidade intelectual e pela 
defesa da fé católica contra o Arianismo. Criou uma imensa obra a serviço dos 
pobres: hospitais, asilos, casas de repouso e escolas de artesanato. Gregório, 
teólogo eminente e grande pregador, teve participação decisiva no Concílio de 
Niceia, como defensor da divindade de Cristo e do Espírito Santo.  

Espiritualidade: Todas as dioceses do mundo entram em nossos planos.  
(Carta 93)

Aniversário: 1817 – 200 anos da Fundação do Instituto dos Irmãos Maris-
tas. 1ª CASA GERAL DO INSTITUTO: Numa casa alugada, em La Valla, 
perto de Saint-Chamond, na França, o Pe. Marcelino Champagnat, com 27 
anos, iniciou a Congregação dos Pequenos Irmãos de Maria ou Irmãos Maris-
tas, dedicados à evangelização de jovens e crianças, pela educação, sobretudo  
destinada aos mais desfavorecidos. Os jovens Jean-Marie Granjon, de 23 anos, 
e Jean-Baptiste Audras, de 15 anos, foram seus primeiros discípulos. 1923 – Pri-
meira fundação Marista em El Salvador, América Central. 

Há 200 anos...: A você, meu caro Irmão e quantos estão com você, posso di-
zer-lhes, e meu coração não desmente o que digo: carissími, diligamus invicem... 
Caríssimos, amemo-nos uns aos outros. (Carta 80)

Lembrete: Oração pela vitalidade do Carisma legado por São Marcelino. 
Bicentenário do Instituto: Ano La Valla.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Ação de graças pelos 
200 anos da fundação do Instituto dos Irmãos Maristas. Gratidão e reconheci-
mento a Maria por sua presença na vida e missão dos Maristas de Champagnat.
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O nome de Jesus foi posto por Maria e José, em obediência à ordem dada por 
Deus (Lc 1,31 e Mt 1,20). Aos Filipenses, Paulo recorda o significado salvífico 
do nome: “Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho dos seres celestes, 
dos terrestres e dos que vivem sob a terra, e, para a glória de Deus, o Pai, toda a 
língua confesse: Jesus é o Senhor”.  (Fl 2,10-11)

Santo: Genoveva, leiga, França (422-500). Quando Átila marchou contra Paris, 
ela persuadiu os habitantes a não fugir, mas rezar e fazer jejum. Subitamente os 
bárbaros mudaram o curso de sua marcha. É invocada nas grandes calamidades 
e especialmente para obter chuva em tempos de seca. 

Espiritualidade: Deus alimenta as aves, dá o pão aos maus e blasfemam seu 
santo nome, que  insultam sua religião; não é possível que vos abandone e vos 
deixe faltar do necessário se vós tendes confiança nele. (Vie, p. 302)

Há 200 anos...: Não tenha dúvida: eu considero a todos vocês como meus 
queridos filhos em Jesus e Maria e vocês me chamam com o carinhoso nome de 
pai; por isso trago a todos bem no fundo de meu coração. (Carta 19)

Lembrete: Primeiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Louvor ao Nome de Jesus 
e por sua força redentora e confortadora em todos os momentos de nossa vida. A 
manifestação do Senhor no mundo seja sempre mais percebida e valorizada. 

2ª semana do Saltério
Ofício do dia da semana do Tempo do Natal
Liturgia: 1Jo 2,29–3,6; Sl 97(98); Jo 1,29-34

2ª semana do Saltério 
Ofício do dia de semana do Tempo do Natal
Liturgia: 1Jo 3,7-10; Sl 97(98); Jo 1,35-42

03

04

JANEIRO

JANEIRO

terça-feira

quarta-feira

Santo: Elisabete Ana Bayley Seton, religiosa, Estados Unidos (1774-1821). 
Buscou na leitura da Palavra e na poesia religiosa a força de Deus. Fundou es-
colas paroquiais para atender a minoria católica marginalizada. Sua obra está na 
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2ª semana do Saltério 
Ofício do dia de semana do Tempo do Natal
Liturgia: 1Jo 3,7-10; Sl 97(98); Jo 1,35-42

2ª semana do Saltério
Ofício do dia de semana do Tempo do Natal
Liturgia: 1Jo 3,11-21; Sl 99(100); Jo 1,43-5105 JANEIRO

quinta-feira

origem do Instituto das Irmãs de São José. Primeira santa dos Estados Unidos. 
Ângela de Foligno, viúva e mística, Itália (1248-1309). Aos 37 anos perdeu os 
filhos, marido e pais. Viveu profunda experiência mística, após a qual seguiu o 
exemplo de São Francisco na pobreza e na ajuda aos irmãos. Sua autobiografia é 
uma das mais preciosas obras místicas produzidas na Idade Média. 

Espiritualidade: Deus não olha senão a disposição de nosso coração e leva em 
conta nossos bons desejos. (Vie, p. 328)

Há 200 anos...: Cuide-se bem, a fim de que esteja em boas condições para 
cumprir seus pesados encargos. (Carta 19)

Lembrete: Oração pela vitalidade do Carisma legado por São Marcelino 
Champagnat. Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Proteção de São José 
sobre educadores e educandos em férias.

Santo: João Newmann, bispo, Estados Unidos (1811-1860). Padre Reden-
torista e, mais tarde, nomeado bispo de Filadélfia. Construiu Igrejas, fundou o 
sistema nacional de escolas paroquiais, estabeleceu congregações religiosas e 
defendeu a fé católica num ambiente hostil.  O conhecimento de seis idiomas 
modernos o tornou particularmente apto para o trabalho na sociedade america-
na, composta de muitas línguas. 

Espiritualidade: Sois vós, Senhor, que me destes este lugar; espero de vós o 
socorro e as graças necessárias para fazer o bem aqui. (Vie, p. 32)

Aniversário: 1970 – Fundação Marista na Nicarágua, América Central. 
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Há 200 anos...: Meu bom amigo, se você quiser que eu continue a admoestá-lo 
de suas faltas, não deve estranhar minhas observações. Nunca poderá manter 
por demais apertada sua vigilância com relação aos alunos; não se permita ne-
nhum descuido a este respeito. (Carta 168)

Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações. 

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Obras Maristas na 
Nicarágua.

Santo: Anastácio, Jovial, Floro, Floriano, Pedro, Ratite, Tácio e Tilo, 
mártires († século IV). Vítimas da perseguição religiosa no governo de Diocle-
ciano, considerada a mais severa do Império Romano. Nesse tempo, os cristãos 
já formavam parte significativa da população e expandiam sua presença por 
todo o Império. 

Espiritualidade: Precisamos de Irmãos, precisamos de Irmãos para ensinar 
o catecismo, para ajudar os missionários, para dar aula às crianças. (Vie, p. 310)

Aniversário: 1814 – Marcelino Champagnat recebe o subdiaconato das mãos 
do Cardeal Fesch, arcebispo de Lyon, no dia da Festa da Epifania. 1826 – Mar-
celino Champagnat, por causa da gravidade da doença, faz um testamento, 
depois revogado, que deixava os bens do Instituto aos cuidados dos Padres 
Courveille e Verrier. 1960 – Início da obra Marista em Sibu, Sarawak, Malásia, 
pelos Irmãos da Província da China. 

Há 200 anos...: Ânimo, meu caro amigo, veja como seu trabalho é precioso 
diante de Deus. Grandes santos e homens notáveis se ufanavam por estarem 

2ª semana do Saltério 
Ofício do dia de semana do Tempo do Natal
Liturgia: 1Jo 5,5-13; Sl 147(147b); Mc 1,7-11 ou Lc 3,23-38 06 JANEIRO

sexta-feira
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desempenhando uma tarefa tão preciosa aos olhos de Jesus e de Maria. "Deixai 
vir a mim as criancinhas, pois a elas pertence o céu."  (Carta 19)

Lembrete: Primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. 

Intenção: Coração de Jesus, inspirai-nos a mansidão e a humildade de coração. 
Pesquisadores do Patrimônio Espiritual Marista. A presença Marista na China.

2ª semana do Saltério 
Ofício do dia de semana do Tempo do Natal
Liturgia: 1Jo 5,14-21; Sl 149; Jo 2,1-11 07 JANEIRO

sábado

Santo: Raimundo de Peñafort, sacerdote dominicano, Espanha (1180-1275), 
memória. Alcançou fama como professor universitário e foi eleito confessor do 
Papa Gregório IX. Eleito 3º Superior-Geral da Ordem Dominicana, realizou a 
revisão e a aprovação das constituições. Bem-aventurada Lindalva Justo de 
Oliveira, religiosa mártir, Brasil (1953-1993). Nascida no Rio Grande do Norte, 
entrou para a congregação das Filhas da Caridade. Morreu esfaqueada em Sal-
vador, Bahia, por um dos internos do abrigo no qual trabalhava. Foi beatificada 
em 2 de dezembro de 2007. 

Espiritualidade: A educação da juventude não é um serviço, é um minis-
tério religioso e um verdadeiro apostolado. (Vie, p. 558)

Há 200 anos...: As atuais circunstâncias não nos permitem, neste ano, 
que gozemos férias juntos, em nossa casa-mãe, onde faríamos também o 
retiro. (Carta 17)

Lembrete: Primeiro sábado do mês, dedicado ao Imaculado Coração de Maria.

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus. Voca-
cionados que se preparam para ingressar nas casas de formação.
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Santo: Severino, abade,  Roma (410-482).  Em pleno declínio do Império 
Romano foi capaz de ler as entranhas dos acontecimentos, vendo nas invasões  
bárbaras o prenúncio de uma nova era, a surgir do decadente Império. Levou a 
Boa-Nova do Evangelho aos jovens povos bárbaros. Foi estimado e respeitado 
por todos. Vivia na simplicidade, desapegado  de tudo. 

Espiritualidade: Como não deixar de amar Jesus que se fez criança para ani-
mar nossa confiança, para nos testemunhar o excesso de seu amor e para nos 
fazer compreender que obteremos tudo dele. (Vie, p. 332)

Há 200  anos...: Você tem em mãos o preço do Sangue de Jesus Cristo. Depois 
de Deus é a você que seus numerosos meninos ficarão devendo a salvação. Toda 
a vida deles será o eco daquilo que você lhes tiver ensinado. (Carta 19)

Intenção: Enfermos e vítimas de violência física, moral e espiritual. Nossa 
Comunidade Eclesial.

Solenidade da Epifania do Senhor
3ª semana do Saltério
Ofício solene próprio
Epifania, em grego, significa manifestação. Jesus se manifesta e se revela aos reis magos, que 
vêm do Oriente para adorá-lo e oferecer-lhe os dons do ouro, incenso e mirra. A estrela indi-
ca o menino que vem como luz do mundo e salvação para todos os povos. A origem oriental 
desta solenidade está implícita no seu nome: Epifania. Os latinos usavam a denominação  
festividade da declaração ou aparição com o significado de revelação da divindade de Cristo.
Liturgia: Is 60,1-6; Sl 71(72); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

08 JANEIRO

domingo

Batismo do Senhor, festa
Ofício festivo próprio
O batismo de Jesus nas águas do Jordão é atestado nos quatro evangelhos. A 
narrativa põe em destaque a revelação da ação da Trindade na vida de Jesus: o 
Espírito que desce como pomba e a voz dos céus que anuncia “Tu és o meu Filho 
amado”. Esse evento marca também o início do ministério público do Senhor.
Liturgia: Is 42,1-4.6-7 ou At 10,34-38; Sl 28(29); Mt 3,13-17 

09 JANEIRO

segunda-feira

Santo: André Corsini, religioso carmelita, bispo, Itália (1301-1374). Proveniente 
de família ilustre de Florença, Itália, tornou-se grande pregador e depois bispo. 
Enviado pelo papa para resolver disputas entre as famílias nobres e a população. É 
invocado para situações de conflitos civis e de desordens sociais.

Espiritualidade: Os Irmãos têm necessidade de silêncio e de recolhimento 
para preencher sua missão. (Vie, p. 492)

Aniversário: 1863 – Pio IX aprova o Instituto e as Primeiras Constituições a 
título de experiência. Os Pequenos Irmãos de Maria recebem o nome de Irmãos 
Maristas das Escolas FMS (Fratres Maristae a Scholis). 1902 – Apresentados ao 



43

Vaticano os atos da causa de beatificação de Marcelino. 1905 – Ereção canônica 
do primeiro Noviciado no Brasil, em Mendes, RJ, assinada pelo Cardeal Ferra-
ta, a pedido do Ir. Teofânio (Théophane Durant), Superior-Geral dos Irmãos 
Maristas. 1957 – Irmãos de São Pedro Claver, Nigéria (África), unidos ao nosso 
Instituto desde 1956, vestem o hábito religioso Marista no fim do retiro espiritual. 
1999 – Consistório papal para aprovar a canonização de Marcelino Champagnat.

Há 200 anos...: Estou com muita pressa, dispondo apenas de um tempinho para 
lhe dizer que o deixo nos Sacratíssimos Corações de Jesus e Maria. (Carta 33)

Lembrete: Missa pelos defuntos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos 
alunos, colaboradores e benfeitores  (cf. C 55.5).

Intenção: Irmãos, familiares dos Irmãos, afiliados, membros do Movimento 
Champagnat da Família Marista, ex-alunos, colaboradores e benfeitores faleci-
dos. Gratidão pela aprovação do Instituto. Ação de Graças pelo bem realizado 
nestes 154 anos após a aprovação do Instituto. Gratidão pelo nosso batismo.

1ª semana do Tempo Comum  –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 2,5-12; Sl 8; Mc 1,21b-2810 JANEIRO

terça-feira

Santo: Beata Ana dos Anjos Monteagudo, religiosa dominicana, Peru (1602-
1686). Nascida em Arequipa, entrou para o Mosteiro de Santa Catarina, contrarian-
do a vontade dos pais. Como priora, promoveu uma profunda reforma religiosa na 
comunidade, baseada nas orientações do 1º Concílio de Lima. 

Espiritualidade: Antes de mais nada devemos ser bons catequistas, mas procura-
remos também tornar-nos professores competentes. (Carta 313)

Aniversário: 1838 – Chegada dos primeiros missionários Maristas à Nova Ze-
lândia, Oceania. 1899 – Falecimento do Ir. Norberto, Assistente-Geral, a bordo 
do vapor Portugal, quando retornava à França, após visita ao Brasil. 1949 – Início 
do processo de canonização do Irmão Crisanto, martirizado pelos comunistas na 
Espanha em 1936. 
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Há 200 anos...: Fiquei muito sensibilizado com os votos de Feliz Ano-Novo que 
você me manda. Eu os recebo como muito sinceros e posso assegurar-lhe que os 
votos que faço para toda a comunidade e para você em particular são também mui-
to sinceros. (Carta 53)

Intenção: Obras Maristas na Oceania. Irmãos, Leigas e Leigos de Champagnat 
perseguidos e impedidos de anunciar a Boa-Nova. Gratidão pela constante prote-
ção do Anjo da Guarda. 

Santo: Higino, papa, Grécia/Itália (†140). Eleito sucessor do Papa Telésforo, 
combateu ao lado de São Justino o gnosticismo. Reestruturou a Igreja e instituiu 
as ordens menores para melhorar o serviço da Igreja e a preparação do sacerdócio. 
Estabeleceu o costume do padrinho e da madrinha no batismo. 

Espiritualidade: As pessoas que mais viveram não foram as que viveram mais tem-
po, e sim, as que mais aproveitaram do tempo que o céu lhes concedeu. (Carta 313)

Aniversário: 1968  –  Primeira Profissão da Irª Grace Ellul, Superiora-Geral das 
Irmãs Maristas. 1973  – Profissão Perpétua da Irª Grace Ellul, Superiora-Geral das 
Irmãs Maristas.

Há 200 anos...: Esqueci o meu terço, queira enviá-lo sem falta. (Carta 169)

Intenção: Nossos padrinhos de batismo. Irmãos, Leigas e Leigos do Projeto Ad 
Gentes e Voluntariado Internacional. 

1ª semana do Tempo Comum  – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 2,14-18;  Sl 104(105); Mc 1,29-3911 JANEIRO

quarta-feira
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1ª semana do Tempo Comum  – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 3,7-14; Sl 94(95); Mc 1,40-4512 JANEIRO

quinta-feira

Santo: Antônio Maria Pucci, sacerdote servita, Itália (1819-1892). Enviado 
para o convento de Viareggio, Itália, como pároco da igreja de Santo André, 
dedicou sua vida aos enfermos, aos pobres e aos jovens dessa cidade. Durante 
a epidemia de 1854, teve atuação heroica. Foi responsável pela fundação da So-
ciedade da Santa Infância. 

Espiritualidade: A mudança dos corações é obra da graça e não efeito da 
eloquência e do talento do homem. (Vie, p. 297)

Aniversário: 1993 – Partida de dois Irmãos da Província do Norte (Espanha) para 
fundar a primeira comunidade Marista no Chade, África. 

Há 200 anos...: Contamos atualmente com 171 Irmãos em nossa Sociedade, mais 
uns vinte noviços. Temos 34 estabelecimentos espalhados pelas dioceses de Lyon, 
Belley, Grenoble, Viviers e Autun. Neste ano, abrimos seis novas escolas. (Carta 83)

Intenção: Obras Maristas da África. Ação de graças pela instituição da Eucaristia 
e do Sacerdócio. 

1ª semana do Tempo Comum  – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 4,1-5.11; Sl 77(78); Mc 2,1-1213 JANEIRO

sexta-feira

Santo: Hilário de Poitiers, bispo e doutor da Igreja, França (315-367), memória. 
Eleito bispo de sua cidade natal, lutou contra a heresia dos arianos, e foi mandado 
ao exílio pelo imperador Constâncio. Autor de importantes obras teológicas, entre 
as quais um tratado sobre a Trindade, promoveu a união do pensamento cristão no 
Oriente e no Ocidente.

Espiritualidade: Experimento grande satisfação em derramar em seus corações 
a afeição de que está repleto o meu. Desejo com toda sinceridade que as graças do 
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Senhor se derramem sempre com nova abundância sobre cada um de vocês. Agra-
deço o carinho de que dão mostras para comigo. Como quisera neste momento 
fazer-lhes sentir toda a força de minha mais do que justa gratidão! (Carta 238)

Há 200 anos...: Continuo com a firme convicção de que Deus quer esta obra, 
apesar dos esforços mais do que diabólicos, que satanás, desde o princípio, faz para 
destruí-la. (Carta 6)

Intenção: Conselhos Provinciais do Brasil Marista. Migrantes, refugiados e 
suas famílias.

Santo: Santa Macrina, leiga, Turquia (século IV). Estudou com São Gregório 
Taumaturgo. Foi mãe de São Basílio e avó dos Santos: Basílio Magno, Gregório de 
Nissa, Pedro de Sebaste e sua neta, também Macrina. Bem-aventurado Pedro 
Donders, sacerdote redentorista, Holanda (1809-1887). Foi missionário em Para-
maribo, Suriname, onde ficou conhecido como “apóstolo” dos leprosos. 

Espiritualidade: Que a humildade e a simplicidade sejam sempre o caráter dos 
Pequenos Irmãos de Maria. (Testamento espiritual de Marcelino Champagnat)

Aniversário: 2012 – Falecimento do Ir. Charles Howard, em Campbeltown, Aus-
trália, 10º Superior-Geral no período de 1985 a 1993.

Há 200 anos...: Se o senhor não tomar as devidas medidas em favor dos seus Ir-
mãos, não os terá mais no próximo ano. (Carta 5)

Intenção: Gratidão ao Ir. Charles pelo bem realizado duante seu governo geral. 

1ª semana do Tempo Comum  – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 4,12-16; Sl 18(19); 15 Mc 2,13-17 14 JANEIRO

sábado
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2º domingo do Tempo Comum
2ª semana do Tempo Comum  –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 49,3.5-6; Sl 39(40); 1Cor 1,1-3; Jo 1,29-34 15 JANEIRO

domingo

Santo: Arnaldo Janssen, sacerdote, Alemanha (1837-1909). Professor de física e 
catecismo, renunciou ao cargo para se dedicar à sua paixão: as missões. Fundou as 
congregações missionárias dos Padres Missionários do Verbo Divino, das Missio-
nárias Servas do Espírito Santo e das Irmãs da Adoração Perpétua.

Espiritualidade: Meus Irmãos, se vossa tarefa vos parece difícil, lembrai-vos que é 
Deus quem a impôs, e que sua ajuda não vos faltará se lhe sois fiéis. (Vie, p. 93)

Aniversário: 1925 – Partida dos Irmãos da Província Norte (Espanha) para Ma-
racaibo, na Venezuela.

Há 200 anos...: Diga, amigo caríssimo, diga a seus caros colaboradores quanto 
eles me são caros e quanto os amo em Jesus e Maria: cuide muito da saúde deles. 
(Carta 63)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e 
amigos em vida.

Intenção: Família Marista em vida. Desempregados e subempregados.

2ª semana do Tempo Comum  –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 5,1-10;  Sl 109(110);  Mc 2,18-2216 JANEIRO

segunda-feira

Santo: Marcelo, papa, mártir, Roma (†309). Dedicou-se à reorganização da 
Igreja romana após a terrível perseguição de Diocleciano. Por sua posição con-
tra os apóstatas, foi exilado pelo imperador Maxêncio. Protetor dos que cuidam 
dos animais. 

Espiritualidade: Autênticos Irmãos de Maria, inteiramente entregues à salvação 
dos queridos meninos que nos são confiados, não temos outra finalidade senão 
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inspirar-lhes o amor e o temor de Deus, o gosto e a prática de nossa santa reli-
gião. Portanto, necessitamos antes de mais nada desses conhecimentos santos ou 
santificados pela caridade. Longe de nós aquela ciência puramente profana que o 
orgulho ambiciona e que incha o coração. (Carta 313)

Há 200 anos...: Coragem, pois, caríssimos Irmãos, os sofrimentos e lutas desta 
vida duram apenas um instante. (Carta 63)

Intenção: A tolerância religiosa. Pessoas que pediram nossas orações e os amigos 
que necessitam de nossa oração no dia de hoje. 

Santo: Antão, abade, Egito (251-356), memória. Isolado no deserto, era pro-
curado por fiéis e filósofos. Sua biografia, escrita por Atanásio de Alexandria, 
tornou-se clássico da literatura cristã. Tornaram-se igualmente famosas as ten-
tações de Santo Antão, representadas por muitos artistas. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Silvia Maribel Arriola 
(1981). Enfermeira, primeira religiosa mártir em uma frente de combate, acom-
panhando o povo salvadorenho. Ana Maria Castilho, militante cristã, mártir 
da justiça em El Salvador. 

Espiritualidade: Nosso dever não é de nos encarregar de toda sorte de obras, 
mas de fazer bem aquela que a Providência nos confiou. (Vie, p. 488)

Aniversário: 1978 – Chegam ao Brasil as Irmãs Maristas e se instalam em Gua-
ramirim, Santa Catarina, Paraná. 

Há 200 anos...:  Sei que estão com muitos alunos e que, portanto,  terão tam-
bém muitas cópias de suas virtudes, pois é a partir de vocês que seus alunos se 
formam. De acordo com os exemplos que vocês derem é que eles vão pautar o 
próprio comportamento. (Carta 14)

Intenção: Pela vida Monástica e Contemplativa. Mártires Latino-americanos. 
As Irmãs Maristas, suas obras e vocações.

2ª semana do Tempo Comum  –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 6,10-20;  Sl 110 (111); Mc 2,23-2817 JANEIRO

terça-feira
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2ª semana do Tempo Comum  –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 7,1-3.15-17; Sl 109(110); Mc 3,1-618 JANEIRO

quarta-feira

Santo: Margarida, leiga e mártir, Turquia (275-290). Nascida numa florescente 
cidade da Ásia Menor, filha de sacerdote pagão e mãe cristã. Educada pela mãe, 
acabou entregue pelo pai às autoridades locais para ser martirizada. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Sérgio Bertén (1982). Religioso 
belga e companheiros, mártires da solidariedade com os camponeses da Guatemala.

Espiritualidade: Quantos passos dei por estas montanhas! Quantas camisas mo-
lhei por esses caminhos! Creio que se todo suor em minhas caminhadas neste vale 
fosse reunido, haveria aqui bastante para tomar um banho. (Vie, p. 59)

Há 200 anos...:  Como é grande o trabalho que vocês fazem, como é sublime! 
Vocês estão continuamente em companhia daqueles com os quais Jesus se com-
prazia, já que proibia expressamente a seus discípulos de impedir que as crianças 
se achegassem a Ele. (Carta 14)

Intenção: Cristãos perseguidos e impedidos de viver sua fé.

2ª semana do Tempo Comum  –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 7,25–8;  Sl 39(40); Mc 3,7-1219 JANEIRO

quinta-feira

Santo: Odilo, monge, beneditino, França (962-1049). Abade no mosteiro be-
neditino de Cluny, ajudou na proclamação da “trégua de Deus”, que permitiu 
desenvolvimento econômico da França. Foi responsável pela renovação dos con-
ventos beneditinos e pela implantação da festa de finados.

Espiritualidade: Se Deus não vivifica nossas palavras por sua graça e por seu 
espírito, elas não se tornam senão um som vazio às orelhas, mas não irão ao cora-
ção. (Vie, p. 297)

Aniversário: 1959 – Primeira fundação Marista em Nova Guiné, Oceania.
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Há 200 anos...:  Perdoe-me a liberdade que estou tomando e creia-me, com 
todo respeito, seu humilde e obediente servidor [...].  (Carta 85)

Intenção: Bispos, párocos, conselhos paroquiais e ministérios leigos das comu-
nidades eclesiais.

Santo: Sebastião, leigo, mártir (†288), memória. Oficial romano, preferiu a 
fidelidade a Cristo a qualquer honra civil e militar. Foi excluído do exército e 
martirizado na época de Diocleciano. A iconografia retrata-o no martírio, criva-
do de flechas. Venerado no Brasil, dá nome a várias cidades e paróquias. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Padre Octavio Ortiz Luna 
e os Leigos Angel Morales, Jorge Alberto Gomes e mais dois outros (1979). 
Assassinados quando participavam de um curso de formação cristã, na casa de 
retiros da arquidiocese de El Salvador.

Espiritualidade: Jamais Deus me pareceu tão maior e mais amável para os 
homens como quando usou com eles de uma grande misericórdia. (Vie, p. 318)

Há 200 anos...: Sinto no coração a grata satisfação de me lembrar de vocês 
todos os dias e de apresentá-los todos ao Senhor no santo altar; especialmente 
hoje, não consigo resistir à agradável satisfação de expressar a vocês meus sen-
timentos de afeto e de manifestar minha ternura paternal. (Carta 63)

Intenção: Habitantes do Rio de Janeiro.

2ª semana do Tempo Comum   –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 8,6-13; Sl 84(85); Mc 3,13-1920 JANEIRO

sexta-feira
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2ª semana do Tempo Comum  –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 9,2-3.11-14; Sl 46(47); Mc 3,20-2121 JANEIRO

sábado

Santo: Inês, leiga, mártir, Roma (291-304), memória. Martirizada aos 13 anos, 
tornou-se exemplo de fidelidade e fortaleza. Venerada pelas Igrejas Católica, Or-
todoxa, Anglicana e Luterana. É uma das sete mulheres, excetuando a Virgem 
Maria, cujos nomes fazem parte do Cânon Romano. 

Espiritualidade: Para que serve a habilidade do jardineiro e aquela do cultivador 
se Deus não abençoa seus trabalhos e não lhes dá o crescimento. (Vie, p. 297)

Aniversário: 1952 – Início da obra Marista em Ruanda, África. 1996 – Faleci-
mento do Ir. Basílio Rueda, em Guadalajara, México, 9º Superior-Geral no perí-
odo de 1967 a 1985. 

Há 200 anos...:  Meus queridos e bem-amados, vocês são continuamente o ob-
jeto especial de minha terna solicitude. Todos os meus anseios e todos os meus 
votos têm em mira sua felicidade; isso certamente vocês já sabem. (Carta 63)

Intenção: Obras Maristas em Ruanda. Ação de graças pelo bem realizado pelo 
Ir. Basílio como Superior-Geral do Instituto.  

3º Domingo do Tempo Comum
3ª semana do Tempo Comum  –  3ª semana do Saltério
Liturgia: Is 8,23b-9,3; Sl 26(27); 1Cor 1,10-13.17; 
Mt 4,12-23 22 JANEIRO

domingo

Santo: Vicente Pallotti, sacerdote, Roma (1795-1850). Aberto às questões re-
ligiosas e sociais do seu tempo, antecipou-se ao Concílio Vaticano II no que 
diz respeito à presença dos leigos na Igreja. Fundou a Família Palotina, Padres, 
Irmãos e Irmãs. Bem-aventurado Guilherme José Chaminade, sacerdote, 
França (1761-1850). Fundou os Marianistas, uma instituição de leigos, que depois 
se tornou o primeiro instituto secular da Igreja. Venerável Ir. Francisco Rivat, 
religioso, França (1808-1881). Primeiro sucessor de São Marcelino Champagnat 
no governo do Instituto dos Irmãos Maristas. 

Espiritualidade: Conhece alguém confiar em Deus e se arruinar ou faltar-lhe de 
ajuda? (Vie, p. 300)
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Aniversário: 1881 – Falecimento do Ir. Francisco, em L’Hermitage, França, 1º 
Superior-Geral no período de 1839 a 1860. 1991 – Decreto sobre as virtudes he-
roicas do Ir. Alfano Vaser.

Há 200 anos...: Servir a Deus com fervor, cumprir fielmente os deveres do pró-
prio estado, trabalhar todos os dias para desapegar nosso coração das criaturas, a 
fim de entregá-lo a Jesus e a Maria, deixá-lo ao sabor dos movimentos da graça. É 
isto que verdadeiramente é desejável e que quero para vocês. (Carta 63)

Intenção: Cuidadores da vida, a exemplo do Ir. Francisco, nas nossas casas de 
repouso, centros geriátricos, hospitais.

Santo: João Esmoler, bispo, Ilha de Chipre (560-616). Contemporâneo de 
Santo Anastácio, foi escolhido como patriarca de Alexandria, mesmo sendo 
leigo, e, em 606, aclamado bispo. Recebeu o nome de Esmoler por sua genero-
sidade para com os mais pobres. Ildefonso, bispo, doutor da Igreja, Espanha 
(607-667). Natural de Toledo, estudou com Santo Isidoro em Sevilha. Exerceu 
grande influência na Idade Média, sobretudo por sua defesa da virgindade per-
pétua de Maria. É considerado o último Padre do Ocidente. 

Espiritualidade: É Deus que permite todos os acontecimentos e que os volta 
todos para a sua glória e ao bem de seus eleitos. (Vie, p. 301)

Aniversário: 1939 – Fundação Marista em Kutama, Zimbábue, África, por 
cinco Irmãos canadenses e um australiano. Assumiram a direção do Colégio 
dos Padres Jesuítas. 1995 – Fundação Marista em Pnon Pen, Camboja, Ásia, por 
Irmãos australianos. 

Há 200 anos...: As necessidades dos meninos despertam em meu coração 
sentimentos de pesar tanto mais vivos e angustiantes quanto maior a impos-
sibilidade em que me encontro de responder neste momento às solicitações 
urgentes. (Carta 241)
Intenção: Presença Marista no Camboja e no Zimbábue. As auxiliares domésticas.

3ª semana do Tempo Comum  –  3ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 9,15.24-28; Sl 97(98); Mc 3,22-3023 JANEIRO

segunda-feira



53

3ª semana do Tempo Comum  –  3ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 9,15.24-28; Sl 97(98); Mc 3,22-30

3ª semana do Tempo Comum  –  3ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 10,1-10; Sl 39(40); Mc 3,31-35 24 JANEIRO

terça-feira

Santo: Francisco de Sales, bispo, doutor da Igreja, França (1567-1622), me-
mória. Famoso por usar de bondade e paciência nas relações com os cristãos se-
parados da Igreja Reformada. Seus livros estão entre as obras mais influentes da 
espiritualidade cristã do século XIV. Marcelino Champagnat tirou daí elementos 
de sua espiritualidade. 

Espiritualidade: Na novena que estou fazendo diante da estátua onde também 
implorou graças a São Francisco de Sales – e com que eficácia! –, não esqueço 
nenhum de vocês. Que sejam bem cuidados, bem alimentados os bons Irmãos 
doentes, aos quais tenho tamanha afeição! Que frequentemente voltem o olhar 
para Aquela que chamamos "Consoladora dos Aflitos"! (Carta 196)

Aniversário: 1810 – Falecimento, aos 64 anos, de Maria Teresa Chirat, mãe de 
Marcelino Champagnat. 

Há 200 anos...: Se o moço tem todas as qualidades requeridas para ser Irmão, 
que entre na casa como noviço e, enquanto se prepara, que dê uma mãozinha na 
cozinha. (Carta 38)

Lembrete: Aniversário do Ir. Emili Turú, Superior-Geral, nascido em Barcelo-
na, Catalunha, Espanha (1955). Nossa Senhora da Paz.

Intenção: Vida, missão e intenções pessoais do Ir. Emili. Jornalistas e escrito-
res católicos.
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Santo: Timóteo e Tito, bispos, mártires (século I), memória. Ambos foram 
colaboradores do apóstolo Paulo. Timóteo, bispo em Éfeso, é martirizado em 
97. Tito, pastor da Igreja de Creta,  sofreu o martírio no ano de 94. Nas Cartas 
Pastorais, dirigidas a eles, há recomendações para a formação dos pastores e 
dos fiéis. 

3ª semana do Tempo Comum  –  3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Sl 95(96); Lc 10,1-9 26 JANEIRO

quinta-feira

Ofício festivo próprio
Festa da Conversão de São Paulo
Liturgia: At 22,3-16 ou At 9,1-22;  Sl 116(117); Mc 16,15-1825 JANEIRO

quarta-feira

Conversão de São Paulo: é relatada três vezes nos Atos dos Apóstolos (9,1-
18; 22,5-16; 26,9-18) e pelo próprio apóstolo em Gl 1,12-17. De perseguidor 
da Igreja passa a ser testemunha da graça de Deus e da salvação em Jesus Cristo, 
principalmente entre os pagãos. Fundador de comunidades, usava as cartas para 
estimular os cristãos a viverem fielmente segundo a fé que abraçaram.

Espiritualidade: Eu não estou preocupado que tenhais problemas e que sejais 
perseguidos; isso vos porá na feliz necessidade de pôr vossa confiança em Deus. 
(Vie, p. 300)

Aniversário: 1923 – Cinco Irmãos partem de Popayán, Colômbia, para El Salva-
dor, América Central, a fim de dirigir o Instituto Católico de Villa São Miguel.

Há 200 anos.: Continue a recomendar insistentemente o problema a Deus e à sua 
Santa Mãe. Sem isto, que poderíamos nós? Esperamos obter êxito. (Carta 170)

Lembrete: Aniversário de São Paulo (SP).

Intenção: Presença Marista em El Salvador. Pais e familiares dos Irmãos. O 
povo paulistano.
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Espiritualidade: Você está querendo saber, penso eu, em que pé estão nossas 
gestões. Infelizmente, quase nada sei, ou se prefere, sei de tudo. O que antes 
desconfiava que fosse se mudou em certeza. Estou muito aborrecido, mas não 
desanimado, continuo tendo muita confiança em Jesus e Maria. (Carta 197)

Há 200 anos.: Estamos bem resolvidos a não desistir até que tenhamos conse-
guido o que desejamos.  [...]  Mesmo que precisássemos de três meses, estamos 
resolvidos a prosseguir até o fim. (Carta 170)

Intenção: Profissionais da Aeronáutica e Marinha.

3ª semana do Tempo Comum  –  3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Sl 95(96); Lc 10,1-9 

3ª semana do Tempo Comum  –  3ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 10,32-39; Sl 36(37); Mc 4,26-3427 JANEIRO

sexta-feira

Santo: Ângela de Mérici, leiga, Itália (1470-1540). Pertenceu à Ordem Terceira 
de São Francisco. Para atender as famílias, especificamente as mulheres, fundou 
em Bréscia a Ordem das Ursulinas, instituto feminino para assistência e forma-
ção de meninas pobres. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Miguel Angel Nicolau (1977). 
Sacerdote salesiano, mártir da solidariedade e da entrega à juventude Argentina.

Espiritualidade: Coragem, meu caro Irmão, Jesus e Maria serão sua recom-
pensa; nas tentações, chame-os em seu socorro. Nunca hão de permitir que você 
desfaleça. Procure fazer bem sua meditação, é um ponto importante na vida de 
um religioso. Posso afirmar-lhe que responderei por sua salvação se fizer bem sua 
meditação. (Carta 102)

Há 200 anos.:  [...]  Só consegui aprender a ler com inúmeras dificuldades, por 
falta de professores competentes. Senti desde então a urgente necessidade de 
uma instituição que pudesse, com muito menor custo, realizar na região rural o 
que os Irmãos das Escolas Cristãs (La Salle) realizam nas cidades. (Carta 34)

Lembrete: Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

Intenção: Animadores e assessores de grupos de jovens. Jovens integrantes da PJM.  
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3ª semana do Tempo Comum  – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Hb 11,1-2.8-19; Cânt: Lc 1,69-72.73-75; Mc 4,35-4128 JANEIRO

sábado

Santo: Tomás de Aquino, sacerdote dominicano, doutor da Igreja, Itália (1225-
1274), memória. Professor universitário, dedicou sua vida ao ensino e à pesquisa 
da filosofia e da teologia. Sua obra, em especial a Suma Teológica, tornou-se refe-
rência para a teologia católica. É padroeiro das universidades católicas. 

Espiritualidade: Estou certo de que Deus nos escutará concedendo-nos o que 
lhe pedimos, ou nos dando alguma coisa melhor. (Vie, p. 188)

Aniversário: 1947 – Os Irmãos Cirilo Manuel e Gregório Gabriel partem de Re-
cife, Brasil, para iniciar a obra Marista em Portugal. 1994 – Fundação da terceira 
casa dos Padres Maristas no Brasil, Belo Horizonte (MG).

Há 200 anos...: Ordenado sacerdote em 1816, fui destacado como coadjutor 
numa paróquia rural. O que vi com meus próprios olhos me fez sentir mais vi-
vamente a importância de pôr em execução, sem mais detença, o projeto que há 
muito vinha acalentando. (Carta 34)

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. Pre-
sença Marista em Portugual. Comissão encarregada de conduzir a revisão das 
Constituições.
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Santo: Sulpício Severo, leigo, França (363-420/25). De família aristocrática, 
era eloquente advogado. Após a morte da esposa dedicou-se à vida monástica, 
por influência de amigos como São Paulino de Nola e São Martinho. Famoso 
pela qualidade e beleza de seus escritos.

Espiritualidade: Peçamos a Deus que nos faça conhecer sua santa vontade e 
declaremo-nos sempre servos inúteis. (Carta 1)

Aniversário: 1826 – Marcelino, doente, vai convalescer na casa do Monsenhor 
Dervieux, pároco de São Pedro, em Saint-Chamond. 

Há 200 anos...: De acordo com aquilo que a experiência já nos ensinou, pen-
samos que o senhor adotará a melhor opção, que é de não alugar uma casa, mas 
esperar que esteja terminada a que se destina para este fim. (Carta 316)

Intenção: Cuidadores dos enfermos. Párocos, vigários e suas paróquias.

4º Domingo do Tempo Comum
4ª semana do Tempo Comum  –  4ª semana do Saltério
Liturgia: Sf 2,3; 3,12-13; Sl 145(146); 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 29 JANEIRO

domingo
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4ª semana do Tempo Comum  –  4ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 11,32-40; Sl 30(31); Mc 5,1-2030 JANEIRO

segunda-feira

Santo: Jacinta de Mariscotti, religiosa franciscana, Itália (1585-1640). Educa-
da em um convento franciscano, usou seus recursos pessoais para tornar seus 
aposentos muito confortáveis. Escandalizado, seu confessor a advertiu, e ela 
passou a usar roupas modestas, andar descalça e a fazer as tarefas mais humildes 
do convento. 

Testemunho de vida no Mundo: Mahatma Gandhi (1948). Profeta da paz e 
mártir da não violência. 

Espiritualidade: O Senhor  acaba de chamar a si o nosso querido Irmão Pascal, 
preso ao leito de dor, fazia vários meses, atacado por grave enfermidade. Cheio 
de esperança na misericórdia divina e na proteção da Santíssima Virgem, munido 
dos socorros da religião e ardendo no desejo de se reunir a seu Deus, terminou 
a peregrinação terrestre quinta-feira, aos 30 de janeiro, pronunciando os santos 
nomes de Jesus e de Maria, e depois de nos ter constantemente edificado por sua 
paciência e resignação. (Carta 318)

Aniversário: 1876 – Os Irmãos Sigismond, Papinien e Matthew partem de Lon-
dres para fundar a primeira Escola Marista em Wellington, na Nova Zelândia.

Há 200 anos.: Desejo e quero que a exemplo de Jesus Cristo, nosso divino mo-
delo, vocês dediquem terna afeição aos meninos. Com grande zelo repartam-lhes 
o pão espiritual da religião. (Carta 63)

Intenção: Presença Marista na Nova Zelândia.
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4ª semana do Tempo Comum  –  4ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 12,1-4; Sl 21(22); Mc 5,21-43 31 JANEIRO

terça-feira

Santo: João Bosco, sacerdote, Itália (1815-1888), memória. Jovem padre, de-
cidiu dedicar a vida em favor dos jovens pobres da cidade de Turim, sobretudo 
por meio da educação. Para continuar seu projeto, fundou a Família Salesiana, 
que compreende os Salesianos, as Filhas de Maria Auxiliadora e os Cooperado-
res Salesianos. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Gaspar Vivi (1980). Leigo 
catequista na aldeia de Chanjul, Guatemala. Vicente Menchu , agricultor, indí-
gena e catequista, defensor da comunidade indígena, na Guatemala. 

Espiritualidade: Quanto a La Valla, acho que teremos muitos alunos e também 
muitos pobres. Graças a Deus! Faremos o possível para alimentá-los. (Carta 1)

Há 200 anos.: Deus nos amou desde toda eternidade; escolheu-nos e nos sepa-
rou do mundo. A Virgem Maria que nos plantou em seu quintal, tem o cuidado de 
que nada nos falte. (Carta 10)

Intenção: Ação de graças pelo bem realizado ao longo deste mês. Família Salesiana.
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“Os gastos com a 
construção da casa 
de Saint-Genis-Laval 
serão vultuosos. 
Redobremos todos 
de atenção, ordem e 
economia no cuidado 
e na administração 
das coisas que nos 
são confiadas. É uma 
obra comum a todo o 
Instituto, já que se trata 
da Casa Mãe.”  
(Carta do Ir. Francisco aos Irmãos). 

Mês da Fraternidade Marista
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3º Capítulo Geral: Saint-Genis-Laval: 1860

Em 1860, o Ir. Francisco cumpria o seu 20º ano de generalato. O Instituto 
caminhava a passos largos como um Instituto Religioso de Irmãos. Estava 
reconhecido pelo Governo Francês e logo mais o seria também pela Santa 
Sé.  A saúde do Ir. Francisco estava se debilitando a olhos vistos, o que o im-
possibilitava de bem governar a Congregação. Tomou, então, a decisão de se 
demitir. No entanto, Roma apresentou uma solução intermediária: eleger um 
Vigário-Geral para o Ir. Francisco. O Capítulo foi convocado para julho da-
quele ano. Era o primeiro a se realizar na casa de Saint-Genis-Laval, em Lyon. 
Os 39 Irmãos capitulares aceitaram a “solução intermediária” vinda de Roma 
e elegeram o Ir. Luís Maria (Louis Marie) como Vigário-Geral. O Ir. Francisco 
retirou-se, dois anos depois, para a Casa de L'Hermitage, onde permaneceu 
prestando serviços de animação comunitária e cultivando ervas medicinais até 
sua morte, em 1881.
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Santo: Ana Michelotti, religiosa, França/Itália (†1888). Afastada de seu país 
natal por causa da guerra franco-prussiana, foi para Turim e, em 1874, com 
duas companheiras, deu início às Pequenas Irmãs Servas do Sagrado Coração 
de Jesus, para o cuidado dos pobres e doentes.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Daniel Esquivel, mártir 
(1977). Operário paraguaio, membro da Equipe de Pastoral de Imigrantes Pa-
raguaios na Argentina.

Espiritualidade: Veja também como é importante a sua aula com os peque-
ninos; depende de você formar na religião todos os meninos aos quais está 
ensinando; depende de você que o céu se abra ou se feche para eles. Tenha em 
mente, portanto, meu caro amigo, levá-los ao bem, rezar por eles e procurar 
incutir bem forte o amor de Deus em seus coraçõezinhos. Reze todos os dias, 
antes de começar a aula, três Ave-Marias. (Carta 102) 

Aniversário: 1856 – Partida dos primeiros Irmãos para a Bélgica. 1869 – Visi-
ta do Padre Colin a Saint-Genis-Laval, França. Colin, apesar de seus 80 anos 
e quase completa cegueira, visita os Irmãos Maristas de Saint-Genis-Laval e 
presta homenagem emocionada ao Instituto: “Como Deus abençoou a obra 
do Pe. Champagnat... Adeus meus filhos, deixo-vos todos no sagrado coração 
de Maria”.

Há 200 anos.: Vocês não devem limitar-se a uma simples troca de indumentá-
ria, que nada altera a situação. Nem por isso vocês deixarão de ser considerados 
Irmãozinhos de Maria de L'Hermitage. (Carta 317)

Lembrete: Primeiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Vocações de Leigos e 
Irmãos Maristas. Presença Marista na Bélgica. Proteção de São José sobre nos-
sos educandos e atendidos dos Centros Sociais.

4ª semana do Tempo Comum –  4ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 12,4-7.11-15; Sl 102(103); Mc 6,1-601 FEVEREIRO

quarta-feira
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Festa da Apresentação do Senhor
Ofício festivo próprio 
Liturgia: Ml 3,1-4; Sl 23(24); Lc 2,22-4002 FEVEREIRO

quinta-feira

Conforme o costume judeu, os pais do Menino Jesus o levam ao Templo de Je-
rusalém, para ser oferecido como primogênito. Destacam-se na cena as figuras 
anciãs de Simeão e Ana, símbolos de Israel, que acolhem Jesus como salvador. 
Neste dia se celebra no Brasil a festa de Nossa Senhora da Candelária, da Luz ou 
dos Navegantes.

Espiritualidade: Jesus se tornou criança e se reduziu a esse estado de despo-
jamento para conquistar nosso amor, para fazer-se amar e para nos afastar de 
todo medo. (Vie, p. 300)

Aniversário: 1822 – Ingresso do Ir. Estanislau no Noviciado em La Valla. 1934 – 
Fundação Marista no Uruguai, por cinco Irmãos da Província da Espanha. 

Há 200 anos.: De acordo com nossas contas – as minhas e as suas – constato 
que para 1831 e 1832, só recebi 950 francos; nada pelo quintal, pois os Irmãos 
ainda não dispunham dele... Não pense que estou apegado ao dinheiro; o se-
nhor tem provas suficientes do contrário. (Carta 35)

Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações. Dia Mundial da Vida Consa-
grada. Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora de 
Belém, Nossa Senhora da Vitória e Nossa Senhora dos Navegantes. 

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Presença Marista no 
Uruguai. Os Noviços.



64

Santo: Brás, bispo, mártir, Armênia (século IV). Médico e bispo de Sebaste, 
foi torturado e executado na época do imperador Licínio. Seu culto se espalhou 
pelo Oriente e pelo Ocidente. Nesse dia se ministra em muitas comunidades a 
bênção da garganta. Oscar, bispo, França/Alemanha (801-865). Monge Be-
neditino, foi enviado para evangelizar  a Dinamarca e Suécia, onde converteu 
reis e população, não sem inúmeras contrariedades e perseguições. É chamado 
Apóstolo da Europa do Norte. 

Espiritualidade: Apresentam-se igualmente muitos noviços, mas a maioria de-
les são pobres e muito crianças. Contudo, há três que têm a idade da razão, pois já 
passam dos trinta. Um deles é homem de negócios, outro é sapateiro e o tercei-
ro... esse não é nada. Mas, é com nada que Deus realiza grandes coisas. (Carta 1)

Aniversário: 1874 – Morte do Ir. Marie Nizier, em Londres. Ele fez parte do 
primeiro grupo de missionários e foi companheiro do Padre Pedro Chanel, em 
Futuna, Oceania.

Há 200 anos.: Em meio às dificuldades que tenho que vencer, eu me considero 
feliz, pois a divina Providência me proporciona o prazer de manifestar a V. Ex.ª 
minha gratidão e de lhe reiterar os meus sentimentos de respeitosa homena-
gem. (Carta 171)

Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações. Primeira sexta-feira do mês.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Coração de Jesus, inspi-
rai-nos a mansidão e a humildade de coração. A presença Marista na Oceania.

4ª semana do Tempo Comum –  4ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 13,1-8; Sl 26(27); Mc 6,14-2903 FEVEREIRO

sexta-feira
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4ª semana do Tempo Comum –  4ª semana do Saltério
Nossa Senhora no Sábado
Liturgia: Hb 13,15-17,20-21;  Sl 22(23); Mc 6,30-3404 FEVEREIRO

sábado

Santo: Catarina de Ricci, religiosa dominicana, Florença (1522-1590). Priora 
do convento de São Vicente, manteve contato com pessoas influentes, entre 
elas Carlos Borromeu, Felipe Neri e três futuros papas. É conhecida por suas 
experiências místicas. João de Brito, sacerdote jesuíta, mártir, Portugal (1647-
1693). Missionário em Maduré, Índia, dedicou-se à evangelização, procurando 
se adaptar à cultura indiana. Seu pai, Salvador de Brito Pereira, foi Governador-
-Geral do Brasil, no tempo do Infante Dom João IV.

Espiritualidade: Que Jesus e Maria sejam seus guias e mestres em tudo! (Carta 42)

Aniversário: 1911 – Quatro Irmãos partem de Barcelona para fundar a obra 
Marista no Chile.

Há 200 anos.: Meus bons amigos, redobrem de esforços para que sua escola ande 
a contento. Não percam de vista o bem que podem realizar; vejam com que empe-
nho o Salvador do mundo quer instruir os meninos: ordena a seus discípulos que 
deixem que as crianças se acheguem a sua divina pessoa. (Carta 20)

Lembrete: Primeiro sábado do mês.

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus. Presença 
Marista no Chile. 
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Santo: Ágata ou Águeda, leiga, mártir, Sicília (†250), memória. Jovem de ori-
gem nobre, por não negar a fé em Cristo, foi martirizada em Catânia, no tempo 
de Décio. Seu culto faz parte da Igreja universal desde o século IV e seu nome 
consta do Cânon Romano.

Espiritualidade: Conseguiremos nosso intento, não tenho dúvida, só não sei 
a hora. O que mais nos importa é fazer de nossa parte somente o que Deus 
quer que façamos, quero dizer: o que nos for possível. Depois disto, deixar agir 
a Providência. Deus sabe melhor do que nós o que nos convém, o que é bom 
para nós. Estou muito consciente de que um pouco de espera não nos será pre-
judicial. (Carta 197)

Aniversário: 1872 – Falecimento, em Saint-Genis-Laval, do Irmão João Batista 
Furet, biógrafo de Marcelino Champagnat e dos primeiros Irmãos.

Há 200 anos.: Meus bons amigos, redobrem de esforços para que sua escola ande 
a contento. Não percam de vista o bem que podem realizar; vejam com que empe-
nho o Salvador do mundo quer instruir os meninos: ordena a seus discípulos que 
deixem que as crianças se acheguem a sua divina pessoa. (Carta 20)

Intenção: Estudiosos do Patrimônio Espiritual Marista.

5ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 58,7-10; Sl 111(112); 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 05 FEVEREIRO

domingo
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5ª semana do Tempo Comum –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 1,1-19; Sl 103(104); Mc 6,53-5606 FEVEREIRO

segunda-feira

Santo: Paulo Miki e companheiros, religiosos e leigos, mártires, Japão 
(†1597), memória. Paulo Ingressou na Companhia de Jesus e se tornou elo-
quente pregador. Por causa de disputas com a Espanha, o imperador Hideyoshi 
expulsou do Japão os cristãos. Os que ficaram foram perseguidos. Paulo, dois 
jesuítas e outros leigos foram torturados e crucificados. 

Espiritualidade: O serviço que o senhor nos presta jamais se apagará de nossa 
lembrança. A Sociedade de Maria, ao receber de sua caridosa Instituição assis-
tência tão assinalada, ficará a lhe dever uma gratidão para todo sempre. Maria, 
mãe de todos nós, não deixará sem recompensa a ternura e solicitude que o 
senhor demonstra para com seus filhos. (Carta 106)

Há 200 anos.: Procurem fazer com que Maria se interesse em seu favor. Digam 
a Ela que depois que vocês tiverem feito todo o possível, pior para Ela se as 
coisas não andarem direito. Recomendem a Ela insistentemente seus meninos. 
(Carta 20)

Lembrete: Missa pelos falecidos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos 
alunos, colaboradores e benfeitores (cf. C 55.5). Oração pela vitalidade do Ca-
risma legado por São Marcelino. Bicentenário do Instituto: Ano La Valla.

Intenção: Irmãos, familiares dos Irmãos, afiliados, membros do Movimento 
Champagnat da Família Marista, ex-alunos, colaboradores e benfeitores faleci-
dos. Os membros da Grande Família Marista. Os mestres de Noviços.
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Santo: Egídio Maria de São José, religioso franciscano, Itália (1729-1812). 
Ingressou na Ordem dos Frades Menores franciscanos, como Irmão. Consa-
grou suas energias ao serviço dos mais pobres e sofredores em Nápoles, Itália, 
vítimas de fortes tensões sociais e pobreza.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Massacre de Sepé Tiarajú 
(São Sepé) e 1.500 indígenas da República Cristã dos Guaranis, Caiobaté, São 
Gabriel, Rio Grande do Sul (1756).  Foram assassinados pelos exércitos da Es-
panha e de Portugal.

Espiritualidade: Não esqueça de dizer a todos os Irmãos quanto eu os amo, 
quanto sofro de ficar separado. (Carta 197)

Aniversário: 1746 – Nascimento de Maria Teresa Chirat, mãe de Marcelino Cham-
pagnat. 1972 – Criação da Província de Portugal, Angola e Moçambique, África.

Há 200 anos.: A notícia mais gratificante que você podia me ter dado, Irmão 
Antoine, é sem dúvida alguma a de que está contente com o Irmão Gonzague, e 
que ele está levando uma vida exemplar. Não vejo a hora de poder ir até aí para 
abraçar vocês dois. (Carta 20)

Intenção: Presença Marista em Portugal, Angola e Moçambique.

5ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 1,20–2,4; Sl 8; Mc 7,1-1307 FEVEREIRO

terça-feira
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5ª semana do Tempo Comum –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103(104); Mc 7,14-2308 FEVEREIRO

quarta-feira

Santo: Josefina Bakhita, religiosa, Sudão (1869-1947). Quando jovem foi rap-
tada e sofreu a violência da escravidão. Na Itália, conheceu as canossianas, Con-
gregação das Filhas da Caridade de Santa Madalena de Canossa, foi batizada e se 
consagrou como religiosa. Destacou-se pela piedade e amor a Cristo e à Euca-
ristia, também pelo serviço social pelos pobres e desamparados. O milagre para 
sua canonização ocorreu com a cura de uma mulher de Santos (SP).  Jerônimo 
Emiliano,  sacerdote, Itália (1481-1537). Dedicou sua vida ao serviço de Cristo 
na pessoa dos homens mais miseráveis, sobretudo dos órfãos e meninos abando-
nados, e fundou a Sociedade dos Padres Somascos para continuar esse trabalho.

Espiritualidade: Pedir pouco a Deus é o meio de não receber nada. (Vie, p. 332)

Aniversário: 1851 – Falecimento do Irmão Lourenço, em L’Hermitage, terceiro 
Irmão do Instituto e catequista do Bessat. Comuna Francesa na Região Admi-
nistrativa de Ródano-Alpes, no Departamento de Doubs.

Há 200 anos.: Enquanto fico na espera, deixo-os nos Sagrados Corações de 
Jesus e de Maria. Não os esqueço nas minhas orações, ao mesmo tempo re-
comendo-me às suas. Tenho a honra de ser seu afetuoso pai em Jesus e Maria. 
(Carta 20)

Intenção: Irmãos, Leigas, Leigos e formandos. Catequistas. São José inspire a 
ação formativa e educativa dos educadores Maristas.
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Santo: Miguel Febres Cordero, religioso lassalista, Equador (1854-1910). Ca-
tequista equatoriano, tinha grande zelo na preparação das crianças para a pri-
meira eucaristia. Destacou-se como escritor e estudioso de gramática e filosofia 
e foi membro da Academia de Letras. É o primeiro santo equatoriano.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Felipe Balam Tomás (1985). 
Religioso, missionário, servidor dos pobres, mártir na Guatemala. 

Espiritualidade: A Divina Providência não nos abandonou até agora. É com 
ela que sempre contamos. (Carta 200)

Aniversário: 1988 – Fundação da 3ª Comunidade das Irmãs Maristas no Brasil, 
Caruaru, Pernambuco.

Há 200 anos.: Vocês estão tendo muita neve aí? Faz muito frio em L'Hermi-
tage? E o caseiro, está decidido a ir-se embora pura e simplesmente? Poncet 
conseguiu cortar bastante o rochedo? (Carta 172)

Intenção: Os perseguidos por causa da justiça e da fé. Os voluntários em nos-
sos Projetos Sociais.

5ª semana do Tempo Comum –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 2,18-25; Sl 127(128); Mc 7,24-3009 FEVEREIRO

quinta-feira

Santo: Escolástica, leiga, Itália (480-543), memória. Irmã de São Bento, sem-
pre esteve ligada a ele pelo mesmo ideal de consagração a Deus. Fundou as 
Beneditinas. Dócil à ação do Espírito Santo adotou para si e sua comunidade a 
espiritualidade baseada na oração e na contemplação. 

Espiritualidade: Asseguro-lhe que sempre serei com muita satisfação seu aten-
cioso pai em Jesus e Maria. (Carta 1)

5ª semana do Tempo Comum –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 3,1-8; Sl 31(32); Mc 7,31-3710 FEVEREIRO

sexta-feira
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5ª semana do Tempo Comum –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 3,9-24; Sl 89(90); Mc 8, 1-1011 FEVEREIRO

sábado

Santo: Nossa Senhora de Lourdes. Na gruta de Massabielle, a Virgem apare-
ceu dezoito vezes à Bernadete Soubirous, de 14 anos. Na última se identificou: 
“Eu sou a Imaculada Conceição”. Quatro anos antes, Pio IX tinha proclamado 
o dogma da Conceição Imaculada da Santa Mãe de Deus. O Santuário é o prin-
cipal centro de peregrinação da França, para onde acorrem doentes e pessoas 
que buscam maior proximidade com Deus.

Espiritualidade: Adeus, meu caro amigo. Amo a vocês todos, bem o sabem, 
nos Sagrados Corações [...].  (Carta 204)

Aniversário: 1954 – Fundação da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), 
Rio de Janeiro (RJ).

Há 200 anos.:  À instituição dos Irmãozinhos de Maria é facultada a criação de 
estabelecimentos de dois Irmãos e também, sendo necessário, lhe será permi-
tido erigir uma casa central de onde os Irmãos, de um em um, poderão irradiar 
seu apostolado para os municípios vizinhos. (Carta 171)

Lembrete: Dia mundial do Enfermo. 

Intenção: A vivência das virtudes mariais. Irmãos, Leigas, Leigos e formandos 
Maristas. Enfermos de nossas Casas de Repouso e das famílias.

Aniversário: 2002 –  Fundação da 4ª Comunidade das Irmãs Maristas no Brasil, 
San Genaro, Ribeirão das Neves, Minas Gerais.

Há 200 anos.: O campo de Deus é tão vasto e a messe tão abundante que experi-
mentamos renovada satisfação, ao sabermos que prosperam as instituições con-
sagradas à formação de bons operários para a messe do Pai de Família. (Carta 91)

Intenção: Conselhos Provinciais. 
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Santo: Eulália, jovem mártir, Espanha (†304). Foi martirizada aos 14 anos de 
idade durante a perseguição movida  pelo Imperador Maximiano. Recusando-se 
a oferecer sacrifícios aos ídolos, foi entregue a terríveis suplícios. Segundo São 
Gregório de Tours, no local de seu sepultamento haviam três árvores que no dia 
da festa de Santa Eulália  se cobriam de flores aromáticas, com poder de cura.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Dorothy Mae Stang (2005). 
Religiosa das Irmãs de Nossa Senhora de Namur, norte-americana naturalizada 
brasileira. Assassinada na cidade de Anapu, Pará, por causa da sua luta pelos di-
reitos humanos dos povos amazônicos e por uma reforma agrária justa.

Espiritualidade: Recebam, nos nomes dulcíssimos de Jesus e Maria, a Regra 
que estão desejando faz tanto tempo. Não pretendo obrigá-los a cumpri-la, 
artigo por artigo, sob pena de pecado. Contudo, vou dizer-lhes que só desfru-
tarão de paz e satisfação na sua condição de religiosos na medida em que vocês 
observarem com exatidão toda a Regra. A fidelidade ao regulamento grangear-
-lhes-á a perseverança e lhes garantirá a coroa eterna. (Carta 89)

Aniversário: 1867 – Partida dos primeiros Irmãos para a República da África 
do Sul. 1990 – Fundação da 2ª Comunidade das Irmãs Maristas no Brasil, Tupi, 
Belo Horizonte, Minas Gerais.

Há 200 anos.: Estamos sendo solicitados, com bastante frequência até, para 
pregações e retiros. Além do mais, quando ficamos residindo na casa, poucos 
são os dias que tenho passado, sem que viessem pessoas de outras regiões para 
se confessar. Acontece, nos casos de confissões extraordinárias, que necessita-
mos de todos os poderes para absolver os casos reservados. (Carta 15)

Intenção: Presença Marista na República da África do Sul. Os Sem Terra e para 
uma justa distribuição da terra do Brasil.

6º Domingo do Tempo Comum
6ª semana do Tempo Comum –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Eclo 15,16-21; Sl 118(119); 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 12 FEVEREIRO

domingo
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6ª semana do Tempo Comum –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 4,1-15.25; Sl 49(50); Mc 8,11-1313 FEVEREIRO

segunda-feira

Santo: Martiniano, monge, Palestina (século IV). Ingressou numa comunida-
de de eremitas, onde se entregou à vida reclusa. Sua fama percorreu a Palestina e 
passou a ser procurado pela população para orientação espiritual.

Espiritualidade: Se é importante, no que todos estão de acordo, que os jovens 
sejam bem formados em religião, importante também é que os seus formadores 
sejam não somente bem formados, mas que além disto não fiquem abandona-
dos a si próprios, uma vez enviados. (Carta 3)

Há 200 anos.: V. Ex.ª bem sabe que a única finalidade que eu me propus na for-
mação dos Irmãozinhos de Maria foi proporcionar o benefício da educação aos 
municípios rurais cuja escassez de recursos impossibilitasse conseguir a mesma 
educação dos eméritos Irmãos das Escolas Cristãs. (Carta 171)

Intenção: Cultivo das virtudes marianas da escuta e serviço ao próximo.

6ª semana do Tempo Comum –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 6,5-8; 7,1-5.10 ; Sl 28(29); Mc 8,14-2114 FEVEREIRO

terça-feira

Santo: Cirilo, monge (†869) e Metódio, bispo (†885), memória. Eram irmãos, 
de Tessalônica, dedicaram-se à evangelização dos eslavos, na Europa Central. 
Traduziram a Bíblia em língua eslava para que as pessoas pudessem entender 
melhor a mensagem cristã. Junto com São Bento foram proclamados patronos 
da Europa. 

Espiritualidade: Maria, nossa Mãe comum, não lhe recusará seu socorro se 
você lhe pedir com confiança e perseverança. (Carta 242)

Aniversário: 1823 – Perdido na neve, Marcelino Champagnat, com o Irmão Es-
tanislau desmaiado nos braços, reza o “Lembrai-vos”. A luz da lanterna de um 
camponês os salva da morte.
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Há 200 anos.: Tenho a intenção de ir visitá-lo dentro de poucos dias. Verei jun-
tamente com você o que de melhor se pode fazer. Enquanto isso, junto com seus 
colaboradores, faça o que for possível. Maria, nossa Mãe comum, não lhe recusará 
seu socorro se você lhe pedir com confiança e perseverança. (Carta 242)

Intenção: As comunidades paroquiais e seus párocos.

Santo: Cláudio de la Colombière, sacerdote, jesuíta, França (1641-1682). Seu 
apostolado principal foi o confessionário e a difusão da devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus. Foi confessor de Santa Margarida Maria Alacoque. Traba-
lhou na Inglaterra e nas colônias inglesas da América, e ajudou muitos exilados 
e clandestinos.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Camilo Torres (1966). Sacer-
dote, mártir das lutas de libertação do povo, Colômbia. Juan Alonso Hernán-
dez (1981). Sacerdote, missionário do Sagrado Coração, defensor dos indíge-
nas, na Guatemala. 

Espiritualidade: Deus, que nos envia essas crianças e que nos dá a graça de 
acolhê-los, também nos enviará como alimentá-los. (Vie, p. 77)

Aniversário: 1947 – Desembarcam em Lisboa os Irmãos Cirilo Manoel e Gre-
gório Gabriel para iniciar a obra Marista em Portugal.

Há 200 anos.: Não podemos deixar por mais tempo nossos Irmãos naquela 
situação. Como não vejo outro meio de remediar ao caso, tomei a resolução de 
retirá-los. Acabo de anunciar esta medida ao Senhor Bispo de Grenoble e ao 
próprio Padre Douillet. (Carta 94)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados  e 
amigos em vida.

Intenção: A bênção de Deus sobre as atividades da semana. A obra Marista em 
Portugal.

6ª semana do Tempo Comum –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 8,6-13.20-22; Sl 115(116B); Mc 8,22-2615 FEVEREIRO

quarta-feira
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6ª semana do Tempo Comum –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 9,1-13; Sl 101(102); Mc 8,27-3316 FEVEREIRO

quinta-feira

Santo: Onésimo, discípulo de Paulo (†109). Depois de praticar um furto, en-
controu-se com o apóstolo Paulo na prisão, onde foi instruído na fé cristã e bati-
zado. A carta de Paulo a Filemon narra sua relação com o escravo que se tornou 
Santo. Foi grande testemunha da ressurreição de Cristo.

Espiritualidade: Jamais ousaria empreender qualquer coisa sem a ter recomen-
dado longamente a Deus. (Vie, p. 309)

 Há 200 anos.: Fico muito contente, meu caro Irmão Dominique, de saber que 
vocês têm muitos alunos. Levar-lhe-ei um relógio. Já não sei mais qual foi que 
você me deu nas férias. Anime muito seus colaboradores. Transmita muitas sau-
dações amigas de minha parte. (Carta 242)

Intenção: Profissionais da saúde. Nosso crescimento em santidade. Louvor a 
Deus pela instituição da Eucaristia e Sacerdócio.

6ª semana do Tempo Comum –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 11,1-9; Sl 32(33); Mc 8,34–9,117 FEVEREIRO

sexta-feira

Santo: Sete Santos Fundadores dos Servitas (Servos de Maria), Itália 
(†1310). Comerciantes, abandonaram suas atividades para se dedicar aos pobres 
e buscar a santidade pela imitação de Nossa Senhora. Fundaram a Ordem dos 
Servidores de Maria, sob a regra de Santo Agostinho. 

Espiritualidade: Deus e a Santíssima Virgem nos abençoaram de um modo 
todo particular até hoje. (Carta 319)

Há 200 anos.: Seria impossível para nós fornecer-lhe Irmãos atualmente ou 
fixar uma data precisa em que poderia contar com eles. É com muito pesar que 
nos vemos obrigados a adiar os pedidos por demais numerosos de pastores ze-
losos que nos honram com sua confiança. (Carta 243)

Lembrete: Nossa Senhora do Desterro.
Intenção: Devotos de Nossa Senhora do Desterro e o povo do Estado de Santa 
Catarina, no Brasil.
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Santo: Bem-aventurado Frei Angélico, sacerdote dominicano, Itália (1387-
1455). Conhecido como pintor de obras importantes, como os afrescos do 
convento de São Marcos, em Florença. Pelas suas qualidades humanas e espi-
rituais foi eleito Superior-Geral do convento de Fiesole. Patrono dos artistas. 
Gertrudes Comensoli, religiosa sacramentina, Itália (1847-1903). Preocupada 
com a situação das jovens, fundou uma Congregação das Irmãs Sacramentinas, 
voltada para a educação, com forte inspiração eucarística.

Espiritualidade: Quando se tem Deus, quando se confia nele, nada é impossí-
vel. (Vie, p. 296)

Há 200 anos...: Em L'Hermitage, tudo vai mais ou menos. Já temos alguns 
Irmãos doentes, vindos de nossos estabelecimentos. Juntos rezemos por eles 
para que Deus os ajude a suportar santamente a situação em que se acham. 
(Carta 242)

Intenção: Artistas sacros e estudiosos das artes sacras. A virtude mariana da 
escuta orante da Palavra de Deus.

Nossa Senhora no Sábado
6ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério
Liturgia: Hb 11,1-7; Sl 144(145); Mc 9,2-1318 FEVEREIRO

sábado

Santo: Bonifácio de Lausanne, bispo, Bélgica (1188-1265). Mestre de teo-
logia em Paris e bispo de Lausanne, renunciou à cátedra episcopal, preferindo 
viver no convento cisterciense de La Cambre. Defensor dos pobres, especial-
mente dos doentes de hanseníase e dos deficientes visuais, educador e ardoroso 
pregador  contra os vícios e corrupções  de seu tempo.

Espiritualidade: Deixai falar os homens e ponhamos a nossa confiança em 
Deus, que não nos abandonará jamais a menos que nós o abandonemos por 
primeiro. (Vie, p. 303)

7º Domingo do Tempo Comum 
7ª semana do Tempo Comum –  3ª semana do Saltério 
Liturgia: Lv 19,1-2.17-18; Sl 102(103); 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 19 FEVEREIRO

domingo
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Aniversário: 1962 – Viajam para Costa Rica, os primeiros Irmãos.

Há 200 anos...: O pedido oficial que a cidade de Saint-Etienne acaba de me 
dirigir para conseguir alguns de nossos Irmãos, para que se ocupem da direção 
do estabelecimento de surdos-mudos, me leva a também solicitar a matrícula de 
dois Irmãos nossos no estabelecimento modelo do mesmo gênero, situado em 
Paris. (Carta 320)

Intenção: Os membros da grande Família Marista. As obras Maristas da Costa Rica.

7ª semana do Tempo Comum –  3ª semana do Saltério 
Liturgia: Eclo 1,1-10; Sl 92(93); Mc 9,14-29 20 FEVEREIRO

segunda-feira

Santo: Bem-aventurados Francisco Marto (1908-1919) e Jacinta Marto 
(1910-1920), videntes de Fátima, Portugal, e primos da Ir. Lúcia de Jesus. Após 
as visões, Francisco escolheu rezar na solidão para consolar Jesus pelos pecados 
do  mundo e Jacinta optou pelo caminho da penitência e sacrifício  pela conver-
são dos pecadores. Ambos praticavam mortificações.

Espiritualidade: Não esqueçamos que apoiar-se nos homens, é apoiar-se em 
um caniço que se dobra e nos deixa cair. (Vie, p. 303)

Há 200 anos...: A cidade de Saint-Etienne determinou de maneira definiti-
va a construção de um estabelecimento de surdos-mudos, no interesse de sua 
numerosa população. Eis que nos pede oficialmente alguns Irmãos de nossa 
Instituição habilitados a dirigir aquela obra. Desejoso de colaborar com aqueles 
objetivos de benemerência, venho pedir-lhe, senhor Vice-Presidente, a genti-
leza de solicitar a admissão de dois de nossos Irmãos no estabelecimento dos 
surdos-mudos, em Paris. (Carta 321)

Intenção: Devotos de Nossa Senhora de Fátima. O povo Português. 
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Santo: Pedro Damião, monge, bispo, doutor da Igreja, Itália (1007-1072), me-
mória. Formado em direito e teologia, dedicou-se à vida monástica, ajudando os 
mosteiros a voltarem à austeridade original. Ajudou a combater heresias e prá-
ticas abusivas nas igrejas, como a simonia. Escreveu o Ofício da Beata Virgem. 

Espiritualidade: Por que duvidar do futuro da congregação e acreditar que 
está perdida porque lhe apraz a Deus retirar o instrumento do que se serve para 
conduzi-la? (Vie, p. 32)

Há 200 anos...: Enquanto isso, continuo a recomendar à sua benevolência o 
processo relativo à nossa autorização que continuamos solicitando. Espero que 
ao chegar a ocasião, o senhor apoiará de bom grado meus pedidos e me ajudará 
com seu valioso crédito. (Carta 321)

Lembrete: Aniversário do Ir. Ernesto Sánchez Barba, Conselheiro-Geral, nas-
cido em Guadalajara, México (1961). 

Intenção: Intenções do Ir. Ernesto Sánchez.

7ª semana do Tempo Comum –  3ª semana do Saltério 
Liturgia: Eclo 2,1-13; Sl 36(37); Mc 9,30-37 21 FEVEREIRO

terça-feira

Festa da Cátedra de São Pedro, Apóstolo. Dia em que  os romanos faziam me-
mória de seus mortos e comiam junto às suas sepulturas, ao redor da “cátedra”. 
A partir do século IV, os cristãos começaram a celebrar essa data para honrar 
a cátedra de Pedro, chefe da Igreja de Roma: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra 
edificarei a minha Igreja” (Mt 16,18). 

Espiritualidade: Mesmo que todos os homens estejam contra nós, não temos 
nada a temer se Deus está conosco. (Vie, p. 300)

Ofício festivo próprio
Liturgia: 1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19 22 FEVEREIRO

quarta-feira
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Há 200 anos...: Foi com prazer que acolhemos a proposta que o senhor nos 
está fazendo de mandarmos dois Irmãos para dirigir a escola de surdos-mudos 
de sua cidade. Entra perfeitamente nos planos de nossa instituição que se dedica 
inteiramente à educação dos meninos seja qual for a condição em que se encon-
tram. (Carta 323)

Intenção: Suplicamos as bênçãos de Deus para as atividades da semana. 

7ª semana do Tempo Comum –  3ª semana do Saltério 
Liturgia: Eclo 5,1-10; Sl 1; Mc 9,41-5023 FEVEREIRO

quinta-feira

Santo: Policarpo, bispo, mártir, Turquia (†155), memória. Discípulo do evan-
gelista João, foi bispo de Esmirna, uma das Igrejas citadas no Apocalipse (2,8-
11). De seus escritos restou apenas a Carta de Policarpo aos Filipenses, um dos 
registros mais antigos sobre uma comunidade cristã.

Espiritualidade: Nunca subo ao altar sem rezar por você. Meu caro filho, Deus 
há de lhe conceder a perseverança da qual depende sua santificação. Se você a 
pedir pela intercessão de Maria, tenho certeza de que a obterá. Ande todos os 
dias de sua vida na santa presença de Deus. Que a sua santa vontade seja o mó-
vel de todos os seus atos! (Carta 244)

Aniversário: 1942 – Morte do Irmão Diógenes Henri Decuwe, aos 82 anos, em 
Saint-Genis-Laval, França, 6º Superior-Geral, de 1920 a 1942.

Há 200 anos...: Causou-me grande prazer sua cartinha, Irmão. Dou a licença 
de que o Irmão Diretor compre para você um canivete e uma pasta. Você não 
pode duvidar de meu carinho para com você. (Carta 244)

Intenção: Superiores-Gerais falecidos. Feliz início das atividades escolares e so-
ciais.
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Santo: Sérgio, mártir, Turquia (†305). O relato de seu martírio foi conservado 
em um escrito da época do imperador Diocleciano. Ao se negar a prestar culto 
em honra a Júpiter, proclamando a todos que somente Jesus Cristo era digno de 
todo louvor e adoração, ele e outros cristãos foram decapitados pela autoridade 
local.

Espiritualidade: Já que Deus quer que eu abrace esta vocação, ele me dará a inteli-
gência e tudo o que me for necessário para realizar meus estudos. (Vie, p. 296)

Há 200 anos...: Aprovo perfeitamente todas as viagens do bom Irmão Cas-
sien. Que Deus lhe conceda a coragem e a saúde de que necessita para levar a 
cabo tão boa obra. (Carta 174)

Intenção: Animadores Vocacionais e Animadores da PJM.

7ª semana do Tempo Comum –  3ª semana do Saltério 
Liturgia: Eclo 6,5-17; Sl 118(119); Mc 10,1-12 24 FEVEREIRO

sexta-feira

Santo: Valburga, monja, Inglaterra/Alemanha (710-779). Enviada à Alemanha 
para fundar mosteiros e escolas entre populações recém-convertidas.  Dois 
milagres ficaram famosos em sua vida: um, o da luz sobrenatural que envolveu 
a sua cela e  o outro o da cura da filha de um barão. Atribui-se a ela  um fluído 
aromático que ainda hoje brota do altar onde seu corpo foi colocado. O óleo 
opera inumeráveis milagres, mesmo  em nossos dias.

Espiritualidade: Formar o coração de uma criança é desenvolver e fazer cres-
cer suas boas disposições, e enfeitá-los de virtudes. (Vie, p. 541)

Aniversário: 1906 – Cinco Irmãos Maristas são assassinados em Nanchang, China. 

7ª semana do Tempo Comum –  3ª semana do Saltério 
Nossa Senhora no Sábado
Liturgia: Eclo 17,1-13; Sl 102(103); Mc 10,13-1625 FEVEREIRO

sábado
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Há 200 anos...: O preparo dado por nossos Irmãos engloba tudo o que a Lei 
prescreve, sob o título de instrução primária. (Carta  324)

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. 
Crianças e jovens que farão a Primeira Eucaristia ou Crisma neste ano. 

8º domingo do Tempo Comum 
8ª semana do Tempo Comum –  4ª semana do Saltério 
Liturgia: Is 49,14-15; Sl 61(62); 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34 26 FEVEREIRO

domingo

Santo: Paula Montal Fornés, religiosa, Espanha (1799-1899). Dedicou-se à 
formação e educação das meninas e jovens. Fundou a Congregação de Filhas de 
Maria, ligada à espiritualidade de São José Calazans. Seu lema: “Salvar a família, 
educar as meninas no santo temor de Deus”.

Espiritualidade: É ensinar bem o catecismo dar sempre o bom exemplo e de-
monstrar-se em toda parte modelo de piedade, de regularidade, de modéstia e 
de caridade. (Vie, p. 109)

Há 200 anos...: Julgamos impossível dar-lhe Irmãos, de imediato. E também 
não seria prudente enviar somente dois para um estabelecimento tão afastado. 
Não seria fácil, num caso desses, proporcionar corretivo a certos abusos nem 
acudir às necessidades que podem sobrevir, tais como doença, incompatibilida-
de etc.. (Carta 96)

Intenção: As religiosas das Escolas Pias e suas colaboradoras. A mortificação dos 
sentidos para melhor percebermos os sinais de Deus presentes na realidade.
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Santo: Leandro, bispo, Espanha (550-600). Arcebispo de Sevilha, irmão mais 
velho dos Santos Isidoro, Fulgêncio e Florentina, foi reconhecido pelo zelo 
apostólico com o título de “apóstolo dos Godos”. Introduziu o Credo Niceno-
-constantinopolitano na celebração eucarística.

Espiritualidade: É preciso respeitar a criança porque não ganhareis sua estima, 
sua confiança e sua afeição senão pelo respeito que lhes temos e pelas boas ma-
neiras com que usaremos a seu respeito. (Vie, p. 283)

Aniversário: 1911 – Chegada dos Irmãos Maristas ao Chile, procedentes de 
Barcelona, Espanha. Em 25 de março iniciam o apostolado em Santa Rosa de 
los Andes, Instituto Chacabuco. Irmão Inácio Etges, Província Marista Sul-
-Amazônia.

Há 200 anos...: Já tomamos as devidas medidas para que dois de nossos Ir-
mãos possam formar-se na arte de um tal ensino, cursando a Escola Real de 
Surdos-Mudos, em Paris. (Carta 323)

Intenção: Doentes de nossas comunidades e famílias. Perseguidos por causa da 
justiça e os promotores da paz.

8ª semana do Tempo Comum –  4ª semana do Saltério 
Liturgia: Eclo 17,20-28; Sl 31(32); Mc 10,17-27 27 FEVEREIRO

segunda-feira
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Santo: Edwiges, leiga, Hungria (1371-1399). Filha de Luís d’Anjou, rei da Hun-
gria e da Polônia. Viúva, tornou-se monja e dedicou-se à caridade. Fundou a Uni-
versidade de Cracóvia, além de hospitais para os pobres. Ganhou fama de prote-
tora dos endividados por ajudar detentos sem recursos para pagar suas dívidas.

Espiritualidade: Ninguém melhor do que eu sabe de minhas preocupações. 
Para enumerá-las, não sei nem por onde começar. Além do mais, o receio de o 
estar incomodando faz com que nem mesmo lhe diga que só as minhas dívidas 
me tomariam todo o tempo. (Carta 3)

Há 200 anos...: Felizes se, chamados a instruir esta porção do rebanho de Jesus 
Cristo que pede com tanto direito a solicitude de pessoas caridosas, nossos Ir-
mãos se tornarem cada vez mais dignos de tão santo trabalho. (Carta 323)

Intenção: Ação de graças pelo bem realizado durante o mês. Feliz início das 
atividades educativas e sociais de algumas províncias.

8ª semana do Tempo Comum –  4ª semana do Saltério
Liturgia: Eclo 35,1-15; Sl 49(50); Mc 10,28-31 28 FEVEREIRO

terça-feira
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M
A

RÇ
O “O Pe. Champagnat 

e os Superiores que o 
sucederam muito se 
empenharam na aprovação 
do Instituto pela Sé 
Apostólica. Em 1858 toda a 
documentação foi entregue 
na Santa Sé, mas somente 
cinco anos depois, no dia 
9 de janeiro de 1863, foi 
assinada a Aprovação do 
Instituto dos Pequenos 
Irmãos de Maria.
“O Ir. Pascal, assistente-geral falecido, foi Irmão com os quatro vo-
tos, repleto do espírito da Congregação, dedicado totalmente ao bem 
dos Irmãos e do Instituto e cheio de zelo pela educação das crianças.”  
(Carta convocatória do 5° Capítulo Geral)

Mês de São José e da Família

”
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4º Capítulo Geral: Saint-Genis-Laval: 1862-1863
Trinta e oito Irmãos capitulares se reuniram em abril de 1862 e em julho 
de 1863 para aprovar temas urgentes, como: o Diretório da Sólida Pieda-
de, a divisão de novas Províncias e a confirmação do Ir. Luís Maria (Lou-
is Marie) como 2º Superior-Geral. Nessa sessão, o Ir. Luís Maria presidiu 
o Capítulo tomando, de modo definitivo, o comando do Instituto. Fato 
notável foi a aprovação do Instituto, concedida pelo Papa Pio IX, em 
janeiro de 1863. 

5° Capítulo Geral: Saint-Genis-Laval: 1867 e 1868
A rápida expansão do Instituto –  em 1867 havia 2.200 Irmãos –  exigiu 
que o Ir. Luís Maria (Louis Marie) convocasse os 40 Irmãos capitulares. 
Na sessão de 1867 foram tratados assuntos administrativos e de animação 
das Províncias. Devido a aproximação do Concílio Vaticano I, preferiu-se 
retardar a reimpressão das Constituições para incluir as mudanças pedidas 
pela Santa Sé.
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Santo: Venerável Irmão Alfano Vaser, religioso Marista, Itália (1873-1943). 
Primeiro Irmão Marista italiano, dedicou a maior parte de sua vida à forma-
ção, em especial como mestre de noviços. Na Primeira Guerra Mundial (1914-
1918), atuou junto aos soldados, como atesta sua carta ao Ir. Teófano: “Procuro 
encorajar nossos soldados com cartas e tento fazer entrar em seus corações e em suas almas as 
motivações religiosas” (1º-10-1917). 

Espiritualidade: Não é possível entreter-se assiduamente com Deus sem 
assumir seu espírito, sem tornar-se semelhante pela imitação das virtudes.  
(Vie, p. 313)

Há 200 anos...: Juntamente com V. Revma. nós nos alegramos pela decisão 
do Conselho Municipal e pelos sacrifícios que ele está disposto a fazer em prol 
da educação da juventude de sua cidade. Que tudo sirva para a maior glória de 
Deus e o fortalecimento de nossa santa religião. (Carta 97)

Lembrete: Início da Campanha da Fraternidade com o tema: “Fraternidade: 
biomas brasileiros e defesa da vida” e lema: “Cultivar e guardar a criação”. 
Aniversário da cidade do Rio de Janeiro (RJ). Primeiro dia do Tríduo pelas Vo-
cações. Início da Quaresma.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. A bênção de Deus e a 
intercessão de São José para as atividades pastorais deste mês. Presença Marista 
em Angola. A vivência da Campanha da Fraternidade.

01 MARÇO

quarta-feira
QUARTA-FEIRA DE CINZAS, Início da Campanha da Fraternidade
Tempo da Quaresma: O tempo da Quaresma vai da Quarta-feira de Cinzas até 
a Missa da Ceia do Senhor, inclusive. É o tempo de preparação à celebração da 
Páscoa. “Tanto na liturgia quanto na catequese litúrgica esclareça-se melhor 
a dupla índole do tempo quaresmal que, principalmente pela lembrança ou 
preparação do Batismo e pela penitência, fazendo os fiéis ouvirem com mais 
frequência a Palavra de Deus e entregarem-se à oração, os dispõe à celebração 
do mistério pascal” (SC, no 109).
Liturgia: Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18 
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Santo: Bem-aventurado Henrique Suso, sacerdote dominicano, Alemanha 
(1295-1366). Discípulo de Mestre Eckhart, foi exilado por causa das disputas 
entre o Papa e o Imperador. Após período de fé incerta e viver uma experiência 
mística, na qual viu um anjo unindo o seu coração ao do Cristo, marcou com 
ferro em brasa o nome de Jesus no lado esquerdo do peito.  Autor de textos 
místicos, sua obra foi amplamente utilizada em toda a Idade Média, em particu-
lar Relógio da sabedoria.

Espiritualidade: A humildade é um perfume que conserva as virtudes. O orgu-
lho é um veneno que as corrompe e as estraga. (Vie, p. 411)

Há 200 anos...: O honroso pedido que nos dirigiu me parece muito interessan-
te e bem vantajoso, porém não nos é possível, por ora, aceitá-lo, porque nossos 
Irmãos que estavam disponíveis foram todos colocados. (Carta 325)

Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Amor a Jesus presen-
te no Santíssimo Sacramento. Vivência da Quaresma.

Tempo da Quaresma –  Quinta-feira depois de cinzas 
Liturgia: Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 9,22-2502 MARÇO

quinta-feira
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Santo: Marino e Astério, leigos, mártires, Palestina (†262). Marino, acusado, 
preferiu confessar sua fé em Jesus Cristo, sendo por isso decapitado. Astério, 
senador romano, que acompanhava a execução, tomou a própria túnica, envol-
veu-lhe o corpo e o carregou para sepultá-lo com dignidade. Por esse motivo, 
foi igualmente executado.

Espiritualidade: O homem não é senão um instrumento, ou mais, ele não é 
nada; é Deus quem tudo faz. (Vie, p. 232)

Aniversário: 1911 – Criação das Províncias do Canadá e dos Estados Unidos. 
1911 – A Província de Saint-Genis-Laval envia cinco Irmãos ao Ceilão, hoje Sri 
Lanka, para auxiliar os Padres Jesuítas no Colégio de Batticaloa, Colombo. 

Há 200 anos...: As condições em que constituímos as escolas são mais ou 
menos as mesmas do que as dos Irmãos das Escolas Cristãs. A única exceção é 
que permitimos aos municípios receberem uma contribuição mensal dos pais 
remediados, para cobrir uma parte dos custos do estabelecimento. (Carta 327)

Lembrete: Primeira sexta-feira do mês. Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Coração de Jesus, ins-
pirai-nos a mansidão e a humildade de coração. Presença Marista no Sri Lanka.

Tempo da Quaresma –  Sexta-feira depois de Cinzas 
1ª sexta-feira do mês 
Liturgia: Is 58,1-9ª; Sl 50(51); Mt 9,14-1503 MARÇO

sexta-feira
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Santo: Casimiro, leigo, Polônia/Lituânia (1458-1483). Jovem príncipe, herdei-
ro da Letônia e Lituânia, praticou as virtudes cristãs de modo exemplar. Tinha 
grande zelo pela propagação da fé, forte devoção à sagrada Eucaristia e a Nossa 
Senhora. Patrono da Polônia e da Lituânia. 

Espiritualidade: Estou até persuadido de que a Divina Providência nos reser-
va ainda outras provações. Contanto, porém, que Deus não me abandone, ouso 
dizer: Bendito seja seu santo Nome! Nada temo. (Carta 4)

Aniversário: 1840 – Quinta-feira de cinzas, Marcelino Champagnat sofre de 
fortes dores nos rins, que não o deixarão até a morte.

Há 200 anos...: Quanto à construção, nossa ideia seria de situar no andar tér-
reo as salas de aula, o refeitório, a cozinha e a sala de visitas. Haveria seis janelas, 
com vidraças, de cada lado do edifício, e o mesmo tanto no primeiro andar, o 
que daria um total de 24. Para cada sala de aula seriam suficientes as dimensões: 
20 pés por 24 ou 22 por 22. (Carta 97)

Lembrete: Primeiro sábado do mês. 

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus.

Nossa Senhora no Sábado
Tempo da Quaresma  –  Sábado depois de Cinzas 
Liturgia: Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-3204 MARÇO

sábado
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Santo: João José da Cruz, religioso, franciscano, Itália (1654-1734). Procurou 
encarnar em si o exemplo de vida evangélica de São Francisco de Assis. Tor-
nou-se famoso entre o povo e por sua humildade foi venerado, ainda em vida, 
por causa de sua dedicação aos pobres e doentes.

Espiritualidade: Os verdadeiros Pequenos Irmãos de Maria aplicam-se a imi-
tar sua divina Mãe, a assumir seu espírito; por isso, se conservam na simplicida-
de e na modéstia, utilizam, falando e escrevendo, as mais simples expressões. 
(Vie, p. 410)

Há 200 anos...: Recebemos a honrosa carta que nos dirigiu e na qual me comu-
nica a boa vontade de seu Conselho Municipal e a intenção de confiar a nossos 
Irmãos a educação cristã e religiosa dos meninos de seu interessante município. 
(Carta 327)

Intenção: Os que vivem a espiritualidade fransciscana. Santificação do Dia do 
Senhor. A vivência da Campanha da Fraternidade: “Fraternidade: biomas bra-
sileiros e defesa da vida”. Lema: “Cultivar e guardar a Criação”.

05 MARÇO

domingo 1º DOMINGO DA QUARESMA – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 2,7-9; 3,1-7; Sl 50(51); Rm 5,12-19;  Mt 4,1-11 

Santo: Rosa de Viterbo, leiga, Itália (1235-1252). Pregou contra os Cátaros, 
aliados do imperador Frederico II da França na luta contra o Papa, e tomou 
posição em defesa do Pontífice na luta entre Guelfos e Gibelinos. Membro da 
Ordem Terceira de São Francisco de Assis morreu com apenas 23 anos. Sua 
mensagem continua atual: conversão, mudança de vida, fidelidade ao Evange-
lho e à Igreja, amor à paz.

Espiritualidade: O próprio da modéstia é de não aparecer. Aquele que possui 
esta virtude vive silencioso na comunidade; é simples em sua aparência, nas 
atitudes, nas palavras e em tudo que faz. (Vie, p. 413)

1ª semana da Quaresma –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25,31-4606 MARÇO

segunda-feira
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Santo: Perpétua e Felicidade, mártires, Cartago (†203). Perpétua, senhora da 
nobreza romana, e Felicidade, sua escrava, confessaram juntas a verdade de 
Cristo e foram martirizadas. Seus nomes foram incluídos na liturgia da Igreja. 

Espiritualidade: Os Irmãos humildes são um tesouro para a congregação e 
uma fonte de bênçãos para as casas que têm a felicidade de tê-los. (Vie,  p. 413)

Aniversário: 1851 – Morre em Ampuis, Rhone, França, o Ir. Antoine Couturier, 
quarto membro do Instituto. 1926 – Morre em Gugliasco, Itália, aos 83 anos, o 
Ir. Stratonique Antoine Usclard, 5º Superior-Geral, no período de 1907 a 1920. 

Há 200 anos...: Recebi nestes dias os três exemplares da Règle junto com a carta. 
Dizer-lhe ainda hoje em que pé estão as tentativas para conseguir a autorização, 
acho muito difícil. Positivamente não há nenhuma razão contra, a não ser uma 
estagnação acabrunhadora nas gavetas das secretarias. (Carta 175)

Lembrete: Aniversário do Ir. Joaquim Sperandio, Superior Provincial do Brasil 
Centro-Sul, nascido em 7 de março de 1949, em Rio do Sul (SC). 

Intenção: Ir. Joaquim e a Província Marista Brasil Centro-Sul. 

1ª semana da Quaresma –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15 07 MARÇO

terça-feira

1ª semana da Quaresma –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25,31-46

Há 200 anos...: Recebi com grande alegria sua carta. Está muito bem escrita. 
Caro amigo, estou vendo que você caprichou mesmo. Sua vontade de vir passar 
o verão na casa mãe me agrada bastante. (Carta 36)

Lembrete: Missa pelos falecidos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos 
alunos, colaboradores e benfeitores (cf. C 55.5). Oração pela vitalidade do Ca-
risma legado por São Marcelino. Bicentenário do Instituto: Ano La Valla.

Intenção: Membros da Grande Família Marista. Diretores e vices dos nossos 
estabelecimentos educativos e sociais.
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Santo: João de Deus, religioso, Irmão Hospitaleiro, Portugal (1495-1550). 
Fundou, em Granada, Espanha, a Ordem dos Hospitaleiros, dedicada ao cui-
dado dos sofredores. Chegou a instalar mais de oitenta hospitais para tratar de 
pessoas com transtornos mentais e de doentes terminais. Patrono dos hospi-
tais. 

Espiritualidade: Deus convocou homens sem virtude, sem talento, despro-
vidos de recursos humanos; ele quis servir-se da miséria até para formar esta 
congregação. (Vie, p. 408)

Aniversário: 1891 – O Ir. Marie-Candide e cinco outros Irmãos viajam para a 
China, a pedido dos Padres Lazaristas, para abrir uma missão em Pequim. 

Há 200 anos...: Seja como for, prezado Dominique, mantenha-se sempre na 
disposição necessária de não querer senão o que Deus dispuser por intermédio 
de seus superiores. Você me tem amor; de minha parte, posso garantir que lhe 
retribuo com outro tanto. (Carta 36)

Lembrete: Dia Internacional da Mulher. 

Intenção: Preservação dos direitos das mulheres e respeito de sua dignidade. 
Nossas mães. Proteção de São José sobre os trabalhadores. 

08 MARÇO

quarta-feira 1ª semana da Quaresma – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc 11,29-32 
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Santo: Gregório de Nissa, bispo, Turquia (século IV). Estudou filosofia 
e teologia em Atenas, Grécia, irmão dos Santos Pedro, Basílio e Macrina, 
depois de viúvo, dedicou sua vida ao ensino cristão. Escolhido bispo de Nissa 
participou dos concílios de Antioquia e Constantinopla. Francisca Romana, 
leiga e religiosa, Roma (1384-1440). Ainda como esposa, mãe de três filhos, 
fez de sua casa asilo, hospital e albergue. Após a morte do marido, fundou as 
Oblatas Olivetanas para servir em hospitais. Por sua atividade em favor dos 
pobres, foi chamada “Mãe de Roma”. 

Espiritualidade: Ser piedoso, relacionar-se seguidamente com Deus pela ora-
ção, frequentar os sacramentos com fruto, e não ser humilde é coisa impossível! 
(Vie, p. 412)

Aniversário: 1957 – Início da obra Marista na Bolívia, pela Província de Bética, 
Espanha. 1985 – Fundação Marista no Haiti, Caribe. 

Há 200 anos...:  Desejo ardentemente que você se forme bem, mas sem querer 
senão aquilo que Deus quer. Em tudo o que nos puder magoar, digamos sem-
pre: que se cumpra a santa vontade de Deus! (Carta 36)

Intenção: Pelas obras Maristas na Bolívia e Haiti.

1ª semana da Quaresma –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Est  4,17; Sl 137(138); Mt 7,7-1209 MARÇO

quinta-feira
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Santo: João Ogilvie, sacerdote jesuíta, mártir, Escócia (1579-1615). Educado 
na Doutrina Calvinista, iniciou uma crise espiritual, que terminou após sua 
conversão ao Catolicismo. Entrou na Companhia de Jesus e atuou na Escócia 
protestante de modo clandestino, até ser preso, condenado e martirizado.

Espiritualidade: O pensamento da morte e da Paixão de Jesus Cristo é um 
meio excelente para rechaçar todo pensamento estranho e contrário à santa 
virtude. Outro bom meio para adquirir as virtudes religiosas, como você bem 
sabe, caro amigo, é a prática da santa presença de Deus, recomendada por todos 
os mestres da vida espiritual. (Carta 247)

Aniversário: 1908 – Decreto da Sagrada Congregação, criando nove Provín-
cias no Instituto Marista, entre elas Brasil Central, Brasil Setentrional e Brasil 
Meridional, que conservaram os nomes dos Distritos. 1983 – Partida dos pri-
meiros Irmãos da Nigéria para fundar uma comunidade Marista em Gana, 
África. 1987 – Fundação da segunda casa dos Padres Maristas no Brasil, Palmas 
de Monte Alto  (BA).

Há 200 anos...: Rogamos-lhe que não nos acuse de inconsequentes em nosso 
proceder... Temos enviado vários prospectos; nunca, porém, os consideramos 
como promessa de envio de Irmãos. E como teria havido promessa, se nem 
sequer houve pedido? (Carta 98)

Intenção: Conselhos Provinciais. Presença Marista em Gana.

10 MARÇO

sexta-feira 1ª semana da Quaresma –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 18,21-28; Sl 129(130); Mt 5,20-26
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Santo: Eulógio, sacerdote, mártir, Espanha (†859). Formado na Universidade 
de Córdoba, aí atuou como professor. Por sua defesa da fé cristã foi condenado 
pelos Árabes, que dominavam então a Península Ibérica. Entre suas obras está 
a História dos mártires da Espanha.

Espiritualidade: Não esqueçam que a primeira lição que vocês devem dar a 
seus alunos e a todos os cristãos, é o bom exemplo: sejam, pois, para todos, mo-
delos de piedade e de virtude. (Vie, p. 94)

Aniversário: 1836 – Decreto da Sagrada Congregação para os Religiosos com 
a aprovação do ramo dos Padres da Sociedade de Maria, Roma. 1891 – Primeira 
fundação Marista em Máscara, Argélia, pela Província de Aubenas, França; no 
dia 31 abrem uma escola em Setif. 2001 – Beatificação de Francisco Castelló 
Aléu, ex-aluno Marista espanhol, assassinado aos 22 anos de idade, no dia 29 de 
setembro de 1936, em Lérida, Espanha.

Há 200 anos...: Eu estava com muita pressa de voltar para a casa mãe, onde 
minha presença estava sendo necessária naquele momento. Por isso, não tive 
o prazer e a honra de lhe apresentar meus respeitos e testemunhar-lhe toda a 
dedicação com que tenho a honra de me subscrever. (Carta 99)

Intenção: Frutos da semente do carisma Marista lançado na Argélia e ação de 
graças pelo testemunho e vida doada do Ir. Henri Vergès.  

1ª semana da Quaresma – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Dt 26,16-19; Sl 118(119); Mt 5,43-4811 MARÇO

sábado
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Santo: Luís Orione, sacerdote, Itália (1872-1940). Fundou a Pequena Obra da 
Divina Providência, o Cottolengo, os Orionitas, além de diversas congregações 
masculinas e femininas, para atendimento dos pobres, admitindo inclusive reli-
giosos cegos. Instituiu as primeiras colônias agrícolas com escola.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Rutilio Grande (1977). Sacer-
dote jesuíta, trabalhou com Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Foi assassi-
nado conjuntamente com Miguel Solorzano  e o jovem Nelson Rutilio Lemos 
, enquanto se dirigia para celebrar uma missa em uma capela, em El Salvador.

Espiritualidade: Não há maiores defeitos que prejudiquem tanto as obras de 
Deus e que sejam mais próprios para que fracassem quanto a vaidade, a fé em 
seus pequenos talentos e a confiança em si mesmos. (Vie, p. 297)

Aniversário: 1808 – Nascimento de Gabriel Rivat (Irmão Francisco), na aldeia 
de Maisonnette, La Valla, França.

Há 200 anos...: Por outra, poderia considerar-me feliz nas minhas condições, 
tendo pouco que fazer e estando de muito boa saúde. Esta Quaresma vai passar 
sem que me dê conta. O que me incomoda, e é mais que suficiente para envene-
nar tudo, é a estagnação acabrunhadora em que se acham as coisas que acompa-
nho. Mais uma vez: Que Deus seja bendito! (Carta 176)

Lembrete: Dia do(a) Bibliotecário(a). 

Intenção: Irmãos, Formandos, Leigas e Leigos de Champagnat. Bibliotecá-
rios(as). Descendentes da família Rivat.  

12 MARÇO

domingo 2º DOMINGO DA QUARESMA – 2ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 12,1-4; Sl 32(33); 2Tm 1,8b-10;  Mt 17,1-9 
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Santo: Rodrigo e Salomão, sacerdote e leigo, Espanha (†857). Rodrigo denun-
ciado por seu irmão mulçumano, foi preso e acusado de apostasia. No cárcere 
conheceu Salomão, também encarcerado por causa da fé cristã. Ambos foram 
decapitados em Córdova, Espanha. Ambos deram testemunho de Cristo com 
as virtudes Cristãs.

Testemunhos de vida cristã na América Latina: José Antonio Echeverría 
(1957). Estudante, militante da Ação Católica, mártir das lutas de libertação do 
povo cubano contra a ditadura de Batista. Marianela Garcia (1983). Advogada 
dos pobres, fundadora da Comissão de Direitos Humanos, mártir da justiça em 
El Salvador.

Espiritualidade: Os Irmãos devem ser para seus alunos modelos de piedade e 
de virtude, de maneira a levá-los a Deus muito mais por seus exemplos do que 
por suas palavras. (Vie, p. 135)

Há 200 anos...: O Irmão Marie Jubin vai aprender a lidar com surdos-mudos e 
continua aprendendo litografia. (Carta 177)

Lembrete: 4º aniversário da eleição do Papa Francisco.

Intenção: O Papa Francisco. Bispos de nossas dioceses. Párocos, conselhos 
paroquiais e ministros leigos das comunidades eclesiais.

2ª semana da Quaresma –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38 13 MARÇO

segunda-feira
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Santo: Matilde, leiga, Alemanha (895-968). Filha de reis, foi coroada rainha 
da Alemanha. Viúva, precisou controlar a ambição ao trono de um dos filhos, 
o mais novo. Os filhos se voltaram contra a mãe, alegando que ela esbanjava os 
bens da coroa, com a Igreja e os pobres. Tiraram toda a sua fortuna e ordenaram 
que deixasse a corte, exilando-a. Ficou conhecida por sua piedade e caridade.

Espiritualidade: Não me lembro de ter feito voluntariamente mal a alguém, 
mas se isso me aconteceu, eu lhe peço sinceramente perdão. (Vie, p. 230)

Há 200 anos...: Caríssimos Irmãos, estejamos sempre preparados e vivamos 
de tal sorte que jamais a morte nos pegue de surpresa. Como é feliz, como é 
ajuizado, aquele que procura manter-se agora, como desejaria que Deus o en-
contrasse, na hora derradeira! (Carta 328)

Intenção: Vivência da mística, da vida fraterna e missão em comemoração do 
Ano La Valla. 

14 MARÇO

terça-feira 2ª semana da Quaresma –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 1,10.16-20; Sl 49(50); Mt 23,1-12

Santo: Clemente Maria Hofbauer, sacerdote redentorista, Checoslováquia 
(1751-1820). Ingressando na Congregação dos Redentoristas, como sacerdote 
foi enviado a Varsóvia, Polônia, onde fundou um asilo e uma escola para as 
crianças pobres. Expulso por questões políticas foi para Viena, Áustria, onde 
ajudou a manter a unidade da Igreja e a revitalizar a fé cristã.

Espiritualidade: Que milagre, não é, por exemplo, que Deus se tenha servido 
de semelhantes homens para começar esta obra! (Vie, p. 408)

2ª semana da Quaresma –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-2815 MARÇO

quarta-feira
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Santo: Luísa de Marillac, leiga e religiosa Vicentina, França (1591-1660). Após 
a morte do marido encontrou-se com São Vicente de Paulo e fundou a Congre-
gação das Filhas da Caridade (Vicentinas), dedicada aos doentes, aos pobres e 
aos rejeitados. Patrona dos(as) Assistentes Sociais.

Espiritualidade: Meus caros Irmãos, todos os dias no santo altar, eu rogo a 
nosso divino Mestre derramar sobre vocês suas graças e suas bênçãos mais 
generosas. (Vie, p. 442)

Aniversário: 1990 – A Congregação para as Causas dos Santos reconhece a 
validade do processo diocesano de Burgos, Espanha, relativo ao Ir. Bernardo, 
martirizado em 1934.

Há 200 anos...: Adeus, meus caros Irmãos, trago-os todos com muito carinho 
no meu coração. Não peço suas orações, elas são dívida de vocês para comigo. 
(Carta 179)

Lembrete: Início do tríduo em preparação à solenidade de São José. 

Intenção: Proteção de São José sobre as Obras Maristas.

2ª semana da Quaresma – 2ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 17,5-10; Sl 1; Lc 16,19-3116 MARÇO

quinta-feira

Há 200 anos...: Embora esteja há muito tempo aqui em Paris, ficaria conten-
tíssimo se pudesse ir celebrar a Festa da Páscoa em L'Hermitage. Deus nada 
recusa à oração fervorosa e perseverante.  (Carta 179)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e 
amigos em vida.

Intenção: As Filhas da Caridade. Os assistentes sociais e Conselheiros Tutela-
res. Proteção de São José sobre as Obras Maristas.

2ª semana da Quaresma –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-28
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Santo: Patrício, bispo, Irlanda (390-461). Quando jovem foi raptado por pira-
tas. Após a fuga, entregou-se a Deus, voltando à Irlanda como evangelizador. 
Diz-se que utilizava o trevo de três folhas para explicar a Trindade, daí seu sim-
bolismo na cultura Irlandesa. Patrono da Irlanda.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Alexandre Vannucchi (1973). 
Jovem líder estudantil e militante cristão, nascido em Sorocaba (SP), morreu 
por causa da luta em favor da democracia.

Espiritualidade: Que a união e a caridade, de que fala o discípulo amado, rei-
nem sempre entre vós. Aqueles que devem obedecer, desempenhem este dever 
com humildade, e aqueles que devem mandar o façam com doçura. (Vie, p. 437)

Aniversário: 1984 – Morre em Mont-Saint-Guibert, Bélgica, aos 83 anos, Ir. 
Charles Raphaël Jean Ergen, 8º Superior-Geral no período de 1958 a 1967.

Há 200 anos...: Meu Deus, que vagareza, que demora enorme!... Como custa 
andar correndo de uma repartição para outra. Ainda não é tempo de eu me ocu-
par com isso. Só a Deus seja dada toda a glória! (Carta 175)

Lembrete: Segundo dia do tríduo em preparação à solenidade de São José. 

Intenção: Proteção de São José sobre as Obras Maristas. Os desempregados. 

17 MARÇO

sexta-feira 2ª semana da Quaresma –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104(105); Mt 21,33-43.45-46
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Santo: Cirilo de Jerusalém, bispo, doutor da Igreja, Jerusalém (315-386). Ca-
tequista e educador da fé, buscou preparar os cristãos para a compreensão dos 
mistérios da graça de Deus. Escreveu “Catequeses”, em que expõe a doutrina 
da fé e os ensinamentos da Sagrada Escritura. Leonardo Murialdo, sacerdote, 
Itália (1828-1890). Criou, para os mais pobres, a primeira Casa-Família, com fi-
nalidade educativa. Pioneiro do movimento operário, fundou a União Operária 
Católica. Todas as obras por ele fundadas foram levadas adiante pela Congrega-
ção de São José, Josefinos.

Espiritualidade: Não estarei tranquilo enquanto não tivermos aposentos con-
venientes para receber aqui esses bons Irmãos que esgotaram suas forças e seu 
empenho trabalhando para a santificação dos alunos. (Vie, p. 440) 

Aniversário: 1978 – Fundação Marista nas Ilhas de Tonga, Polinésia. Os Irmãos 
permaneceram no país até 2005. 

Há 200 anos...: Como você está vendo, continuo em Paris, falando ora com 
uns ora com outros, e mesmo assim minhas andanças fazem adiantar pouco 
nossa grande tarefa. Todos aqueles que em Paris têm interesse em nosso êxito, 
me dizem que é preciso ter paciência. (Carta 181)

Lembrete: Terceiro dia do tríduo em preparação à solenidade de São José. 

Intenção: Proteção de São José sobre as Obras Maristas. Os missionários Ad 
Gentes e voluntariado internacional.

2ª semana da Quaresma –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103); Lc 15,1-3.11-3218 MARÇO

sábado
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Santo: São José é citado nos evangelhos de Mateus e Lucas. Coube a ele zelar 
pela vida da família, escondendo-a no Egito, durante a perseguição de Herodes 
e, depois, sustentando-a no vilarejo de Nazaré. Foi constituído Padroeiro da 
Igreja Universal. Champagnat o quis como Patrono do Instituto Marista.

Espiritualidade: A caridade fraterna é o primeiro sustentáculo exterior dos Ir-
mãos e um dos meios mais próprios para mantê-los no espírito de sua vocação, 
prevenir os abusos e afastar do Instituto tudo que poderia comprometê-los. 
(Vie, p. 496) 

Aniversário: 1534 – Nascimento do Bem-Aventurado José de Anchieta, na ilha 
de Tenerife, arquipélago das Canárias. 1908 – Chegada dos primeiros Irmãos 
a Basutolândia, atual Lesoto, África, sucedendo aos Padres Oblatos de Maria 
Imaculada. Permaneceram no país até 1937. 1993 – Criação do Secretariado 
Interprovincial Marista (Simar), pelo Colegiado dos Provinciais, hoje União 
Marista do Brasil (UMBRASIL), criada em 2005.

Há 200 anos...:  Quem poderia depois de Maria expressar melhor tudo o que 
estamos sentindo? Não é o grande São José, aquele homem seráfico?! (Carta 238)

Lembrete: Solenidade de São José. 

Intenção: Louvor a São José, patrono do Instituto Marista. A UMBRASIL, 
membros e missão.

19 MARÇO

domingo 3º DOMINGO DA QUARESMA –  3ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 17,3-7; Sl 94(95); Rm 5,1-2.5-8; Jo 4,5-42 
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Santo: João de Parma, sacerdote franciscano, Itália (1209-1289). Atuou como 
professor nas universidades de Paris e Bologna. Eleito ministro geral dos Fran-
ciscanos, procurou restabelecer a unidade, visitando todas as comunidades. Foi 
substituído na direção por São Boaventura.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Menche Ruiz (1995). Cate-
quista, profeta e poeta popular, missionário das Comunidades Eclesiais de Base 
de El Salvador.

Espiritualidade: Quanta coisa temos recebido na Sociedade de Maria! Sem 
perder de vista o passado, vejamos se já não recebemos o cêntuplo que nos 
é prometido. Portanto, de que sentimentos de gratidão deveremos nós andar 
repassados! Quem poderia depois de Maria expressar melhor tudo o que estamos sentindo? 
Não é o grande São José, aquele homem seráfico?! Persuadidos desta verdade, aqui na 
casa mãe, no fim da santa Missa, rezamos durante nove dias as Ladainhas de 
São José, depois do canto do Salmo "Laudate Dominum". (Carta 238)

Aniversário: 1924 – Exumação e deposição, na capela de L’Hermitage, França, dos 
restos mortais do Venerável Irmão Francisco (Gabriel Rivat), 1º Superior-Geral.

Há 200 anos...: Vou mandar o Irmão Marie Jubin para a École Mutuelle dos 
surdos-mudos. Tenho a intenção de ir lá pessoalmente quando puder. É es-
sencial que não percamos tempo. Mil recomendações a todos os caros Irmãos. 
Você bem que está vendo quanto necessito de orações. (Carta 176)

Intenção: A vivência da celebração dominical e as comunidades eclesiais que 
frequentamos.

3ª semana da Quaresma – 3ª semana do Saltério
SÃO JOSÉ
Ofício solene próprio
Liturgia: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88(89); Rm 
4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a 20 MARÇO

segunda-feira
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Santo: Nicolau de Flue, leigo e eremita, Suíça (1417-1487). Em comum acor-
do com sua esposa, com os filhos já criados, retirou-se na solidão, para se dedi-
car exclusivamente a Deus. Não deixou de interferir pacificamente nas dificul-
dades do país, sendo considerado modelo de pacificador e Pai da Pátria.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Carlos Dormiak (1975). Sa-
cerdote salesiano, mártir, assassinado por causa da sua linha libertadora de edu-
cação, na Argentina. Luz Marina Valencia (1987). Religiosa, mártir da justiça 
entre os camponeses do México.

Espiritualidade: Estou sozinho; apesar do que, não desanimo, pois sei quanto 
Deus é poderoso e como suas veredas permanecem ocultas mesmo aos mais 
clarividentes. Muitas vezes Ele atinge o seu objetivo na hora que nos parece 
estar distante. (Carta 4)

Há 200 anos...: Termos nossos Irmãos em La Louvesc nos interessa muito. 
Com que prazer veríamos os nossos junto ao túmulo de São Francisco Régis, 
trabalhando para a glória de Deus e a salvação das almas, sob a direção dos óti-
mos Padres Jesuítas! (Carta 103)

Lembrete: Dia Internacional contra a Discriminação Racial. 

Intenção: Respeito pelo ser humano, independente da raça, opção política, 
religiosa ou classe social.

21 MARÇO

terça-feira 3ª semana da Quaresma – 3ª semana do Saltério
 Liturgia: Dn 3,25.34-43; Sl 24(25); Mt 18,21-35
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Santo: Leia, leiga e monja, Itália (século IV). Tendo ficado viúva, recusou o 
casamento com um alto funcionário romano, para se dedicar ao silêncio e à 
oração. São Gerônimo escreveu: “Quem vai bendizer a bem-aventurada Leia 
como ela merece? Trocou suas ricas vestes por saco, e deixou de comandar ou-
tros, para obedecer a todos”.

Espiritualidade: Em comunidade, aquele que é forte e robusto deve aliviar 
aqueles que são doentes ou de saúde fraca. (Vie, p. 443)

Aniversário: 1840 – O Pe. Champagnat, em seu Testamento, transfere para 
uma sociedade, formada pelos principais Irmãos, os bens imóveis que havia 
adquirido. 1903 – Partem da Província de Aubenas, França, os quatro primeiros 
Irmãos para Belém, Pará, Brasil. 1988 – Traslado dos restos mortais do Ir. Al-
fano para a Capela do Colégio São Leão Magno, Roma. 2002 – A Congregação 
para as Causas dos Santos reconhece a validade do processo diocesano relativo 
ao Ir. Lycarion, martirizado no dia 27 de julho de 1909, em Barcelona, Espanha.

Há 200 anos...: Acabam de me convidar para visitar esta e aquela curiosidade 
de Paris. Não posso aceitar. Nada me dá prazer, nada me agrada, a não ser aqui-
lo que possa contribuir para o êxito do que estou buscando. Bendito seja Deus, 
que seja feita sua santa vontade! (Carta 182)

Lembrete: Dia Internacional da Água. 

Intenção: Respeito ao meio ambiente e preservação da qualidade da água. A 
Província Marista Brasil Centro-Norte. 

3ª semana da Quaresma – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Dt 4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt 5,17-1922 MARÇO

quarta-feira
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Santo: Turíbio Afonso de Mongrovejo, bispo, Espanha/Peru (1538-1606). 
Chocado com a miséria material e espiritual dos autóctones, passou a defendê-los 
contra os colonizadores. Organizou a diocese, realizando vários concílios dioce-
sanos. Entre os que crismou, estão três santos peruanos: Rosa de Lima, Francisco 
Solano e Martinho de Porres. É padroeiro dos bispos da América Latina. 

Espiritualidade: Que Jesus e Maria sejam sempre toda a sua riqueza. Eles co-
nhecem bem o seu nome, e suas necessidades são bem conhecidas por eles. 
Contudo, não deixe de lhes expor sem cessar o de que você precisa, e conte com 
seu poderoso auxílio. (Carta 248)

Aniversário: 1902 – Fundação da Editora FTD Educação, São Paulo, Brasil.

Há 200 anos...: Você está vendo, meu caro amigo, que continuo em Paris, em 
visita ora a um ora a outro, sem saber qual será o término de minhas correrias 
desgastantes. Espero, porém, que com o socorro das orações que se fazem em 
toda parte, conseguirei o objetivo de todas essas andanças. (Carta 238)

Intenção: A FTD Educação e a boa imprensa. Louvor e adoração a Jesus pre-
sente no Sacrário.

23 MARÇO

quinta-feira 3ª semana da Quaresma – 3ª semana do Saltério
Ofício próprio
Liturgia: Jr 7,23-28; Sl 94 (95); Lc 11,14-23
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Santo: Catarina da Suécia, leiga e religiosa, Suécia(1331-1381). Filha de Santa 
Brígida, casou-se, mas logo perdeu o marido. Manteve-se ao lado da mãe, seja 
servindo aos pobres em Roma, seja nas longas peregrinações aos lugares san-
tos. Tornou-se abadessa no mosteiro fundado por sua mãe.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Bem-Aventurado Dom Oscar 
Arnulfo Romero y Gadamez (1980). “São Romero da América”, arcebispo de 
El Salvador, profeta e mártir, assassinado enquanto celebrava a Eucaristia.

Espiritualidade: Tenho pressa em vê-los todos para abraçá-los e lhes dizer 
tudo o que eu sinto de afeição por vocês em Nosso Senhor. (Vie, p. 436)

Há 200 anos...: Procure fazer bem sua meditação, é um ponto importante na 
vida de um religioso. Posso afirmar-lhe que responderei por sua salvação se 
fizer bem sua meditação. (Carta 102)

Intenção: Testemunho alegre e corajoso de nossa fé. Os perseguidos por causa 
do anúncio do Evangelho. 

Santo: Dimas, o bom ladrão (século I). O evangelista Lucas fala do ladrão cruci-
ficado ao lado de Jesus, que reconheceu sua inocência e foi acolhido no seu reino 
(Lc 23,39-43). A tradição conservou seu nome e o incluiu entre os santos.

Espiritualidade: Jesus e Maria sempre serão o apoio sólido de minha confian-
ça. (Carta 6)

3ª semana da Quaresma – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Os 14,2-10; Sl 80(81); Mc 12,28b-34

ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
Ofício solene próprio
Liturgia: Is 7,10-14; 8,10 ; Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 1,26-38

24

25

MARÇO

MARÇO

sexta-feira

sábado
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Santo: Ludgero, monge beneditino, bispo, Holanda (745-809). Impressiona-
do pelo martírio de São Bonifácio, pediu para ser enviado como missionário 
entre os Frísios e Saxões. Fundou o mosteiro, que se tornou depois a cidade de 
Münster, na Alemanha, da qual foi nomeado primeiro bispo.

Espiritualidade: A caridade, que Jesus Cristo chama seu mandamento, deve 
ser uma das principais virtudes dos Irmãos, e devem apegar-se a praticá-la a res-
peito de todo mundo, mas particularmente em relação aos Irmãos e aos alunos. 
(Vie, p. 134)

Há 200 anos...:  Tenha em mente, portanto, meu caro amigo, levá-los ao bem, 
rezar por eles e procurar incutir bem forte o amor de Deus em seus coraçõezi-
nhos. Reze todos os dias, antes de começar a aula, três Ave-Marias. (Carta 102)

Intenção: Os refugiados e suas famílias. A santificação do Dia do Senhor. Cam-
panha da Fraternidade: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”. 
Lema: “Cultivar e guardar a Criação”.

Aniversário: 1841 – Primeira tomada de hábito no Noviciado de Vauban, Fran-
ça, entre os quais Ir. Jacinto (Joseph Chatelet), que foi martirizado nas Ilhas 
Salomão, em 20 de abril de 1847.

Há 200 anos...: Veja também como é importante a sua aula com os peque-
ninos; depende de você formar na religião todos os meninos aos quais está 
ensinando; depende de você que o céu se abra ou se feche para eles. (Carta 102)

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. 
Crianças que irão nascer no dia de hoje. O sangue dos mártires da Oceania seja 
semente nos novos cristãos. A confiança em Maria e o nosso Sim.

26 MARÇO

domingo 4º DOMINGO DA QUARESMA –  4ª semana do Saltério 
Liturgia: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13ª; Sl 22(23); Ef 5,8-14; Jo 9,1-41 



109

Santo: Ruperto (Roberto), bispo, Áustria/Alemanha (†718). Foi evangelizador 
dos bávaros no vale do Danúbio. Declarado fundador e padroeiro da cidade 
de Salzburg, que significa cidade de sal, material abundante na região, aparece 
retratado com um vaso de sal na mão. 

Espiritualidade: Mantenho sempre a firme convicção de que Deus quer esta 
obra, nesta época em que a incredulidade avança espantosamente; porém, tal-
vez queira Ele servir-se de outras pessoas para estabelecê-la. Bendito seja o Seu 
Santo Nome. Quero mais do que nunca cumprir sua Santa Vontade, logo que 
eu consiga conhecê-la. (Carta 4)

Aniversário: 1822 – Admissão, em La Valla, de oito postulantes trazidos por 
um ex-Lassalista, entre os quais estavam Hilarion e João Batista Furet, futuro 
biógrafo do Fundador. 

Há 200 anos...: Apesar de tudo isto, meu caro Irmão, estou perfeitamente per-
suadido de que as coisas só acontecerão na medida em que Deus quiser, nem 
mais nem menos. (Carta 183)

Lembrete: Aniversário do Ir. Inácio Nestor Etges, Superior Provincial da Sul-
-Amazônia, nascido em 27 de março de 1948, em Santa Cruz do Sul (RS).

Intenção: Os catequistas e catequizandos de nossa comunidade eclesial. 

4ª semana da Quaresma – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Is 65,17-21; Sl 29(30); Jo 4,43-5427 MARÇO

segunda-feira
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Santo: Sixto III, papa, Roma (†440). Eleito pontífice em 432, opôs-se energi-
camente ao Nestorianismo e ao Pelagianismo, a ponto de Santo Agostinho lhe 
pedir moderação. Após o Concílio de Éfeso, promoveu a ampliação da Basílica 
de Santa Maria Maior. Gisela, leiga, abadessa, Hungria (985-1065). Foi coroada 
e ungida como primeira rainha cristã dos húngaros e, com ela, seu marido Santo 
Estevão da Hungria se converteu ao Cristianismo por sua influência. Houve 
grande incremento do Cristianismo, que ganhou numerosos templos artistica-
mente ornados. Foi perseguida, teve seus bens confiscados, presa e maltratada.

Espiritualidade: De padre, estou sozinho. Isto me entristece, porém não me 
faz desanimar, pois Aquele que me sustenta se chama Deus Forte. (Carta 6)

Há 200 anos...: Reze e faça seus alunos rezar; você bem sabe quanto Jesus gos-
ta de ser importunado por estas almas inocentes. Minhas andanças na Capital 
são particularmente no interesse delas. (Carta 183)

Intenção: Pessoas em crise e por aquelas que estão em luto por causa da perda 
de algum familiar ou amigo.

28 MARÇO

terça-feira 4ª semana da Quaresma – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 47,1-9: Sl 45(46); Jo 5,1-16
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Santo: Bertoldo do Monte Carmelo, religioso carmelita, França/Palestina 
(†1195). Após os estudos, foi para a Síria e depois estabeleceu-se no Monte 
Carmelo. Ali construiu uma pequena capela perto da gruta de Elias, e com o 
aumento do número de eremitas, reuniu-os em um único mosteiro, vivendo em 
imitação ao profeta Elias. É considerado o fundador da Ordem Carmelita.

Espiritualidade: Somente o religioso que tem os sentimentos e o espírito de 
família, encontra na vida religiosa o cêntuplo de bens e de contentamento pro-
metidos por Jesus Cristo. (Vie, p. 388)

Aniversário: 1825 – Morte do Ir. Jean-Pierre Martinol, primeiro Irmão Marista 
falecido no Instituto, enterrado em Boulieu, França. 1954 – Fundação da pri-
meira missão Marista em Zâmbia, África.

Há 200 anos...: Os jovens que aspiram a ingressar na Congregação devem dar 
fundadas esperanças de que hão de adquirir, durante o noviciado, as virtudes 
exigidas pelo estado religioso, assim como as qualidades requeridas para o tipo 
de trabalho a que se destina cada um. (Carta 55)

Intenção: Presença Marista no Continente Africano. Pais e familiares dos Ir-
mãos, Formandos e Colaboradores.

4ª semana da Quaresma – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Is 49,8-15; Sl 144(145); Jo 5,17-3029 MARÇO

quarta-feira
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Santo: João Clímaco, abade, Palestina (†649). Eremita no monte Sinai se tor-
nou abade dos monges que ali viviam. Estudioso da Escritura teve sua principal 
obra ascética, Escada da perfeição, divulgada no Oriente e no Ocidente.

Espiritualidade: Todos esses contratempos me causam pesar, mas não surpre-
sa. Já esperava e ainda espero por provações mais duras. Seja bendito o Santo 
Nome de Deus! Continuo tendo a firme confiança de que Deus quer esta obra, 
mas, aí de mim! (Carta 7)

Aniversário: 1817 – João Maria Granjon e João Batista Audras vestem o hábito 
primitivo e adotam o nome de Ir. João Maria e Ir. Luís, respectivamente.

Há 200 anos...: Estou passando muito bem em Paris. Encontro-me hospeda-
do no Seminário das Missões Estrangeiras, onde me sinto muito a gosto. Posso 
garantir-lhe: se não soubesse que estaria fazendo alguma falta em L'Hermitage, 
pediria para terminar aqui os meus dias. (Carta 183)

Intenção: Noviços. Pessoas que solicitaram nossas orações. Afiliados ao Insti-
tuto e seus cônjuges. 

30 MARÇO

quinta-feira 4ª semana da Quaresma – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 32,7-14; Sl 105(106); Jo 5,31-47
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Santo: Acácio, bispo, Antioquia (†251). Quando Décio era imperador romano, 
Acácio protagonizou a defesa da fé cristã diante de um tribunal pagão. Diz-se 
que o imperador ficou comovido pela leitura das atas de seu processo e conce-
deu a Acácio plena liberdade no exercício de sua religião.

Espiritualidade: Vossa felicidade e vosso contentamento durarão enquanto 
fordes unidos; enquanto vos amardes.  (Vie, p. 437)

Aniversário: 1842 – União dos Irmãos de Saint-Paul-Trois-Châteaux com os 
Irmãos Maristas. 

Há 200 anos...: Nem quero lhe contar, meu caro, o que passei de frio neste in-
verno. O combustível em Paris é caríssimo: um cidadão comum pode carregar 
em seus ombros madeira no valor de quinze francos. Várias pessoas morreram 
de frio. (Carta 183)

Intenção: Ação de graças pelo proteção e intercessão de São José ao longo deste 
mês. Louvor e agradecimento pelo bem realizado neste mês que finda. 

4ª semana da Quaresma – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: Sb 2,1a.12-22; Sl 33(34); Jo 7,1-2.10.25-3031 MARÇO

sexta-feira
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A
BR

IL “Não, repito-o com 
profunda satisfação: não, 
não se pode estar mais 
satisfeito com tudo o que 
ocorreu durante essas duas 
sessões capitulares, nem 
pedir e desejar mais do que 
conservar e fortalecer entre 
os Irmãos o espírito de 
piedade, a perfeita caridade e 
a fiel observância da Regra.  
(Ir. Luís Maria, no Informe conclusivo  
do Capítulo, em 1876)

“Não podemos concluir esta carta, queridos Irmãos, sem expressar 
a alegria e o consolo que experimentamos ao termos entre nós, em 
bom estado de saúde, o nosso reverendíssimo Irmão Francisco. Sua 
presença foi um forte incentivo para todos nós e, com felicidade, cada 
um de nós pode contemplar sua veneranda pessoa, as virtudes de hu-
mildade, simplicidade e modéstia que caracterizam todo verdadeiro 
irmãozinho de Maria.”  
(Carta do 7º Capítulo Geral, 12-3-1880)

Mês da Alegria Pascal e da  
Canonização do Fundador

”
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6° Capítulo Geral: Saint-Genis-Laval: 1873 e 1876
Na 1ª sessão, em agosto de 1873, foram eleitos novos quadros da admi-
nistração geral. A sessão foi encerrada com a consagração do Instituto do 
Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Imaculado de Maria. Na 2ª sessão, 
em agosto de 1876, foi efetuada a eleição de Assistentes-gerais, agora em 
número de oito. Nesse período, faleceram o Ir. Jean Baptiste, Assistente-
-geral (em 1872) e o Pe. Colin, Superior-Geral dos Padres Maristas (em 
1875), duas “notáveis” figuras da Sociedade de Maria. 

7° Capítulo Geral: Saint-Genis-Laval: 1880
Esse Capítulo foi convocado para nomear o sucessor do Ir. Luís Maria 
(Louis Marie), falecido repentinamente em dezembro de 1879. O Capítulo 
foi instalado com 47 membros, incluídos o Ir. Francisco, 1° Superior-Ge-
ral e o Ir. John, Delegado da Oceania. Depois das cerimônias e o retiro de 
três dias, os Capitulares procederam à eleição do novo Superior-Geral.  A 
eleição recaiu sobre o Ir. Nestor, Assistente da Província de Saint-Paul. É 
o 3º Superior-Geral do Instituto.
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Santo: Hugo de Grenoble, bispo, França (1053-1132). De família de condes, 
foi nomeado por Gregório VII bispo de Grenoble, para levar avante a reforma 
gregoriana. O culto a São Hugo foi autorizado dois anos após sua morte, pelo 
Papa Inocente II, sendo difundido por toda a França e o mundo católico. Repe-
tiu o milagre de Moisés, fez jorrar Água da Rocha. 

Espiritualidade: É a Maria, que do alto da cruz, Jesus confia todos os homens 
na pessoa do discípulo bem-amado, a fim de nos fazer compreender que ela é 
nossa Mãe e que é por ela que ele quer nos conceder suas graças. (Vie, p. 348)

Aniversário: 1939 – Fim da guerra civil na Espanha, quando 172 Irmãos Maris-
tas foram martirizados.

Há 200 anos...: Sem dizer o seu nome, nós estamos começando uma novena 
por você. Ainda hoje, 8 de abril, Festa da Anunciação, vou rezar a Santa Missa 
nesta intenção. Continue a abrir-se sem receio a seu confessor que, não tenho 
dúvidas, é um santo sacerdote. (Carta 249)

Lembrete: Primeiro sábado do mês. 

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus.

01 ABRIL

sábado 4ª semana da Quaresma – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: Jr 11,18-20; Sl 7; Jo 7,40-53

Santo: Francisco de Paula, eremita, Itália (1416-1507). Fundou a Ordem dos 
Mínimos, ou Eremitas de São Francisco de Assis, dedicados à penitência, jejum, 
contemplação e caridade com os mais necessitados. Foi à França assistir ao rei 
Luís XI, gravemente enfermo. Lá morreu aos 91 anos. 

5º DOMINGO DA QUARESMA – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ez 37,12-14; Sl 129(130); Rm 8,8-11; Jo 11,1-45 02 ABRIL

domingo
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Espiritualidade: Pedimos para os Irmãos, em cada lugar onde forem, uma casa 
espaçosa, bem arejada e saudável; salas de aula amplas, de acordo com a capaci-
dade de alunos, um quintal para os Irmãos se distraírem trabalhando; mobília de 
dois mil francos e cem francos anuais para a sua conservação. (Carta 9)

Aniversário: 2005 – Morte do Santo Padre João Paulo II, que governou a Igreja 
de 1978 a 2005. 

Há 200 anos...: Continuamos a receber muitos noviços, vindos de todas as 
regiões. Após a fundação de Saint-Pol, fizemos mais duas, seria melhor dizer: 
arrancaram-nos Irmãos para dois estabelecimentos. (Carta 249)

Intenção: Louvor e exaltação pela presença do Reino na celebração comunitária 
da missa dominical. Campanha da Fraternidade: “Fraternidade: biomas brasilei-
ros e defesa da vida”. Lema: “Cultivar e guardar a Criação”.

Santo: Ricardo de Chichester, bispo, Inglaterra (1197-1253). Tornou-se doutor 
em direito e professor na Universidade de Oxford. Ficou célebre por sua piedade e 
zelo com que administrou a diocese. Tinha vida frugal e excluiu da dieta toda carne 
animal. São Ricardo é festejado, tanto pelos Católicos como pelos Anglicanos, 
sendo venerado como padroeiro dos cavaleiros e dos cocheiros.

Espiritualidade: Mostrai a Deus vossos defeitos, dizei-lhe: “Meu Deus, eis 
diante de vós um homem dissipado, orgulhoso, preguiçoso, sensual, inconstan-
te. Curai-me, ó Jesus, as chagas de minha alma!” (Vie, p. 319)

Aniversário: 1903 – O prefeito de Lyon, França, informa ao Ir. Teofânio que no 
dia 1º de abril o Ministro do Interior da França rejeitou o pedido de autorização 
do Instituto Marista de permanecer no país.

5ª semana da Quaresma – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 22(23); Jo 
8,1-1103 ABRIL

segunda-feira
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Há 200 anos...: Tivemos alguns doentes que, agora, já estão curados ou em 
convalescença. O Irmão Peimen faleceu, há uns oito dias, vítima de varíola. 
Comunique a notícia ao Irmão Jean-Baptiste, para que faça cumprir o que pres-
creve a Regra. (Carta 249)

Lembrete: Missa pelos falecidos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos 
alunos, colaboradores e benfeitores (cf. C 55.5). Primeiro dia do Tríduo pelas 
Vocações. Oração pela vitalidade do Carisma legado por São Marcelino. Bicen-
tenário do Instituto: Ano La Valla.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Pessoas falecidas.

Santo: Isidoro de Sevilha, bispo, doutor da Igreja, Espanha (560-636). Irmão 
dos Santos Leandro, Fulgêncio e Florentina. Buscou manter a nação unida e 
promover a fé cristã. Presidiu o 4º Concílio de Toledo, que valorizou o estudo 
da Escritura e a formação dos sacerdotes e bispos. É considerado o último dos 
Padres da Igreja Latina. 

Testemunho de vida cristã na América Latina e no Mundo: Martin Luther 
King (1968). Mártir dos direitos humanos e da luta contra o racismo, assassina-
do em Memphis, Estados Unidos.

Espiritualidade: Não sejamos demais exigentes; perdoemos alguma coisa à 
fraqueza humana e evitemos, por um zelo que não seria sabedoria, exigir dos 
jovens Irmãos uma perfeição que não é de sua idade. (Vie, p. 451)

Aniversário: 1922 – Aprovação das Constituições pelo Papa Pio XI, após a ade-
quação ao novo Código de Direito Canônico (1917). 

04 ABRIL

terça-feira 5ª semana da Quaresma – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,21-30
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Há 200 anos...: O Irmão Jean-Chrisostôme continua doente, em perigo. Não 
acreditamos que escape com vida. Reze por ele. Eu tenho dó de o ver morrer; e 
quem não tem? (Carta 249)

Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações. 

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas.

Santo: Vicente Ferrer, sacerdote dominicano, Espanha (1350-1419). Doutor em 
filosofia e teologia, foi professor de Sagrada Escritura e distinguiu-se como pre-
gador em vários países da Europa. Trabalhou para resolver a crise das duas sedes 
papais, Roma e Avignon. Patrono dos construtores.

Espiritualidade: Um doente não é um peso para a comunidade, mas um motivo 
de bênção. São mais úteis ao Instituto e prestam mais serviços suportando sua 
doença que se dessem aula. (Vie, p. 440)

Há 200 anos...: Diga também ao caro Irmão Jean-Baptiste que não poderemos 
mandar Irmãos, senão em 1841. Antes não. Não nos é possível, pois já temos 
compromissos demais. (Carta 249)

Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas.

5ª semana da Quaresma – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95; Cânt.: Dn 3,52.53-
54.55.56; Jo 8,31-4205 ABRIL

quarta-feira
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Santo: Marcelino, leigo, mártir, Cartago (†412). Bom pai de família, cristão 
exemplar, amigo de Santo Agostinho, foi definido por este, como homem no-
tável, estimado por todos e pela religiosidade. Foi martirizado por causa de sua 
posição contrária ao Donatismo.

Espiritualidade: Assim, pois, vamos fazer súplicas, orações, votos e ações de 
graças por todas as pessoas: pelos reis e por todos os constituídos em dignidade, 
para que tenhamos vida tranquila na piedade e em toda pureza de costumes. É 
isto que agrada a Deus; Ele quer que todos os homens sejam salvos. (Carta 10)

Aniversário: 1872 – Abertura da primeira Escola Marista em Sydney, Austrália.

Há 200 anos...: Na esperança de ser atendido favoravelmente, queira aceitar 
os protestos de respeito e consideração com que tenho a honra de ser, Senhor 
Ministro, seu servo humilde e muito obediente. (Carta 184)

Intenção: Louvor e adoração de Jesus presente na Hóstia Consagrada.

06 ABRIL

quinta-feira 5ª semana da Quaresma – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Gn 17,3-9; Sl 104(105); Jo 8,51-59 

Santo: João Batista de La Salle, sacerdote, França (1651-1719). Fundou o 
Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, Lassalistas, para a educação e for-
mação cristã das crianças e dos jovens, o primeiro instituto religioso formado 
unicamente por religiosos Irmãos. Champagnat se inspirou em sua pedagogia. 
Patrono dos Educadores Católicos. 

Espiritualidade: Dizei a seus Irmãos que eu os amo como meus filhos, que 
penso seguidamente neles, que rezo sem cessar por eles. (Vie, p. 436)

07 ABRIL

sexta-feira 1ª Sexta-feira do mês
5ª semana da Quaresma – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Jr 20,10-13; Sl 17(18); Jo 10,31-42
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Aniversário: 1994 – Início do genocídio em Ruanda, África, durante o qual fo-
ram assassinados os Irmãos Canisius, Étienne Rwesa, Fabien, Gaspard, Joseph 
e Chris Mannion, Conselheiro-Geral.

Há 200 anos...: Aceite os sentimentos respeitosos com que, senhor Padre e 
venerando Superior, tenho a honra de ser o servo mui dedicado. (Carta 106)

Lembrete: Primeira sexta-feira do mês.

Intenção: Coração de Jesus, inspirai-nos a mansidão e a humildade de coração.

Santo: Júlia Billiard, religiosa, França/Bélgica (1751-1816). Paraplégica aos 13 
anos decidiu dedicar-se à educação dos pobres. Fundou a Congregação das Irmãs 
de Nossa Senhora de Namur. Ao lado dos pensionatos pagos, criava escolas para 
os pobres. Acreditava na educação, como caminho de plenitude de vida.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Carlos Armando Bustos 
(1977). Sacerdote capuchinho, sequestrado, torturado e morto nos porões das 
instalações do exército, em Campo de Maio, Buenos Aires, Argentina. 

Espiritualidade: Sabemos que o Deus de bondade dispõe com sabedoria os ca-
nais de distribuição de suas benesses; nós bem que experimentamos seus efeitos 
salutares! (Carta 12)

Há 200 anos...: Sua carta, meu caríssimo amigo, desperta particularmente minha 
compaixão. Desde que a recebi, não mais subo ao Santo Altar sem recomendá-lo 
Àquele no qual ninguém põe em vão a esperança, Aquele que pode fazer com que 
superemos os maiores obstáculos. (Carta 249)

Lembrete: Dia Mundial de Combate ao Câncer. 

Intenção: Irmãos, Formandos, Leigas, Leigos de Champagnat. 

5ª semana da Quaresma – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Ez 37,21-28; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13; Jo 11,45-5608 ABRIL

sábado
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Os ritos especiais da Semana Santa, isto é, a bênção e procissão dos ramos, a 
trasladação do Santíssimo Sacramento depois da Missa da Ceia do Senhor, a 
ação litúrgica da Sexta-feira da Paixão do Senhor e a Vigília Pascal, podem cele-
brar-se em todas as igrejas e oratórios. Mas convém que, nas igrejas que não são 
paroquiais e nos oratórios, sejam somente celebrados se puderem ser realizados 
dignamente, isto é, com número conveniente de ministros, com a possibilidade 
de se executar ao menos algumas partes em canto, e uma suficiente frequência 
de fiéis. Senão, conviria que as celebrações fossem realizadas somente na igreja 
paroquial e em outras igrejas maiores.

Santo: Hermógenes, Caio, Expedito, Aristônico, Rufo e Gálata, mártires, 
Armênia (†303). Esses soldados eram cristãos e morreram por não renunciar 
a sua fé. Foram flagelados e decapitados por ordem de Galero, alto dirigente 
das províncias romanas na Ásia Menor. A devoção a Santo Expedito é bastante 
difundida no Brasil, como santo das causas urgentes e impossíveis.

Espiritualidade: Como é grande o trabalho que vocês fazem, como é subli-
me! Vocês estão continuamente em companhia daqueles com os quais Jesus se 
comprazia, já que proibia expressamente a seus discípulos de impedir as crian-
ças a se achegarem a Ele. (Carta 14)

Aniversário: 1883 – Morre em Saint-Genis-Laval, França, aos 55 anos, o Ir. 
Nestor (Jean-Baptiste Granier), 3º Superior-Geral, no período de 1880 a 1883. 
1939 – 5ª CASA GERAL MARISTA: Depois de 36 anos em Grugliasco, exa-
tamente numa Sexta-feira Santa, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, 
os Irmãos Maristas reinstalam a Casa Geral, em Saint-Genis-Laval, no prédio 
recomprado, em 1926. 
Há 200 anos...: Os trâmites concernentes à autorização prosseguem regular-
mente, quero dizer: só encontram um obstáculo que é uma vagareza acabru-
nhadora, apesar de tudo o que se pode fazer. Continuemos nossas orações, é 
este o único meio que nos resta. (Carta 185)

Intenção: Superior-Geral e seu Conselho. Os ministros ordenados da nossa 
Comunidade. Ação de graças pelos frutos da Campanha da Fraternidade.

09 ABRIL

domingo DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR
A Semana Santa, que inclui o Tríduo Pascal, visa recordar a Paixão e a Ressur-
reição de Cristo, desde a sua entrada messiânica em Jerusalém (cf. Nalc, nº 31).
Semana Santa – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Is 50,4-7; Sl 21(22); Fl 2,6-11; Mt 26,14–27,66 
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Santo: Teresa de Jesus de Los Andes, religiosa carmelita descalça, Chile (1900-
1920). Antes de ingressar no Carmelo, já se dedicava às obras de caridade e ao 
ensino do catecismo em sua paróquia. Morreu aos 19 anos, tempo suficiente para 
intensificar sua intimidade com o Senhor. Primeira santa da nação chilena.

Espiritualidade: É para mim doce consolação de vê-los reunidos e tendo todos 
um só coração e uma só alma, formando uma só família, procurando todos a gló-
ria de Deus, o interesse da fé e combatendo sob o mesmo estandarte, aquele da 
santa Mãe de Deus. (Vie, p. 441)

Há 200 anos...: É muito importante que eu seja informado de tudo, a fim de que, 
auxiliado pelos conselhos seus e dos demais membros da administração, eu possa 
continuar a governar a casa. (Carta 185)

Intenção: O crescimento em santidade e busca da vontade de Deus em nossa vida.

Semana Santa – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Is 42,1-7;  Sl 26(27); Jo 12,1-1110 ABRIL

segunda-feira

11 ABRIL

terça-feira Semana Santa – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Is 49,1-6; Sl 70(71); Jo 13,21-33.36-38

Santo: Estanislau, bispo, mártir, Polônia (1030-1079). Organizou sua diocese 
e teve duas predileções: os pobres e seus padres, a quem visitava todos os anos. 
Por denunciar a crueldade do rei Boleslau II, foi assassinado enquanto celebra-
va a Eucaristia. Patrono da Polônia.

Espiritualidade: Não tenha dúvida: Eu considero a todos vocês como meus 
queridos filhos em Jesus e Maria e vocês me chamam com o carinhoso nome de 
pai; por isso trago a todos bem no fundo de meu coração. (Carta 19)
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Santo: Gema Galgani, leiga Passionista, Itália (1878-1903). Pediu para ser ad-
mitida entre as Irmãs Passionistas, mas seu pedido não foi atendido. Emitiu, en-
tão, os votos de consagração total a Cristo crucificado, permanecendo em casa. 
Trazia no corpo os estigmas da paixão de Cristo. Ida (1040-1113). Descendente 
de Carlos Magno e filha de Godofredo, duque de Lorraine. Empenhou-se em 
viver a humildade, o desapego e a caridade evangélica. Indigentes, estrangeiros, 
doentes, viúvas e órfãos a ela recorriam como única valia. Restaurou igrejas e 
santuários, e fundou mosteiros.

Espiritualidade: Digam a seus meninos que Jesus e Maria gostam muito deles 
todos: dos que são bem-comportados porque são parecidos com Jesus, que é 
o máximo de bem comportado; dos que ainda não são, porque vão ser. Digam 
que Nossa Senhora também gosta deles porque Ela é a Mãe de todos os meni-
nos de nossas escolas. (Carta 14)

Aniversário: 1903 – Chegam a Belém, Pará, os quatro primeiros Irmãos: Au-
gusto, Auxent, Ludovico e Paulo Domingos, vindos de Aubenas, França.

12 ABRIL

quarta-feira Semana Santa – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Is 50,4-9ª; Sl 68(69); Mt 26,14-25

Há 200 anos...: Gostaria de solicitar ao senhor Prefeito, a bondade de transmi-
tir aos nossos Irmãos as nossas intenções e nossa vontade a respeito, para que 
eles estejam de acordo comigo e também com o senhor e assim trabalhem cada 
vez mais eficazmente para a glória de Deus e para a educação cristã da juventu-
de de seu município. (Carta 105)

Intenção: Ação de graças pela proteção do Anjo da Guarda em nossa vida e 
vida de nossos educandos e assistidos.
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Há 200 anos...: Minha carta só vai ser despachada no dia 13 de abril. Adeus, meu 
caro Irmão, compartilho de coração o sofrimento que lhe causou a morte de seu 
mano (Jean-Marie Rivat, falecido no dia 27 de fevereiro). (Carta 185)

Intenção: Proteção de São José sobre Educadores, Educandos e Assistidos das 
obras sociais.

Santo: Martinho I, Papa, mártir, Itália (†656). Convocou o Concílio de Latrão, em 
649, que condenou o Monotelismo, o qual negava a Cristo uma vontade humana 
livre. Em represália, o imperador de Constantinopla mandou prendê-lo e conduzi-
-lo ao exílio, onde faleceu.

Espiritualidade: Sua carta, meu caríssimo amigo, desperta particularmente minha 
compaixão. Desde que a recebi, não mais subo ao Santo Altar sem recomendá-lo 
Àquele no qual ninguém põe em vão a esperança, Aquele que pode fazer com que 
superemos os maiores obstáculos. (Carta 249)

Há 200 anos...: Penso estar em L'Hermitage no dia 28 próximo futuro, a menos 
que algum imprevisto venha ainda fazer retardar minha partida. Se tal acontecer, 
escrever-lhe-ei outra vez. (Carta 185)

Intenção: Ação de graças pela instituição da Eucaristia e Sacerdócio.

Quinta-feira da Semana Santa – Ofício Próprio 
Liturgia: Is 61,1-3a.6a.8b-9; Sl 88(89); Ap 1,5-8; Lc 
4,16-21; Ex 12,1-8.11-14; Sl 115(116 B); 1Cor 11,23-26; 
Jo 13,1-15

13 ABRIL

quinta-feira
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Santo: Júlio I, papa (†352). Governou a Igreja durante uma das fases mais 
conturbadas da controvérsia Ariana. Filho de um romano de nome Rustico, 
teve seu pontificado marcado principalmente por sua firme e conscienciosa 
intervenção nas controvérsias Arianas, que negavam a divindade de Jesus, cujos 
ensinamentos tinham sido condenados no Concílio de Niceia.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Adelaide Molinari (1986). 
Religiosa, mártir, assassinada a mando de latifundiários por causa de sua luta 
em favor dos Sem Terra e dos marginalizados em Marabá, Pará.

Espiritualidade: Você tem em mãos o Sangue precioso de Jesus Cristo. Depois 
de Deus é a você que seus numerosos meninos ficarão devendo a salvação. Toda 
a vida deles será o eco daquilo que você lhes tiver ensinado. Esforce-se, não pou-
pe nada para formar à virtude seus corações juvenis. (Carta 19)

Há 200 anos...: A experiência nos ensina mais uma vez que cometemos um 
erro palmar. Na última visita que fiz, constatei surpreso que o estabelecimento 
está com falta das coisas mais necessárias, seja no tocante ao espaço ocupado 
pelos alunos, seja na parte reservada aos Irmãos. (Carta 39)

Intenção: Comunhão com o sacrifício redentor de Jesus. Jesus da Paixão nos 
ajude a tornar redentores também nossos sofrimentos e dores inevitáveis.

14 ABRIL

sexta-feira SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR 
Liturgia: Is 52,13–53; Sl 30(31); Hb 4,14-16; 5,7-9; Jo 18,1–19,42
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Santo: Pedro González, religioso dominicano, Espanha (1190-1245). Ajudou a 
libertar as cidades de Córdoba e Sevilha do domínio dos muçulmanos. Depois da 
vitória usou de todos os meios para que os prisioneiros tivessem um tratamento 
inspirado na caridade cristã e na tolerância. Damião de Molokai, sacerdote deho-
niano, Bélgica/Havaí (1840-1889). Ainda antes de sua ordenação sacerdotal foi 
para o Havaí, para trabalhar entre os portadores de hanseníase da ilha de Molokai. 
Ele mesmo tornou-se um “leproso”, e é conhecido como “o apóstolo dos leprosos 
de Molokai”.

Espiritualidade:  [...]  ponha-se nos braços de Maria, Ela o ajudará poderosamente 
a carregar sua cruz. (Carta 49)

Aniversário: 1844 – União dos Irmãos de Vivièrs com os Irmãos Maristas. 

Há 200 anos...: Previno o senhor de que, em consonância com o parecer unâ-
nime dos prezados Irmãos que compõem o meu conselho, na primeira visita que 
fizermos, nossos Irmãos vão receber a ordem de sair de mudança, caso o local e a 
mobília não estejam em boas condições. (Carta 39)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e ami-
gos em vida.

Intenção: Comunhão com a Igreja que aguarda em silêncio e na meditação o 
anúncio jubiloso da Ressurreição.

Sábado Santo – Ofício próprio
Liturgia: Gn 1,1–2,2; Sl 32(33); Is 55,1-11; Mt 28,1-1015 ABRIL

sábado
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TEMPO PASCAL

Os cinquenta dias entre o Domingo da Ressurreição e o Domingo de Pentecostes 
sejam celebrados com alegria e exultação, como se fossem um só dia de festa, ou 
melhor, “como um grande Domingo” (Sto. Atanásio; cf. Nalc, no 22). 

Os Domingos deste tempo sejam tidos como Domingos da Páscoa e, depois do 
Domingo da Ressurreição, sejam chamados 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e 7º Domingos da 
Páscoa. “Os oito primeiros dias do tempo pascal formam a oitava da Páscoa e 
são celebrados como solenidades do Senhor” (Nalc, nº 24). 

É muito oportuno que as crianças da catequese recebam sua primeira comunhão 
nestes domingos pascais (OS, no 103).

O Domingo de Pentecostes encerra este tempo sagrado de cinquenta dias 
(Nalc, no 23). No Brasil, celebra-se no 7º Domingo da Páscoa a solenidade da 
Ascensão do Senhor. 

A semana entre a Ascensão e o Pentecostes, caracteriza-se pela preparação da vin-
da do Espírito Santo. Em sintonia com as outras Igrejas cristãs, no Brasil, realiza-
mos nesta semana a “Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos”.

Santo: Bernadete Soubirous, religiosa, França (1844-1879). Na gruta de Mas-
sabielle, em Lourdes, foi agraciada com 18 aparições da Virgem Maria, que lhe 
revelou ser a Imaculada Conceição. Depois entrou para o convento das Irmãs 
de Nossa Senhora em Nevers, onde morreu. 

Espiritualidade: Se nós conhecêssemos qual o preço de uma alma! Se soubés-
semos como Jesus ama as crianças e com que amor deseja sua salvação! Longe 
de achar a aula penosa e de nos queixar das penas de nossa função, estaríamos 
prontos para sacrificar nossa vida para procurar a essas queridas crianças o bem 
de uma educação cristã. (Vie, p. 287)

Há 200 anos...: Continuo tendo boa saúde, quase não tive dor de estômago. 
Se não soubesse que minha presença está sendo solicitada por causa de vários 
assuntos, não teria tanta pressa em partir. (Carta 185)

16 ABRIL

domingo DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 
– 1ª semana do Saltério
Ofício solene próprio
Liturgia: At 10,34a.37-43; Sl 117(118); Cl 3,1-4 ou 1Cor 5,6b-8; 
Jo 20,1-9
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Santo: Roberto, Alberico e Estêvão, monges cistercienses, França (século XI-
-XII). Com outros monges, deixaram o Mosteiro de Solesmes, fundaram o novo 
Mosteiro de Citeaux, berço da reforma Cisterciense, que pretendia promover uma 
vida monástica mais simples e evangélica, segundo a Regra de São Bento.

Espiritualidade: Ânimo, meu caro amigo, veja como seu trabalho é precioso dian-
te de Deus. Grandes santos e homens notáveis se ufanavam por estarem desempe-
nhando uma tarefa tão preciosa aos olhos de Deus e de Maria. "Deixai vir a mim as 
criancinhas, pois a elas pertence o céu." (Carta 19)

Aniversário: 1945 – O Ir. Michaelis apresenta a demissão como Vigário-Geral e é 
substituído pelo Ir. Marie-Odulphe.

Há 200 anos...: Planejo estar com o senhor Prefeito dentro de poucos dias e con-
versar com ele sobre as medidas a serem tomadas. Não fosse uma indisposição por 
que passei, teria respondido a seu pedido de viva-voz. (Carta 64)

Lembrete: Amanhã, aniversário da canonização do Pe. Champagnat. 

Intenção: A bênção de Jesus ressuscitado para as atividades da semana.

OITAVA DA PÁSCOA – Ofício solene próprio 
Liturgia: At 2,14.22-32; Sl 15(16); Mt 28,8-1517 ABRIL

segunda-feira

Lembrete: Aniversário do Papa emérito Bento XVI, nascido na Baviera, Ale-
manha, em 1927, com o nome de Joseph Alois Ratzinger. 

Intenção: A vivência jubilosa da alegria Pascal, em comunhão com a comuni-
dade eclesial.
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Santo: Apolônio, Roma (+185). Senador romano converteu-se ao Cristianis-
mo e trabalhou junto às elites romanas, sobretudo para defender os cristãos. 
Julgado pelo Senado, foi condenado à morte por decapitação. Diante do Juiz 
proferiu: “Sou cristão, não só de palavra, mas de fato, e maior desejo não nutro, 
a não ser este, de derramar o meu sangue em testemunho de minha fé". 

Espiritualidade: Não esqueçais nunca que tendes Maria por defesa, e que ela é 
terrível aos inimigos de nossa salvação como um exército em batalha. (Vie, p. 180)

Aniversário: 1867 – Chegam à cidade do Cabo, África do Sul, os primeiros 
Irmãos. 1907 – Morre em Mataró, Espanha, aos 83 anos, o Ir. Teofânio (Frère 
Théophane Durant - FTD), 4º Superior-Geral do Instituto, no período de 1883 
a 1907, que enviou os Irmãos para o Brasil. 1999 – Solene canonização de São 
Marcelino Champagnat, pelo Papa São João Paulo II, na Praça São Pedro, Vati-
cano. 2004 – Inauguração oficial do site do Instituto: <www.champagnat.org>.

Há 200 anos.:  A todos, meu abraço, nos Sagrados Corações de Jesus e de Ma-
ria, esperando abraçá-los pessoalmente. Você terá tempo de ainda me escrever 
para Paris, se for preciso. (Carta 185)

Intenção: Ação de graças pela canonização de Marcelino Champagnat. Obras 
Maristas da África do Sul. 

Santo: Leão IX, Papa (1002-1054). Nascido na Alsácia e eleito papa em 1048, 
foi exemplo de piedade, de zelo e de espírito pastoral. Seu primeiro cuidado foi 
reorganizar a disciplina eclesiástica. Os Sínodos de Latrão, de Pávia, Reims e 
Mogúncia se dirigiram contra os abusos da simonia, contra a investidura laical e 
o casamento dos clérigos.

18

19

ABRIL

ABRIL

terça-feira

quarta-feira

OITAVA DA PÁSCOA – Ofício solene próprio 
Liturgia: At 2,36-41; Sl 32(33); Jo 20,11-18

OITAVA DA PÁSCOA – Ofício solene próprio 
Liturgia: At 3,1-10; Sl 104(105); Lc 24,13-35 
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Santo: São Teodoro, religioso, Galícia (França) (†613). Desde pequeno demons-
trou ter realmente vindo ao mundo para a edificação da Igreja, terminando seus 
dias como instrumento dos prodígios e graças que brotavam à sua volta. O signifi-
cado de seu nome é "Dom de Deus".

Espiritualidade: Maria está encarregada de nós porque ela é nossa Mãe, nossa 
padroeira, nossa superiora e que nós contamos com ela. Esta congregação é sua 
obra. (Vie, p. 31)

Aniversário: 1847 – O Irmão Jacinto é morto pelos indígenas da Ilha de São Cris-
tóvão, Melanésia, com os Padres Maristas Paget e Jaquet. 1955 – Segunda exuma-
ção dos despojos mortais de Marcelino Champagnat antes de sua beatificação, 
L’Hermitage, França.

Há 200 anos.: Agradeço com a maior sinceridade por todas as benemerências que 
o senhor tem para com nossos Irmãos. Rogo-lhe aceitar o respeitoso devotamento 
com que sou [...]. (Carta 332)

Lembrete: Encontro da Família Marista em Belo Horizonte (20 a 23 de abril).

Intenção: Mártires do nosso tempo. Missionários. Participantes e frutos do En-
contro da Família Marista. 

OITAVA DA PÁSCOA – Ofício solene próprio 
Liturgia: At 3,11-26; Sl 8; Lc 24,35-4820 ABRIL

quinta-feira

Espiritualidade: Não tenham medo, eu vos prometo a proteção de nossa Boa 
Mãe: ela tomará cuidado de vós como de seus filhos. (Vie, p. 14)

Há 200 anos.: Aprovamos de boa mente que o município seja o proprietário 
da mobília dos Irmãos, contanto que se responsabilize por sua conservação, 
segundo os termos de nosso prospecto. (Carta 332)

Lembrete: Dia do Índio. 

Intenção: Os povos indígenas. O respeito e a valorização das diferentes culturas.
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Santo: Anselmo de Cantuária ou de Aosta, bispo, doutor da Igreja, Itália/In-
glaterra (1033-1109). Foi abade beneditino de Bec, arcebispo de Cantuária e pri-
maz da Inglaterra. Em defesa da Igreja suportou muitas contrariedades, inclusive 
duras perseguições. É famoso seu argumento para a existência de Deus.

Espiritualidade: Deixo vocês dois nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 
São lugares tão gostosos! Tenho a honra de ser o pai afetuoso em Jesus e Maria. 
(Carta 19)

Aniversário: 1951 – O Ir. Joche Albert é fuzilado em Si Chiang, China.

Há 200 anos.: O serviço que o senhor nos presta jamais se apagará de nossa 
lembrança. A Sociedade de Maria, ao receber de sua caridosa Instituição assistên-
cia tão assinalada, ficará a lhe dever uma gratidão para todo sempre. (Carta 106)

Lembrete: No Brasil, comemoração de Tiradentes, protomártir da Indepen-
dência, feriado nacional. Aniversário de Brasília (DF).

Intenção: Membros da Família Marista em vida. Irmãos, Leigas e Leigos do 
Projeto Ad Gentes. Encontro da Família Marista.

21 ABRIL

sexta-feira OITAVA DA PÁSCOA – Ofício solene próprio 
Liturgia: At 4,1-12; Sl 117(118); Jo 21,1-14 

Santo: Bem-aventurada Maria Gabriela Sagheddu, monja trapista, Itália 
(1914-1939). Ingressou na Trapa de Grottaferrata em 1935. Em contato com o 
movimento pela unidade dos cristãos, liderado pelo Padre Paul Couturier, sentiu-
-se atraída pela causa ecumênica, oferecendo sua vida pela unidade dos cristãos.

22 ABRIL

sábado OITAVA DA PÁSCOA – Ofício solene próprio 
Liturgia: At 4,13-21; Sl 117(118); Mc 16,9-15
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Santo: Jorge, mártir, Palestina (século IV). Seu túmulo está situado em Lida, 
Israel, onde foi decapitado, e é local de peregrinação desde aquela época. A lenda 
do soldado vencedor do dragão  contribuiu para a propagação do culto no Orien-
te e no Ocidente.

Espiritualidade: Ah! Temo que se deixe sofrer esse bom Irmão! Gostaria de que 
ele estivesse aqui para cuidar dele. (Vie, p. 23)

Há 200 anos.: O senhor me fez ver que a cidade não poderia arcar com a despesa 
de 1.200 francos por ano para três Irmãos. Retruquei-lhe que me contentaria com 
quatrocentos e que, a mais deste favorecimento, todos os alunos pobres recebe-
riam ensino gratuito. (Carta 21)

Lembrete: Dia Mundial do Escoteiro.

Intenção: O Movimento Escoteiro. O Papa. Ação de graças pelos frutos do En-
contro da Família Marista.

2º DOMINGO DE PÁSCOA – 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 2,42-47; Sl 117(118); 1Pd 1,3-9; Jo 20,19-3123 ABRIL

domingo

Espiritualidade: Mesmo quando toda a terra estiver contra nós, nós não deve-
mos temer nada se a Boa Mãe está conosco. (Vie, p. 350)

Aniversário: 1500 – Chegada oficial dos portugueses ao Brasil. 

Há 200 anos.:Fico-lhe muito grato pela boa vontade do Conselho Adminis-
trativo em admitir gratuitamente dois de nossos Irmãos no Instituto Real dos 
Surdos-Mudos. Agradeço em particular pela carta que o senhor teve a gentileza 
de enviar-me a respeito. (Carta 334)

Lembrete: Dia Internacional da Terra.

Intenção: Povo brasileiro. Preservação da terra e sua fecundidade. Encontro da 
Família Marista.
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Santo: Fidélis de Sigmaringen, sacerdote capuchinho, mártir, Alemanha/
Suíça (1577-1622). Formado em Direito, era chamado de advogado dos pobres, 
porque prestava serviços gratuitamente, a quem não podia pagar. Acusado 
de espionagem pelos Calvinistas da Suíça, sofreu o martírio. Maria Eufrásia 
Pelletier, religiosa, França (1796-1868). Entrou na Ordem de Nossa Senhora 
da Caridade do Refúgio, dedicada à reabilitação de jovens e mulheres. Fundou 
o Instituto das Irmãs do Bom Pastor, para a promoção social das mulheres 
marginalizadas, sobretudo as prostituídas.

Espiritualidade: Tenho tal interesse por meus bons Irmãos e desejo com tanto 
ardor sua salvação que não posso deixar de rezar por eles, e de apresentá-los sem 
cessar a Nosso Senhor e sua santa Mãe. (Vie, p. 312)

Há 200 anos...: Vimos uma vez mais recomendar à sua boa vontade os Irmãos 
nossos que a convocação para o serviço militar obriga a ficarem com o senhor 
para se livrarem dela. (Carta 106)

Lembrete: Festa de Nossa Senhora da Penha, Vitória (ES).

Intenção: Pessoas marginalizadas e exploradas de nossa sociedade. Devotos de 
Nossa Senhora da Penha.

24 ABRIL

segunda-feira 2ª semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 4,23-31; Sl 2; Jo 3,1-8

Santo: Marcos, evangelista (I século). Foi discípulo de Pedro (At 2,12) e acom-
panhou durante algum tempo o apóstolo Paulo (At 12,25). Como o texto de 
Marcos começa apresentando a figura de João Batista – “Eu sou a voz daquele que 
clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor” – costuma ser representado com a 
figura de um leão.

25 ABRIL

terça-feira 2ª semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério
Liturgia: 1Pd 5,5b-14; Sl 88(89); Mc 16,15-20 
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Santo: Anacleto, Papa, Roma (†88). Como segundo sucessor à frente da Igreja de 
Roma, fez construir um pequeno templo na tumba do apóstolo Pedro. Durante seu 
pontificado, o imperador Domiciano desencadeou a segunda perseguição contra 
os cristãos. Morreu mártir e foi sepultado ao lado dessa tumba.

Espiritualidade: Como Deus é bom levar em conta tudo o que se faz pelo pró-
ximo e dar Ele mesmo a recompensa. Que poderoso motivo para praticarmos a 
caridade e prestar serviço a nossos Irmãos. (Vie, p. 124)

Aniversário: 1500 – Primeira Missa no Brasil. 1862 – Chegam a Sligo, Irlanda, os 
cinco primeiros Irmãos para abrir a primeira escola Marista.

Há 200 anos...:  Não sou de parecer que se dê início à aula neste momento. É a 
época em que os trabalhos do campo requerem a cooperação da maior parte dos 
meninos; em consequência haveria um número reduzido em aula e seria muito 
mais difícil iniciar o curso de maneira proveitosa. (Carta 333)

Lembrete: Nossa Senhora do Bom Conselho. 

Intenção: Devotos de Nossa Senhora do Bom Conselho. Obras Maristas da Irlanda.

26 ABRIL

quarta-feira

Espiritualidade: Por fim edificam-me os exemplos que tenho sob os olhos e 
do devotamento generoso daqueles que se destinam às missões. (Vie, p. 220)

Aniversário: 1932 – Quatro Irmãos do Distrito de El Salvador assumem a dire-
ção do Colégio de Infantes, Guatemala, fundado em 1781.

Há 200 anos...:  Esperava levar-lhe pessoalmente a resposta à carta oficial que 
o senhor teve a amabilidade de me escrever, na data de 3 de abril. Pelo que vejo, 
tenho que renunciar a esse projeto; minhas indisposições me colocam na im-
possibilidade de empreender esta viagem. (Carta 333)

Intenção: Anunciadores da Boa-Nova. Obras Maristas da Guatemala.

2ª semana da Páscoa - 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 5,17-26; Sl 33(34); Jo 3.16-21
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Santo: Zita, leiga, Itália (1218-1272). Como trabalhadora doméstica procurou 
santificar-se, fazendo bem suas tarefas. Costumava dizer: "Uma pessoa não é santa 
se não ocupar seu tempo, pois quem é preguiçoso é que tem uma religião falsa". Padroeira das 
empregadas domésticas.

Espiritualidade: Há mais de vinte anos que eu me levanto às quatro horas; entre-
tanto não me habituei; todos os dias é para mim um sacrifício e uma dificuldade. 
(Vie, p. 5)

Há 200 anos...: Os estabelecimentos que já prometemos fundar não nos permi-
tem mandar Irmãos no ano próximo, mas faremos tudo o que depender de nós 
para fornecê-los no mais breve tempo possível. (Carta 250)

Lembrete: Dia da Empregada Doméstica.

Intenção: Colaboradoras domésticas. 

27 ABRIL

quinta-feira 2ª semana da Páscoa –  2ª semana do Saltério
Liturgia: At 5,27-33; Sl 33(34); Jo 3,31-36
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Santo: Pedro Luís Maria Chanel, sacerdote Marista, mártir, França/Oceania 
(1803-1841). Ingressou na Sociedade de Maria e partiu como missionário para 
a Oceania. No arquipélago de Tonga, conseguiu agrupar alguns cristãos con-
vertidos. Por causa disso, foi martirizado. Primeiro mártir da Oceania. Gianna 
Beretta Molla, leiga, Itália (1922-1962). Médica pediatra, preferiu levar adiante 
uma gravidez de risco, a interrompê-la. Gianna faleceu no parto, mas sua filha 
foi salva. Os dois milagres que permitiram sua canonização foram registrados 
no Brasil: em Grajaú (MA) e em Franca (SP). 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Cleusa Carolina Coelho 
(1985). Missionária agostiniana Recoleta, assassinada por causa de sua luta em 
defesa dos indígenas na Prelazia de Lábrea, Amazonas.

Espiritualidade: Eu não posso ver um menino sem sentir a vontade de lhe 
ensinar como Jesus Cristo o ama e como por sua vez deve amar esse divino 
Salvador. (Vie, p. 504)

Aniversário: 1841 – São Pedro Chanel, Padre Marista, foi martirizado pelos 
indígenas, na Ilha de Futuna, Oceania, enquanto o Irmão Marie Nizier, longe 
dali, batizava uma criança. 

Há 200 anos...: Mandar-lhe-ei outro Irmão. Ele se desincumbirá tão bem 
quanto este que o senhor tem, pois que conseguiu aprovação em todos os seus 
estudos. Não queremos causar-lhe incômodo. (Carta 22)

Intenção: Padres Maristas, suas vocações e seus missionários. 

28 ABRIL

sexta-feira 2ª semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: At 5,34-42; Sl 26(27); Jo 6,1-15
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Santo: Catarina de Sena, leiga, doutora da Igreja, Itália (1347-1380). Viveu num 
período de muita turbulência. Analfabeta, influenciou a Igreja, a política e a socie-
dade. Trabalhou para trazer o papa de Avignon para Roma e para estabelecer a paz 
nas Cidades-Estados italianas. Padroeira da Itália e da Europa.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Enrique Alvear (1982). Bispo, 
pastor e profeta da Igreja do Chile. Moisés Cisneros Rodríguez (1991). Religioso, 
Irmão Marista, mártir da violência e da impunidade, Guatemala.

Espiritualidade: Nosso objetivo é educar as crianças, isto é, instruí-las de seus 
deveres, lhes ensinar a praticar, lhe dar o espírito, os sentimentos do cristianismo, os 
hábitos religiosos, as virtudes do cristão e do bom cidadão. (Vie, p. 547)

Aniversário: 1836 – Aprovação do ramo dos Padres da Sociedade de Maria pelo 
Papa Gregório XVI. 1937 – Primeira fundação Marista na Holanda, em Almelo. 

Há 200 anos...: Quatro membros de nossa Sociedade, pessoas já antigas na casa, 
são atingidos pelo alistamento militar neste ano. O único recurso para isentá-los, é 
o Decreto. (Carta 57)

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. Os Pa-
dres Maristas. As obras Maristas na Holanda.

2ª  semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: At 6,1-7; Sl 32(33); Jo 6,16-2129 ABRIL

sábado
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Santo: José Bento Cottolengo, sacerdote, Itália (1786-1842). Abriu um centro, 
em Turim, para acolher os pobres e doentes rejeitados. A obra é um grande centro 
social, compreendendo hospitais, asilos, orfanatos, escolas e oficinas. Está aos 
cuidados das “Irmãs do Cottolengo” e é sustentada unicamente pela Providência. 

Espiritualidade: Para bem educar os alunos é preciso amá-los e amá-los todos 
igualmente. (Vie, p. 550)

Aniversário: 1965 – Início da presença Marista na República dos Camarões, Áfri-
ca, com o estabelecimento de uma comunidade em Bamenda. 

Há 200 anos...: Que serviço importante o senhor nos prestou! Sua Ex.ª o senhor 
Arcebispo e todos os amigos de nossa casa estão no auge da alegria. (Carta 57)

Intenção: Ação de graças pelos frutos do Reino gerados neste mês.

30 ABRIL

domingo 3º DOMINGO DA PÁSCOA
3ª  semana da Páscoa – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: At 2,14.22-33; Sl 15(16); 1Pd 1,17-21; Lc 24,13-35 
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M
A

IO
“Na tarde de 28 de abril 
de 1883, durante as 
bênçãos do Santíssimo 
Sacramento foi realizada 
a consagração oficial 
do Instituto ao Sagrado 
Coração de Jesus, 
proposta que havia sido 
votada, por unanimidade, 
durante os trabalhos do 
8° Capítulo Geral.”
“As circulares dos Superiores nessa época estavam repletas 
de notícias dessas novas fundações missionárias. Elas 
entusiasmavam os corações jovens dos Irmãos e espalhavam o 
espírito apostólico em todo o Instituto.” 

Mês de Maria, Nossa Senhora
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8° Capítulo Geral: Saint-Genis-Laval: 1883
No dia 9 de abril de 1883 falece o Ir. Nestor, 3º Superior-Geral, o que mer-
gulhou todo o Instituto numa grande consternação. A morte num curto 
espaço dos três primeiros Superiores: Ir. Luís Maria (Louis Marie) (1879), 
Ir. Francisco (1881) e Ir. Nestor (1883) causou um profundo luto em todo 
o Instituto. Reunidos em Saint-Genis-Laval, os Capitulares elegeram o 4º 
Superior-Geral, o Ir. Teofânio Durand (Théophane Durand), que nos 10 
primeiros anos de seu generalato introduziu os “Grandes exercícios Espi-
rituais de Santo Inácio” e o “Segundo Noviciado” destinado aos Irmãos 
com mais de 10 anos de trabalhos, nas obras apostólicas.  

9° Capítulo Geral: Saint-Genis-Laval: 1893
Em fevereiro de 1893, o Ir. Teofânio convocou o Capítulo Geral. Os Ca-
pitulares passavam de 38, porque vieram Irmãos Delegados dos vários 
setores. Sob o generalato do Ir. Teofânio houve uma extraordinária ex-
pansão do Instituto no mundo. Em 1897, ele enviou os primeiros Irmãos 
ao Brasil Central (Congonhas do Campo/MG), em 1900 ao Brasil Meri-
dional (Bom Princípio/RS) e em 1903 ao Brasil Setentrional (Belém/PA). 
Além disso, orquestrou  esse vasto movimento de expansão – preparando 
“refúgios” para os Irmãos franceses –, que logo mais seriam expulsos de 
sua terra. Também liderou e incentivou a elaboração da Coleção “Nossos 
Clássicos”, de livros didáticos para as Escolas, que mais tarde se tornaria a 
“Coleção FTD”. FTD  são as iniciais de Frère Théophane Durand.
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Santo: São José – proclamando São José protetor dos trabalhadores, a Igreja 
quis demonstrar que está ao lado deles, os mais oprimidos, dando-lhes como 
patrono o mais exemplar dos seres humanos, aquele que aceitou ser o pai puta-
tivo do filho de Deus, feito homem, mesmo sabendo o que poderia acontecer à 
sua família. São José é considerado Patrono dos trabalhadores.

A festa foi instituída por Pio XII, em 1955, para propiciar aos trabalhadores um 
modelo e um padroeiro.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Conrado de la Cruz, sacerdote, 
nascido em Baguio, Filipinas. Missionário na Guatemala , dedicou-se à comuni-
dade indígena; sequestrado e assassinado com o catequista Herlindo Cifuentes 
(1980). Reynaldo Edmundo Lamus Preza (1981). Da CEB Guadalupe, em 
Soyapango, El Salvador, capturado com seu amigo Edwin Lainez, por seu 
compromisso cristão. 

Espiritualidade: Termino pedindo-lhe de não me esquecer em suas orações, 
porque mais do que nunca verifico a verdade daquele dito do profeta: “Nisi Do-
minus aedifcaverit domum in vanum laboraverunt qui” [...] (Se o Senhor não constrói a 
casa, em vão trabalham seus construtores!). (Carta 3)

Aniversário: 1825 – A comunidade de La Valla se instala na nova casa de L’Her-
mitage, construída pelo Fundador e os primeiros Irmãos. 1866 – Fundação do 
primeiro juvenato do Instituto, em L’Hermitage, sob os cuidados do Venerável 
Irmão Francisco.

Há 200 anos...:   Nossa instituição aumenta a olhos vistos, todos os dias se 
apresentam novos candidatos e chegam novos pedidos. Não me atrevo a recha-
çar os que se apresentam, considero-os mandados por Maria em pessoa. (Carta 
56)

3ª  semana da Páscoa – 3ª semana do Saltério 
Ofício da memória 
Liturgia: At 6,8-15; Sl 118(119);  Jo 6,22-2901 MAIO

segunda-feira
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Santo: Atanásio, bispo, doutor da Igreja, Alexandria (295-373), memória. Como 
bispo, participou do Concílio de Niceia. É honrado como um dos quatro grandes 
doutores da Igreja Oriental e chamado de Padre da Ortodoxia.

Espiritualidade: Temos muita esperança neste mês de Maria. Se não for atrevi-
mento de nossa parte, pedimos-lhe que una suas orações às nossas para que tudo 
transcorra segundo a vontade de Deus. (Carta 106) 

Aniversário: 1818 – Ingressa, em La Valla, o Ir. Bartolomeu, quinto membro do 
Instituto.

Há 200 anos...:  O começo deste mês consagrado a honrá-la, tudo isso me dá 
muita confiança. Todos os nossos Irmãos estarão unidos a mim durante este 
mês. (Carta 59)

Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. 

02 MAIO

terça-feira 3ª  semana da Páscoa –  3ª semana do Saltério 
Liturgia: At 7,51- 8; Sl 30(31); Jo 6,30-35

Lembrete: Missa pelos falecidos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos 
alunos, colaboradores e benfeitores (cf. C 55.5). Dia do Trabalho e do(a) Traba-
lhador(a). Feriado Nacional no Brasil. Primeiro dia do Tríduo pelas Vocações. 
Oração pela vitalidade do Carisma legado por São Marcelino. Bicentenário do 
Instituto: Ano La Valla.

Intenção: Trabalhadores(as)  de nosso país. Vivência fraterna do feriado nacional. 
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Santo: Festa de Filipe e Tiago Menor, apóstolos e mártires, Palestina (século 
I). Felipe, nascido em Betsaida, foi primeiramente discípulo de João Batista e 
depois seguiu a Cristo. Seu chamado é relatado no evangelho de João (2,43-44). 
Tiago, filho de Alfeu, foi bispo de Jerusalém e líder da comunidade judaico-
-cristã, sendo um dos pilares de que fala Paulo (Gl 2,12). A ele é atribuída uma 
Carta, que insiste no valor da fé que se revela por meio das obras.

Espiritualidade: Jamais esquecer que as crianças são seres frágeis e, conse-
quentemente, elas têm necessidade de serem tratadas com bondade, amor, in-
dulgência e instruídas e formadas com toda paciência. (Vie, p. 550)

Aniversário: 1840 – Marcelino Champagnat celebra sua última missa em L’Her-
mitage. Festa da Santa Cruz.

Há 200 anos...:  Aguardando os acontecimentos, vamos pedir a Maria, nossa 
Boa Mãe, o progresso pessoal e o êxito em todos os empreendimentos. (Carta 
58)

Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Pessoas que se cha-
mam Felipe e Tiago. 

3ª  semana da Páscoa –  3ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Cor 15,1-8; Sl 18(19a); Jo 14,6-1403 MAIO

quarta-feira
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Santo: Gregório, bispo, Armênia (†257). A Armênia que fora evangelizada, 
segundo a tradição, pelos apóstolos Bartolomeu e Tadeu, se tornou a primeira 
nação oficialmente cristã em 301, pela ação do bispo Gregório. É venerado 
também como evangelizador das Igrejas Síria e Greco-ortodoxa.

Espiritualidade: Estamos sempre consertando e construindo, e assim mesmo 
sempre apertados. Não deixamos em paz nem damos tréguas aos rochedos de 
L'Hermitage, cultivamos, plantamos vinhas, procuramos fertilizar o terreno 
todo. (Carta 109)

Há 200 anos...:  Depois de pô-lo a par de tudo, aconteça o que acontecer, des-
cansarei em Deus e em sua Mãe Santíssima, e bendirei os seus santos nomes! 
(Carta 4)

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. As pessoas com nome 
Gregório.

3ª semana da Páscoa –  3ª semana do Saltério 
Liturgia: At 8,26-40; Sl 65(66); Jo 6,44-5104 MAIO

quinta-feira

Santo: Hilário, bispo, Arles (400-449). Seguindo o exemplo de Santo Agostinho, 
ao se tornar bispo de Arles, procurou organizar o clero da catedral em uma “con-
gregação”, que devotava boa parte de seu tempo a exercícios comunitários de 
ascetismo. Ganhou reputação por sua eloquência e piedade.

Espiritualidade: É pela graça de Deus, pela proteção de Maria, pela piedade e pela 
virtude que você terá êxito, que fará o bem e que você obterá sucesso. (Vie, p. 292)

Aniversário: 1873 – Fundação da primeira Escola Marista em Nova Caledônia, 
Oceania, onde os Irmãos já atuavam com os Padres Maristas desde 1843.

Há 200 anos...:  Nunca desespere de sua salvação, ela está em boas mãos: Maria! 
Não é Maria seu refúgio, sua Boa Mãe?! Quanto maiores forem suas carências, 
mais interessada estará EIa em correr em seu auxílio. (Carta 249)

05 MAIO

sexta-feira 1ª Sexta-feira do mês
3ª  semana da Páscoa –  3ª semana do Saltério 
Liturgia: At 9,1-20; Sl 116(117); Jo 6,52-59 
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Santo: Domingos Sávio, leigo, Itália (1842-1857). Com uma vida muito sim-
ples, realizou, em poucos anos, a experiência de um caminho de santidade, 
fruto do método educativo de São João Bosco. Dizia: “Se não me tornar santo, 
não terei realizado nada em minha vida”. Faleceu aos 15 anos.

Espiritualidade: Não tenham medo, temos Maria para nos defender. Todos os 
nossos cabelos estão contados, não cairá nenhum sem que Deus permita. Este-
jamos bem persuadidos de que não temos inimigo maior do que nós mesmos. 
Somente nós é que nos podemos causar dano e ninguém mais. (Carta 16)

Aniversário: 1818 – Champagnat recebe, em La Valla, o sexto candidato, Ga-
briel Rivat, com dez anos, seu futuro sucessor. 1949 – Chegada dos primeiros 
Irmãos a Hong Kong, China. 

Há 200 anos...: Maria, nossa Boa Mãe, cuida muito bem de nós! Ela bem sabe 
que nós somos gente fraca, bem fraca para manter uma contenda. (Carta 249)

Lembrete: Primeiro sábado do mês.

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus. Maria 
inspire nossas ações neste mês mariano. Obra Marista na China.

Lembrete: Primeira sexta-feira do mês.

Intenção: Coração de Jesus, inspirai-nos a mansidão e a humildade de coração. 
Obra Marista em Nova Caledônia.

3ª  semana da Páscoa –  3ª semana do Saltério 
Liturgia: At 9,31-42; Sl 115(116b); Jo 6,60-6906 MAIO

sábado
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Santo: Flávia Domitila, leiga, mártir, Roma (século II). Pertencia à nobre famí-
lia dos Flavianos, sendo parente próxima dos imperadores Vespasiano, Tito e 
Domiciano. Este último mandou desterrar Flávia Domitila para uma ilha, por 
ser cristã, onde ela sofreu o martírio.

Espiritualidade: Não é senão ao discípulo bem-amado que Jesus confia sua 
mãe; a fim de nos ensinar que são as almas privilegiadas e sobre as quais tem de-
sígnios particulares de misericórdia que ele dá uma devoção especial pela Santa 
Virgem. (Vie, p. 108) 

Aniversário: 1871 – Os Irmãos abrem em Samoa, Oceania, a primeira escola 
Marista. 

Há 200 anos...: Adeus, caríssimo Irmão Marie-Laurent, deixo-o entre os bra-
ços de Maria, nossa Boa Mãe. (Carta 249)

Intenção: Com a Comunidade, celebremos o Dia do Senhor. Presença Marista 
na Oceania.

Santo: Vítor, leigo, mártir, Mauritânia (†302). Foi cristão e soldado da Guarda 
Pretoriana. Submetido a um interrogatório, confessou sua fé em Cristo e foi deca-
pitado em Milão. É um dos santos mais populares de Milão, patrono dos exilados.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Vicente Cañas (1987). Missio-
nário jesuíta, assassinado pelos que cobiçavam as terras dos indígenas que ele 
acompanhava; mártir em Mato Grosso.

Espiritualidade: Você não pode imaginar que emulação suscitou na turma a 

4º DOMINGO DA PÁSCOA
4ª  semana da Páscoa –  4ª semana do Saltério 
Liturgia: At 2,14a.36-41; Sl 22(23); 1Pd 2.20b-25; Jo 
10,1-10 

4ª  semana da Páscoa –  4ª semana do Saltério 
Liturgia: At 11,1-18; Sl 41(42); Jo 10,11-18

07

08

MAIO

MAIO

domingo

segunda-feira
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Santo: Pacômio, abade, Egito (†348). Fundou, junto com Palomen, um mostei-
ro, onde acolheu um grupo de monges, que passaram a viver vida em comum, 
com base na oração e no trabalho. Outros dez mosteiros foram fundados nesse 
modelo por ele. Considerado o pai do monaquismo cristão.

Espiritualidade: Maria foi de admirável pureza: nós que somos seus filhos e 
que temos a glória de levar seu nome, também devemos imensamente amar 
esta bela e sublime virtude. (Vie, p. 418)

Há 200 anos...: Deus nos amou desde toda eternidade; escolheu-nos e nos 
separou do mundo. A Virgem Maria que nos plantou em seu quintal, tem o 
cuidado de que nada nos falte. (Carta 10)

Lembrete: Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos. 

Intenção: Ação de graças pelo bicentenário do Instituto Marista. Os Monges.

missão da Polinésia. A gente invejava a sorte dos que tinham sido escolhidos 
como primícias da Associação para aquelas ilhas. Nossos Irmãos lhes faziam 
despedidas na esperança de irem brevemente juntar-se a eles. (Carta 109)

Aniversário: 1994 – O Ir. Henri Vergès é morto na Argélia. 

Há 200 anos...:  Não tenha dúvida: eu considero a todos vocês como meus 
queridos filhos em Jesus e Maria e vocês me chamam com o carinhoso nome de 
pai; por isso trago a todos bem no fundo de meu coração. (Carta 19)

Lembrete: Dia mundial das Comunicações Sociais. Início da Semana de Ora-
ções pela Unidade dos Cristãos.

Intenção: Os mártires Maristas e pessoas perseguidas por causa de sua fé. 

4ª  semana da Páscoa –  4ª semana do Saltério 
Liturgia: At 11,19-26; Sl 86(87); Jo 10,22-3009 MAIO

terça-feira
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Santo: Antonino, bispo, Itália (†1459). Entrou na Ordem Dominicana, onde 
foi modelo de humildade, recolhimento e mortificação. Contra sua vontade, foi 
nomeado arcebispo de Florença. Por sua grande bondade e caridade, ganhou o 
carinho do povo.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Irne García (1985), sacerdote, e 
Gustavo Chamorro (1985), militante, mártires da justiça e da promoção humana 
em Guanabanal, Colômbia. Josimo Morais Tavares (1986), Padre, assassinado 
pelo latifúndio, mártir da Pastoral da Terra, em Imperatriz, Maranhão.

Espiritualidade: Maria não nos recebe senão para nos dar a Jesus. (Vie, p. 108)

Há 200 anos...:  Deixo vocês dois nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 
São lugares tão bons! Tenho a honra de ser o pai afetuoso em Jesus e Maria. 
(Carta 19)

Lembrete: Dia da(o) Cozinheira(o). 

Intenção: Cozinheiros(as) das comunidades e das famílias. São José proteja as famílias.

Santo: Inácio de Laconi, Irmão franciscano, Itália (1701-1781). Exerceu com 
alegria os serviços humildes dentro e fora da comunidade. Por quarenta anos, 
ia de casa em casa pedir doações para o convento. O povo logo reconheceu sua 
bondade, atenção aos doentes e senso de justiça.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Carlos Mugica (1974). Sacer-
dote diocesano, dedicado aos pobres e à construção da fé no coração do povo, 
assassinado na Argentina.

4ª  semana da Páscoa – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: At. 12.24-13,5a; Sl 66 (67); Jo 12, 44-50

4ª  semana da Páscoa –  4ª semana do Saltério 
Liturgia: At 13,13-25; Sl 88(89); Jo 13,16-20

10

11

MAIO

MAIO

quarta-feira

quinta-feira
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Santo: Nereu, Aquiles e Pancrácio, mártires, Roma (século III-IV). Nereu e 
Aquiles eram da Guarda Pretoriana. Pancrácio sofreu o martírio em 304. Mo-
tivados pelos cristãos que morriam, por não abrirem mão de sua fé, aderiram a 
Cristo, sofreram o martírio durante a perseguição de Diocleciano. 

Espiritualidade: Se a Santa Virgem Maria é cheia de bondade por todos os ho-
mens, como não será ela mais misericordiosa em relação àqueles que, não conten-
tes de servi-la, trabalham ainda para torná-la amada e louvada. (Vie, p. 349)

Há 200 anos...:  Jesus e Maria serão sempre o amparo seguro de minha con-
fiança. (Carta 6)

Intenção: A Paixão de Cristo nos inspire compaixão e solidariedade para com 
os que sofrem.

Espiritualidade: Em união de um mesmo espírito nós nos recomendamos 
todos às suas orações, desejando ardentemente participar em grande escala dos 
méritos de seus trabalhos, levados à frente para a glória de Deus e a honra da 
Mãe de todos nós. (Carta 109)

Aniversário: 1840 – Champagnat recebe a unção dos enfermos e o santo viá-
tico. Faz aos Irmãos as últimas recomendações. 1949 – A Província da China 
transfere o noviciado para Macau, território português. A maioria dos Irmãos é 
forçada a abandonar os colégios e a se instalar em Hong Kong, China.

Há 200 anos...:  É em Jesus e Maria que eu espero, apesar da maldade deste mun-
do. Continuo com a firme convicção de que Deus quer esta obra. (Carta 6)

Intenção: Presença Marista na China. Amor e adoração a Jesus presente na 
Eucaristia.

4ª  semana da Páscoa –  4ª semana do Saltério 
Liturgia: At 13,26-33; Sl 2; Jo 14,1-612 MAIO

sexta-feira
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A Virgem apareceu a três pastorzinhos – Lúcia, Francisco e Jacinta –, a primeira 
vez em 13 de maio de 1917, na Cova da Iria, Portugal. Apareceu ainda nos cinco 
meses seguintes. Em suas mensagens pedia a conversão dos povos e fidelidade 
dos cristãos. Essas mensagens podem ser resumidas no convite à oração pela 
conversão das pessoas e pela paz mundial.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Luiz Aredez (1977). Médico, 
mártir da solidariedade entre os pobres da Argentina.

Espiritualidade: Nunca desespere de sua salvação, ela está em boas mãos: Ma-
ria! Não é Maria seu refúgio, sua Boa Mãe?! Quanto maiores forem suas carên-
cias, mais interessada estará Ela em correr em seu auxílio. (Carta 249)

Aniversário: 1917 – Primeira aparição de Nossa Senhora, em Fátima, Portugal. 
2000 – Beatificação de Lúcia, Francisco e Jacinta Marto, pelo Papa João Paulo II. 

Há 200 anos...:  Procurem fazer com que Maria se interesse em seu favor. Di-
gam a Ela que depois que vocês tiverem feito todo o possível, pior para Ela se 
as coisas não andarem direito. Recomendem a Ela insistentemente seus meni-
nos. (Carta 20)

Intenção: Devotos de Nossa Senhora de Fátima. O povo Português.

Santo: Matias, apóstolo, Palestina (século I). Escolhido para completar o gru-
po dos 12 apóstolos, no lugar deixado por Judas Iscariotes, havia seguido Jesus 
durante seu ministério público, do batismo até a Ascensão, conforme relato 
dos Atos dos Apóstolos (1,15-25). Segundo a tradição, foi decapitado. Maria 
Domingas Mazzarello, religiosa salesiana, Itália (1837-1881). Com algumas 
companheiras, começou a acolher meninas para ensiná-las nos ofícios próprios 
das mulheres da época. Mais tarde, junto com Dom Bosco, fundou as salesia-
nas, para educar as meninas abandonadas e pobres.

Solenidade de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
Liturgia: At 13, 44-52; Sl 97(98); Jo 14,7-14

5º DOMINGO DA PÁSCOA
5ª semana da Páscoa – 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 6,1-7; Sl 32(33); 1Pd 2,4-9; Jo 14,1-12 

13

14

MAIO

MAIO

sábado

domingo
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Santo: Isidoro, leigo, Espanha (1080-1130). Passou a maior parte de sua vida 
como trabalhador em uma fazenda nos arredores de Madri. Protetor das colheitas 
e dos agricultores. Joana de Lestonnac, leiga e religiosa, França (1556-1640). Vi-
veu entre pessoas influentes da sociedade de Bordeaux. Viúva, entrou para o mos-
teiro cisterciense. Fundou a Companhia de Maria Nossa Senhora, para a educação 
das meninas. Padroeira das vítimas de abuso.

Espiritualidade: Se tendes zelo em ensinar honrar Maria, vós triunfareis contra as 
tentações, perseverareis em vossa bela vocação, sereis felizes em vosso santo estado 
de vida e a santa Virgem vos concederá graças particulares. (Vie, p. 349)

Aniversário: 1876 – Os Irmãos chegam a Wellington, para abrir a primeira escola 
na Nova Zelândia.

Há 200 anos...: Maria, mãe de todos nós, não deixará sem recompensa a ternura e 
solicitude que o senhor demonstra para com seus filhos. (Carta 106)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e ami-
gos em vida.
Intenção: A obra Marista na Nova Zelândia. Nossos falecidos.

Espiritualidade: Possa a Sociedade de Maria cumprir perfeitamente os desíg-
nios que Deus tem sobre ela e merecer associar-se aos operários do Evangelho 
de que fala a Escritura: Euntes ibant et flebant mittentes semina sua; venientes autem 
venient cum exultatione portantes manipulos suos  (Choravam eles enquanto iam es-
palhando suas sementes; ao voltarem, porém, regressarão cheios de alegria, 
carregados de seus fardos). (Carta 109)

Aniversário: 1864 – O Ir. Eulógio Chabany é assassinado em Wanganui, Nova 
Zelândia, enquanto cuidava dos feridos de um combate.

Há 200 anos...: Não vejo a hora de poder ir até aí para abraçar vocês dois. Enquanto 
fico na espera, deixo-os nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. (Carta 20)

Lembrete: Dia das Mães.
Intenção: Os apóstolos de nossos dias. A família Salesiana. 

5ª semana da Páscoa – 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 14,5-18; Sl 113b(115); Jo 14,21-2615 MAIO

segunda-feira
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Santo: João Nepomuceno, sacerdote, mártir, Boêmia (1340-1393). Pregador 
na Corte de Venceslau IV, em Praga, foi confessor e diretor espiritual da rainha. 
Segundo a tradição, foi torturado e morto, e seu corpo foi lançado ao rio Mol-
dávia, porque se recusou a violar os segredos de confissão.

Espiritualidade: Aquele que conta muito com seus talentos e com sua habilida-
de não é próprio para fazer o bem. (Anais, Avit, p. 110)

Há 200 anos...:  Dei aos membros da nova Sociedade o nome de Maria, persuadi-
do de que bastaria este nome para atrair um bom número de candidatos. (Carta 59)

Intenção: Maria continue a atrair novas vocações para a Sociedade de Maria.

Santo: Pascoal Baylon, Irmão franciscano, Espanha (1540-1592). Por sua ori-
gem, era pastor, permaneceu sempre em funções mais simples. Mas era procura-
do por pessoas ilustres por sua habilidade no aconselhamento. Conhecido pela 
defesa da Eucaristia, é patrono dos Congressos Eucarísticos Internacionais.

Espiritualidade: Um filho oferecido muitas vezes a Jesus e a Maria não perece-
rá jamais. (Vie, p. 52)

Há 200 anos...:  Cheguei aqui de batina. Durante a viagem, de carruagem, fiz 
juntamente com as pessoas que viajavam comigo, o mês de Maria e recitamos o 
terço, sem dificuldade alguma, digo melhor, para a satisfação de todos. (Carta 193)

Intenção: Os promotores dos Congressos Eucarísticos e o amor à Eucaristia. 

5ª semana da Páscoa – 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14,27-31a

5ª semana da Páscoa – 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-8

16

17
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Santo: Leonardo Murialdo, sacerdote, Itália (1828-1900). Dedicou-se à cate-
quese das crianças e à criação de vários orfanatos orientados aos jovens pobres 
da periferia, aos órfãos e abandonados. Fundou a Congregação de São José, 
para a formação cristã, cultural e profissional dos jovens. João  I, papa e mártir 
(526). Defendeu  perante o imperador católico Justino a causa dos godos do 
Oriente, os quais estavam sendo oprimidos. Governou a igreja por três anos 
e meio, distinguindo-se por zelosa atividade administrativa. Morreu na prisão, 
em Ravena, por fome e sede.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Héctor Gutiérrez e Zelmar 
Michellini (1976). Políticos e militantes cristãos, mártires das lutas do povo uruguaio.

Espiritualidade: Quereis que Deus abençoe vossa casa, que ele derrame sobre 
vós e sobre vossos Irmãos o espírito de piedade? Incuti em vossas crianças a 
devoção a Santa Virgem. (Vie, p. 349)

Aniversário: 1840 – Champagnat preside a leitura de seu Testamento Espiritual 
na grande sala de reunião de L’Hermitage.

Há 200 anos...:  Deus ama a vocês todos, e eu também amo a todos, pois que 
Jesus Cristo, a Santíssima Virgem, os Santos amam tanto a vocês. (Carta 24)

Intenção: Congregação de São José. A vivência do Testamento Espiritual de 
Marcelino Champagnat.

5ª semana da Páscoa – 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 15,7-21; Sl 95(96); Jo 15,9-1118 MAIO

quinta-feira
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Santo: Ivo Hélory, sacerdote, França (1253-1303). Advogado, colocou sua for-
mação a serviço dos mais pobres. Instituiu na sua diocese, o serviço de justiça 
gratuita, para quem não podia pagar. Não se deixou desviar pela mentira ou 
pelo suborno, comum então entre os advogados. Joaquina de Vedruna y Más, 
religiosa, Espanha (1783-1854). Viúva de nobre espanhol, fundou em Vich o 
Instituto das Carmelitas da Caridade, devotado à educação e à caridade princi-
palmente entre os pobres e as jovens mulheres. João XXIII disse a seu respeito: 
“Mãe de nove filhos, converteu-se na mãe de numerosos pobres”.

Espiritualidade: Vós sabeis que eu não respiro senão por vós, que não há ne-
nhum verdadeiro bem que eu não peça a Deus por vós cada dia. (Vie, p. 38)

Há 200 anos...:  Escreva nos livros de todos os alunos: Maria foi concebida sem 
pecado! Abraço-o nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, onde o deixo. (Carta 
24)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e 
amigos em vida. 

Intenção: A Família Marista. Pessoas que pedem orações e os doentes terminais.

Santo: Bernardino de Sena, sacerdote franciscano, Itália (1380-1444).  
Vigário-Geral da Ordem Franciscana, foi chamado Apóstolo da Itália, por seus 
esforços durante trinta anos de reavivar a fé cristã no país. Suas pregações contra 
os jogos, a sodomia e a usura tornaram-se famosas.

Espiritualidade: Quando virdes um Irmão que está triste, aborrecido, ou em di-
ficuldade para cumprir seu trabalho, não o abandoneis a si, testemunhai-lhe que 
participais de suas dificuldades, consolai-o e encorajai-o. (Vie, p. 446)

5ª semana da Páscoa – 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 15,22-31; Sl 56(57); Jo 15,12-17

5ª semana da Páscoa – 1ª semana do Saltério
Liturgia: At 16,1-10; Sl 99(100); Jo 15,18-21

19

20
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sábado
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Santo: Bem-aventurados Manuel Gomez Gonzáles, sacerdote, espanhol (1877-
1924), e Adílio Daronch, seu coroinha, brasileiro (1908-1924), mártires, Alto Uru-
guai (RS). Em período conturbado no sul do país, o padre foi, junto com o coroinha, 
atender uma comunidade militar. Na volta foram surpreendidos por anticlericais.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Irene Mc’Cormack, missioná-
ria, e companheiros (1991). Mártires pela causa da paz, Peru.

Espiritualidade: A educação é antes de tudo o resultado do bom exemplo: porque 
a virtude fortifica a autoridade; porque está na natureza do homem imitar o que ele 
vê fazer. (Vie, p. 50)

Aniversário: 1789 – Marcelino Champagnat é batizado pelo Pe. José Antônio Alli-
rot, pároco de Marlhes, França. Foram padrinhos o tio materno, Marcelino Chirat, 
e Margarida Chatelard, prima por aliança. Era solenidade da Ascensão do Senhor.

Há 200 anos...: Como pode o senhor imaginar, é também por Maria que espero 
conseguir a autorização que estou pleiteando. (Carta 194)

Intenção: Ação de graças pelo nosso batismo o de Marcelino. Nossos padrinhos 
de batismo.

Aniversário: 1789 – Nascimento de Marcelino Champagnat na aldeia de Rosey, 
França, paróquia de Marlhes, França, filho do casal João Batista Champagnat e 
Maria Chirat. 1967 – Bênção da estátua de São Marcelino Champagnat na colunata 
da Basílica de Nossa Senhora de Fátima, Portugal.

Há 200 anos...:  Prometi mandar Irmãos a Saint-Pol, Pas-de-Calais. Não tinha 
como recusar. Com o socorro de Maria, vamos mover céus e terra, para podermos 
cumprir esta promessa. (Carta 193)

Intenção: Ação de graças pelo dom da vida de Marcelino. Vivência da virtude 
mariana do serviço.

6º DOMINGO DA PÁSCOA
6ª semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 8,5-8.14-17; Sl 65(66); 1Pd 3,15-18; Jo 
14,15-21 21 MAIO

domingo
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Santo: Rita de Cássia, leiga e religiosa, Itália (1381-1457). Viúva, ingressou na 
Ordem Agostiniana. Pediu a graça de participar das dores da Paixão do Senhor: 
teve, o resto da vida, a fronte ferida por um espinho, que se desprendeu da coroa de 
Jesus. Padroeira dos casos impossíveis.

Espiritualidade: Não há nada mais necessário na educação, pelo mestre e pelo 
aluno, senão o respeito mútuo que eles se devem. (Vie, p. 282)

Há 200 anos...:  Jesus e Maria sempre serão o apoio sólido de minha confiança. 
(Carta 06)

Lembrete: Dia internacional da diversidade biológica (ONU).

Intenção: Cuidado com a ecologia e a promoção do equilíbrio do meio ambiente. 

6ª semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 16,11-15; Sl 149; Jo 15,26 -16,4a 22 MAIO

segunda-feira

Santo: João Batista Rossi, sacerdote, jesuíta, Roma (1698-1764). Doutor em fi-
losofia e teologia, dedicou-se à formação de jovens universitários. Trabalhou sem 
descanso pelas mulheres desabrigadas, doentes, prisioneiros e trabalhadores, além 
de confessor popular.

Espiritualidade: Os alunos pobres são, numa turma de alunos, o que os doentes 
são numa casa: um objeto de bênção e de prosperidade, quando os olhamos com 
os olhos da fé e que os consideramos como membros sofredores de Jesus Cristo. 
(Vie, p. 520)

Há 200 anos...:  Digam a seus meninos que Jesus e Maria gostam muito deles 
todos: dos que são bem-comportados porque são parecidos com Jesus, que é o 
máximo de bem-comportado; dos que ainda não são, porque vão ser. (Carta 14)

Intenção: Universitários e seus educadores.

6ª semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 16,22-34; Sl 137(138); Jo 16,5-11 23 MAIO

terça-feira
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Santo: Bem-aventurado João de Prado, mártir, sacerdote, franciscano, Espa-
nha/Marrocos (1560-1631). Ingressou na Ordem dos Franciscanos Descalços 
e foi enviado à Marrocos, em missão, onde foi martirizado, junto com dois 
companheiros, pela autoridade de Marrakech.

Espiritualidade: Digam a seus meninos que eles estão de posse de uma feli-
cidade imensa por serem tão caros a Jesus Cristo, como estão sendo. Sim, este 
Deus de bondade os ama a ponto de fazer consistir suas delícias em estar com 
eles. Basta que lhe abram o coração que Jesus e Maria os cumularão de graças. 
(Carta 20)

Aniversário: 1961 – 6ª CASA GERAL DO INSTITUTO: A Administração 
Geral foi transferida para um imponente imóvel, adrede construído, no quar-
teirão da EUR (Esposizione Universale di Roma), em Roma – Itália, onde per-
manece até hoje. A inauguração oficial deu-se no dia 4 de novembro de 1961, 
quando houve a bênção solene das instalações. Desde o Capítulo Geral de 
1967, a função animadora do Conselho Geral comporta, para seus membros, 
ausências prolongadas de Roma. A complexidade crescente do serviço de go-
verno do Instituto requer, por outra parte, num mundo sempre mais desafia-
dor, uma constante atualização da Administração geral. 

Há 200 anos...: Digam que Nossa Senhora também gosta deles porque Ela é a 
Mãe de todos os meninos de nossas escolas. (Carta 14)

Lembrete: Dia de Oração pela China, por determinação de Bento XVI. Nossa 
Senhora Auxílio dos Cristãos.

Intenção: Pelo povo chinês e missionários do seu país. Colaboradores dos dife-
rentes serviços da Casa Geral de Roma. 

6ª semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 17,15-22; Sl 148; Jo 16,12-15 24 MAIO

quarta-feira
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Santo: Gregório VII, papa, Itália (1025-1085). Monge beneditino em Cluny, gran-
de centro de renovação da vida religiosa da época. Eleito papa, engajou-se apai-
xonadamente na tarefa de implantar a reforma,  importantíssima para a Igreja, 
conhecida como "reforma gregoriana". Maria Madalena Sofia Barat, religiosa, 
França (1779-1865). Fundou a Congregação do Sagrado Coração de Jesus, para 
o ensino gratuito de meninas pobres. Chegou a abrir 122 escolas, em 16 países. 
Professora da Senhora de Grandville, cooperadora dos Irmãos Maristas, no norte 
da França.

Espiritualidade: Parece que as coisas vão lentamente, não importa, estamos deci-
didos de não deixar a oportunidade. (Vie, p. 215)

Aniversário: 1975 – Morte do Irmão Leônidas (François Garrigue), aos 89 anos, 
em Saint-Paul-Trois-Châteaux, França, 7º Superior-Geral do Instituto, no período 
de 1946 a 1958. 1990 – Congresso dos teólogos para exame das virtudes heroicas 
do Ir. Alfano Vaser.

Há 200 anos...: Não tenham medo, temos Maria para nos defender. Todos os 
nossos cabelos estão contados, não cairá nenhum sem que Deus permita. Esteja-
mos bem persuadidos de que não temos inimigo maior do que nós mesmos. (Carta 
16)

Intenção: Pela Congregação do Sagrado Coração de Jesus.

6ª semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 18,1-8; Sl 97(98); Jo 16,16-20 25 MAIO

quinta-feira
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Santo: Filipe Néri, sacerdote, Itália (1515-1595), memória. Fundou a Congre-
gação do Oratório de Vallicella, dedicada à instrução espiritual, ao canto e às 
obras de caridade: “Educa-se quando se sabe amar”. Conhecido como santo 
da alegria e protetor dos jovens. Mariana de Parede y Flores, leiga, Equador 
(1618-1645). Tinha o dom dos milagres e da profecia. Faleceu aos 26 anos, ofe-
recendo sua vida, para que Deus livrasse a cidade de Quito da peste e dos terre-
motos que a abalavam. Conhecida como a “Açucena de Quito”.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Henrique Pereira Neto (1969). 
Sacerdote diocesano, colaborador de D. Hélder Câmara, assassinado aos 28 
anos, em Recife, Brasil. Foi professor no Colégio  Marista de Recife.

Espiritualidade: Maria, nossa primeira Superiora, não deixará sem recompensa 
o imenso benefício que o senhor nos presta com sua extrema caridade. Bem 
quisera eu ter uma ocasião de lhe demonstrar com fatos concretos até onde vai a 
nossa gratidão. (Carta 260)

Há 200 anos...: Você fará o bem em nossa casa; Maria, nossa Boa Mãe o prote-
gerá e, depois de tê-la como primeira superiora, você a terá por Rainha no céu. 
(Carta 23)

Lembrete: Nossa Senhora de Caravaggio.

Intenção: Devotos de Nossa Senhora do Caravaggio. Os educadores de nossas 
escolas e obras sociais.

6ª semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 18,9-18; Sl 46(47); Jo 16,20-23a26 MAIO

sexta-feira
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Santo: Agostinho de Cantuária, bispo, Inglaterra/Roma (†604). Enviado pelo 
papa Gregório, junto com outros monges, para evangelizar os anglo-saxões. Foi 
feito bispo de Cantuária, onde também fundou a famosa abadia. Sua obra lançou 
as bases da Inglaterra cristã.

Espiritualidade: Não é ter caridade ser insensível às misérias e às privações dos 
membros de Jesus Cristo e não aproveitar os meios que se pode encontrar para 
assistindo-los. (Vie, p. 527)

Aniversário: 1903 – Aprovação, pelo Papa Leão XIII, das Constituições do Insti-
tuto dos Irmãos Maristas, que no X Capítulo Geral, realizado em abril do mesmo 
ano, foram aprovadas por voto secreto.

Há 200 anos...: Há muito que não se falaria mais de nossa Sociedade sem este 
nome, sem este nome milagroso! Maria, eis aí toda a riqueza de nossa Sociedade. 
(Carta 194)

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. Vivên-
cia da virtude mariana da Escuta Orante.

6ª semana da Páscoa – 2ª semana do Saltério
Liturgia: At 18,23-28; Sl 46(47); Jo 16,23b-2827 MAIO

sábado
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Santo: Germano, bispo, França (496-576). Nomeado Arcebispo de Paris pelo 
Rei Childebert I. Grande devoto de Maria, fundou a Abadia de Saint-Germain-
-des-Près. Destacou-se por sua santidade, amor aos pobres e, por isso, a história 
passou a chamá-lo de “Pai dos Pobres”.

Espiritualidade: O quê! Meu Irmão, você faz diante de Deus o que não ousaria 
fazer diante de mim? (Vie, p. 327)

Há 200 anos...: Maria mostra visivelmente sua proteção sobre L'Hermitage. 
Como tem força o santo nome de Maria! Quão felizes somos de nos termos 
ornamentado com ele! (Carta 194)

Lembrete: Início da novena a São Marcelino Champagnat. Durante a novena, 
propõe-se a vivência de uma "pequena virtude" de Champagnat.

Intenção: Novena a São Marcelino. A unidade dos cristãos. A pastoral da comu-
nicação.

ASCENSÃO DO SENHOR, solenidade
Ofício solene próprio –  3ª semana do Saltério
Liturgia: At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23; Mt 28,16-2028 MAIO

domingo
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Santo: Maximino de Trèves, bispo, França (†349). Bispo de Trèves, destacou-
-se na luta contra o arianismo. Teve a coragem de acolher Santo Atanásio, bispo 
de Alexandria, que, por ser antiariano, fora desterrado para Trèves, pelo impera-
dor.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Raimundo Ferreira Lima 
(1980). “Gringo”, lavrador, sindicalista, agente de pastoral, mártir em Concei-
ção do Araguaia, Pará, Brasil.

Espiritualidade: Pode-se ser regular, piedoso, zeloso para sua santificação: po-
de-se numa palavra amar a Deus e ao próximo, sem ter a perfeição da caridade. 
(Vie, p. 275)

Aniversário: 1955 – Solene Beatificação de Marcelino Champagnat por Pio XII, 
Basílica de São Pedro, Roma, Itália.

Há 200 anos...: Maria, sim só Maria é nossa prosperidade; sem Maria não so-
mos nada e com Maria temos tudo, porque Maria está sempre com seu adorável 
Filho ou no colo ou no coração. (Carta 194)

Lembrete: Novena a São Marcelino Champagnat. Em preparação à festa de 
Pentecostes, em cada dia da semana, pedimos ao Espírito Santo que nos con-
ceda um dom.  

Intenção: Novena a São Marcelino. A unidade dos cristãos. Dom da sabedoria.

7ª semana da Páscoa –  3ª semana do Saltério
Liturgia: At 19,1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-3329 MAIO

segunda-feira
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Santo: Joana d’Arc, leiga, mártir, França (1412-1431). Dizendo-se inspirada por 
Deus, conseguiu motivar seus concidadãos franceses a resistirem à ocupação 
inglesa. Capturada pelos inimigos, foi condenada à fogueira sob a acusação de 
heresia. Considerada heroína nacional e padroeira da França.

Espiritualidade: O que é necessário para manter a caridade é suportar os defei-
tos dos outros como desejamos que eles suportem os nossos. (Vie, p. 44)

Aniversário: 1955 – Em Roma, fundação da União Mundial dos Ex-alunos Maristas. 

Há 200 anos...: A Deus e a Maria os recomendo, agora e pela eternidade!  
(Carta 193)

Lembrete: Novena a São Marcelino Champagnat. Em preparação à festa de 
Pentecostes, em cada dia da semana, pedimos ao Espírito Santo que nos conce-
da um dom.  

Intenção: Novena a São Marcelino. A unidade dos cristãos. Dom da Inteligência.

7ª semana da Páscoa – 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 20,17-27; Sl 67(68); Jo 17,1-11a 30 MAIO

terça-feira
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Espiritualidade:  A felicidade de ser filho de Maria bem que vale algum comba-
te e algum sacrifício. Além do que se pode dizer a Jesus, o que é que não se pode 
dizer a Maria? "Por que seria eu o primeiro a invocar-vos?" Melhor ainda: "o primeiro a 
ser seu filho!" Portanto, diga a Maria que a honra de sua Sociedade exige que Ela o 
ajude a ser puro como um anjo! (Carta 259)

Aniversário: 1852 – Abertura do II Capítulo Geral, que redigiu as Regras Co-
muns, o Guia das Escolas, as Constituições e as Regras de Governo. 

Há 200 anos...: Virgem Santíssima, vosso mês está acabando!... (Carta 193)

Lembrete: Novena a São Marcelino Champagnat. Dia Mundial do Combate ao 
Fumo. Em preparação à festa de Pentecostes, em cada dia da semana, pedimos 
ao Espírito Santo que nos conceda um dom.  

Intenção: Pedido de uma graça por intercessão de São Marcelino Champagnat. 
A unidade dos cristãos. Dom do Conselho. Ação de graças pelos frutos do Rei-
no gerados neste mês mariano.

Festa da Visitação de Nossa Senhora
Ofício festivo próprio
Liturgia: Sf 3,14-18 ou Rm 12,9-16b; Is 12,2- 6; Lc 
1,39-56

31 MAIO

quarta-feira
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H
O “A expulsão dos 

Religiosos (1903) 
revoltou a população em 
geral. Houve inúmeras 
manifestações de calorosa 
simpatia. A polícia e 
mesmo o exército foram 
acionados para conter a 
fúria popular. Em Marlhes, 
as mulheres conseguiram 
afugentar os militares 
vindos para fechar a 
escola.

Mês do Sagrado Coração de Jesus  
e de São Marcelino Champagnat

”
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10° Capítulo Geral: Saint-Genis-Laval: 1903 
O objetivo principal desse Capítulo, convocado em abril de 1903 e do qual 
participaram 51 irmãos, era a análise das Constituições a serem apresen-
tadas à Santa Sé para aprovação. Houve também eleições para diversos 
cargos do Governo Geral. Com efeito, um mês mais tarde, em 27 de maio, 
o Papa Leão XIII concedeu a aprovação definitiva das Constituições. Um 
segundo objetivo era o de examinar o grave momento político francês. 
Com o efeito, estavam a ponto de serem postas em prática as leis de proi-
bição dos Religiosos, já aprovadas no Parlamento. No dia 3 de abril, festa 
de N. Sra. das Sete Dores, o decreto de expulsão chegou a Saint-Genis-
-Laval. Concediam-se três meses para desocupar a Casa Geral e os demais 
estabelecimentos. Era um desastre sem precedentes para os quase 5 mil 
Irmãos Maristas na França. Seus resultados foram nefastos na França, 
mas bons fora dela, uma vez que o Instituto foi transplantado pelo mundo 
inteiro e as novas Províncias e Distritos receberam seiva rejuvenescente. 
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Santo: Justino, mártir, Palestina (100-165), memória. Filósofo, procurou esta-
belecer o diálogo entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Suas obras são 
referência para a defesa da fé. Pagou com o próprio sangue sua fidelidade à Igre-
ja. Bem-aventurado João Batista Scalabrini, bispo, Itália (1839-1905). Fundou 
as Congregações dos Missionários e das Missionárias de São Carlos (Escalabri-
nianos), para a atuação junto aos imigrantes. Por seu incentivo à catequese, foi 
definido pelo beato Pio IX, “apóstolo do catecismo”. 

Espiritualidade: Não tem o espírito de Jesus Cristo aquele que não vê no pró-
ximo senão seus defeitos; para ser justo é preciso também considerar suas virtu-
des e tudo que há bom nele. (Vie, p. 451)

Há 200 anos... De saúde, vou antes mal que bem, faz alguns dias. As viagens 
me cansam... Em todo caso penso estar em I'Hermitage dentro de quinze dias. 
(Carta 197)

Lembrete: Aniversário do Ir. Benito Arbués, 11º Superior-Geral, no período de 
1993 a 2001, nascido em Santa Eulália Del Gállego, Espanha, em 1939. Novena 
a São Marcelino Champagnat. Em preparação à festa de Pentecostes, cada dia da 
semana, pedimos ao Espírito Santo que nos conceda um dom.   

Intenção: Pedido de uma graça por intercessão de São Marcelino Champagnat. 
A unidade dos cristãos. Dom da Fortaleza.

7ª semana da Páscoa – 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 22,30; 23,6-11; Sl 15(16); Jo 17,20-2601 JUNHO

quinta-feira
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Santo: Marcelino e Pedro, mártires, Roma (†304), memória. Marcelino, sacer-
dote, e Pedro, exorcista, foram mortos durante a perseguição do imperador Dio-
cleciano. Conta-se que foram decapitados numa floresta, para que os corpos não 
fossem encontrados, mas duas cristãs os acharam, enterrando-os adequadamente. 

Espiritualidade: Há jovens velhos e velhos que foram crianças toda sua vida. 
(Vie, p. 466)

Há 200 anos...: O senhor Sauzet segredou-me que no conselho há vários 
membros sectários de Voltaire que se apavoram com qualquer coisa, enxergam 
padres se infiltrando em toda parte. (Carta 195)

Lembrete: Primeira sexta-feira do mês. Novena a São Marcelino Champagnat. 
Em preparação à festa de Pentecostes, cada dia da semana, pedimos ao Espírito 
Santo que nos conceda um dom.  

Intenção: Coração de Jesus, inspirai-nos a mansidão e a humildade de coração. 
Pedido de uma graça por intercessão de São Marcelino Champagnat. A unidade 
dos cristãos. Dom da Ciência.

1a Sexta-feira do mês
 7ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 25,13b-21; Sl 102(103); Jo 21,15-1902 JUNHO

sexta-feira
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Santo: Carlos Lwanga e companheiros, mártires, Uganda (†1885), memória. O 
grupo de 22 jovens leigos foi levado diante de Mwanga, um rei cruel. Este man-
dou perguntar se eles queriam se manter cristãos. Como todos se mantiveram na 
fé, foram condenados à morte. 

Espiritualidade: Deixo-os todos nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, 
lugares bons aqueles! Lá a gente se acha tão bem! (Carta 49)

Aniversário: 1949 – Partida de cinco Irmãos de Hong Kong, China, para a Malá-
sia, para assumir uma escola em Cingapura. 

Há 200 anos...: Não há dúvida que temos de acreditar que estamos nas mãos 
de Jesus e de Maria. Peçam a Eles, queridos Irmãos, que seja feita a santa vonta-
de de Deus e procuremos querer somente aquilo que Deus quiser.  (Carta 195)

Lembrete: Primeiro sábado do mês. Novena a São Marcelino Champagnat. Em 
preparação à festa de Pentecostes, cada dia da semana, pedimos ao Espírito San-
to que nos conceda um dom.  

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus. Pedido 
de uma graça por intercessão de São Marcelino Champagnat. A unidade dos 
cristãos. Dom do respeito (temor) a Deus.

7ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: At 28,16-20.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-2503 JUNHO

sábado
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Santo: Francisco Caracciolo, religioso, sacerdote, Itália (†1606). Fundou a Or-
dem dos Clérigos Regulares Menores, que conserva a tradição da adoração per-
pétua ao Santíssimo Sacramento. Mesmo como superior-geral, manteve o há-
bito de fazer tarefas cotidianas: limpar as celas, preparar as camas, lavar a louça.

Testemunhos de vida cristã na América Latina: José Maria Gran, padre, e Do-
mingo Batz, sacristão (1980). Mártires em El Quiche, Guatemala.

Espiritualidade: Que a união e a caridade de que fala o discípulo bem-ama-
do reine sempre entre vocês. Os que precisam obedecer, que obedeçam com 
humildade, e os que mandam, mandem com mansidão. Deste modo, a paz e a 
alegria do Espírito Santo estarão sempre com vocês. (Carta 63)

Há 200 anos...: É com muito pesar que nos encontramos na impossibilidade de 
responder favoravelmente à sua interessante missiva. Irmãos há que ficaram do-
entes, vários outros dos nossos partiram para a Missão da Oceania. (Carta 254)

Lembrete: Novena a São Marcelino Champagnat. Dia Internacional das Crian-
ças Vítimas de Agressão (ONU). 

Intenção: Dons do Espírito Santo. Crianças vítimas de agressão e abuso. Pedi-
do de uma graça por intercessão de São Marcelino Champagnat.

SOLENIDADE DE PENTECOSTES 
Ofício solene próprio
Liturgia: At 2,1-11; Sl 103(104); 1Cor 12,3b-7.12-13;  
Jo 20,19-23 

04 JUNHO

domingo
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Santo: Bonifácio de Mogúncia, bispo, mártir, Inglaterra/Alemanha (672-755). 
Considerado um dos unificadores da Europa, atuou na Alemanha, evangelizan-
do os povos autóctones. Ajudou a reformar a Igreja, fomentou a aliança entre o 
papado e a família dos Carolíngios.

Testemunho de vida cristã na América Latina: José Maria Grand Cierera 
(1980). Sacerdote missionário do Sagrado Coração, defensor dos indígenas e 
dos mais pobres, assassinado na Guatemala.

Espiritualidade: Verifiquei sempre que aqueles que se ocupam muito de seu 
corpo, pensam pouco em sua alma. (Vie, p. 396)

Aniversário: 1948 – Partida de quatro Irmãos dos Estados Unidos para as Filipinas. 

Há 200 anos...: Diga a todos os Irmãos que sempre estou pensando neles, sem-
pre pedindo pela felicidade deles. (Carta 196)

Lembrete: Missa pelos falecidos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos alu-
nos, colaboradores e benfeitores  (cf. C 55.5). Novena a São Marcelino Cham-
pagnat. Dia Mundial do Meio Ambiente (ONU). Primeiro dia do Tríduo pelas 
Vocações. Oração pela vitalidade do Carisma legado por São Marcelino. Bicen-
tenário do Instituto: Ano La Valla.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Pedido de uma graça 
por intercessão de São Marcelino Champagnat. 

9ª semana do Tempo Comum –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Tb 1,3; 2,1a-8; Sl 111(112); Mc 12,1-12 05 JUNHO

segunda-feira
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Santo: Marcelino José Bento Champagnat, sacerdote, França (1789-1840). 
Presbítero da Sociedade de Maria e Fundador do Instituto dos Irmãozinhos 
de Maria, ou Irmãos Maristas das Escolas (FMS). Nasceu no ano da Revolu-
ção Francesa, viveu em um tempo conturbado por graves conflitos políticos. 
Sensibilizado pelas necessidades pastorais de seu tempo, concebeu o projeto 
de fundar um Instituto de Irmãos, que se dedicassem à educação e à formação 
religiosa das crianças e dos jovens. Maria, a quem chamava de Boa Mãe, foi seu 
maior modelo no seguimento de Jesus Cristo. Canonizado em 18 de abril de 
1999, pelo Papa São João Paulo II.  Norberto,  bispo, Alemanha (1080-1134). 
Com alguns companheiros, fundou a Ordem Premonstratense e organizou  os 
seus primeiros mosteiros.

Espiritualidade: Não tenha dúvida: Eu considero a todos vocês como meus 
queridos filhos em Jesus e Maria e vocês me chamam com o carinhoso nome de 
pai; por isso trago a todos bem no fundo de meu coração. (Carta 19)

Aniversário: 1840 – Morte de Marcelino Champagnat em l’Hermitage, França, 
durante a oração da manhã dos Irmãos. 1961 – Introdução da causa de cano-
nização do Irmão Cipriano José e de 21 Irmãos martirizados na Espanha em 
1936. 1991 – Fundação da missão Marista na Tanzânia, África. 

Há 200 anos...: Entreguemos nas mãos de Deus o resultado de nosso trabalho. 
Ele sabe melhor do que nós o que estamos precisando. (Carta 195)

Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Pedido de uma graça 
por intercessão de São Marcelino Champagnat.

9ª semana do Tempo Comum –  1ª semana do Saltério
Solenidade de São Marcelino Champagnat
Ofício próprio 
Liturgia: Tb 2,9-14; Sl 111(112); Mc 12,13-17

06 JUNHO

terça-feira
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Santo: Antonio Maria Gianelli, bispo, Itália (1789-1846). Preocupou-se com a 
formação dos sacerdotes, com a organização das comunidades paroquiais. Fun-
dou duas congregações, para a educação da juventude: Missionários de Santo 
Afonso de Ligório e as Filhas de Maria.

Espiritualidade: Você se encontra onde Deus queria colocá-lo, pois que está 
onde o mandaram seus superiores. Não duvido que Deus, através de uma abun-
dância de graças, o recompensará. (Carta 24)

Há 200 anos...: Eu não gostaria que o Irmão Estanislau instalasse logo o lustre 
que lhe enviei. Penso que é bonito demais para nós; mas, deixemos este caso 
para depois, quando decidiremos em conjunto. (Carta 195)

Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas.

Santo: Efrém, diácono, doutor da Igreja, Pérsia (306-373). Exerceu o ofício 
de diácono, para o qual foi ordenado. Grande devoto de Maria, foi denomina-
do “Cítara do Espírito Santo” e “Cantor da Virgem”.  Melânia Maior, leiga, 
Roma/Palestina (342-410). Viúva, tornou-se cristã e deixou Roma para viver na 
Palestina, onde fundou uma comunidade religiosa no Monte das Oliveiras. Foi 
mentora de Evágrio Pontius, autor da Filocalia. Reconhecida como Madre da 
Igreja, no período patrístico. 

Espiritualidade: Quando se é obrigado, por sua vocação a trabalhar para a san-
tificação do próximo, não é suficiente agradar a Deus pela pureza de sua consci-

9ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Tb 3,1-11a.16-17a; Sl 24(25); Mc 12,18-27

9ª semana do Tempo Comum  –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9ª;  Sl 127(128); Mc 
12,28b-34

07

08

JUNHO

JUNHO

quarta-feira

quinta-feira
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ência, é preciso também agradar aos homens por um caráter amável e por muita 
amenidade nas palavras e na maneira de tratar as pessoas. (Vie, p. 275)

Aniversário: 1840 – Solenes exéquias de Marcelino Champagnat em l’Hermitage, 
França, com a presença do Pe. Colin, padres Maristas e sacerdotes dos arredores. 

Há 200 anos...: Dirigir-se ao Padre Superior Geral é o mesmo que dirigir-se 
diretamente a nós, pois agimos perfeitamente de acordo com ele, e gostamos de 
cumprir suas intenções. (Carta 255)

Intenção: Os catequistas e evangelizadores em nossas obras. 

Santo: José de Anchieta, sacerdote jesuíta, Espanha/Brasil (1534-1597), me-
mória. Enviado às missões do Brasil, dedicou sua vida à evangelização dos 
povos autóctones. Escreveu uma Gramática e um Catecismo na Língua Tupi. 
Recebeu o título de “Apóstolo do Brasil”.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Juan Moran Samaniego 
(1979). Sacerdote diocesano, dedicado aos indígenas, no México.

Espiritualidade: Não se canse de dizer aos meninos que eles são os amigos dos 
santos que estão no céu, da Santíssima Virgem e particularmente de Jesus Cris-
to. Tanto é assim que esses corações juvenis causam inveja a Jesus. Se visse o 
demônio apoderar-se deles, Jesus estaria disposto, se necessário fosse, a morrer 
de novo sobre a Cruz, aí mesmo em Saint-Symphorien, para salvar esses pobres 
meninos! (Carta 24)

Há 200 anos...: Pode V. Revma. acreditar, senhor Cônego, que seria com o 
maior prazer que iríamos trabalhar no campo pelo qual o senhor se interessa 
tanto, se nossos meios no-lo permitissem. (Carta 255)

Intenção: Os Jesuítas e suas obras. Os evangelizadores em terras distantes.  

9ª semana do Tempo Comum –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Tb 11,5-17; Sl 145(146);  Mc 12,35-3709 JUNHO

sexta-feira
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Santo: Em Portugal, festa do Santo Anjo da Guarda de Portugal. A missão 
dos anjos é conhecida pela Bíblia: criaturas espirituais, dedicadas ao louvor e ao 
serviço de Deus. No país a devoção é muito antiga. Ganhou, porém, novo vigor 
com as aparições do anjo em Fátima.

Espiritualidade: Seja mais corajoso em outra vez, e não deixe entrar em seu espírito 
o mau humor; pois, além de enfraquecer e destruir todos os bons sentimentos da 
alma, ele agrava os sofrimentos da vida e os torna insuportáveis. (Vie, p. 275)

Há 200 anos...:  Esperamos ter, nessa época, a felicidade de encaminhar nossos 
obreiros apostólicos para trabalharem, sob sua direção, no campo que o senhor 
cultiva com tanto esmero. (Carta 256)

Intenção: A vivência da virtude mariana do discernimento da vontade de Deus. 

9ª semana do Tempo Comum –  1ª semana do Saltério
Liturgia: Tb 12,1.5-15.20; Tb 13,2.6.7.8; Mc 12,38-4410 JUNHO

sábado

Santo: Barnabé, apóstolo, Chipre (século I), memória. Um dos primeiros fiéis 
de Jerusalém. Pregou o Evangelho em Antioquia e acompanhou São Paulo, 
em sua primeira viagem, como relatam os Atos dos Apóstolos. Tomou parte 
no Concílio de Jerusalém (At 15,2; Gl 2,1). Paula Frassinetti, religiosa, Itália 
(1809-1882). Dedicada no estudo da filosofia e teologia, logo se preocupou com 
a educação das meninas e jovens. Fundou a Congregação das Irmãs de Santa 
Doroteia, para a educação cristã da juventude.

Espiritualidade: Deus ama a vocês todos, e eu também amo a todos, pois que 
Jesus Cristo, a Santíssima Virgem, os Santos amam tanto a vocês. Diga-lhes 
ainda: "Vocês sabem por que Deus os ama tanto? É porque vocês são o preço 
de seu Sangue e porque vocês podem tornar-se grandes santos, até sem muito 
sacrifício. Basta querer”.  (Carta 24)

10º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
SANTÍSSIMA TRINDADE, solenidade 
10ª semana do Tempo Comum –  2ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 34,4b-6.8-9; Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Jo 
3,16-18 

11 JUNHO

domingo
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Aniversário: 1887 – Abertura, em Gerona, Espanha, da primeira escola dirigida 
pelos Irmãos Maristas.

Há 200 anos...: Senhor Vigário Geral, mesmo pelo direito natural, é necessário 
absolutamente que um funcionário, qualquer que seja o combinado, tenha co-
mida e roupa. (Carta 257)

Intenção: Obras Maristas da Espanha. Irmãs Doroteias. Educandos de nossas 
obras. Vivência da unidade a exemplo da Santíssima Trindade. 

Santo: Gaspar Bertoni, sacerdote, Itália (1777-1853). Era excelente pregador, cha-
mado por isso de “missionário apostólico”. Considerava suas enfermidades como 
“escola de união com Deus”. Fundou a Congregação dos Sagrados Estigmas de Nos-
so Senhor Jesus Cristo, Estigmatinos. Beata Mercedes de Jesus, religiosa, Equador 
(1828-1883). Após a morte dos pais, dedicou-se às crianças abandonadas. Fundou a 
Congregação das Irmãs de Santa Maria Ana de Jesus, para a educação dos indígenas 
da Cordilheira dos Andes. Chamada “Rosa de Baba e Guayaquil”.

Espiritualidade: Aquele que é alegre e contente mostra por esta simples dis-
posição, que ama seu trabalho, que está feliz e que não encontra nada difícil 
demais. (Vie, p. 279)

Aniversário: 1954 – Solene canonização em Roma, por Pio XII, de Pedro Maria 
Chanel, Padre da Sociedade de Maria, missionário protomártir da Oceania. Pri-
meiro Marista canonizado pela Igreja.

Há 200 anos...: O fato de ser Irmão de Maria não reduz as necessidades ordiná-
rias da vida. Cada ano vemos com muito pesar aumentar o número de inválidos 
em nossas fileiras. (Carta 257)

Lembrete: Dia dos Namorados. 

Intenção: Sacerdotes da Sociedade de Maria. Estigmatinos. Os namorados.

10ª semana do Tempo Comum –  
2ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 1,1-7; Sl 33(34); Mt 5,1-1212 JUNHO

segunda-feira
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Santo: Antônio de Pádua (ou de Lisboa), sacerdote franciscano, doutor da 
Igreja, Portugal/Itália (1195-1231), memória. Entrou no convento de Coim-
bra. Dedicou sua vida à propagação da fé, em especial na França e na Itália. 
Conhecido pela riqueza espiritual de seus sermões, pela profundidade de seu 
conhecimento da Bíblia. 

Espiritualidade: Há dois tipos de homens, cujo demônio faz tudo o que ele quer: 
os preguiçosos e aqueles que se deixam levar à tristeza e ao desânimo. (Vie, p. 276)

Aniversário: 1956 – União dos Irmãos de São Pedro Claver, Nigéria, com o Ins-
tituto dos Irmãos Maristas.

Há 200 anos...: Ponhamos sempre nossa firme confiança em Maria. Ela já nos 
concedeu tantos favores, que não nos vai recusar agora o que lhe estamos pedin-
do. (Carta 196)

Intenção: A Família Franciscana. Pessoas engajadas em projetos de voluntariado.

10ª semana do Tempo Comum –  2ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 1,18-22; Sl 118(119); Mt 5,13-1613 JUNHO

terça-feira

Santo: José, o Hinógrafo, monge, Roma/Grécia (810-886). Defendeu a arte 
e a mística dos ícones, contra o movimento iconoclasta. Considerado autor 
de mais de mil hinos litúrgicos em língua grega. Famoso conselheiro, padre 
espiritual e confessor. Francisca de Paula de Jesus, conhecida por Nhá Chica, 
beata, Brasil (1810-1895).  Filha de escravos ficou órfã aos dez anos. Mulher hu-
milde, era fervorosa devota de Nossa Senhora da Conceição, e a pedido da mãe 
passou a vida inteira a dedicar-se à prática da caridade. Foi chamada ainda em 
vida de “a mãe dos pobres”, sendo respeitada por todos os que a procuravam. 

10ª semana do Tempo Comum –  2ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 3, 4-11; Sl 98(99); Mt 5,17-1914 JUNHO

quarta-feira
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Nhá Chica se tornou a primeira leiga e negra brasileira a ser declarada beata pela 
Igreja Católica.

Espiritualidade: Desejaria eu ter a felicidade de ensinar, de consagrar minhas 
atenções de maneira mais direta para formar essas criaturinhas delicadas. (Carta 14)

Há 200 anos...: Assim que tiver recebido esta, mande logo a Lyon o Irmão 
François Régis para aprender a imprimir. Para o senhor Guyot será um prazer 
mostrar como se faz, creio eu. (Carta 196)

Intenção: Estudiosos da música sacra. Cantores e maestros de corais religiosos. 

Santo: Catarina Tekakwitha, leiga, América do Norte (1656-1680). Do povo 
indígena pele-vermelha, conheceu o cristianismo por meio de sua mãe. Levou 
à conversão de muitos irmãos da mesma etnia. É, ao lado de São Francisco 
de Assis, padroeira do Meio Ambiente e da Ecologia. Primeira santa pele 
vermelha. Beata Albertina Berkenbrock, leiga, mártir, Brasil (1919-1931). 
Natural de Imaruí (SC), foi assassinada ao resistir a uma tentativa de estupro 
quando tinha apenas 12 anos de idade. Foi beatificada em outubro de 2007.

Espiritualidade: Sinto no coração a grata satisfação de me lembrar de vocês 
todos os dias e de no santo altar apresentá-los todos ao Senhor; especialmente 
hoje, não consigo resistir à agradável satisfação de expressar a vocês meus sen-
timentos de afeto e de manifestar minha ternura paternal. (Carta 63)

Aniversário: 1945 – Fundação Marista em Malauí, África. 1961 – Os Irmãos são 
expulsos da Ilha de Cuba e se espalham pela América Central. Retornam ao país 
em 2001. 

CORPO E SANGUE DE CRISTO, solenidade
Ofício solene próprio
Liturgia: Dt 8,2-3.14b-16ª; Sl 147(147B); 1Cor 10,16-
17; Jo 6,51-58 15 JUNHO

quinta-feira
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Há 200 anos...: Acabo de solicitar, à administração da escola dos surdos-mu-
dos, a admissão gratuita de dois Irmãos; se conseguir, terão hospedagem, cale-
fação, comida, roupa lavada, iluminação, etc. etc., o tempo que for necessário 
para se formarem. (Carta 196)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e 
amigos em vida.

Intenção: Amor e adoração a Jesus presente na Hóstia Consagrada. Presença 
Marista em Cuba. 

Santo: João Francisco Régis, sacerdote, jesuíta, França (1597-1640). Comuni-
cava o espírito de Jesus Cristo na catequese, nas escolas e ao povo em geral. Seu 
túmulo se encontra em La Louvesc, perto de Marlhes, França. Para lá peregrina-
ram o jovem Marcelino Champagnat e sua mãe, Maria Chirat, a fim de pedir ao 
santo a graça de seu ingresso no seminário de Verrières, França.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Aurora Vivar Vasquez (1976). 
Militante cristã, sindicalista, mártir das lutas operárias no Peru.

Espiritualidade: O bom Jesus promete colocar vocês sobre os ombros, para 
poupar-lhes o esforço de andar a pé. Que infelicidade, meus filhos, não conhe-
cer Jesus como deveríamos. Isto é sobretudo para aqueles que manifestam pou-
ca vontade de estudar o catecismo. (Carta 24)

Há 200 anos...: Faremos tudo o que de nós depender para cooperar com o seu 
zelo, criando um estabelecimento pelo qual o senhor e seus piedosos paroquia-
nos fizeram os maiores sacrifícios. (Carta 256)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e 
amigos em vida. 

Intenção: A Família Marista. Seminaristas e formandos Maristas. 

10ª semana do Tempo Comum –  2ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 4, 7-15; Sl  115(116b); Mt 5,27-3216 JUNHO

sexta-feira
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Santo: Gregório Barbarigo, bispo, doutor da Igreja, Pádua (1625-1697). Foi 
instruído pelo pai em filosofia e matemática, e pelos preceptores em latim e 
grego. Formou-se em direito, foi ordenado sacerdote. Como bispo, reorgani-
zou a diocese e renovou o clero.

Espiritualidade: Meus queridos e bem-amados, vocês são continuamente o ob-
jeto especial de minha terna solicitude. Todos os meus anseios e todos os meus 
votos têm em mira sua felicidade; isso certamente vocês já sabem. (Carta 63)

Há 200 anos...: Que sejam bem cuidados, bem alimentados os bons Irmãos 
doentes, aos quais tenho tamanha afeição! (Carta 196)

Lembrete: Dia Mundial contra a Desertificação e a Seca (ONU).

Intenção: Cuidado com nossa casa comum, o planeta Terra. Povos vítimas da 
seca e catástrofes climáticas. 

10ª semana do Tempo Comum –   
2ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 5,14-21; Sl 102(103); Mt 5, 33-3717 JUNHO

sábado

Santo: Juliana Falconieri, leiga, Itália (1270-1341). De família nobre, recusou 
as ofertas de casamento para se dedicar à oração e às boas obras. Dedicou-se 
aos pobres e aos doentes, à contemplação e à penitência, a ponto de compro-
meter sua saúde. Fundou a Congregação das Servas de Maria.

Espiritualidade: Não gosto dos Irmãos cuja presença afasta os alunos; mas 
considero muito próprios os que fazem amar a religião, aqueles cujo caráter 
alegre e de maneiras doces e afáveis anunciam um coração contente e virtuoso. 
(Vie, p. 282)

11º DOMINGO DO TEMPO COMUM
11ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 19,2-6ª; Sl 99(100); Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8 18 JUNHO

domingo
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Aniversário: 1900 – Partida de três Irmãos de Beaucamps, França, para Bom 
Princípio (RS), Brasil. 

Há 200 anos...:  Procure simplesmente cumprir exatamente os deveres e Deus 
há de fazer o que você não puder. (Carta 197)

Intenção: A Província Marista Brasil Sul-Amazônia. A vivência do Ano La Valla. 

Santo: Romualdo, abade, Itália (956-1027). Adaptou a Regra de São Bento à 
vida eremítica e fundou a ordem dos Camaldulenses. Interessou-se por todos os 
problemas da Igreja em seu tempo: missões na Polônia, peregrinações à Terra 
Santa, reforma do clero e dos monges.

Espiritualidade: Que não haja entre vós senão um só coração e um só espírito. 
(Testamento Espiritual de Marcelino Champagnat)

Aniversário: 2004 – Abertura oficial do processo de canonização do Ir. Basílio 
Rueda Guzmán, pelo cardeal Juan Sandoval Iñiguez, em Guadalajara, México. 

Há 200 anos...: Você está querendo saber, penso eu, em que pé estão nossas 
gestões. Infelizmente, quase nada sei, ou se prefere, sei de tudo. O que antes 
desconfiava que fosse se mudou em certeza. (Carta 197)

Intenção: Nossas causas de beatificação e canonização. Missionários Maristas 
perseguidos e ameaçados.

11ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 6,1-10; Sl 97(98);  Mt 5,38-4219 JUNHO

segunda-feira
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Santo: Vicente Kaun, leigo, mártir, Coreia/Japão (século XVII). Levado ao Ja-
pão como prisioneiro de guerra, converteu-se ao cristianismo, trabalhando por 
três décadas como catequista no Japão e na China. Preso durante a perseguição 
do governo japonês aos cristãos, foi queimado vivo em Nagasaki.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Rafael Palacios (1979). Padre, 
mártir das comunidades de base salvadorenhas.

Espiritualidade: Queridos Irmãos, esta felicidade não é a que o mundo procu-
ra e que imagina encontrar nos bens materiais. Desejo e peço para vocês bens 
mais consistentes e verdadeiros. Servir a Deus com fervor, cumprir fielmente 
os deveres do próprio estado, trabalhar todos os dias para desapegar nosso co-
ração das criaturas, a fim de entregá-lo a Jesus e a Maria, deixá-lo ao sabor dos 
movimentos da graça. É isto que verdadeiramente é desejável e que quero para 
vocês. (Carta 63)

Aniversário: 1851 – Decreto de autorização legal do Instituto dos Irmãos Ma-
ristas, pelo governo francês. 1910 – Abertura, na diocese de Lyon, do Processo 
de Informação para a causa de canonização do Ir. Francisco. 1948 – Os Padres 
Oblatos de Maria Imaculada entregam aos Irmãos Maristas o Colégio de Coto-
bato, Filipinas. 

Há 200 anos...: Por fim, os Padres Matricon e Besson recebam de minha parte 
os agradecimentos por todos os serviços que prestam à comunidade. Gostaria 
de saber o que comprar para agraciá-los. (Carta 196)

Intenção: Presença Marista em Filipinas. Ação de graças pelo reconhecimento 
oficial do Instituto.

11ª semana do Tempo Comum –  
3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 8,1-9; Sl 145(146); Mt 5,43-4820 JUNHO

terça-feira
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Santo: Luís Gonzaga, religioso jesuíta, Roma (1568-1591), memória. Renunciou 
ao principado em favor do seu irmão mais novo e ingressou na Companhia de 
Jesus. Durante os estudos de teologia, ocupando-se com o serviço dos doentes 
nos hospitais, contraiu uma doença que o levou à morte. Padroeiro da juventude. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Sergio Ortiz (1984). Semina-
rista, mártir da perseguição à Igreja, na Guatemala.

Espiritualidade: Meu Irmão, vejo que você está de bem com o bom Deus e que 
você tem uma consciência em paz, porque você dorme muito pacificamente. 
(Vie, p. 246)

Há 200 anos...: O que mais nos importa é fazer de nossa parte somente o que 
Deus quer que façamos, quero dizer: o que nos for possível. Depois disto, deixar 
agir a Providência. (Carta 197)

Intenção: Bispos, párocos, conselhos paroquiais e ministros leigos das comuni-
dades eclesiais. Devoção a São José, Patrono do Instituto. 

11ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 9,6-11; Sl 111(112); Mt 6,1-6.16-1821 JUNHO

quarta-feira

Santo: Paulino de Nola, bispo, França (355-431). Contemporâneo e amigo de 
Santo Agostinho, atuou como político. Viúvo, fundou uma comunidade monás-
tica e, mais tarde, foi eleito bispo. Considerado um dos maiores poetas latinos 
do período patrístico. Thomas Morus, leigo, mártir, Inglaterra (1478-1535). Fez 
seus estudos em Oxford e se tornou chanceler do reino inglês, pela sua compe-
tência e senso de justiça. Decapitado, por se recusar a apoiar o rei Henrique VIII 
na anulação de seu casamento e por sua fidelidade à Igreja. 

Maternidade de Maria – Theotokos
11ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 11,1-11; Sl 110(111); Mt 6,7-1522 JUNHO

quinta-feira
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Testemunho de vida cristã na América Latina: Arthur Mc Kinnon (1965). Sa-
cerdote da Sociedade Missionária de Scarboro, mártir, dedicado à juventude e aos po-
bres, defensor dos injustiçados, assassinado em Monte Plata, República Dominicana.

Espiritualidade: Meus caríssimos Irmãos: Desejo que Jesus e Maria sejam 
sempre o único tesouro de vocês. Se estiverem progredindo na perfeição tanto 
quanto eu desejo, estarão progredindo muito. (Carta 29)

Há 200 anos...: Deus sabe melhor do que nós o que nos convém, o que é bom 
para nós. Estou muito consciente de que um pouco de espera não nos será pre-
judicial. (Carta 197)

Lembrete: Proclamação da maternidade divina de Maria: Santa Maria Mãe de 
Deus (Theotokos), no Concílio de Éfeso (431).

Intenção: Veneração de Maria, a Mãe de Deus. Para vivenciar o Ano La Valla 
aprofundamos nossa mística, a vivência fraterna e afervoramos nossa missão. 
Os Magistrados.

Santo: José Cafasso, sacerdote, Turim (1811-1860). Professor de moral e gran-
de confessor, atuou na formação dos jovens sacerdotes. Ficou conhecido por 
sua atenção aos encarcerados e condenados à pena capital. Conselheiro espiri-
tual de vários santos que viveram em Turim, nessa época.

Espiritualidade: Deixo-os nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Não nos 
esqueceremos de vocês em nossas orações. Rezem também vocês por nós.Tenho 
a honra de ser seu pai muito dedicado, em Jesus e Maria. (Carta 16)

Aniversário: 1815 – Os seminaristas Marcelino Champagnat, João Cláudio 
Colin e João Maria Vianney recebem o Diaconato em Lyon. 1958 – Chegam 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, solenidade 
Ofício solene próprio
Liturgia: Dt 7,6-11; Sl 102(103); 1Jo 4,7-16; Mt 11,25-3023 JUNHO

sexta-feira
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a Berbérati, República Centro-Africana, os primeiros Irmãos procedentes de 
Saint-Genis-Laval, França. 

Há 200 anos...: Estou penalizado pela morte do bom Irmão Fabien e também 
pelo fato de que o Irmão Justin não se restabelece. Deus seja bendito! Que Jesus 
e Maria o ajudem sempre mais e mais. (Carta 197)

Intenção: Devoção ao Sagrado Coração de Jesus, modelo de mansidão e mise-
ricórdia.

O evangelista Lucas destaca vários momentos de seu nascimento e infância: o 
anúncio a Zacarias (1,5-25), a visitação (1,39-45), seu nascimento (1,57-58) e 
circuncisão (1,59-61), e a vida oculta (1,80). Na profecia de seu pai, sua vocação 
e missão são antecipados: “E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, 
pois irás à frente do Senhor, para preparar-lhe os caminhos” (Lc 1,76).

Espiritualidade: Minha afeição vai para os pequenos Irmãos que se escondem 
como a violeta e tomam em toda parte o último lugar. (Avit, Anais, p. 153)

Há 200 anos...: Tenho razões plausíveis para escolher o Irmão François Régis 
como próximo enviado às Missões. O Irmão Marie Augustin irá a próxima vez. 
(Carta 197)

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. As 
pessoas que têm o nome de João Batista. Coração e determinação em testemu-
nhar a fé que professamos.

Natividade de São João Batista, solenidade
Ofício solene próprio 
Liturgia: Is 49,1-6; Sl 138(139); At 13,22-26; Lc 1,57-
66.80

24 JUNHO

sábado
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Santo: Guilherme de Montevergine, abade, Itália (1085-1142). Deu origem à 
construção do Santuário de “Santa Mariam de Montevergine”, ainda hoje centro 
de inúmeras romarias. Mais tarde, fundou a Congregação dos Monges do Mon-
tevergine, com a regra de São Bento. Domingos Henares, bispo, mártir, Espa-
nha (1765-1838). Dominicano e missionário no Vietnã, foi martirizado com o 
catequista São Francisco Chien, durante a perseguição do imperador Nguyen.

Testemunhos de vida cristã na América Latina: Ivan Betancourt, colom-
biano, sacerdote diocesano, Miguel “Casimiro”, padre e sete companheiros 
camponeses (1975). Assassinados em Honduras.

Espiritualidade: Com o afastamento do Padre Courveille e a saída do Padre 
Terraillon, fiquei sozinho; porém, Maria não nos abandona. Aos poucos vamos 
pagando as dívidas, outros coirmãos vêm tomar o lugar dos primeiros. Estou 
sozinho para pagar as custas da manutenção deles. Maria nos ajuda e isso nos 
basta. (Carta 30)

Aniversário: 1993 – Inauguração oficial do Centro Marista da Ásia (MAC), em 
Manila, Filipinas, que funciona como Escolasticado dos países da Ásia e do 
Pacífico. Em funcionamento desde maio de 1991, passou a se chamar Centro 
Marista da Ásia e do Pacífico (MAPAC.). 

Há 200 anos...: Quanto às imagens, custaram uma nota!... Haja dinheiro para 
pagá-las. É importante deixá-las bem guardadas, na espera da decisão que juntos 
tomaremos sobre o destino delas. (Carta 195)

Lembrete: Nossa Senhora Rainha da Paz. 

Intenção: Maria, Rainha da Paz, inspira às nações em conflito, caminhos de paz 
e convivência fraterna. Estudantes do MAPAC.

12º DOMINGO DO TEMPO COMUM
12ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Jr 20,10-13; Sl 68(69); Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 25 JUNHO

domingo
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Santo: João e Paulo, irmãos mártires, Roma (†362). Escravos da imperatriz 
Constantina. Quando o imperador Juliano assumiu o poder, deu início a uma 
perseguição violenta contra os cristãos. Como os irmãos se recusaram a renegar 
sua fé, o chefe da guarda os executou em sua própria casa. 

Espiritualidade: Sim, caríssimos Irmãos nossos, e filhos de Maria, a glória de 
vocês há de consistir em imitar e seguir Jesus Cristo; que o Divino Salvador os 
cumule de seu espírito; que a sabedoria dele os dirija em tudo quanto fizerem 
para sua glória. (Carta 63)

Há 200 anos...: Raramente há irmãos que saem do Instituto e não pretendem 
nele ter rendimentos pessoais. (Carta 113)

Intenção: São Marcelino inspira-nos meios para praticarmos nesta semana os 
valores institucionais Maristas.

12ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 12,1-9; Sl 32(33); Mt 7,1-526 JUNHO

segunda-feira

Santo: Cirilo de Alexandria, bispo, doutor da Igreja. Combateu energicamente 
a doutrina de Nestório e teve um importante desempenho no Concílio de Éfeso, 
no qual defendeu, com fervor, a maternidade divina de Maria. Escreveu obras 
de grande erudição para explicar e defender a fé católica. 

Espiritualidade: Desejo e quero que a exemplo de Jesus Cristo, nosso divino 
modelo, vocês dediquem terna afeição aos meninos. Com grande zelo repar-
tam-lhes o pão espiritual da religião. Ponham todo seu empenho em formá-los 
à piedade e em gravar em seus corações juvenis sentimentos de religião, que não 
se apagarão nunca. (Carta 63)

12ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 13, 2.5-18;  Sl 14(15); Mt 7,6.12-1427 JUNHO

terça-feira
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Aniversário: 1851 – Consagração do Instituto ao Sagrado Coração de Jesus e ao 
Imaculado Coração de Maria, pelo Ir. Francisco, em agradecimento pelo Decreto 
de aprovação legal do Instituto, na França, ocorrida no dia 20 de junho. 

Há 200 anos...: Somos de opinião que não será prudente mandar só dois Ir-
mãos, para o início de um estabelecimento que se acha tão distante da casa cen-
tral, pois que é importante começar bem. (Carta 115)

Intenção: A vivência do Ano La Valla por meio do cultivo da mística e da inte-
rioridade.

Santo: Irineu, bispo, mártir, doutor da Igreja, França (130-200), memória. Dis-
cípulo de São Policarpo, foi incansável testemunha e mestre da tradição apos-
tólica. Escreveu diversas obras que ajudam na compreensão da Escritura e dos 
mistérios da fé: a Trindade, o Cristo e a Eucaristia.

Espiritualidade: Por fim, Deus em sua infinita misericórdia, – ai! que digo? 
– talvez em sua justiça, me devolve por fim a saúde. Tranquilizo meus filhos; 
digo-lhes que nada temam, que eu compartilharei de todos os seus dissabores, 
partilhando até o último naco de pão. (Carta 30)

Há 200 anos...: O seu pedido foi tomado em consideração. Estamos dispostos 
a voar em seu socorro, logo que as circunstâncias no-lo permitam. (Carta 115)

Intenção: São José protege nossos educandos e nossos mestres. Os Seminaristas.

12ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 15, 1-12.17-18; Sl, 104(105); Mt 7,15-2028 JUNHO

quarta-feira
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Santo: Pedro e Paulo, apóstolos, mártires (Século I). A solenidade será cele-
brada no próximo domingo, na liturgia dominical. A solenidade de São Pedro 
e de São Paulo é uma das mais antigas da Igreja, sendo anterior até mesmo à 
comemoração do Natal. Já no século IV havia a tradição de, neste dia, celebrar 
três missas: a primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano; a segunda na Basí-
lica de São Paulo Fora dos Muros e a terceira nas Catacumbas de São Sebastião, 
onde as relíquias dos apóstolos ficaram escondidas para fugir da profanação nos 
tempos difíceis.

Espiritualidade: Não vê você que duplica seus sofrimentos e que você perde o 
mérito entregando-se a seu humor azedo? (Vie, p. 275)

Há 200 anos...: Muito sensibilizado por todos os cuidados que o senhor tem 
para com nossos Irmãos, ficamos sabendo que há dentre eles alguns que não 
reconhecem as vantagens que sua dedicação nos proporciona. (Carta 116)

Intenção: Pessoas que se chamam Pedro e Paulo. Papa Francisco.

12ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 16,1-12.15-16; Sl 105(106); Mt 7,21-2929 JUNHO

quinta-feira
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Santo: Primeiros mártires da Igreja de Roma (século I). Na reforma do Va-
ticano II, os mártires que morreram durante a perseguição de Nero, em 64, 
foram agrupados nessa data, relacionando-os aos martírios de Pedro e Paulo. 
Na maioria dos casos, não há documentos, mas sua memória é celebrada desde 
os inícios. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Hermógenes López (1978). 
Vigário, Fundador da Ação Católica Rural, mártir dos camponeses guatemaltecos.

Espiritualidade: Para se tornar um bom Irmão é preciso ter um caráter alegre e 
contente, e se você não for assim, não o aceitarei. (Vie, p. 279)

Aniversário: 1858 – Falecimento de Jeanne-Marie Chavoin (Madre-Saint-Joseph), 
Fundadora das Irmãs Maristas, em Jarnosse, França.

Há 200 anos...:  Fizemos nova tentativa para conseguir a nossa autorização; 
quem sabe com feliz resultado. Seja tudo segundo a vontade de Deus e para a 
sua maior glória! (Carta 116)

Intenção: Irmãs Maristas, sua missão e vocações. Testemunho de nossa fé no 
meio de ambientes hostis e agnósticos.

12ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Gn 17,1.9-10.15-22;  Sl 127(128);  Mt 8,1-430 JUNHO

sexta-feira
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JU
LH

O “O Boletim do Instituto 
iniciou a ser publicado em 
1909 e se constituiu em 
rico depósito de doutrina 
religiosa, de orientações 
pedagógicas e de história 
marista. Por tantos e tantos 
anos foi elo de unidade 
entre os Irmãos espalhados 
pelo mundo, com a 
Administração Geral, as 
Províncias e com a Igreja.” 

“O Instituto Marista, espalhado pelos 5 continentes, crescia em 
unidade e espírito missionário sob a sábia liderança e animação 
do Ir. Diógenes.”
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11° Capítulo Geral: Grugliasco (Itália): 1907
Este Capítulo reuniu-se em Grugliasco, perto de Turim, na Itália, local 
escolhido para ser a Casa Geral após a expulsão dos Irmãos da França. O 
Capítulo foi convocado devido à morte do Irmão Teofânio, ocorrida no 
dia 18 de abril de 1907, em Mataró, Espanha. Na sessão de 14 de outubro, 
foi eleito o Ir. Estratônico (Stratonique) como 5º Superior-Geral e os de-
mais Irmãos da Administração Geral: Assistentes, Ecônomo e Secretá-
rio-Geral. A descentralização do Instituto era necessária, devido às novas 
Províncias (21) e às grandes distâncias entre elas. Para fomentar a interco-
municação foram criadas: a “Obra de São Francisco Xavier”, o Boletim do 
Instituto e a “Exposição Escolar” permanente. 

12° Capítulo Geral: Grugliasco (Itália): 1920
O contexto social e político dessa época sinalizava vários acontecimentos. 
A explosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, ato que convocou uns 
mil Irmãos lançados em meio ao fragor dos combates. O 1º Centenário 
do Instituto, em 1917, que foi celebrado sem os Irmãos envolvidos na 
guerra. O generalato do Ir. Estratônico, de 12 anos, havia terminado, mas 
a convocação do Capítulo só foi possível em maio de 1920. No dia 24 de 
maio, na sessão de eleição, o Ir. Diógenes (Diogènes) foi eleito o 6° Su-
perior-Geral, causando grande alegria na assembleia capitular. Além da 
recomposição do quadro da administração geral, o Capítulo estudou do-
cumentos e práticas da vida dos Irmãos, assim como um estudo aprofun-
dado do novo Código de Direito Canônico. Desse estudo resultou uma 
revisão geral das Constituições que, apresentadas à Santa Sé, receberam a 
aprovação do Papa Pio XI em 4 de abril de 1922.
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Santo: Bem-aventurado Junípero Serra, sacerdote franciscano, Espanha/Es-
tados Unidos (1713-1784). No México e Estados Unidos, dedicou-se à conver-
são dos autóctones e à construção das missões. Ajudou a desenvolver a econo-
mia local, com a introdução de sementes e a cultura de animais. É patrono do 
Movimento Serra.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Marco Túlio Maruzzo Rap-
po, italiano, sacerdote franciscano, assassinado com o catequista Obdulio Ar-
royo Navarro (1981). Guatemala. 

Espiritualidade: Caríssimo Irmão, meu caro amigo, dê tudo de si para fazer 
com que ela prospere (referindo-se à nova escola). Procure formar em todas as 
virtudes cristãs os alunos que lhe forem confiados. Reze por eles, pois com o 
auxílio de Deus, eles poderão superar todas as dificuldades que podem aparecer 
na vida. (Carta 31)

Aniversário: 1899 – Partida dos três primeiros Irmãos Maristas para o México. 
1994 – Ir. Chris Mannion, Conselheiro-Geral, é morto, com o Ir. Joseph Rushi-
gajiki, em Save, Ruanda, África, onde foi para ajudar os Irmãos que estavam em 
dificuldades por causa dos confrontos étnicos. 2002 – Criação da Província do 
Canadá. 2006 – Ordenação do Pe. José Maria da Silva, SM, Superior Distrital dos 
Padres Maristas (2012-2018), no Brasil.

Há 200 anos...:  Você tem toda razão, meu caro amigo, de dizer que tudo quan-
to lhe diz respeito me interessa particularmente. Gosto muito de ter notícias 
suas. (Carta 118)

Lembrete: Primeiro sábado do mês. 

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus. Obras 
Maristas no México e Canadá. Os perseguidos por causa da fé. 

12ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Nossa Senhora no Sábado
Liturgia: At 3,1-10; Sl 18(19); Gl 1,11-20; Jo 21,15-1901 JULHO

sábado
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Espiritualidade: Não tenhamos medo de nada, caros amigos, temos Deus por 
defensor; ninguém poderá causar-nos dano, sem a permissão dele. Apesar do 
furor do inferno em luta contra a Igreja, nada a poderá abalar, pois está construída 
sobre a rocha. Nunca será tão bela como quando for perseguida. Portanto, entre-
guemo-nos à prudente e amável disposição da Providência. (Carta 17)

Há 200 anos...:  Com muita confiança venho buscar junto à V. Revma., conse-
lho e consolo em meus aborrecimentos. Estou completamente sozinho, como 
certamente já sabe. (Carta 03)

Lembrete: O IV Capítulo Geral decidiu que a festa de São Pedro e São Paulo 
seria celebrada com solenidade, em ação de graças pela aprovação do Instituto 
pela Santa Sé, em 1863.

Intenção: Louvor ao Senhor pela celebração da missa dominical. Catequistas e 
animadores litúrgicos de nossas paróquias.

13º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Solenidade São Pedro e São Paulo – Apóstolos
Ofício solene próprio
Esta é uma das mais antigas solenidades do ano litúrgico. Simão, casado, pescador, 
acolheu o convite de Jesus para segui-lo e teve seu nome mudado para Pedro, como 
sinal de sua missão à frente da comunidade cristã. Foi crucificado em Roma, na 
perseguição promovida por Nero, em 64. Paulo, de perseguidor, tornou-se apósto-
lo, proclamando-se servo de Cristo e de todos os que creem. Testemunhou sua fé 
em 67. Por ser cidadão romano, foi decapitado. 
Liturgia: 2Rs 4,8-11.14-16ª;  Sl 88(89); Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

02 JULHO

domingo

Santo: Tomé, apóstolo, mártir e dídimo, Palestina (72 d. C.)  Ao titubeante e 
sofredor Tomé e à sua necessidade de clareza devemos as confortáveis palavras 
de Cristo: “Porque me viste, Tomé, creste. Felizes os que não viram e creram”. 
Segundo a tradição, morreu martirizado, ou seja,  morreu por amor, testemu-
nhando a sua fé. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Tomás Zavaleta (1987). Fran-
ciscano salvadorenho, mártir da solidariedade centro-americana, Nicarágua. 

13ª semana do Tempo Comum –  
1ª semana do Saltério 
Liturgia: Ef 2,19-22; Sl 116(117); Jo 20,24-29 03 JULHO

segunda-feira
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Espiritualidade: Para os jovens Irmãos principalmente, o jogo durante a recre-
ação é o que há de melhor. (Vie, p. 278)

Aniversário: 1951 – Abertura do Processo de Canonização do Ir. Alfano, faleci-
do em Ventimiglia, Itália, em 1943. Durante muitos anos foi Mestre de Noviços 
da Província italiana. 1998 – Aprovada a cura milagrosa do Ir. Heriberto Weber, 
atribuída à intervenção do Pe. Champagnat. 

Há 200 anos...: Somos aproximadamente oitenta; temos em nossas escolas 
atualmente pelo menos dois mil alunos; parece-me que isto mereceria alguma 
consideração. (Carta 03)

Lembrete: Missa pelos falecidos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos 
alunos, colaboradores e benfeitores  (cf. C 55.5). Primeiro dia do Tríduo pelas 
Vocações. Oração pela vitalidade do Carisma legado por São Marcelino. Bicen-
tenário do Instituto: Ano La Valla.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Ação graças pela ca-
nonização de Marcelino.

Santo: Isabel, rainha de Portugal (†1336). Filha dos reis de Aragão, ainda muito 
jovem foi dada em casamento ao rei de Portugal. Em meio aos conflitos fa-
miliares, procurou a reconciliação, sendo chamada de “anjo da paz”. Passava 
grande parte do seu tempo em oração e ajudando os pobres. Bem-aventurado 
Pedro Jorge Frassati, leigo, Itália (1901-1925). Viveu sua vocação de jovem lei-
go cristão com grande envolvimento político e associativo. Ajudou a dar novo 
impulso a vários movimentos católicos, especialmente à Ação Católica e aos 
Universitários Católicos Italianos. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Alfredo Kelly, Pedro Duffau, 
Alfredo Leaden, sacerdotes; Salvador Barbeito, Emilio José Barletti (1976). 

13ª semana do Tempo Comum –  
1ª semana do Saltério 
Liturgia: Gn 19,15-29; Sl 25(26); Mt 8,23-2704 JULHO

terça-feira
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Seminaristas, da comunidade palotina de São Patrício, em Buenos Aires, assassi-
nados por denunciarem as violências e injustiças ocorridas nessa cidade.

Espiritualidade: Para viver segundo Deus, isto é, segundo sua regra, o religioso 
deve fazer uma guerra incessante à carne, às paixões, ao mundo, imolar a Deus 
todas as forças de sua alma e todos os sentidos de seu corpo. (Vie, p. 107)

Aniversário: 1903 – 4ª CASA GERAL DO INSTITUTO: O governo anticle-
rical que existe na França suprimiu quase todas as Congregações religiosas. É 
o momento de uma diáspora forçada para os Irmãos Maristas. Muitos deles 
deixam a França para fundar missões, em outros países. A Administração Geral 
foi também banida da França e sediou-se nos arredores de Turim, na cidade 
de Grugliasco, Itália. 1968 – Decreto sobre a heroicidade das virtudes do Ir. 
Francisco. 

Há 200 anos...: Nossa firme determinação é de não abrir nenhum estabeleci-
mento que não tenha bases sólidas, pois é disto que depende o bom êxito da 
fundação. (Carta 117)

Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas.

Santo: Antônio Maria Zacaria, sacerdote, Itália (1502-1539). Médico e filóso-
fo, fundou a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, Barnabitas, e a 
Congregação das Angélicas de São Paulo. Promotor da devoção à Eucaristia e 
da adoração ao Santíssimo Sacramento. 

Espiritualidade: Se se quisesse escutar a todo tempo, sobretudo quando se 
chegou a certa idade, necessárias dispensas e, sob pretexto de que se tem algu-
mas enfermidades, não se seria mais religioso senão de nome. (Vie, p. 402)

13ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Gn 21, 5.8-20; Sl 33(34); Mt 8,28-34 05 JULHO

quarta-feira
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Há 200 anos...: Gostaria muito de saber as dimensões das salas de aula: se 
estão conformes às normas, grandes, bem arejadas, etc. ... Penso que o senhor 
pároco olhou por tudo isso. (Carta 118)

Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. A Congregação dos 
Barnabitas.

Santo: Maria Goretti, leiga, mártir, Itália (1890-1902). Sua adolescência foi 
dura, auxiliando a mãe nos cuidados da casa. Foi morta com vários golpes de 
punhal por um jovem que queria seviciá-la, morreu concedendo o perdão para 
o assassino. Bem-aventurada Nazaria Ignacia March Mesa, religiosa, Espa-
nha (1889-1943). Nascida na Espanha, transferiu-se com a família para o Mé-
xico. Fundou, na Bolívia, o primeiro sindicato operário feminino da América 
Latina. Fundou também a Congregação das Missionárias Cruzadas da Igreja, 
para educação da população mais pobre. 

Espiritualidade: Se soubésseis como eu me sinto feliz por sofrer um pouco 
por Nosso Senhor e de morrer para vê-lo no céu vós não falaríeis de pedir mi-
nha cura. (Vie, p. 345)

Há 200 anos...: Não o esquecemos nem tampouco esquecemos os demais 
Irmãos que labutam com você. A um e outro mil lembranças. Tenho-lhes mui-
to amor e agradeço-lhes tudo o que fazem por amor ao Mestre de todos nós. 
(Carta 118)

Intenção: As jovens molestadas e perseguidas por causa de sua opção pelos 
valores evangélicos.

13ª semana do Tempo Comum – 
1ª semana do Saltério 
Liturgia: Gn 22,1-19; Sl 114(115); Mt 9,1-806 JULHO

quinta-feira
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Santo: Bem-aventurada Maria Romero Meneses, religiosa salesiana, Nica-
rágua (1902-1977). Na Costa Rica, iniciou uma série de cursos de qualificação 
profissional para os jovens carentes. Trabalhou para a construção de casas para 
famílias desabrigadas. O governo declarou-a “cidadã honorária da nação”.

Espiritualidade: O bom uso que fareis de todas essas ocasiões de vos mortificar 
é suficiente para fazer de vós um santo religioso. (Vie, p. 403)

Há 200 anos...: Você tem suas dificuldades, ou melhor: você não tem dificuldade 
alguma e, assim mesmo, se inquieta? Ninguém fala com você? Bendito seja Deus! 
(Carta 61)

Lembrete: Primeira sexta-feira do mês.

Intenção: Coração de Jesus, inspirai-nos a mansidão e a humildade de coração. 

Santo: Áquila e Priscila, mártires, Turquia (século I). Na carta aos Romanos, o 
apóstolo Paulo escreve: “Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo 
Jesus, pessoas que, pela minha vida, expuseram a sua cabeça. Não sou apenas eu a 
estar-lhes agradecido, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que 
se reúne em casa deles” (Rm 16,3-5).

Espiritualidade: O corpo se habitua a tudo, é recusando satisfazê-lo que se torna 
menos exigente. (Vie, p. 394)

Há 200 anos...: Diga ao Irmão Silvestre, meu caro amigo, diga-lhe, que gosto 
muito dele. Mil obrigados por tudo quanto ele realiza em Marlhes por amor a 
Deus. (Carta 61)

Intenção: Os refugiados e por aqueles que os acolhem e encaminham para uma 
nova oportunidade de vida. Vivência do valor marial da humildade. 

1ª Sexta-feira do mês 
13ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Gn 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sl 105(106); Mt 9,9-13

13ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Nossa Senhora no Sábado
Liturgia: Gn 27,1-5.15-29; Sl 134(135); Mt 9,14-17

07

08

JULHO

JULHO

sexta-feira

sábado
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Santo: Paulina do Coração Agonizante de Jesus, religiosa, Itália/Brasil (1865-
1942). Migrou com a família para o Brasil. Fundou as Irmãzinhas da Imaculada 
Conceição, a primeira congregação religiosa feminina brasileira, em Nova Tren-
to, SC. Em São Paulo se ocupou de crianças órfãs e de ex-escravos abandona-
dos. É considerada a primeira santa brasileira.

Espiritualidade: Neste mundo o sofrimento nos segue em toda parte, e aquele que 
se resigna a suportá-lo e que não teme é aquele que sofre menos. (Vie, p. 269)

Há 200 anos...:  Importa implantar esta escola com uma boa organização, para 
isto é preciso que o local seja amplo e bem apropriado. Eu poderei fornecer-lhe 
uma planta e mandar-lhe nosso prospecto, se o desejar. (Carta 121)

Intenção: Com a Igreja, celebremos o Dia do Senhor. As Irmãzinhas da Imacu-
lada Conceição, suas obras e vocações.

Santo: Agostinho Zhao Rong e 119 companheiros, mártires, China (†1815). 
Agostinho era um soldado chinês que escoltou dom Dufresse até Pequim e o 
acompanhou na sua execução. Impressionado com a serenidade e a força espi-
ritual de Defresse, pediu-lhe para ser batizado, tornando-se depois sacerdote. 
Reconhecido como cristão, também foi decapitado.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Faustino Villanueva (1980). 
Sacerdote missionário do Sagrado Coração, defensor dos indígenas e dos mais 
pobres, mártir em El Quiche, Guatemala, metralhado em seu escritório paroquial.

14º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
14ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Zc 9,9-10; Sl 144(145); Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 

14ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Dt 30,10-14; Sl 68(69); Cl 1,15-20; Lc 10, 25-37

09

10

JULHO

JULHO

domingo

segunda-feira
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Santo: Bento, abade, Itália (480-547), memória. Fundou a Ordem dos Benediti-
nos, sob o lema “ora et labora”, reza e trabalha. Criou a Regra para reger a vida da 
comunidade monástica, que se tornou referência para a vida religiosa no Ociden-
te. Os mosteiros beneditinos se tornaram referência no estudo, na vida litúrgica e 
nas atividades manuais e agrícolas. É um dos padroeiros da Europa. 

Espiritualidade: A experiência me ensinou que aqueles que se queixam da co-
mida são pessoas que não tinham o necessário em casa, e que eles não se fazem 
religiosos senão para ter uma existência assegurada e cômoda. (Vie, p. 396)

Aniversário: 1920 – Decreto sobre a heroicidade das virtudes de Marcelino 
Champagnat. O Papa Bento XV pronunciou importante discurso sobre o carisma 
do nosso Fundador. (Circulares dos Superiores-Gerais, 266, v. XIV, n. 10)

Há 200 anos...: Não consegui chegar ao final do meu trabalho em Paris, apesar 
de ter ficado lá seis meses. (Carta 198)

Intenção: Beneditinos. Ação de graças pelo reconhecimento do Papa Bento XV 
do carisma de Champagnat. 

14ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Gn 32,23-33; Sl 16(17); Mt 9,32-3811 JULHO

terça-feira

Espiritualidade: Há coisas às quais a gente não se habitua jamais; o levantar da 
manhã é uma para mim. (Vie, p. 402)

Há 200 anos...: Receba por ora o testemunho sincero de minha mais que justa 
gratidão pela confiança de que o senhor dá provas tão lisonjeiras, e aceite os 
sentimentos respeitosos, com que muito cordialmente tenho a honra de me 
subscrever. (Carta 121)

Intenção: Bênção de Deus para as atividades educativas e sociais da semana. A 
Igreja na China.
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Santo: Henrique II, leigo, Alemanha (973-1024). Imperador do Sacro Império 
Romano-Germânico. Conhecido por seu zelo na propagação da fé, senso de jus-
tiça e vida de piedade. Sua esposa Cunegundes, após a morte do marido, ingressou 
num mosteiro por ele fundado e também se tornou santa. Bem-aventurado 
Carlos Manuel Rodriguez Santiago, leigo, Porto Rico (1918-1963). Trabalhou 
como catequista e como mestre do coro. Pioneiro do movimento litúrgico em 
Porto Rico, tinha especial apreço pela Vigília Pascal. Em seu túmulo encontra-se a 
frase que costumava dizer: “Vivemos por esta noite!”. 

14ª semana do Tempo Comum –  
2ª semana do Saltério 
Liturgia: Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Sl 104(105); 
Mt 10,7-15

13 JULHO

quinta-feira

Santo: João Gualberto, abade, Itália (†1083). Fundou em Vallombrosa um novo 
mosteiro, com o propósito de viver radicalmente a Regra de São Bento. Os mon-
ges trabalhavam a terra, replantando os bosques do Vale e plantando o alimento 
do mosteiro. São considerados precursores da agricultura autossustentável.

Espiritualidade: A mortificação do trabalho é muito mais agradável a Deus 
porque é segundo sua vontade que não pode ser viciada pelo amor próprio. 
(Vie, p. 399)

Há 200 anos...: Coragem, meu querido amigo, tudo virá com o tempo, e mais 
ainda, o próprio Deus será nossa recompensa. Para que nos inquietar? Façamos 
de conta que estamos seguros de conseguir um bom resultado, e atribuamos 
toda a honra a Jesus e Maria. (Carta 61)

Intenção: Aos que se dedicam à agricultura sustentável e preservação do meio 
ambiente. Agricultores.

14ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24ª; Sl 32(33); Mt 10,1-712 JULHO

quarta-feira
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Santo: Camilo de Lellis, presbítero, Itália (1550-1614), memória. Após uma ju-
ventude agitada e conturbada, converteu-se e se consagrou ao cuidado dos enfer-
mos. Fundou os Camilianos. Padroeiro dos enfermos e dos profissionais da área 
de saúde e dos hospitais. 

Espiritualidade: Não se preocupe, meu caro Irmão, eu comerei com vocês e o 
que têm me é suficiente. (Vie, p. 395)

Há 200 anos...:  Estou bem persuadido de que um estabelecimento de nossos 
Irmãos, aí nas suas montanhas, sobretudo um estabelecimento do porte daque-
le que o senhor nos faz a honra de oferecer, só poderia ter muitas vantagens. 
(Carta 121)

Intenção: Provinciais e seus Conselhos do Brasil Marista. Trabalhadores da saúde. 

14ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Gn 46,1-7.28-30; Sl 36(37); Mt 10,16-2314 JULHO

sexta-feira

Espiritualidade: A vida de comunidade, o ensino, a fidelidade às regras, são um 
campo bem vasto de privações e de sacrifícios para aquele que deseja renunciar 
a si mesmo e se imolar a Deus. (Vie, p. 403)

Há 200 anos...:  Aceite a expressão dos sentimentos de respeito e atenção com 
que tenho a honra de ser, senhor Pároco, o servo muito humilde. (Carta 120)

Intenção: Catequistas e mestres da música sacra.
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Santo: Boaventura, bispo, doutor da Igreja, Itália (1221-1274), memória. Pro-
fessor de filosofia e teologia na Universidade de Paris. Eleito geral da Ordem 
Franciscana, depois bispo e cardeal. Foi um dos pensadores mais influentes 
da Idade Média. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Rodolfo Lunkenbein,  ale-
mão, sacerdote missionário salesiano em Mato Grosso, Brasil, assassinado 
com o cacique bororo Lourenço Simão Cristino (1976), quando 62 fazendei-
ros armados invadiram a colônia de Meruri.

Espiritualidade: Oh! Quanto estou contente de ter feito alguns sacrifícios para 
perseverar na minha vocação, de me ter feito violência para observar minha regra: 
é, nesse momento, o que me dá mais confiança em minha salvação. (Vie, p. 287)

Há 200 anos...: Ademais, um Irmão só não poderia fazer grande coisa. Se for 
preciso enfrentar concorrência, importa, antes de mais nada, implantar uma 
escola boa. (Carta 120)

Intenção: Estudantes de Filosofia e teologia. A Ordem Franciscana. 

14ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Gn 49,29-32; 50,15-26ª; Sl 104(105); Mt 10,24-3315 JULHO

sábado

O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo, dado pela Santíssima Virgem a 
São Simão Stock, no Monte Carmelo, atual Israel, é ao mesmo tempo privilégio 
e sinal distintivo da espiritualidade carmelitana. O título “do Carmo” recorda 
a herança espiritual do profeta Elias, contemplativo e incansável defensor do 
único Deus de Israel.

Santo: Maria Madalena Postel, religiosa, França (1756-1846). Fundadora das 
Filhas da Misericórdia, postelianas. Inicialmente dedicada à educação, a congre-
gação passou, a pedido de Roma, a se dedicar à saúde.

15º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Festa Nossa Senhora do Carmo
15ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Is 55,10-11; Sl 64(65); Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

16 JULHO

domingo
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Santo: Bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros, mártires, Portugal 
(†1570). Inácio entrou na Companhia de Jesus e veio para o Brasil como missioná-
rio. Numa de suas viagens foi interceptado pelos corsários protestantes e ali sofreu 
o martírio com outros 39 companheiros. Morreu abraçado a uma imagem de Nos-
sa Senhora que é conservada na Catedral da Sé, em Salvador, Bahia. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Bartolomeu de Las Casas 
(1474-1566), Frade dominicano, primeiro padre ordenado no continente, profeta 
latino-americano, bispo defensor dos indígenas e dos negros. Considerado um 
dos maiores humanistas e missionários cristãos.

Espiritualidade: Nenhum sacrifício nos custa quando se pensa o que Deus fez 
por nós. (Vie, p. 37)

Há 200 anos...: Na verdade não poderemos fornecer Irmãos neste ano, por falta 
de gente, mas o seu pedido é tomado em consideração e nos esforçaremos para 
atendê-lo o mais breve possível. (Carta 199)

Intenção: Os defensores dos direitos das minorias e marginalizados. A Compa-
nhia de Jesus. 

15ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Ex 1,8-14.22; Sl 123(124); Mt 10,34-11,117 JULHO

segunda-feira

Espiritualidade: Enfim, para tudo dizer em uma só palavra, Maria é a Mãe de 
todos nós. Poderia Ela ficar indiferente se conservássemos em nosso coração 
alguma coisa contra um daqueles que Ela tanto ama, talvez mesmo até mais do 
que a nós? (Carta 168)

Aniversário: 1755 – Nascimento de Jean-Baptiste Champagnat, pai de Marcelino. 

Há 200 anos...: Estamos com muita dificuldade em salvaguardar nossos Ir-
mãos que foram atingidos pela Lei de Convocação. Necessitamos de que o se-
nhor venha em nosso auxílio ainda por este ano.  (Carta 198)

Intenção: Pais de nossos Formandos, Irmãos e Colaboradores. Filhas da Misericórdia.
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Santo: Francisco Solano, sacerdote franciscano, Espanha (1549-1610). Atuou 
como missionário entre os autóctones de Tucuman, Argentina. Com sua bon-
dade e suas virtudes musicais atraiu muitos para Deus. Influenciou Roque Gon-
záles, fundador das reduções guaranis.

Espiritualidade: Tenham cuidado de vocês, comam bem, vocês têm necessida-
de para conservar a saúde para trabalhar com coragem na obra de Deus. (Vie, p. 
229)

Aniversário: 1860 – Ir. Francisco apresenta a sua demissão da função de Su-
perior-Geral, no III Capítulo Geral. Assume a administração do Instituto o Ir. 
Luís Maria.

Há 200 anos...: Obedeça cordialmente, pois é a Jesus e a Maria que estará obe-
decendo. Sem isto, você não seria por toda sua vida senão péssimo religioso, 
melhor dizendo: Não ficaria religioso por muito tempo. (Carta 259)

Intenção: Ação de graças pelos 20 anos de governo do Ir. Francisco. O Supe-
rior-Geral.

15ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Ex 2,1-15ª; Sl 68(69); Mt 11,20-2418 JULHO

terça-feira

Santo: Arsênio, sacerdote, eremita, Roma (354-450). De família de senadores, 
foi convidado pelo imperador Teodósio para cuidar da educação e formação de 
seus filhos Arcádio e Honório, em Constantinopla. Mais tarde se retirou para o 
deserto no Egito. Considerado um dos “Padres do deserto”.

Espiritualidade: Aquele que é fiel aos exercícios da regra faz uma penitência 
imperceptível aos olhos dos homens, mas infinitamente meritório para o céu e 
agradável a Nosso Senhor. (Vie, p. 401)

15ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Ex 3,1-6.9-12; Sl 102(103); Mt 11,25-2719 JULHO

quarta-feira
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Santo: Aurélio, bispo, Tunísia (†429). Desde diácono se destacava pela carida-
de, zelo, pureza de vida e pelo culto da liturgia. Como bispo de Cartago comba-
teu as heresias de seu tempo. Trocou correspondência com Santo Agostinho. 
Apolinário, bispo, Itália. Lutou contra as tentações, permaneceu fiel, com co-
ragem sofreu e suportou até mesmo as torturas como confessor e, mais tarde, 
o martírio. Edificou a Igreja de Ravena, a qual tornou-se na Itália, depois de 
Roma, pólo do Cristianismo.

Espiritualidade: Deem-me um religioso que esteja bem com Deus e com seu 
superior, e que não esteja feliz na sua vocação, no seu trabalho; eu não creio que 
exista um. (Vie, p. 362)

Há 200 anos...: A felicidade de ser filho de Maria bem que vale algum combate 
e algum sacrifício. Além do que se pode dizer a Jesus, o que é que não se pode 
dizer a Maria? "Porque seria eu o primeiro a invocar-vos?" (Carta 259)

Lembrete: Dia do Amigo e Internacional da Amizade. Missa pelos Irmãos, 
formandos, familiares, benfeitores, afiliados e amigos em vida.

Intenção: Vivência do Ano La Valla. O Bicentenário. Os amigos. Família Marista.

15ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Ex 3,13-20; Sl 104(105); Mt 11,28-3020 JULHO

quinta-feira

Há 200 anos...: A obediência torna uma pessoa toda santa, impecável, inse-
parável de seu Deus. Só me afastarei de Deus se me afastar da obediência. Por 
meio desta virtude, você se preparará maravilhosamente para fazer os votos. 
(Carta 259)

Intenção: Proteção de São José sobre os educadores e colaboradores dos servi-
ços gerais e suas famílias.
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Santo: Lourenço de Bríndisi, sacerdote, doutor da Igreja, Itália (1559-1619). 
Recebido entre os frades capuchinhos, estudou teologia, filosofia, grego, hebraico 
e outras línguas. Ensinou teologia e exerceu importantes cargos em sua ordem. 
Como pregador eficaz e conhecedor de línguas, percorreu toda a Europa.  

Espiritualidade: Imitai os apóstolos, lançai vossas redes do lado designado pela 
obediência e vosso trabalho será abençoado. (Vie, p. 360)

Aniversário: 1899 – Chegam a Guadalajara, México, os primeiros Irmãos para 
abrir uma escola Marista. 1951 – Dois Irmãos de Hong Kong vão ao Japão para 
estabelecer, em Kobe, a primeira escola Marista. 2002 – Criação da Província 
Marista do Rio Grande do Sul.

Há 200 anos...:  Maria, nossa primeira Superiora, não deixará sem recompensa o 
imenso benefício que o senhor nos presta com sua extrema caridade. (Carta 260)
Intenção: A Província Marista Brasil-Sul Amazônia. Obras Maristas do México.

15ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Ex 11,10–12,14; Sl 115(116b); Mt 12,1-8 21 JULHO

sexta-feira

Santo: Maria Madalena, discípula de Jesus, Palestina (século I), memória. 
Mencionada entre os discípulos de Cristo, esteve ao pé da cruz e foi a primeira 
a ver o Ressuscitado na madrugada do domingo de Páscoa (Mc 16,9). Seu culto 
difundiu-se na Igreja ocidental, sobretudo a partir do século XII. 

Espiritualidade: Ao que parece, tudo vai dar certo. Mas, sempre digo: Nisi Do-
minus... Portanto, reze muito a Deus e mande rezar. (Carta 169)

Aniversário: 1816 – Ordenação sacerdotal de Marcelino Champagnat, com 
27 anos, e de 51 diáconos, em Lyon, por Dom Guilherme Dubourg, bispo 
de Nova Orleans, Estados Unidos. Entre eles estavam os primeiros Padres 
Maristas: Courveille, Colin, Janvier, Seyve e Terraillon. 1911 – Quatro Irmãos 

15ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Ct 3,1-4a ou 2Cor 5, 14-17; Sl 62(63); Jo 20,1-2.11-18 22 JULHO

sábado
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Santo: Brígida, religiosa, Suécia (1303-1373). Princesa sueca, foi esposa e mãe 
de oito filhos. Consagrou sua viuvez à Igreja e fundou, em Vadstena, a Ordem 
do Santíssimo Salvador. Em Roma, trabalhou pelo retorno do papa de Avig-
non. Santa Catarina da Suécia é uma de suas filhas. 

Espiritualidade: Continue a recomendar insistentemente o problema a Deus 
e à sua Santa Mãe. Sem isto, que poderíamos nós? Temos esperança que vai dar 
certo. Estamos bem resolvidos a não desistir até que tenhamos conseguido o 
que desejamos. (Carta 170)

Aniversário: 1816 – Doze jovens sacerdotes, entre eles Marcelino Champagnat, 
Colin, Déclas e Terraillon, consagram-se ao serviço de Maria, no Santuário de 
Nossa Senhora de Fourvière, França. Os Padres Maristas consideram essa data 
como a da fundação da Sociedade de Maria. 1938 – Três Irmãos de Sydney, Aus-
trália, embarcam para as Ilhas Salomão do Sul, Oceania, a fim de fundar uma 
escola Marista. 

Há 200 anos...:  Venho pedir a V. Revma. a licença para conferir o hábito religioso a 
uns vinte noviços que o estão solicitando com muita insistência. A cerimônia será no 
dia da Assunção, se V. Revma. julgar que esta é uma data boa. (Carta 200)

Intenção: Bispos, párocos, conselhos paroquiais e ministérios leigos das comu-
nidades eclesiais. Obras Maristas na Oceania. A sociedade de Maria.

16º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
16ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: Sb 12,13.16-19; Sl 85(86); Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 23 JULHO

domingo

da Bélgica embarcam em Antuérpia, Bélgica, para a primeira fundação Marista 
na República do Congo, África. 2002 – Criação da Província Marista do Brasil 
Centro-Sul. 

Há 200 anos...: Bem quisera eu ter uma ocasião de lhe demonstrar com fatos 
concretos até onde vai a nossa gratidão. (Carta 260)

Intenção: A Província Marista Brasil Centro-Sul. Obras Maristas na República 
Democrática do Congo.
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Santo: Charbel Makhluf, monge, Líbano (1828-1898). De família simples, 
modesta e religiosa. Abraçou a vida monástica na Ordem Libanesa Maronita. 
Dedicou sua vida à contemplação e ao sacrifício, raramente deixando seu ere-
mitério. Símbolo de diálogo entre o Oriente e o Ocidente. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Ezequiel Ramim (1985). Mis-
sionário comboniano, mártir da terra, defensor dos posseiros em Cacoal, Ron-
dônia, Brasil. Morreu assassinado.

Espiritualidade: Não creio que um Irmão que tenha passado o dia inteiro a 
dar as aulas de costume possa recomeçar a dar outras, à noite. O interesse que 
tenho pela saúde de todos..., não me permitem impor este fardo a um Irmão. 
(Carta 287)

Aniversário: 1816 – Aos pés de Nossa Senhora de Fourvière, Marcelino Cham-
pagnat decide fundar o Instituto dos Irmãos Maristas. Uma placa comemorati-
va, no altar de Igreja antiga, perpetua esse fato. 

Há 200 anos...: Com muito prazer enviaremos nossos Irmãos para que exer-
çam o apostolado em sua paróquia,  [...]  desde o momento que nos acharmos 
em condições de mandá-los. (Carta 261)

Intenção: Vivência do bicentenário. As novas fundações Maristas pelo mundo.

16ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: Ex 14,5-18; Cânt.: Ex 15,1-2.3-4.5-6; Mt 12,38-
4224 JULHO

segunda-feira
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Santo: Tiago Maior, apóstolo, Palestina (século I). Nasceu em Betsaida. Era 
filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João. Com João e Pedro acompanhou Jesus 
na transfiguração. Foi morto por Herodes, cerca do ano 42. Venerado com grande 
devoção em Compostela, Espanha. Cristóvão, mártir, Síria (século III). Sua de-
voção é popular tanto no Oriente quanto no Ocidente. Foi martirizado a mando 
do imperador Décio. Segundo a tradição, atravessou um rio caudaloso levando o 
Menino Jesus em seus ombros. Patrono dos motoristas. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: José Othomaro Cáceres 
(1980). Seminarista-diácono, e seus 13 companheiros, mártires em El Salvador.

Espiritualidade: Você não espere receber nada de Deus, já que não faz a vontade 
dele, mas a de você. (Vie, p. 360)

Há 200 anos...:  Estamos recebendo noviços em grande número, como nunca, 
mas a maior parte deles têm pouca instrução e não pagam quase nada. A divina 
Providência não nos abandonou até agora. É com ela que sempre contamos. 
(Carta 200)

Lembrete: Dia do(a) Agricultor(a) e do(a) Motorista. 

Intenção: Os profissionais motoristas e agricultores. Os apóstolos que anunciam 
o Evangelho em regiões mais abandonadas e de pouca receptividade.

Festa São Tiago (Maior), apóstolo
Ofício festivo do Comum dos Apóstolos e próprio 
Liturgia: 2Cor 4,7-15; Sl 125(126); Mt 20,20-28 25 JULHO

terça-feira
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Santo: Joaquim e Ana, pais de Maria, Palestina (século I), memória. Segundo 
antiga tradição, já conhecida no século II, assim eram chamados os pais da San-
tíssima Virgem Maria. O culto a Sant’Ana, prestado no Oriente desde o século 
VI, difundiu-se pelo Ocidente no século X. 

Espiritualidade: Se acreditais em que esta obra não vem de Deus, dizei-o e logo 
eu a abandono, porque eu não quero senão a vontade de Deus. (Vie, p. 359)

Há 200 anos...:   Que nossa Boa Mãe abençoe todos os seus empreendimen-
tos, abençoe sua pessoa e a conserve por longos anos à frente da boa obra que 
dirige. (Carta 122)

Lembrete: Dia dos Avós.

Intenção: Nossos avós e pessoas idosas. Os migrantes. 

16ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: Eclo 44,1.10-15; Sl 131(132); Mt 13,16-1726 JULHO

quarta-feira

Santo: Clemente de Ochrida, bispo, Bulgária (†916). Colaborador dos Santos 
Cirilo e Metódio, na evangelização do leste europeu. De vasta cultura, trabalhou 
na adaptação da liturgia e na simplificação do novo alfabeto búlgaro. 

Espiritualidade: Se quereis que Deus se sirva de vós para fazer o bem entre os 
jovens, deixai-vos conduzir pela obediência, amai o posto e o emprego que vos 
dá a obediência. (Vie, p. 360)

Aniversário: 1909 – O Ir. Licarión é assassinado por revolucionários em Barce-
lona, Espanha. 

27 JULHO

quinta-feira 16ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: Ex 19,1-2.9-11.16-20b; Cânt.: Dn 3,52.53-
54.55.56; Mt 13,10-17
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Santo: Inocêncio I, papa, Roma (†417). Realizou consideráveis intervenções 
doutrinais à liturgia sacramental, à reconciliação, à unção dos enfermos, ao ba-
tismo, à indissolubilidade do matrimônio. Durante seu pontificado difundiu-se 
a heresia de Pelágio, condenada em 416.

Espiritualidade:  Como podereis estar contentes, como podereis ter a paz 
quando deixais vossas orações? Não sabeis que a meditação, a santa missa, o 
ofício e o terço são a consolação dos bons religiosos e que é impossível ser feliz 
na comunidade, se se negligencia a oração? (Vie, p. 314)

Aniversário: 2002 – Constituição do Distrito Marista da Amazônia. Em 2015 
reestruturado com a Província Marista do Rio Grande do Sul, constituindo a 
Província Marista Brasil Sul-Amazônia. 

Há 200 anos...:  Uma indisposição que espero não seja muito grave, acaba de 
me impedir de prosseguir e me obriga a regressar. Seja Deus bendito mil e mil 
vezes! (Carta 122)

Lembrete: Aniversário do Ir. Victor Manuel Preciado Ramírez, Conselheiro-
-Geral, nascido em Cocula, Jalisco, México, em 1949. 

Intenção: O Ir. Victor e sua missão como Conselheiro-Geral. O Setor Amazônia. 

16ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: Ex 20,1-17; Sl 18(19b); Mt 13,18-2328 JULHO

sexta-feira

Há 200 anos...:  Estou bastante contrariado por não poder mandar-lhe Irmãos 
na Festa de Todos os Santos que se aproxima, conforme seu desejo. (Carta 201)

Intenção: Mártires Maristas de nossos dias. Irmãos e Leigos integrantes do 
projeto Ad Gentes.
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Santo: Marta, leiga, Palestina (século I). Era discípula do Senhor, junto com Ma-
ria e Lázaro, seus irmãos. Citada por Lucas (10,38-42) e por João (11,20-27 e 12,1-
8). Sua memória é celebrada nas Igrejas Católica, Ortodoxa, Luterana e Anglicana.

Espiritualidade: Jamais, quando era vigário, nem em minhas viagens, o tempo 
não me faltou para fazer meus exercícios de piedade. (Vie, p. 315)

Aniversário: 2002 – Criação da Província de L’Hermitage, França. 

Há 200 anos...: O Soberano Mestre tem boas razões para agir assim. Não lhe 
peço senão uma coisa: que eu possa cantar eternamente suas misericórdias! 
(Carta 122)

Lembrete: Nossa Senhora da Ajuda. 

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. As 
gestoras Leigas dos nossos estabelecimentos.

16ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Jo 4,7-16; Sl 33(34); Jo 11,19-27 29 JULHO

sábado

Santo: Pedro Crisólogo, bispo, doutor da Igreja, Itália (406-450). O apelido 
“Crisólogo” significa “palavra de ouro”, recebido por causa da beleza e profun-
didade de suas pregações. Também conhecido como “doutor das homilias”, 
colocava em evidência o amor de Deus: “Deus prefere ser amado a ser temido”. 
Maria de Jesus Sacramentado Venegas, religiosa, México (1868-1959). Desde 
a adolescência cultivou a devoção à eucaristia. Com as companheiras, dirigiu 
em Guadalajara, um pequeno hospital para os pobres. Onde fundou o Instituto 
das Filhas do Sagrado Coração de Jesus.

30 JULHO

domingo 17º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
17ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 3,5.7-12; Sl 118(119); Rm 8,28-30; Mt 
13,44-52 
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Santo: Inácio de Loyola, sacerdote jesuíta, Espanha (1491-1556), memória. 
Converteu-se enquanto se recuperava de um ferimento de guerra. Frequentou 
as universidades de Barcelona, Alcalá e Paris. Fundou a Companhia de Jesus, 
para difundir a fé cristã. Sua espiritualidade é conhecida pelo método dos exer-
cícios espirituais. 

Espiritualidade: Eu nunca pude compreender como um Irmão possa deixar 
seu ofício, seu terço e qualquer outra oração, e apresentar como razão que ele 
não teve o tempo para aplicar-se a esses exercícios. (Vie, p. 515) 

Aniversário: 1963 – Primeira fundação Marista em Porto Rico, América Cen-
tral, por Irmãos de Cuba que tomam a direção do Colégio de Bayamón. 

Há 200 anos...: Creia-me, senhor Prefeito, que me seria muito agradável poder ir 
em auxílio de seu zelo pela instrução da juventude de seu município. (Carta 201)

Intenção: Obras Maristas em Porto Rico. A Companhia de Jesus. Ação de gra-
ças pelos benefícios recebidos neste mês.

17ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 32,15-24.30-34; Sl 105(106); Mt 13,31-3531 JULHO

segunda-feira

Espiritualidade: Que ponha em Deus sua confiança; Ele o ajudará a cumprir 
seu dever. Maria, Mãe de todos nós vai lhe dar uma mão. Diga-lhe que me uno a 
seus sofrimentos e que estou muito grato pelo trabalho que faz. Deus lhe reser-
ve uma boa recompensa. (Carta 53)

Há 200 anos...: Mande-me a nota do que lhe podemos estar devendo. É mais 
do que justo que não o obriguemos a esperar o pagamento. (Carta 122)

Lembrete: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

Intenção: Devotos de N. Sra. do Perpétuo Socorro. Os enfermos. 
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O “Jamais o Instituto teve 
conhecimento de uma 
tão sangrenta provação 
e visto tantos de seus 
filhos imolados pelo ódio 
da fé e pela raiva dos 
maus. Jamais havia dado 
ao céu tantos mártires.” 

“Logo após a Beatificação de Marcelino Champagnat, em 
1955, foi erigida a “Capela do Fundador”, no lado direito da 
capela central de N. S. de L´Hermitage.  O conjunto de vitrais 
e o altar foram pagos pelos alunos Maristas do mundo inteiro.” 
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13° Capítulo Geral: Grugliasco (Itália): 1932
No dia 24 de maio de 1932, o Ir. Diógenes com 72 anos foi reeleito para um 
segundo período. O 2° período de governo do Ir. Diógenes ficou marcado 
por muito sofrimento em várias partes do Instituto. No México (1932-36), 
na Espanha em 1936-39, com 172 Irmãos fuzilados, na Alemanha (1937) 
e na Segunda Guerra Mundial (1939-45), que foi uma das mais violentas 
catástrofes da humanidade. Em 1940 foi possível celebrar o centenário 
de morte do Fundador e, em 1942, sobreveio a morte do Ir. Diógenes. O 
cargo foi ocupado pelo 1° Assistente Ir. Micaelis, que governou o Instituto 
até abril de 1945, quando veio a falecer. O Vigário-Geral Ir. Maria Odulfo 
(Marie Odulphe) o substituiu. Terminada a Guerra foi possível convocar o 
Capítulo Geral. 

14° Capítulo Geral: Grugliasco (Itália): 1946
No dia 24 de setembro de 1946 houve a sessão de abertura do Capítulo no 
qual foi eleito o Irmão Leônidas (Léonida), 7° Superior-Geral do Instituto. 
Marcaram o generalato do Ir. Leônidas: a perseguição dos Irmãos da 
China, com o fuzilamento do Ir. Joche Alberto (1951); a canonização do 
padre Pedro Maria Chanel (1954); a beatificação de Marcelino Champagnat 
(1955) e a união com os Irmãos de São Pedro Claver (1957). O Ir. Leônidas 
visitou pessoalmente todas as Províncias e Distritos do Instituto. 
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Santo: Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da Igreja, Itália (†1787), memó-
ria. Abandonou a carreira de advogado para se tornar sacerdote. Fundou os Re-
dentoristas, para ensinar e pregar nos bairros pobres. Escritor prolífico, combateu 
a rigidez moral e incentivou a devoção a Nossa Senhora. 

Espiritualidade: Se nós correspondermos aos desígnios de Deus sobre nós, ele 
nos dará tudo o que nos é necessário para cumprir nosso trabalho difícil; o zelo, o 
espírito de sacrifício, as virtudes, a santidade que são os únicos meios eficazes para 
alcançar a salvação dos homens. (Vie, p. 209)

Lembrete: Primeiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Aniversário: 1987 – Primeira Profissão do Pe. José Maria da Silva, SM, Superior 
Distrital dos Padres Maristas (2012-2018), no Brasil.

Há 200 anos...: Senti demais não ter podido esticar minha viagem até Saint-Paul-
-Trois-Châteaux. Desejava encontrar-me com você, a fim de lhe proporcionar 
todo consolo de que eu seria capaz. (Carta 126)

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Vocações para os minis-
térios ordenados.

VOCAÇÃO 
17ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 33,7-11; 34,5b-9.28; Sl 102(103); Mt 13,36-4301 AGOSTO

terça-feira
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Santo: Eusébio de Vercelli, bispo, Itália (300-371). Instaurou nova forma de 
vida em comum com os sacerdotes, animando-os no espírito de fraternidade. 
Com Santo Atanásio afirmou a divindade de Jesus, contra os arianos, sendo por 
isso exilado. Pedro Julião Eymard, sacerdote, França (1811-1868). Inicialmente 
sacerdote secular, depois se tornou religioso entre os Padres Maristas. Fundou 
a Congregação dos Sacerdotes do Santíssimo Sacramento, para a promoção do 
culto à Eucaristia, com o apoio de São João Maria Vianney. 

Espiritualidade: Todos os meios de salvação, se pode dizer com segurança, são 
dados aos religiosos para assegurar sua santificação: a oração, os sacramentos, as 
santas leituras, os bons exemplos, a direção dos superiores, os retiros, as graças atu-
ais, os recursos de todo gênero lhes são prodigalizados todos os dias. (Vie, p. 475)

Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.

Aniversário: 1900 – Chegam a Bom Princípio, RS, Brasil, os Irmãos Weitbert, 
Marie Berthaire e Jean Dominici, da Província de Beaucamps, França.

Há 200 anos...: O que mais me aborrece é que me disseram que você anda ado-
entado. Caro amigo, você não pode ficar doente a ponto de não poder se levantar. 
(Carta 126)

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Vocações para os minis-
térios ordenados. 

17ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 34,29-35; Sl 98(99); Mt 13,44-4602 AGOSTO

quarta-feira
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Santo: Lídia, Turquia (século I). Era vendedora de púrpura em Tiatira, atual 
Ak-Hissar. Convertida por São Paulo, conforme Atos (16,14-15), acolheu em sua 
casa os missionários Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Modelo de todas as mulheres, 
que cultivam em seus lares, a fé em Jesus Cristo.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Ti Jan (1999). Padre compro-
metido com a causa dos pobres, assassinado em Porto Príncipe, Haiti.

Espiritualidade: Vamos fazer uma novena para pedir operários, para que o cam-
po do Soberano Senhor não fique sem ser cultivado. Por favor, tenha a bondade 
de unir suas fervorosas preces às nossas e creia-me sinceramente a seu dispor. 
(Carta 127)

Aniversário: 1847 – Falece o Ir. Luís Audras (Louis Marie), primeiro Irmão do 
Instituto Marista. 

Há 200 anos...:  Estou sentidíssimo por saber que você está doente. Atire-se nos 
braços da Mãe de todos nós, ela ficará comovida com a situação de você e de seus 
coirmãos. Ela saberá perfeitamente dar um jeito nisso. (Carta 126)

Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Vocações para os minis-
térios ordenados. 

17ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 40,16-21.34-38; Sl 83(84); Mt 13,47-5303 AGOSTO

quinta-feira
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Santo: João Maria Vianney, Cura d’Ars, sacerdote, França (1786-1859), memó-
ria. Exerceu o ministério sacerdotal durante toda a vida no vilarejo de Ars. Sua 
fama de confessor atraía peregrinos de toda a França. Companheiro de Marcelino 
Champagnat no seminário, em Lyon, tornou-se, posteriormente, membro da Or-
dem Terceira Marista. É patrono dos párocos. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Dom Enrique Angel Ange-
lelli (1976). Bispo de La Rioja, Argentina, defensor dos pequenos e humildes, 
martirizado na Argentina. Alírio Napoleón Macías (1979). Padre mártir em El 
Salvador, metralhado sobre o altar.

Espiritualidade: Um Irmão não deve desejar tanto quanto ser um bom catequis-
ta, porque é lá sua função principal e o objetivo de sua vocação. (Vie, p. 108)

Há 200 anos...:   Agradeça cordialmente ao Irmão que lhe ministrou as lições e 
a todos os que lhe prestaram algum serviço. Quando ficar curado, poderá voltar 
para Saint-Paul. (Carta 126)

Lembrete: Primeira sexta-feira do mês. Dia do Padre. 

Intenção:  Coração de Jesus, inspirai-nos a mansidão e a humildade de coração. 
Vocações para os ministérios ordenados.

1ª Sexta-feira do mês
17ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sl 80(81); Mt 
13,54-5804 AGOSTO

sexta-feira
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Primeiro templo mariano construído em Roma, no século IV, foi consagrado 
pelo Papa Sisto III, em 15 de agosto, pouco depois do Concílio de Éfeso (431), 
no qual foi definido o dogma da maternidade divina de Maria. Conhecida tam-
bém como Nossa Senhora das Neves, porque se atribui a ela o milagre de ter 
caído neve em pleno verão, indicando o local da construção da igreja.

Espiritualidade: Reze por nós, a fim de que não façamos nada contra a vontade 
de Deus. Deixo-o nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, de onde o retirei. 
(Carta 53)

Aniversário: 1830 – Marcelino Champagnat instituiu o canto da Salve-Regina 
no início da oração da manhã: “Não vos inquieteis, temos Maria por nossa de-
fensora, nestes tempos difíceis da França”.

Há 200 anos...:  Veio-me à lembrança que meus poderes estavam por expirar. 
Logo saí do confessionário e fui ver minha folha. Meus poderes terminaram on-
tem, dia 4 de agosto. Rogo-lhe o favor de prorrogá-los, se julgar bom. (Carta 127)

Lembrete: Primeiro sábado do mês. Nossa Senhora das Neves. 

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus. Voca-
ções para os ministérios ordenados. Ação de graças pela definição do dogma da 
Maternidade Divina de Maria.

Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior
17ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Lv 25,1.8-17; Sl 66(67); Mt 14,1-1205 AGOSTO

sábado
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A Transfiguração é descrita nos evangelhos sinóticos (Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; Lc 
9,28-36) e relembrada na Segunda Carta de Pedro (1,16-18). A festa, celebrada des-
de o século V, se estendeu para toda a cristandade, em 1457, por determinação do 
Papa Calisto III. Com os discípulos, somos convidados a olhar para o Filho de Deus 
e reconhecer nele a Palavra do Pai: "Este é meu filho amado, escutai-o". 

Santo: Bem-aventurada Maria Francisca Rubatto, religiosa, Itália (1844-1904). 
Veio com a família para o Uruguai. Fundou as Irmãs Capuchinhas de Madre 
Rubatto, com a finalidade de dar assistência aos enfermos, especialmente em 
domicílio, e proporcionar a educação cristã a juventude.

Espiritualidade: Queridos filhos em Jesus e Maria, como é bom e agradável para 
mim, pensar que, dentro de poucos dias terei o grato prazer de, com o salmista, 
dizer a todos vocês, num grande abraço: "Quam bonum et quam jucundum ha-
bitare fratres in unum!" (Como é bom, como é agradável habitarem os Irmãos 
numa mesma casa!) (Carta 132)

Aniversário: 1858 – 3ª CASA GERAL DO INSTITUTO: O Superior-Geral, 
Irmão Francisco, com seu Conselho, devido ao rápido crescimento de Irmãos, 
casas e escolas do Instituto, transferiu a Administração geral para uma casa es-
pecialmente construída para isso, em Saint-Genis-Laval, na região sudoeste de 
Lyon. Saint-Genis-Laval tornou-se a Casa Geral e passou a considerar L’Hermita-
ge como a casa mãe do Instituto. Dia 18 de julho de 1860 o Irmão Francisco pede 
demissão e é substituído pelo Irmão Luís Maria como segundo Superior-Geral. 
Transferência da Administração Geral de L’Hermitage para Saint-Genis-Laval, 
Lyon, França. 2003 – Criação da Província Mediterrânea.

Há 200 anos...: Estou projetando mais uma Tomada de Hábito, no dia 15 de 
agosto, dia da Assunção, se o senhor me der a licença. (Carta 127)

Intenção: Vocações para os ministérios ordenados: diáconos, padres e bispos. A 
vitalidade do carisma legado por São Marcelino.

18º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Festa Transfiguração do Senhor
Ofício festivo próprio 
Liturgia: Dn 7,9-10.13-14; Sl 96(97); 2Pd 1,16-19; Mt 
17,1-9

06 AGOSTO

domingo
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Santo: Sixto II, papa, e companheiros mártires (†258). Preso pelos solda-
dos romanos, quando celebrava a sagrada liturgia, na catacumba de Calixto, 
em virtude do edito do imperador Valeriano, executado com outros diáconos. 
Caetano Teatino, presbítero, Itália (1480-1547). Advogado, trabalhou como 
secretário do papa Júlio II. Depois de ter sido ordenado sacerdote, fundou em 
Roma a Congregação dos Clérigos Regulares, Teatinos, para reformar a vida 
sacerdotal e religiosa. 

Espiritualidade: Esperemos, contudo, que a Providência há de multiplicar os 
operários na medida do necessário. (Carta 284)

Aniversário: 1790 – Nascimento do Pe. Cláudio Colin, fundador dos Padres 
Maristas. 

Há 200 anos...:  Por aqui as coisas vão indo, como o senhor sabe. Sempre à 
míngua de operários. Somos acossados de tantos pedidos que mal damos conta 
de responder. (Carta 127)

Lembrete: Missa pelos falecidos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos 
alunos, colaboradores e benfeitores (cf, C 55.5). Oração pela vitalidade do Ca-
risma legado por São Marcelino. Bicentenário do Instituto: Ano La Valla.

Intenção: Irmãos, familiares dos Irmãos, afiliados, membros do Movimento 
Champagnat da Família Marista (MchFM), ex-alunos, colaboradores e benfeito-
res falecidos. Vocação para a vida em família. Vitalidade do carisma Marista.

18ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Nm 11,4b-15; Sl 80(81); Mt 14,13-2107 AGOSTO

segunda-feira
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Santo: Domingos de Guzmán, sacerdote, Espanha (1170-1221), memória. 
Quando estudante ficou conhecido por sua caridade com os pobres. Fundou os 
Dominicanos, para atuar como pregadores nas cidades e nas universidades. Atri-
bui-se a ele a divulgação da devoção ao rosário. 

Espiritualidade: Meu amigo, ame muito Nosso Senhor, porque é a ele que deve 
esta graça; trabalhe para conhecer e amar este bom Jesus, é por isso que o livrou 
desta tentação e que lhe conserva sua vocação. (Vie, p. 335)

Há 200 anos...: Vamos fazer uma novena para pedir operários, a fim de que o 
campo do Soberano Senhor não fique sem ser cultivado. Por favor, tenha a bon-
dade de unir suas fervorosas preces às nossas. (Carta 127)

Intenção: Vocação para a vida em família. A fecundidade do carisma Marista. O 
cultivo da oração do Terço. Os divulgadores da oração do terço entre o povo.

Santo: Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein), religiosa carmelita, mártir, Alema-
nha (1891-1942). Judia, aluna do filósofo Heidegger, converteu-se ao cristianismo 
e escolheu a vida contemplativa. Presa pelo regime nazista foi mandada para o 
campo de concentração de Auschwitz, onde morreu na câmara de gás.

Espiritualidade: Não chameis pouca coisa o que vos faz praticar o voto de po-
breza e vos conserva no espírito de vosso estado. (Vie, p. 107)

Aniversário: 1896 – Introdução do Processo de Canonização de Marcelino 
Champagnat. 

Há 200 anos...: Digo "pequenas contradições", porque tudo aquilo que não é pe-
cado é coisa pouca. Penso que, com um pouco de paciência, tudo acabará. (Carta 131)

Intenção: Vocação para a vida em família. Pela fidelidade às promessas batismais 
em meio a hostilidade e perseguição religiosa. Os cristãos perseguidos.

18ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Nm 12,1-13; Sl 50(51); Mt 14,22-36

18ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Nm 13,1-2.25; 14,1.26-30.34-35; Sl 105(106); Mt 
15,21-28

08

09

AGOSTO

AGOSTO

terça-feira

quarta-feira
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Santo: Lourenço, diácono, mártir (†258). Responsável pela administração dos 
bens da Igreja, que sustentava muitos necessitados. Foi assassinado durante a 
perseguição do Imperador Valeriano. Diz-se que, perguntado sobre os tesouros 
da Igreja, apresentou ao magistrado os pobres que a comunidade atendia. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Tito de Alencar (1974). 
Religioso dominicano, dedicad'o à juventude e aos movimentos sociais, preso 
no período da repressão militar no Brasil, foi torturado e “banido” do país, 
exilado no Chile, Itália e França, onde faleceu em consequência das torturas. 
Mártir da justiça.

Espiritualidade: Por sua vocação os Irmãos são todos apóstolos, quer dizer 
que eles são enviados para ensinar às crianças e aos jovens os mistérios da reli-
gião e para lhes anunciar a boa-nova da salvação que Jesus Cristo nos mereceu. 
(Vie, p. 108)

Aniversário: 1873 – Falecimento da Ir. Maria Francisca Perroton, fundadora 
das Irmãs Maristas Missionárias da Sociedade de Maria (SMSM). 1886 – A pedi-
do dos Padres Dominicanos, os Irmãos Maristas se estabeleceram em Livings-
ton, Estados Unidos. 2003 – Criação da Província Cruz Del Sur.

Há 200 anos...:  Desejo que Jesus e Maria sejam sempre o único tesouro de 
vocês. Se estiverem progredindo na perfeição tanto quanto eu desejo, estarão 
progredindo muito. (Carta 29)

Intenção: Vocação para a vida em família. Irmãs Missionárias Maristas. Obras 
Maristas nos Estados Unidos. A Província Cruz Del Sur.

18ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: 2Cor 9,6-10; Sl 111(112); Jo 12,24-2610 AGOSTO

quinta-feira
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Santo: Clara de Assis, religiosa, Itália (1193-1253), memória. Imitando o exem-
plo de Francisco, deixou seus projetos na nobreza e seguiu o caminho da pobreza. 
Fundou a Ordem das Damas Pobres, as Irmãs Clarissas. Sua vida foi rica em obras 
de caridade e de piedade. Patrona da comunicação televisiva. 

Espiritualidade: O Irmão que negligencia ou pratica mal seus exercícios de pie-
dade perderá infalivelmente sua vocação. (Vie, p. 483)

Há 200 anos...:  Por nossa parte, vamos bendizer a Deus junto com V. Revma. 
Tudo o que nós queremos é que o bem se faça seja por quem for. (Carta 203)

Lembrete: Dia do Estudante. 

Intenção: Vocação para a vida em família. Estudantes de nossos estabelecimen-
tos. Conselhos Provinciais. Irmãs Clarissas.

18ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Dt 4,32-40; Sl 76(77); Mt 16,24-2811 AGOSTO

sexta-feira

Santo: Hilária, leiga, e companheiros mártires, Alemanha (†304). Hilária, mãe 
de Afra, mártir. Querendo rezar no túmulo da filha santa, ela se fez acompanhar 
por três empregados domésticos, quando foram capturados por pagãos, que os 
ataram a postes, queimando-os vivos. Joana Francisca de Chantal, religiosa, 
França (1572-1641). Diante do chamado de Cristo, tornou-se fundadora das Irmãs 
da Visitação de Nossa Senhora. Seguindo o exemplo de Maria, fez um grande bem 
à sociedade e à toda Igreja. A longa vida religiosa da Senhora de Chantal foi cheia 
de trabalhos, sofrimentos e consolações. Na época de seu falecimento, já existiam 
na França noventa casas da sua Ordem.

Nossa Senhora no Sábado
18ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Dt 6,4-13; Sl 17(18); Mt 17,14-2012 AGOSTO

sábado
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Testemunho de vida cristã na América Latina: Margarida Maria Alves (1983). 
Presidente do Sindicato Rural de Alagoa Grande, Paraíba, Brasil, mártir da luta 
pela terra, assassinada. 

Espiritualidade: Coragem, meu querido amigo, tudo virá com o tempo, e mais 
ainda, o próprio Deus será nossa recompensa. Para que nos inquietar? Façamos de 
conta que estamos seguros de conseguir um bom resultado, e atribuamos toda a 
honra a Jesus e Maria. (Carta 61)

Aniversário: 1816 – Padre Champagnat é nomeado coadjutor da Paróquia de La 
Valla, cujo pároco é Padre Rebod. 

Há 200 anos...:  Queridos filhos em Jesus e Maria, como é bom e agradável para 
mim, pensar que, dentro de poucos dias terei o grato prazer de, com o salmista, di-
zer a todos vocês, num grande abraço: "Quam bonum et  quam jucundum habitare fratres 
in unum!" (Carta 132)

Intenção: Vocação para a vida em família. Os sacerdotes vigários paroquiais de 
nossas comunidades eclesiais. 

Santo: Bem-aventurada Irmã Dulce, religiosa, Brasil (1914-1992). Religiosa 
da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de 
Deus. Descobriu-se chamada ao serviço dos mais pobres das periferias de Sal-
vador, fundando muitas obras de assistência social e promoção dos empo-
brecidos. Ainda em vida foi chamada de “Dulce dos Pobres” e “Anjo bom da 
Bahia”. Ponciano, papa, Hipólito, sacerdote, mártires, Roma (235). Hipólito 
foi um dos escritores mais destacados da Igreja de Roma dos primeiros séculos. 
Presbítero da Igreja de Roma, entrou em conflito com o papa Calixto, dizendo 
que o novo papa não considerava a legislação sobre o casamento e a penitência 
e estava abandonando a tradição apostólica. Ponciano foi o primeiro Papa a ser 

19º  DOMINGO DO TEMPO COMUM
19ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: 1Rs 19,9a.11-13ª; Sl 84(85); Rm 9,1-5; Mt 14,22-
33 

13 AGOSTO

domingo
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deportado. Era um fato novo para a Igreja, que ele administrou com sabedoria 
e sagacidade e muita humildade. Para que seu rebanho não ficasse sem pastor, 
renunciou ao Trono de Pedro, tornando-se também o primeiro Papa da Igreja a 
usar esse recurso extremo.

Espiritualidade: Você está contente em sua vocação, por isso bendigo a Deus. 
Cumpra exatamente seus deveres para com Deus e para com o próximo e anda-
rá sempre contente. (Carta 205)

Aniversário: 1816 – Champagnat chega a La Valla, França, seu campo de apos-
tolado. 1825 – Padre Dervieux, pároco de Saint-Chamond, França, benze a 
capela de L’Hermitage, França. 1963 – Nascimento do Ir. Ataide José de Lima, 
Superior Provincial da Província Marista Brasil Centro-Norte.

Há 200 anos...: Tratem de chegar pontualmente no dia primeiro de outubro, 
que procuraremos celebrar da maneira mais solene que pudermos, em nossa 
linda capela. (Carta 132)

Lembrete: Dia dos Pais. 

Intenção: Vocação para a vida em família: os pais, Irmãos, Formandos, Leigas 
e Leigos de Champagnat.

Santo: Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote franciscano conventual, mártir, 
Polônia(1894-1941). Entrou na ordem dos Menores Conventuais. Devoto da 
Virgem Maria, fundou “a Milícia de Maria Imaculada”. Preso pelo exército na-
zista ofereceu sua vida em troca da vida de um pai de família. 

Espiritualidade: Muito grato é o consolo de vê-los reunidos num só espírito e 
num só coração, formando uma só família, todos se empenhando em buscar a 

19ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Dt 10,12-22; Sl 147(147B); Mt 17,22-2714 AGOSTO

segunda-feira
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glória de Deus e o progresso de sua santa religião, combatendo sob o mesmo 
estandarte da augusta Maria! (Carta 132)

Há 200 anos...:  Bem que nossa escola de Neuville tinha necessidade de um 
homem como o senhor, gente que não recua diante de nada, gente que sabe 
passar por cima das dificuldades e preveni-las. (Carta 131)

Intenção: Vocações para a Vida Consagrada. 

Celebra-se hoje o “dia do Marista”, quando a Igreja recorda o privilégio da 
Assunção de Nossa Senhora ao Céu. É também o dia da festa patronal do Ins-
tituto. Entende-se por “festa patronal” o dia em que se celebra o santo (ou a 
santa) escolhido como padroeiro(a) da instituição. Nossa Senhora é a patrona 
(padroeira) da instituição Marista. 

Santo: Tarcísio, mártir,  Itália (263-275).  Durante perseguições  aos cristãos 
decretadas por Valeriano,  não havendo diáconos disponíveis, incumbiram Tar-
císio  de levar a comunhão aos prisioneiros. Alguns  pagãos tentaram profa-
ná-la, mas  o jovem coroinha  preferiu o martírio  a entregar a eles o Corpo de 
Cristo. É o patrono dos coroinhas e acólitos.

Espiritualidade: Eu sei: se Maria não abandona nem os maiores pecadores 
quando imploram pelo auxílio dela, não iria deixar ao desamparo os que a Ela se 
consagraram com a aprovação do Vigário de Jesus Cristo. (Carta 268)

Aniversário: 1816 – Champagnat toma posse como coadjutor do Pe. Rebod, 
pároco de La Valla. 1818 – João Cláudio Audras e Antônio Couturier vestem o 
hábito primitivo dos Irmãos Maristas e recebem o nome de Ir. Lourenço e Ir. 
Antônio, respectivamente. 1825 – 2ª CASA GERAL DO INSTITUTO: São 

19ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Festa Patronal do Instituto e Dia do Marista
Liturgia: Dt 31,1-8; Cânt.: Dt 32,3-4a.7.8.9.12; Mt 18,1-
5.10.12-1415 AGOSTO

terça-feira
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Marcelino transferiu sua comunidade e a sede para uma nova propriedade, em 
construção erguida por ele mesmo com seus irmãos. Essa casa, denominada 
Nossa Senhora de L’Hermitage, foi abençoada pelo Padre Dervieux, Pároco de 
Saint-Chamond, em nome do arcebispo.  Está localizada perto de Saint-Cha-
mond. Alguns meses antes do falecimento do Fundador,  o Irmão Francisco foi 
eleito pelos irmãos professos, no dia 12 de  outubro de 1839, como primeiro 
Superior-Geral  do Instituto, auxiliado por dois  assistentes, os Irmãos Luís 
Maria e João Batista. 1885 – Seis Irmãos de L’Hermitage embarcam, em Havre, 
Alta Normandia, França, com destino ao Canadá. Chegam à Nova Iorque no 
dia 24 e, no dia 25, chegam a Iberville, para inaugurar a primeira escola, no dia 
2 de setembro. 1905 – Tomada de hábito dos primeiros noviços brasileiros, em 
Mendes (RJ). 1998 – Publicação do documento “Missão Educativa Marista”. 
2002 – Criação da Província Santa Maria de los Andes.

Há 200 anos...:  Muito grato é o consolo de vê-los reunidos num só espírito e 
num só coração, formando uma só família. (Carta 133)

Lembrete: Festa patronal do Instituto. Dia do Marista. Semana Nacional da Família. 

Intenção: Vocações para a Vida Consagrada. Os Maristas de Champagnat.

Santo: Estêvão, leigo, Hungria (970-1038). Rei da Hungria, foi governante 
justo, pacífico e piedoso. Consagrou seu Reino à proteção da Mãe de Deus, se 
referia ao Estado húngaro como “a família de Santa Maria”. Chamou eruditos 
monges para ajudar na educação do povo.

Espiritualidade: Como poderei um dia testemunhar-lhe meu agradecimento 
por sua gentileza?... Que Jesus e Maria atendam aos meus desejos e nada faltará 
para que o senhor seja feliz nesta vida e na outra. (Carta 209)

19ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Dt 34,1-12; Sl 65(66); Mt 18,15-2016 AGOSTO

quarta-feira
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Há 200 anos...: Chegou o tempo das férias, época sob todos os aspectos pre-
ciosa, tanto para a alma como para o corpo. (Carta 29)

Intenção: Vocações para a Vida Consagrada. 

Santo: Jacinto, sacerdote, Polônia (†1257). Foi recebido na Ordem dos Prega-
dores pelo seu próprio fundador, São Domingos de Gusmão. Fundou a Pro-
víncia polonesa da Ordem Dominicana e pregou na Rússia e na Prússia. Consi-
derado o apóstolo da Polônia.

Espiritualidade: Os principais meios que Deus vos deu para adquirir a virtude e 
ganhar o céu são: a oração, tanto vocal quanto mental, a frequência dos sacramen-
tos, a participação diária da santa missa, as visitas ao santo sacramento, a leitura 
espiritual, a regra e a correção fraterna. (Vida de Marcelino Champagnat, p. 133)

Há 200 anos...: Estamos planejando viajar para Roma, dentro de poucos dias. 
É preciso que toda a Sociedade contribua para o êxito de nossa missão, median-
te a oração e o redobrar do fervor. (Carta 29)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e 
amigos em vida. Início do tríduo em preparação à festa da Assunção.

Intenção: Vocações para a Vida Consagrada. O povo polonês. A família Maris-
ta. Nossa preparação à festa da Assunção.

19ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Js 3,7-10a.11.13-17; Sl 113a(114); Mt 18,2–19,117 AGOSTO

quinta-feira



233

Santo: Helena, imperatriz, Roma (século lV). Mãe do imperador Constantino, con-
verteu-se ao cristianismo e dedicou-se as obras de caridade. Promoveu a construção 
de igrejas em Roma e na Terra Santa. Atribui-se a ela a descoberta da Santa Cruz.

Espiritualidade: A vida religiosa não tem nada de penoso para aqueles que têm 
boa vontade. (Vie, p. 147)

Há 200 anos...:  Ao virem para as férias, pedimos que todos os Irmãos tragam 
consigo..., de cada aluno, uma página escrita no começo do ano, outra na Páscoa e 
outra datada do fim do ano. (Carta 29)

Lembrete: Segundo dia do tríduo em preparação à festa da Assunção. A Igreja no 
Brasil a celebra no próximo domingo. Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, 
benfeitores, afiliados e amigos em vida. 

Intenção: Vocações para a Vida Consagrada. Nossa preparação à festa da Assunção.

19ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Js 24,1-13; Sl 135(136); Mt 19,3-1218 AGOSTO

sexta-feira

Santo: João Eudes, sacerdote, França (1601-1680). Iniciador e apóstolo do 
culto litúrgico ao Sagrado Coração de Jesus. Fundou a Congregação de Jesus e 
de Maria, os Eudistas, para a direção espiritual dos seminários, especialmente 
para as missões junto ao povo. 

Espiritualidade: Eu vos asseguro que encontrareis mais satisfação, alegria e con-
tentamento a serviço de Deus que em todos os prazeres do mundo. (Vie, p. 147)

Aniversário: 1903 – Os primeiros Irmãos embarcam em Santander, Espanha, 
em direção a Cuba. Retiraram-se em 1961, após a Revolução Comunista e re-
tornaram em 2001. 

19ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Js 24,14-29; Sl 15(16); Mt 19,13-1519 AGOSTO

sábado
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Há 200 anos...:  Depois de ameaças, as mais terríveis que se possam fazer a um 
padre que se desgasta na saúde e no cuidado do seu patrimônio, vi renascer a 
calma com a chegada de Dom De Pins. (Carta 30)

Lembrete: Terceiro dia do tríduo em preparação à festa da Assunção. 

Intenção: Vocações para a Vida Consagrada. A presença Marista em Cuba. 
Nossa preparação à festa da Assunção. 

Santo: Bernardo, abade, doutor da Igreja, França (1090-1153), memória. Exer-
ceu notável influência na formação espiritual dos seus irmãos religiosos na 
abadia cisterciense de Claraval. Percorreu a Europa para restabelecer a paz e a 
unidade. Escreveu importantes obras de teologia e ascética.

Espiritualidade: O amor ao dinheiro leva os homens do mundo a se entregar 
sem pena aos trabalhos mais rudes e mais rudes privações; seria vergonhoso 
que o amor a Jesus tenha menos poder sobre o religioso. (Vie, p. 108)

Há 200 anos...:  Deixamos de atender, nos arredores de nossa casa, ao pedido 
de várias escolas totalmente equipadas, o que para nós garante um bom desem-
penho. (Carta 208)

Lembrete: Dia do Religioso Consagrado.

Intenção: Vocações para a Vida Consagrada: religiosos(as) e consagrados(as) leigos.

20º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA  –  Solenidade
20ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Is 56,1.6-7; Sl 66(67); Rm 11,13-15.29-32; Mt 
15,21-28 

20 AGOSTO

domingo
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Em 1950, o papa Pio XII definiu como verdade de fé que a Virgem Maria "ten-
do completado o curso de sua vida terrestre, foi assumida, de corpo e alma, na 
glória celeste". A definição da assunção de Maria remonta provavelmente aos 
séculos III e IV, e fazem parte da tradição das Igrejas orientais. A referência à 
mulher em Ap. 12 é usada como inspiração bíblica. 

Santo: Pio X, papa, Itália (1835-1914), memória. Durante seu pontificado fo-
ram promulgados o Código de Direito Canônico e o Catecismo. Promoveu um 
governo pastoral, incentivando a devoção à Eucaristia e a Nossa Senhora. 

Espiritualidade: Não se trata de professar os votos, o essencial é observá-los. 
(Vie, p. 411)

Aniversário: 1892 – Em Marselha, França, três Irmãos embarcam para Áden, 
no Iêmen, situado na Península Arábica, e fundam a primeira escola Marista. 
Ficam até 1948. 1958 – Os Irmãos da Província de Levis, Canadá, se estabele-
cem em Mákua, Congo, na África, onde ficam até 1966. 

Há 200 anos...:  Que Jesus e Maria atendam aos meus desejos e nada faltará 
para que o senhor seja feliz nesta vida e na outra. (Carta 209)

Intenção: Os catequistas e ministros leigos.

20ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Jz 2,11-19; Sl 105(106); Mt 19,16-2221 AGOSTO

segunda-feira
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Maria é rainha porque é Mãe de Cristo, o Rei, e porque excede a todas as criaturas 
em santidade: “Ela encerra toda a bondade das criaturas”, diz Dante na Divina 
Comédia. Esse título foi instituído em 1955, por Pio XII, após a proclamação do 
dogma da Assunção ao Céu. 

Espiritualidade: Não é de gênios que é preciso para realizar as obras de Deus e 
educar bem os alunos, mas grande dedicação, espírito de oração, sólida virtude e 
confiança em Deus. (Vie, p. 298)

Há 200 anos...:  Como nos anos anteriores, nossas férias começam no dia 28 de 
setembro... Gosto muito de lhes anunciar um final, digo melhor, uma folguinha 
em suas cansativas lides escolares. (Carta 210)

Intenção: Os catequistas e ministros leigos. Maria Rainha olhe para nós, seus 
súditos, em todas as nossas necessidades.

20ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Memória de Nossa Senhora Rainha 
Liturgia: Is 9,1-6; Sl 112(113); Lc 1,26-3822 AGOSTO

terça-feira

Santo: Rosa de Lima, leiga, Peru (1586-1617). Famosa por sua beleza, costu-
mava levar doentes e pobres para seu quarto, a fim de cuidar deles. Terciária do-
minicana, fez grandes progressos no caminho da penitência e da contemplação 
mística. Primeira santa do continente americano e padroeira da América Latina 
e das Filipinas.

Espiritualidade: Vai com calma, porque a virtude não consiste em muito pro-
meter nem em muito empreender, mas ela consiste em ser constante e fazer 
bem as coisas ordinárias. (Vie, p. 456)

20ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Cor 10,17–11,2; Sl 148; Mt 13,44-4623 AGOSTO

quarta-feira
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Aniversário: 1936 – Os Irmãos de Sydney, Austrália, abrem uma escola em Ma-
rau, Província de Guadalcanal, Ilhas Salomão.

Há 200 anos...:  Venham todos se reunir e reaquecer no santuário que presen-
ciou vocês se tornarem os filhos da mais carinhosa das Mães. (Carta 210)

Lembrete: Aniversário do Ir. Michael De Waas, Conselheiro-Geral, nascido em 
Colombo, Sri Lanka (1959).

Intenção: Os catequistas e ministros leigos. Proteção de Maria para jovens e 
crinças em situação de vulnerabilidade. Nas intenções do Ir. Michael De Waas.

Santo: São Bartolomeu, Apóstolo. Também chamado de Natanael, nasceu em 
Caná. Foi levado a Jesus pelo apóstolo Filipe. De início, duvidou, mas depois 
reconheceu ser ele o Filho de Deus (Jo 1,45-51). Uma antiga tradição da Armê-
nia afirma que ele foi para a Índia, onde anunciou o Evangelho de São Mateus. 
Depois passou para a Armênia, onde sofreu o martírio. 

Espiritualidade: Combater as distrações, resistir às tentações, suportá-las com 
paciência, é uma oração, é mais que uma oração, é uma virtude ou muito mais, o 
exercício de muitas virtudes. (Vie, p. 319)

Há 200 anos...:  Meus caríssimos Irmãos, é na união de Jesus e Maria que meu co-
ração, deliciosamente reclinado, vem dizer-lhes quanto lhes quero bem. (Carta 210)

Intenção: Os catequistas e ministros leigos. Anunciadores do Evangelho em 
nossos dias. As Servas do Santíssimo Sacramento.

20ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Festa de São Bartolomeu, Apóstolo 
Liturgia: Ap 21,9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-5124 AGOSTO

quinta-feira
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Santo: Luís IX, rei da França (1214-1270), memória facultativa. Pai para o seu 
povo, juiz para os ímpios e defensor da fé contra os muçulmanos. Durante o seu 
reinado, dedicou-se aos pobres, criou hospitais e favoreceu as ordens mendican-
tes. José de Calazans, sacerdote, Espanha (1556-1648), memória facultativa. 
Expandiu a ação educativa cristã por meio de escolas, fundando os “escolápios”, 
religiosos das Escolas Pias. Padroeiro das escolas de crianças, escolas para pobres 
e estudantes pobres. 

Espiritualidade: Deus não olha senão a disposição de nosso coração e leva em 
conta nossos bons desejos. Com uma quantidade ínfima de boa vontade pode-se 
tornar um santo. (Vie, p. 328)

Aniversário: 1885 – Chegam a Auckland, Nova Zelândia, o Ir. Job, Provincial, e 
quatro Irmãos para abrir, no dia 7 de setembro, a primeira escola Marista. 

Há 200 anos...:  Era intenção minha ver com o senhor as melhorias a serem 
executadas nas salas de aula de nossos Irmãos, para que fiquem de acordo com o 
nosso regulamento e nossos métodos. (Carta 211)

Lembrete: No Brasil, dia do Soldado.

Intenção: Os catequistas e ministros leigos. Jovens que servem sob as Três Ar-
mas. Religiosos das Escolas Pias. Obras Maristas na Nova Zelândia.

20ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sl 145(146); Mt 22,34-4025 AGOSTO

sexta-feira
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Santo: Teresa de Jesus Jornet-e-Ibars, religiosa, Espanha (1843-1897). Nasceu 
de uma família de agricultores. Consagrou-se inicialmente ao ensino, e depois 
fundou o Instituto das Irmãzinhas dos Idosos Abandonados, que logo se espa-
lhou pela Espanha e outros países.
Testemunho de vida cristã na América Latina: Felipe de Jesus Chacón 
(1977). Lavrador, catequista, assassinado pelas forças de Segurança em El Sal-
vador.

Espiritualidade: Há sofrimentos em toda parte; todos os homens têm sua 
cruz; mas aquele que leva a sua por Deus a acha sempre leve. (Vie, p. 286)

Há 200 anos...: Nesta ocasião posso dirigir a vocês as palavras do nosso divino 
Salvador, quando disse a seus discípulos: "Venham descansar um pouco em um 
lugar solitário" (Mc 6,31). (Carta 62)

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. Os 
catequistas e ministros leigos.

Nossa Senhora no sábado
20ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sl 127(128); Mt 23,1-1226 AGOSTO

sábado

Santo: Mônica, leiga, Argélia (331-387), memória. Nasceu em Tagaste, atual 
Argélia, no continente africano, e morreu em Óstia, Itália. Ainda jovem, casou-
-se com Patrício, com quem teve vários filhos, entre os quais Santo Agostinho, 
por cuja conversão rezou e a quem acompanhou depois. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Falecimento de D. Hélder 
Câmara (1999) Irmão dos pobres, profeta da paz e da esperança.

21º DOMINGO DO TEMPO COMUM
21ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 22,19-23; Sl 137(138); Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 27 AGOSTO

domingo
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Espiritualidade: A perfeição não consiste em se carregar de toda sorte de prá-
ticas, nem de tomar todos os meios que encontramos nos livros, mas a nos 
apegar àquilo que é de nosso estado de vida religiosa. (Vie, p. 323)

Há 200 anos...:  Venham repousar e refazer as forças num lugar de paz, de 
silêncio e de recolhimento, venham com as mesmas disposições que tinham os 
apóstolos no Cenáculo. (Carta 62)

Lembrete: Nossa Senhora dos Prazeres. 

Intenção: Os catequistas e ministros leigos. Os evangelizadores dos pobres.

Santo: Agostinho, bispo, doutor da Igreja, Argélia (354-430), memória. Fi-
lósofo e retórico, converteu-se e foi batizado por Santo Ambrósio. Bispo de 
Hipona, atuou em favor do povo e promoveu a vida monacal. Considerado o 
mais importante Padre da Igreja latina e um dos mais influentes filósofos, autor 
de vasta obra. 

Espiritualidade: Será sempre um prazer para nós tomar conhecimento do êxi-
to de gente que trabalha para a educação cristã da juventude. A messe é tão 
grande que os operários não são suficientes. (Carta 144)

Há 200 anos...:  Como a multidão dos primeiros cristãos eram um só coração e 
uma só alma, esforçar-nos-emos por reproduzir em nossa conduta as virtudes 
de que nos deram tão belos exemplos. (Carta 62)

Lembrete: Dia de oração pelos Agentes de Pastoral. Dia Nacional do Catequista.

Intenção: Agentes de Pastoral. Catequistas. Os Filósofos. Os estudiosos de 
Teologia. Os catequistas e ministros leigos.

21ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: 1Ts 1,1-5.8b-10; Sl 149; Mt 23,13-2228 AGOSTO

segunda-feira
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Pela sua vida e missão, João Batista foi chamado por Jesus como o último e 
maior dos profetas: “Em verdade eu vos digo, dentre os que nasceram de mu-
lher, não surgiu ninguém maior que João, o Batista” (Mt 11,11-14). De grande 
virtude e rigorosa penitência, anunciou o advento do Cristo e denunciou vícios 
e injustiças. Foi decapitado por ordem do rei Herodes (Mc 6,14-29).

Espiritualidade: A vida de comunidade, o ensino e a fidelidade às regras são 
campos bem vastos de privações e de sacrifícios para aquele que deseja renun-
ciar-se a si mesmo e se consagrar a Deus. (Vie, p. 404)

Aniversário: 1786 – Nascimento de Jeanne-Marie Chavoin, em Coutouvre, Fran-
ça, fundadora das Irmãs Maristas, em parceria com o Pe. Colin. 1970 – Quatro 
Irmãos da Província do México Central se estabelecem na Coreia do Sul. 

Há 200 anos...: A grande e posso dizer única condição que se requer para ser 
admitido em nossa casa é – a par da boa saúde – a boa vontade e o desejo since-
ro de agradar a Deus. (Carta 23)

Intenção: As pessoas que se chamam João. As Irmãs Maristas. As obras Maris-
tas na Coreia do Sul. 

21ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Martírio de São João Batista, memória
Liturgia: Jr 1,17-1,9; Sl 70(71); Mc 6,17-29 29 AGOSTO

terça-feira
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Santo: Bem-aventurado Eustáquio van Lieshout, sacerdote, Holanda/Brasil 
(1890-1943). Ingressou na Congregação dos Padres dos Sagrados Corações e em 
1925 foi enviado como missionário ao Brasil. Trabalhou em Minas Gerais e São 
Paulo. Visitava os doentes, distribuía roupas e alimentos aos necessitados, acudia 
aos problemas familiares. Reabriu escolas rurais e pregou missões populares.

Espiritualidade: O escrúpulo é inimigo do amor de Deus e da perfeição; é pre-
ciso ter uma consciência timorata, mas, não escrupulosa. (Vie, p. 247)

Aniversário: Nascimento da Ir. Grace Ellul, Superiora-Geral das Irmãs Maristas.

Há 200 anos...:  Não se preocupe comigo, estou muito bem. Acho o povo de 
Paris muito educado. Ninguém nos desacatou. (Carta 67)

Intenção: Educadores e crianças das Escolas Infantis. Os colaboradores dos 
serviços gerais de nossas obras. A Ir. Grace Ellul e sua missão de animar as 
Irmãs Maristas.

21ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia:  1Ts 2,9-13; Sl 138(139); Mt 23,27-3230 AGOSTO

quarta-feira
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Santo: Raimundo Nonato, religioso mercedário, Espanha (1200-1240). De-
dicou-se à libertação e evangelização dos escravos da Espanha, ocupada pelos 
mouros. Na Argélia tornou-se escravo entre os escravos, para manter a chama 
da fé com a palavra e com o exemplo.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Falecimento de D. Leônidas 
Proaño (1988). Bispo dos indígenas, Riobamba, Equador.

Espiritualidade: Temos esperança de que o Pai de Família há de aumentar o 
número dos operários e que então teremos a satisfação de destacar alguns para 
trabalharem sob a sua proteção. (Carta 263)

Há 200 anos...:  Quanta necessidade sentimos das orações de toda a casa! 
Temo muito de não conseguir nada. Trocaram o ministério. (Carta 67)

Lembrete: Oração pela vitalidade do Carisma legado por São Marcelino. Bi-
centenário do Instituto.  

Intenção: Ação de graças pelos benefícios recebidos e bem realizado durante o 
mês de agosto. As vocações na Igreja. 

21ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Ts 3,7-13; Sl 89(90); Mt 24,42-5131 AGOSTO

quinta-feira



244

SE
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EM
BR

O “A família religiosa que  
se recusar a adaptar-se,  
torna-se-á infiel ao 
Fundador.”
(Escritos de Ir. Carlos Rafael, Superior-Geral)

“Mais do que nunca é necessário interrogar-se sobre o que é es-
sencial e insubstituível, e que pode e deve mudar, o que não deve 
mudar? O que caracteriza a verdadeira e autêntica vida religiosa 
em todo o tempo e lugar.” 
(Papa Paulo VI, aos Capitulares na audiência de 11-11-1968)

Mês da Bíblia e do XXII Capítulo Geral
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15° Capítulo Geral: Grugliasco (Itália): 1958
O Ir. Leônidas convocou o Capítulo Geral a ser realizado em setembro 
do mesmo ano em Grugliasco. No dia 24 de setembro foi eleito como 
8º Superior-Geral, o Ir. Carlos Rafael para um mandato de 9 anos. Sob o 
governo do Ir. Carlos Rafael aconteceu a união com a Congregação de São 
Francisco Regis, com seus 65 membros, em 1959. No dia 24 de maio de 
1961, o Ir. Carlos partiu de Saint-Genis-Laval e se instalou na nova e ampla 
Casa Generalícia, na região da EUR, em Roma. 

16° Capítulo Geral: Roma: 1967-1968
Este foi o “Capítulo Geral Especial” do pós-Vaticano II. Convocado pelo 
Ir. Superior-Geral Carlos Rafael, teve a participação de 155 capitulares, em 
duas sessões. Na primeira sessão – em setembro de 1967 – foi eleito como 
9º Superior-Geral o Ir. Basílio Rueda. Devido ao volume de trabalho, ficou 
definido que haveria duas sessões. A segunda aconteceu em setembro de 
1968. Dessas duas sessões, o Instituto recebeu o novo texto das Consti-
tuições ad experimentum, um Diretório e uma série de nove documentos 
que abordavam a vida e a missão de Instituto hoje, atendendo ao pedido 
de aggiornamento instado pelo Concílio Vaticano II. O Ir. Basílio, hoje  
“Servo de Deus”, homem de grande sabedoria e vastos saberes, imprimiu 
dinamismo ao Instituto com seus escritos (circulares) e suas viagens ao re-
dor do mundo. Fatos notáveis: a criação dos “Centros de Espiritualidade” 
que dão aos Irmãos momentos de formação permanente; o tema do sa-
cerdócio no Instituto; o decréscimo numérico de Irmãos e o falecimento 
do Ir. Leônidas, em 10-5-1975. 
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Santo: Beatriz da Silva e Menezes, religiosa, Portugal (1424-1490). Fundadora 
das Irmãs Concepcionistas Franciscanas deixou como herança espiritual à sua 
ordem, a devoção à Maria Imaculada, à Paixão de Jesus Cristo e à Eucaristia. 
Bem-aventurado Josep Samsó Elias, sacerdote, mártir, Espanha (1887-1936). 
Aluno dos Irmãos Maristas em Mataró, tornou-se um pároco devotado ao 
ministério paroquial, destacando-se na caridade e na catequese. Foi martirizado 
durante a perseguição religiosa na Espanha.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Jesus Jiménez (1979). Cam-
ponês, Ministro da Palavra, mártir da Boa-Nova aos pobres em El Salvador, 
morreu assassinado.

Espiritualidade: A perseverança em praticar uma virtude nos assegura a posse 
desta virtude; a perseverança de pedir uma graça nos é a garantia de que esta 
graça nos será concedida. (Vie, p. 567)

Aniversário: 1898 – Partem de Marselha, França, para o Cairo, Egito, três Ir-
mãos Maristas; em 1919 os Irmãos se retiram do Egito. 1965 – Os Irmãos de 
Mákua, Congo, obrigados a sair por causa da revolução, dirigem-se a Bamenda, 
para fundar o Distrito da República de Camarões. 

Há 200 anos...:  Aguardando o prazer da chegada de vocês, recebam meu abraço 
muito afetuoso nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria.  (Carta 135)

Lembrete: Primeira sexta-feira do mês. Mês da Bíblia. 

Intenção: Coração de Jesus, inspirai-nos a mansidão e a humildade de coração. 
Leitura orante da Bíblia.

1ª sexta-feira do mês
21ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Ts 4,1-8; Sl 96(97); Mt 25,1-1301 SETEMBRO

sexta-feira
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Santo: Justo e Viator, bispo e monge, França (século IV). Com Santo Ambró-
sio Justo ajudou a combater o arianismo. Partiu para o Egito, levando consigo o 
diácono Viator, para ali viverem como monges. Depois de mortos, a pedido do 
povo, seus corpos foram trazidos novamente para Lyon.

Espiritualidade: A oração era seu hábitat e ele se entregava com tanta facilida-
de e felicidade, que parecia como se ele lhe fosse natural. (Vie, p. 309)

Aniversário: 1885 – Inauguração da primeira escola Marista em Iberville, Canadá. 

Há 200 anos...:  Foi num sábado, dia 2 de setembro (que faleceu o Irmão Do-
rothée). Já de manhã cedo recebeu os últimos sacramentos. Nunca pareceu tão 
feliz, ocupado como estava inteiramente com o bom Deus. (Carta 135)

Lembrete: Primeiro sábado do mês. 

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus. A obra 
Marista no Canadá.

21ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Ts 4,9-11; Sl 97(98); Mt 25,14-3002 SETEMBRO

sábado
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Santo: Gregório Magno, papa, doutor da Igreja (540-604), memória. Como 
monge dedicou-se à contemplação dos mistérios de Deus em Francisco. Como 
papa ajudou a dar novo ânimo à ação missionária da Igreja. Favoreceu a renovação 
da liturgia romana e foi responsável pelo desenvolvimento do canto gregoriano. 

Espiritualidade: A vida religiosa é essencialmente uma vida de oração porque é 
impossível cumprir as obrigações da vida religiosa sem uma verdadeira e sólida 
piedade. (Vie, p. 107)

Aniversário: 1936 – O Ir. Aquilino Baró e seus três companheiros são assassina-
dos em Les Avellanes, Espanha. 

Há 200 anos...:  Sem dúvida é a primeira vez que vocês cumprem, prazerosos, 
este dever para com um Irmão que nos é tão caro e que podemos contar no nú-
mero de nossos intercessores junto à Mãe de todos nós. (Carta 135)

Intenção: A difusão da Palavra de Deus. A celebração comunitária da Eucaristia.

22º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
22ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Jr 20,7-9; Sl 62(63); Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 03 SETEMBRO

domingo

Santo: Bonifácio I, papa, Roma (†422). Estimado por sua caridade, conheci-
mentos e bom caráter. Eleito papa, teve que enfrentar um antipapa, Eulálio, 
consagrado no mesmo dia. Ajudou a combater o arianismo e pediu para Santo 
Agostinho escrever sobre o assunto.

Testemunho de vida cristã na América Latina: André Jarlán (1984). Padre, 
morto por uma arma disparada por policiais quando lia a Bíblia no bairro La 
Victória, em Santiago do Chile.

22ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Ts 4,13-18; Sl 95(96); Lc 4,16-3004 SETEMBRO

segunda-feira
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Espiritualidade: O melhor fruto que possais tirar de vossos exercícios de pie-
dade, é de serdes fiéis a todos os vossos deveres, cumprir perfeitamente a fun-
ção que vos é confiada e de serdes para vossos alunos modelo de caridade, de 
paciência, de exatidão e de modéstia. (Vie, p. 81)

Aniversário: 1892 – Quatro Irmãos da Província de Saint-Genis-Laval, França, 
embarcam para fundar um estabelecimento em Constantinopla, atual Istambul, 
Turquia. 1908 – Quatro Irmãos da Província da Espanha partem de Barcelona 
para o Peru, para dirigir um Colégio no Centro da Juventude Católica de Ca-
lhau, Lima, Peru.

Há 200 anos...:  Tal vida, tal morte! Tal morte, tal eternidade. Deus nos cha-
mou a sermos santos. Portanto, eu conjuro vocês a progredirem cada vez mais 
em seu amor. (Carta  135)

Lembrete: Missa pelos falecidos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos 
alunos, colaboradores e benfeitores  (cf. C 55.5). Nossa Senhora da Consola-
ção. Primeiro dia do Tríduo pelas Vocações. 

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Maria da Consolação 
console os aflitos e desesperançados. Presença Marista no Peru.

Santo: Bem-aventurada Madre Teresa de Calcutá, religiosa, Albânia/Índia 
(1910-1997). Missionária na Índia, em 1946, recebeu o chamado de Deus para 
servi-lo nos “mais pobres dos pobres”. Para ajudá-la no serviço aos pobres, 
fundou a Congregação das Irmãs Missionárias da Caridade.

Espiritualidade: O caminho mais curto de triunfar das tentações e fazê-las 
cessar é aproximar-se seguidamente de Jesus Cristo. (Vie, p. 339)

22ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Ts 5,1-6.9-11; Sl 26(27); Lc 4,31-3705 SETEMBRO

terça-feira
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Há 200 anos...:  Prometo-lhe novamente que não deixarei faltar nada a meus 
confrades, nem que seja preciso vender minha última camisa. É com lágrimas 
nos olhos que o digo! (Carta 45)

Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Gratidão à proteção 
do Anjo da Guarda em nossa vida e dos nossos educandos.

Santo: Onesíforo, mártir, Capadócia (século I). De acordo com a tradição or-
todoxa foi um dos setenta discípulos escolhidos por Jesus. É citado na Segunda 
Carta a Timóteo, junto com sua família. Foi bispo de Colofon e em Corinto. Foi 
morto em Parium, na costa de Helesponto.

Espiritualidade: Os Irmãos piedosos são homens preciosos, eles são as colu-
nas do Instituto e quaisquer que sejam seus talentos, sua força e sua saúde, por 
toda parte se tornam úteis, porque eles levam sempre o bom espírito e Deus 
abençoa o que lhes é confiado. (Vie, p. 313)

Aniversário: 1826 – Primeira profissão das Irmãs Maristas em Belley, França. 

Há 200 anos...:  O senhor bem sabe, melhor do que eu: o peixe não pode viver 
muito tempo fora da água; só o retiro e a meditação das grandes verdades po-
dem sustentar o espírito religioso. (Carta 45)

Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Entusiasmo e ousadia 
na vivência e anúncio do carisma Marista. Preparação e êxito do Capítulo Geral.

22ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Cl 1,1-8; Sl 51(52); Lc 4,38-4406 SETEMBRO

quarta-feira
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Santo: Clodoaldo, monge, sacerdote, França (522-560). Neto do primeiro rei 
da França, Clovis, converteu-se ao cristianismo pela sua santa esposa Clotilde. 
Renunciou às pretensões ao trono e tornou-se eremita. De volta a Paris, foi or-
denado bispo a pedido do povo, a quem serviu com dedicação.

Espiritualidade: Quanto mais graças pedimos a Deus mais as obtemos. (Vie, p. 318)

Aniversário: 1822 – Independência do Brasil. 1888 – Primeira fundação Marista 
nas Ilhas Fiji, em Suva. 1895 – Voltam os Irmãos a Antoura, Líbano, depois de 
20 anos de interrupção. 

Há 200 anos...:  É costume nosso – e tem força de Regra – que ao término do 
ano letivo, nossos Irmãos regressem à casa-mãe. Só fundamos estabelecimen-
tos com esta condição. (Carta 46)

Lembrete: Feriado no Brasil, Dia da Pátria. Realização do Grito dos(as) Excluídos(as). 

Intenção: O povo brasileiro e seus governantes. A CNBB. Viagem dos Capitulares.

22ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Cl 1,9-14; Sl 97(98); Lc 5,1-1107 SETEMBRO

quinta-feira

A Natividade de Nossa Senhora é celebrada pelos cristãos do Oriente desde 
o início do cristianismo.  Já no Ocidente, ela passou a constar do calendário 
litúrgico a partir do século VII. De acordo com a tradição, Maria nasceu de pais 
já velhos e estéreis, chamados Joaquim e Ana, como resposta às suas preces. A 
paciência e a resignação com que sofriam a esterilidade levaram-lhes ao prêmio 
de ter por filha aquela que havia de ser a Mãe de Jesus. Eram residentes em Je-
rusalém, ao lado da piscina de Betesda, onde hoje se ergue a Basílica de Santa 
Ana; e aí, num sábado, 8 de setembro do ano 20 a.C., nasceu-lhes uma filha que 

Festa da Natividade de Nossa Senhora
Ofício Festivo Próprio
Liturgia: Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30; Sl 70(71); Sl 12(13); 
Mt 1,1-16.18-23 08 SETEMBRO

sexta-feira
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recebeu o nome de Miriam, que em hebraico significa "Senhora da Luz", pas-
sado para o latim como Maria. Maria foi oferecida ao Templo de Jerusalém aos 
três anos, tendo lá permanecido até os doze anos.

Espiritualidade: A Santa Virgem salientou-se em todas as virtudes. Ela se dis-
tinguiu particularmente por sua humildade. É porque a humildade, a simplici-
dade e a modéstia devem ser o caráter distintivo dos Irmãos de Maria. (Prier 15 
jours avec Marcellin, p. 56-7)

Aniversário: 1819 – Em La Valla, Gabriel Rivat veste o hábito primitivo e rece-
be o nome de Irmão Francisco. 1823 – Dom Devie, bispo de Belley, autoriza 
Jeanne-Marie Chavoin e Marie Jotillon a viverem em comunidade, em Cerdon, 
sob a direção do Pe. Colin, e começar a Congregação das Irmãs Maristas. 1852 
– Promulgação das Regras Comuns do Instituto, durante o II Capítulo Geral. 
2002 – Nova partida de três Irmãos para a Argélia, África, depois dos aconteci-
mentos trágicos de 1994.

Há 200 anos...: Não há sacrifícios que eu não esteja disposto a fazer para que 
meus confrades tenham êxito. A ambição, a ganância de possuir vai deitar tudo 
água abaixo. Deus me livre de acusar meus irmãos. (Carta 45)

Lembrete: Início do XXII Capítulo Geral, em Rionegro, a cerca de quarenta 
quilômetros de Medellin, Colômbia. Dia Mundial da Alfabetização. 

Intenção: Conselhos Provinciais. As Irmãs Maristas. Os excluídos da cultura e 
do saber pelo analfabetismo. Feliz início dos trabalhos Capitulares. 
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Santo: Pedro Claver, sacerdote jesuíta, Espanha (1580-1654). Enviado à Bo-
gotá, Colômbia, trabalhou como porteiro, cozinheiro, enfermeiro e sacristão 
na casa dos jesuítas. Ordenado sacerdote dedicou-se totalmente a cuidar dos 
escravos. Considerado apóstolo dos negros na Colômbia. Bem-aventurado 
Antônio Frederico Ozanam, leigo, Itália (1813-1853). Grande figura do laicato 
católico do século XIX. Apóstolo da caridade tornou-se um precursor do papel 
dos leigos no seio da Igreja. Fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, Vi-
centinos, organização de leigos a serviço dos mais pobres. 

Espiritualidade: Quantas vezes coisas que pareciam perdidas e se recuperaram 
quase subitamente e contra todas as previsões humanas, depois de algumas ora-
ções fervorosas feitas nessa intenção diante do Santo Sacramento. (Vie, p. 334)

Há 200 anos...:  O próximo mês será para nós um tempo precioso e de muito 
proveito, pois que teremos a felicidade de nos reunir para gozarmos de um 
pouco de descanso, sob os auspícios de Maria, nossa terna Mãe. (Carta 266)

Intenção: Vicentinos. Pessoas que se dedicam às obras de caridade e auxílio aos 
necessitados. Assembleia Capitular.

22ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Nossa Senhora no sábado 
Liturgia: Cl 1,21-23; Sl 53(54); Lc 6,1-509 SETEMBRO

sábado

Santo: Nicolau de Tolentino, bispo, Itália (1245-1305). Monge agostiniano 
ganhou reputação como pregador e confessor. Como bispo, procurou atender 
principalmente os pobres e os condenados. Também ficou conhecido por seus 
muitos milagres em favor do povo.

23º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
23ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Ez 33,7-9; Sl 94(95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 10 SETEMBRO

domingo
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Espiritualidade: Sem piedade não é possível amar sua própria vocação e devo-
tar-se a seu trabalho; sem piedade não há virtude. (Vie, p. 313)

Aniversário: 1966 – Dois Irmãos do Ceilão, atual Sri Lanka, e dois da Austrália 
fundam a primeira escola em Peshawar, Paquistão, Ásia. 

Há 200 anos...:  Não tenhamos medo de nada, caros amigos, temos Deus por 
defensor; ninguém poderá causar-nos dano, sem a permissão dele. (Carta 17)

Intenção: Irmãos, Formandos, Leigas e Leigos de Champagnat. Presença Ma-
rista na Ásia. Assembleia Capitular.  

Santo: Pulquéria, imperatriz, Constantinopla (399-453). Recebeu do Senado 
Romano o título de Augusta. Dedicou-se à educação de seu irmão Teodósio, 
e à reforma da vida moral do império. Cooperou para a realização do Concílio 
de Éfeso.

Espiritualidade: Se Deus vos dá a graça da oração, ele vos concede por ela 
todas as virtudes, porque se pode dizer da piedade o que Salomão dizia da sabe-
doria: “Com ela vieram-me todos os bens. (Vie, p. 313)

Há 200 anos...:  Precisamos reunir em torno de nós, durante este curto mês, 
todos os nossos Irmãos, a fim de nos colocar em sintonia para promover o bom 
andamento de cada estabelecimento. (Carta 46)

Intenção: Estudiosos da Bíblia e pesquisadores da história das religiões. 
Assembleia Capitular.

23ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Cl 1,24-2,3; Sl 61(62); Lc 6,6-1111 SETEMBRO

segunda-feira
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Celebra-se hoje a Festa Patronal da Sociedade de Maria. A festa do “Nome de 
Maria” teve sua origem na Espanha desde 1513. A partir da vitória dos exérci-
tos cristãos sobre os turcos, em Viena, em 12 de setembro de 1683, Inocêncio 
XI a estendeu a toda a Igreja. Com a reforma litúrgica, após o Vaticano II, tinha 
sido supressa, mas foi restabelecida pelo Papa João Paulo II, em 2000.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Alfonso Acevedo  (1982). Ca-
tequista, mártir da fé e do serviço aos desabrigados de El Salvador.

Espiritualidade: Oh! Quanto o santo nome de Maria tem força! Como somos 
felizes em termos o nome semelhante! Há longo tempo que não se falaria mais 
de nossa Sociedade sem esse santo nome, sem esse nome milagroso. (Carta 194)

Há 200 anos...:  Junto dela (de Maria), unidos de espírito e coração, aprecia-
remos os frutos deliciosos que Deus prometeu pelo seu profeta (SI 131) aos 
irmãos que vivem na unidade. (Carta 266)

Intenção: A invocação do Nome de Maria livre-nos dos males e das guerras. 
Cuidadores de migrantes e refugiados. Assembleia Capitular. 

23ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Memória do Santíssimo Nome de Maria
Liturgia: Cl 2,6-15; Sl 144(145); Lc 6,12-1912 SETEMBRO

terça-feira

Santo: João Crisóstomo, bispo, doutor da Igreja, Turquia (347-407), memória. 
O cognome Crisóstomo, “boca de ouro”, vem de sua capacidade oratória e pela 
fama de suas homilias. Seus escritos influenciaram o pensamento teológico, em 
especial a dogmática e a liturgia. 

23ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Cl 3,1-11; Sl 144(145); Lc 6,20-2613 SETEMBRO

quarta-feira
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Espiritualidade: Se fordes fiéis a vossa meditação quotidiana eu respondo por 
vossa salvação e eu asseguro-vos que cedo ou tarde vos tornareis bons religio-
sos. (Vie, p. 317)

Aniversário: 1971 – Fundação Marista na Coreia do Sul pelos Irmãos do Méxi-
co Central.

Há 200 anos...:  Mando-lhe a lista do mobiliário requerido para três Irmãos. 
(Carta 269)

Intenção: Presença Marista na Coreia do Sul. Os anunciadores da Boa-Nova 
do Evangelho. Assembleia Capitular. 

Segundo a tradição, Santa Helena descobriu a Santa Cruz e, no lugar, fez cons-
truir a Basílica do Santo Sepulcro para guardar as relíquias. Mais tarde as relí-
quias foram levadas para Roma. Por que venerá-la? A cruz é fruto da liberdade 
e do amor de Jesus. Embora não fosse necessária, nem Jesus a tenha procurado, 
ele quis nos mostrar sua solidariedade com a dor humana. A cruz é sinal de 
nossa redenção.

Espiritualidade: Sou mais ambicioso que a mãe dos santos Tiago e João que 
pedia o primeiro lugar para seus filhos. Eu peço três coisas para cada de meus 
Irmãos: o primeiro lugar no presépio de Belém, o primeiro lugar no calvário e o 
primeiro diante do tabernáculo. (Anais, p. 151)

Há 200 anos...:  Apesar do furor do inferno em luta contra a Igreja, nada a 
poderá abalar, pois está construída sobre a rocha. Nunca será tão bela como 
quando for perseguida. Portanto, entreguemo-nos à sábia e amável disposição 
da Providência. (Carta 17)

Intenção: Cultivo do primeiro lugar junto à cruz de Jesus, para dele aprender-
mos a humildade e o sentido da dor em nossa vida. Assembleia Capitular.

Festa Exaltação da Santa Cruz
Ofício festivo próprio
Liturgia: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,13-17 14 SETEMBRO

quinta-feira
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Os Evangelhos mostram Maria junto à cruz no momento da morte de seu fi-
lho Jesus. Ela participa desse sofrimento e se une a toda dor humana. Por essa 
razão, essa representação iconográfica é muito popular e move o coração de 
muitos crentes. Pio VII introduziu na liturgia a celebração das dores de Maria.

Santo: Catarina de Gênova, leiga, Itália (1447-1510). Desde muito jovem de-
cidiu dedicar-se ao Senhor. Obrigada a se casar, acabou se desiludindo e se 
entregando a uma vida dissoluta. Mais tarde se converteu, e também o marido, 
e passou a cultivar a oração e a se dedicar às obras de caridade.

Espiritualidade: Sede muito fiéis como nunca em honrar Maria, a nos mostrar 
seus verdadeiros filhos imitando suas virtudes, redobremos de confiança nela e 
lembremo-nos que ela é nosso recurso habitual. (Vie, p. 351)

Aniversário: 1907 – Instalação dos primeiros Irmãos no Liceu Leonino de Ate-
nas, Grécia. 1937 – Os Irmãos de Kempten, Alemanha, abrem um Colégio em 
Vaduz, Principado do Liechtenstein, onde permanecem até 1991.

Há 200 anos...:  Assim, à virtuosa fundadora deste estabelecimento será dado 
o prazer de ver o resultado de suas generosas doações. (Carta 269)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e 
amigos em vida.

Intenção: Presença Marista na Grécia. Os membros da família Marista em vida. 
Assembleia Capitular.

23ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Nossa Senhora das Dores, memória
Liturgia: Hb 5,7-9; Sl 30(31); Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-3515 SETEMBRO

sexta-feira
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Santo: Cornélio, papa, Roma (†253), e Cipriano de Cartago, bispo, Tunísia 
(200-258), mártires, memória. Cornélio foi eleito papa num período de con-
turbação dentro e fora da Igreja. Cipriano foi ordenado bispo por aclamação 
popular e atuou em favor de seu rebanho. Ambos foram mortos durante a per-
seguição de Valeriano. 

Espiritualidade: Um Irmão que lhe falta piedade, não faz nada de bom, nem 
por ele, nem pelos outros; é impossível fazer o bem. (Vie, p. 313)

Há 200 anos...:  Diga ao Irmão Dominique que o estimo muito e que rezo por 
vocês dois. Espero que não me esqueçam em suas preces fervorosas. Tenho a 
honra de ser seu pai muito dedicado em Jesus e Maria. (Carta 17)

Intenção: Pessoas em sofrimento. Os desenganados, vítimas de doenças incu-
ráveis. Maria inspire-nos atitudes de tolerância com as diferenças. Assembleia 
Capitular.

23ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Tm 1,15-17; Sl 112(113); Lc 6,43-4916 SETEMBRO

sábado

Santo: Roberto Belarmino, bispo, doutor da Igreja, Itália (1542-1621). Entrou 
para a Companhia de Jesus e ensinou teologia em Louvaina e no Colégio Ro-
mano. Como cardeal foi um dos mais importantes atores da Contrarreforma, 
atuando na defesa da Sé Romana. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Alírio, Carlos e Fabián Bui-
trago, Giraldo Ramírez e Marcos Marin (1982). Lavradores, catequistas da 
paróquia de Cocorná, Colômbia, assassinados.

Espiritualidade: Um Irmão que não sabe rezar também não sabe praticar a 

24º DOMINGO DO TEMPO COMUM
24ª Semana do Tempo Comum – 4ª Semana do Saltério 
Liturgia: Eclo 27,33–28,9; Sl 102(103); Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 17 SETEMBRO

domingo
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virtude, nem fazer o bem entre os alunos, porque não é senão na oração que se 
aprende um e outra. (Vie, p. 107)

Aniversário: 1990 – Irmãos Maristas retornam à Hungria, após a saída em 1950. 
Três Irmãos fundam uma comunidade em Györ. Dias depois, mais quatro Ir-
mãos se unem aos primeiros. 

Há 200 anos...: O pagamento dos Irmãos é tão pequeno que nem podemos 
cobrir os custos de viagem.  (Carta 272)

Intenção: Presença Marista na Hungria. Animadores vocacionais e vocaciona-
dos Maristas. Assembleia Capitular.

Santo: José de Cupertino, sacerdote franciscano, Itália (1602-1663). Destacou-
-se por uma equilibrada espiritualidade e caridade para com os pobres. Edificou 
a todos com sua simplicidade, humildade e obediência. João Macias, Irmão 
dominicano, Espanha (1585-1645). Emigrado para a América Latina tornou-se 
dominicano. Foi porteiro durante 22 anos e exerceu uma enorme obra de bene-
ficência material e espiritual com as esmolas, os conselhos e o seu rosário. Foi 
amigo de São Martinho de Porres e de Santa Rosa de Lima.

Espiritualidade: Homem que não tem virtude, que realiza mal seu trabalho, 
que o cumpre somente por motivos humanos e que não gosta de sua função, 
não pode ser senão um fardo para os coirmãos. (Vie, p. 313)

Há 200 anos...:  O de que fazemos questão mesmo é de formar bons cristãos e 
bons cidadãos entre os habitantes das zonas rurais. (Carta 273)

Lembrete: Nossa Senhora da Salete. 

Intenção: Devotos de Nossa Senhora da Salete. Os ministérios ordenados das 
comunidades. Assembleia Capitular.

24ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Tm 2,1-8; Sl 27(28); Lc 7,1-10 18 SETEMBRO

segunda-feira
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Santo: Januário, bispo, mártir, Itália (270-305). Martirizado em Nápoles, foi 
declarado padroeiro da cidade. Lá estão guardadas suas relíquias, especialmente 
seu sangue, que se liquefaz milagrosamente duas vezes por ano, nos meses de 
maio e setembro.

Espiritualidade: Um religioso que não é piedoso, não estimará e não amará 
jamais sua vocação, porque não terá nenhuma consolação. (Vie, p. 107)

Há 200 anos...:  Não quero absolutamente suscitar entraves a nenhuma ad-
ministração. Preferiria retirar nossos Irmãos, pois nem os temos em número 
suficiente para as escolas de nossas regiões. (Carta 273)

Intenção: Diretores de nossas obras. Os peregrinos do Bicentenário em visita 
às origens Maristas. Assembleia Capitular.

24ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Tm 3,1-13; Sl 100(101); Lc 7,11-1719 SETEMBRO

terça-feira

Santo: André Kin Taegón, presbítero, Paulo Chóng Hasang, leigo, e compa-
nheiros, mártires, Coreia (século XIX), memória. A fé cristã, introduzida em 
terras da Coreia no século XVIII, conheceu os primeiros mártires nas persegui-
ções de 1839, 1846 e 1866, entre os quais o primeiro sacerdote coreano André 
Kin Taegón e o apóstolo leigo Paulo Chóng Hasang. 

Espiritualidade: Uma longa experiência me ensinou que um Irmão sem pieda-
de é um homem de nada; em nenhum lugar está em seu lugar, é um embaraço 
para todo mundo. (Vie, p. 313)

Aniversário: 1936 – Assassinato, em Barcelona, do Irmão Eusébio e outros 58 
Irmãos. 2000 – Bênção da imagem de São Marcelino Champagnat, no nicho 
exterior da Basílica de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa João Paulo II.

24ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Tm 3,14-16; Sl 110(111); Lc 7,31-3520 SETEMBRO

quarta-feira
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Há 200 anos...:  Creia-me, senhor Pároco, é para mim realmente constran-
gedor não poder efetivamente dar-lhe provas desta minha vontade sincera de 
ser-lhe agradável. (Carta 214)

Intenção: Ação de graças pela Canonização de Marcelino e sua contínua inter-
cessão junto de Deus por toda a Família Marista. Assembleia Capitular.

Santo: Mateus, apóstolo e evangelista, Palestina (século I). Nasceu em Cafar-
naum, e exercia a profissão de cobrador de impostos quando Jesus o chamou. A 
ele se atribui o primeiro evangelho, escrito na Síria, onde ele teria exercido seu 
apostolado. É o Evangelho da “Igreja” fundada sobre a rocha que é Pedro, e do 
seu ministério. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Gerardo Poblete Fernández 
(1973). Salesiano chileno, assassinado em Iquique, Chile, pela ditadura.

Espiritualidade: Você fará maior bem pela oração que por todo outro meio. Um 
Irmão que se contenta em lecionar a seus alunos faz apenas a metade de seu traba-
lho; ele deve, se quer completar toda sua tarefa, rezar continuamente por eles; isto 
é, jamais se apresentar diante de Deus sem recomendá-los. (Vie, p. 312)

Há 200 anos...: Não poderei ir a Chambon na semana que vem, pois nossas férias 
começam no dia 26 do corrente, e a reunião dos Irmãos me traz uma multidão de 
questões que estarão a exigir minha presença em L'Hermitage. (Carta 214)

Lembrete: Dia da Árvore. 

Intenção: Apreço pelos Evangelhos e demais escritos da Bíblia. Crescimento da 
consciência ecológica e pela promoção da qualidade de vida humana e do meio 
ambiente. Assembleia Capitular.

Festa de São Mateus, apóstolo
Ofício próprio do comum dos Apóstolos
Liturgia: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19); Mt 9,9-1321 SETEMBRO

quinta-feira
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Santo: Tomás de Villanova, bispo, Espanha (1488-1555). Filho de moleiro, 
distinguiu-se pela caridade para com os pobres. Organizou várias formas de as-
sistência dos recém-nascidos e anciãos. Criou ambulatório infantil para atender 
crianças abandonadas.

Espiritualidade: Da maneira como faz suas ações, vê-se que não pensa em Deus e 
que o motivo de lhe agradar não entra em nada no que você faz. (Vie, p. 328)

Aniversário: 1948 – Partem de Lisboa os Irmãos Cláudio e Rolando, da Provín-
cia do Brasil Norte, para Moçambique, na África; pouco depois, são seguidos 
pelos Irmãos Moisés e Fábio, do Brasil Meridional.

Há 200 anos...: Nossos Irmãos entram agora em férias, vão começar o retiro. 
Com isso, julgue o senhor mesmo, senhor Pároco, se me é possível ausentar-me 
durante este tempo. (Carta 136)

Intenção: Presença Marista em Moçambique. A vivência do Ano La Valla. As-
sembleia Capitular.

24ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Tm 6,2c-12; Sl 48(49); Lc 8,1-322 SETEMBRO

sexta-feira

Santo: Lino, papa, mártir, Roma (†76). Antes de morrer mártir, São Pedro jul-
gou-o digno de suceder-lhe no governo da Igreja. Governou a Igreja de 64 a 76. 
Sua memória é celebrada no Cânon Romano. Pio de Pietrelcina, sacerdote ca-
puchinho, Itália (1887-1968). Recebeu os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cris-
to em suas mãos, pés e no costado esquerdo, tornando-se o primeiro sacerdote 
estigmatizado. Atendia em confissão grande número de fiéis de distintos países.  

Espiritualidade: Até o presente eu me apliquei a guardar a presença de Deus e 

24ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério 
Liturgia: 1Tm 6,13-16; Sl 99(100); Lc 8,4-1523 SETEMBRO

sábado
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eu a prefiro a todos os outros meios de perfeição. (Vie, p. 322)

Aniversário: 1968 – Partida dos primeiros Irmãos para o Paraguai, América do Sul. 

Há 200 anos...:  Queira, senhor Pároco, continuar a honrar-nos com sua be-
nevolência e com o auxílio de suas preces, a fim de que nossa Sociedade possa 
cumprir os desígnios que Deus tem sobre ela. (Carta 137)

Intenção: Obras Maristas no Paraguai e em toda a Província de Cruz del Sur. 
Assembleia Capitular.

Santo: Geraldo Sagredo, monge, Itália/Hungria (†1046). Nasceu em Veneza, 
mas dedicou-se ao trabalho apostólico na Hungria a pedido do santo rei Estê-
vão. Combateu a idolatria e ajudou a consolidar a fé. Recomendava a todos a 
devoção a Maria Santíssima.

Espiritualidade: Deus escolheu homens sem virtude, sem talento, desprovidos 
de todo recurso humano, quis servir-se mesmo da miséria para fundar esta congre-
gação a fim de que ninguém duvide jamais que ele só realizou tudo. (Anais, p. 113)

Aniversário: 1807 – Nascimento de Jean-Baptiste Furet, biógrafo de São Marce-
lino Champagnat. 1836 – Profissão religiosa do Pe. Champagnat e dos primeiros 
Padres Maristas, em Belley, França. 

Há 200 anos...:  Por mais numerosas que sejam minhas ocupações e as viagens 
que ainda tenho que fazer, talvez eu possa ir visitá-lo ou mandar algum Irmão. 
(Carta 137)

25º DOMINGO DO TEMPO COMUM
25ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Is 55,6-9; Sl 144(145); Fl 1, 20c-24.27ª; Mt 20,1-16a24 SETEMBRO

domingo
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Lembrete: Nossa Senhora das Mercês e Nossa Senhora da Guia.

Intenção: Devotos de Nossa Senhora das Mercês e da Guia. Os Noviços que se 
preparam para sua primeira profissão. Assembleia Capitular.

Santo: Sérgio, abade, Rússia (1314-1392). Conhecido por sua ajuda espiritual, 
começou a atrair muitos seguidores. Fundou o famoso Mosteiro da Santíssima 
Trindade, e ajudou a restaurar a tradição monástica do país. Padroeiro da 
Rússia. Alberto, patriarca de Jerusalém (†1214). Ajudou na fundação da Ordem 
dos Carmelitas e escreveu a Regra do Carmo, conhecida como Regra Albertina. 
Convidado a participar no Quarto Concílio de Latrão, foi assassinado em São 
João de Acre.

Espiritualidade: A dissipação lhe causa um grande mal. Esforce-se, pois, de 
adquirir o recolhimento de viver na presença de Deus: por esta você chegará a 
ponto de corrigir sua leviandade. (Vie, p. 327)

 Aniversário: 1866 – Falecimento do Pe. João Cláudio Courveille, em Solesmes, 
França. 1897 – Três Irmãos das Províncias de Lacabane e três de Varennes em-
barcam em Marselha, França, para o Brasil, a pedido de Dom Silvério Gomes 
Pimenta, para a diocese de Mariana, MG. 1903 – Fundação Marista em Buenos 
Aires, Argentina.

Há 200 anos...: Não posso ausentar-me agora nem por um momento, enquan-
to os Irmãos estão chegando e no curto espaço de tempo em que estiverem 
aqui na casa mãe. (Carta 138)

Intenção: Presença Marista no Brasil e Argentina. Assembleia Capitular.

25ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Esd 1,1-6; Sl 125(126); Lc 8,16-1825 SETEMBRO

segunda-feira
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Santo: Cosme e Damião, mártires, Síria (séculos III e IV). Gêmeos, estudaram 
medicina e exerceram a profissão na Síria, Egeia e Ásia Menor, sem receber 
pagamento em troca, fazendo tudo em nome de Jesus. Perseguidos por Diocle-
ciano, foram martirizados na Síria. 

Espiritualidade: A presença de Deus é suficiente para estabelecer a ordem e a 
paz, para afastar o pecado e levar uma alma para trabalhar sem desleixo na sua 
perfeição. (Vie, p. 327)

Aniversário: 1889 – Seis Irmãos de Saint-Paul-Trois-Châteaux, França, partem 
para a Colômbia, América do Sul. 1980 – Ir. Basílio Rueda participa do Sínodo 
sobre a Família, no Vaticano. 2009 – Eleição do Ir. Emili Turú como 13º Supe-
rior-Geral e do Ir. Joseph Mc Kee como Vigário-Geral.

Há 200 anos...: Agradeço-lhe muito a confiança que deposita em nós, não es-
quecerei seu pedido. Será atendido tão logo seja possível. (Carta 139)

Intenção: As obras Maristas da Colômbia e seus animadores. Na intenções do 
Ir. Emili e Joseph Mc Kee e sua missão de animar e governar o Instituto. As-
sembleia Capitular.

25ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Esd 6,7-8.12b.14-20; Sl 121(122); Lc 8,19-2126 SETEMBRO

terça-feira
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Santo: Vicente de Paulo, sacerdote, França (1581-1660), memória. Para aca-
bar com a mendicância nos arredores de Paris,  fundou, com a colaboração 
de Luísa Marillac, as Filhas da Caridade, Irmãs Vicentinas. Fundou também 
os Lazaristas. Conhecido como padroeiro das instituições beneficentes que se 
dedicam aos pobres.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Irmã Agustina Rivas (1990). 
Religiosa do Bom Pastor de Angers, mártir em La Florida, Peru.

Espiritualidade: Os atos de paciência, de caridade, de zelo que tendes tantas 
ocasiões de praticar e que vós negligenciais não vos custarão nada se vós esti-
verdes convencidos que Deus vos olha. (Vie, p. 329) 

Aniversário: 1980 – Fundação da 1ª Comunidade das Irmãs Maristas no Brasil, 
em Guaramirim, Santa Catarina. 

Há 200 anos...:  Nosso maior desejo é proporcionar uma instituição sólida e re-
ligiosa aos municípios que nos honrarem com um pedido de Irmãos. (Carta 138)

Lembrete: Dia Nacional da Bíblia. Dia Internacional dos Idosos. 

Intenção: A estima pela Bíblia e a vivência de seus ensinamentos. Os idosos de 
nossas comunidades e Famílias. Assembleia Capitular.

25ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Esd 9,5-9; Cânt.: Tb 13,2.3-4.5.8; Lc 9,1-627 SETEMBRO

quarta-feira
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Santo: Venceslau, leigo, mártir, Polônia (907-935). Rei da Polônia, governou 
com tanta justiça e brandura que conquistou o coração do povo. Foi protetor 
dos pobres, dos doentes, dos encarcerados e dos órfãos e viúvas, verdadeiro 
pai. Padroeiro principal da Boêmia. Lourenço Ruiz e companheiros, mártires, 
Japão (1633-1637). O grupo, da Ordem de São Domingos ou a ela associa-
dos, é constituído por presbíteros, religiosos e leigos, entre os quais se conta 
Lourenço Ruiz, natural das Filipinas. Foram martirizados no século XVII, em 
Nagasaki. 

Espiritualidade: Os religiosos que se arrastam no caminho da virtude são os 
dissipados que entram raramente em si mesmos, os que não guardam o silêncio, 
que se entretêm muito com os homens e pouco com Deus. (Vie, p. 327)

Aniversário: 1959 – Criação do Distrito Autônomo de Portugal. Até essa data 
dependia da Província Marista do Brasil Norte, Recife, Pernambuco.

Há 200 anos...:  Contudo, não esquecemos que trabalharíamos em vão se o 
Senhor em pessoa não trabalhasse conosco. (Carta 141)

Intenção: Irmãos e colaboradores Leigos de Portugal. O florescimento do cris-
tianismo no Japão. Assembleia Capitular. 

25ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Ag 1,1-8; Sl 149; Lc 9,7-928 SETEMBRO

quinta-feira
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Os três arcanjos são lembrados na Bíblia. Em Ap 12,7-9, Miguel (quem como 
Deus?) lidera os exércitos contra Satã. Rafael (Deus cura) é o anjo que acom-
panha Tobias até a terra de sua noiva (Tb 12,15). Gabriel é o anjo que anuncia 
a gravidez de Maria e a chegada do Salvador, o Filho de Deus (Lc 1,32). São 
símbolos da presença ativa e bondosa de Deus no meio do mundo. 

Santo: Bem-aventurado Francisco de Castelló, leigo, Espanha (1914-1936). 
Ex-aluno Marista, formou-se em Química. Condenado, ouviu o veredito com 
um sorriso. O fiscal o convidou a defender-se, mas sereno e com o rosto trans-
figurado, testemunhou: “Não é necessário, nem útil. Se é um delito confessar-
-me católico, aceito de boa vontade ser considerado um delinquente”.

Espiritualidade: Caminhai, todos os dias de vossa vida, na santa presença 
de Deus. Que sua santa vontade seja a primeira força-motriz de todas vossas 
ações. (Carta 244)

Aniversário: 1963 – Dois Irmãos da Província da China Continental se estabe-
leceram em Taiwan.

Há 200 anos...: Que alegria experimentamos ao tomar conhecimento da con-
valescença dele! O Irmão acaba de anunciar-nos sua chegada à casa dos pais. 
(Carta 141)

Intenção: Ação de graças pela proteção dos Arcanjos em nossa vida. Obras 
Maristas na China. Assembleia Capitular.

25ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Festa dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael
Ofício festivo próprio
Liturgia: Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12ª; Sl 137(138); Jo 1,47-5129 SETEMBRO

sexta-feira
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Santo: Jerônimo, sacerdote, doutor da Igreja, Croácia (342-420), memória. 
Abraçou a vida ascética e partiu para o Oriente, onde se dedicou ao estudo da 
Bíblia nas línguas originais. Foi secretário do Papa Dâmaso e responsável pela 
edição Vulgata da Bíblia. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: José Luiz Cerrón (1991). Uni-
versitário, mártir da solidariedade entre os jovens e os pobres de Huancayo, Peru.

Espiritualidade: Temos lençóis limpos para nós, toalhas para nossa mesa, e 
deixa-se para o corpo adorável do filho de Deus uma morada desagradável e 
mal cuidada. Temos casa arrumada, varrida, e a igreja onde mora Nosso Senhor 
está cheia de aranhas e de pó. (Vie, p. 290)

Há 200 anos...: Desejo muito sinceramente corresponder, na medida do pos-
sível, ao zelo ardente que V. Revma. manifesta pela educação da juventude e 
pela expansão de nosso Instituto. (Carta 274)

Lembrete: Dia da(o) Secretária(o). 

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. Se-
cretárias e Secretários de nossas obras. Ação de graças pelos benefícios recebi-
dos e dons partilhados ao longo do mês que finda. Assembleia Capitular.

25ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério 
Liturgia: Zc 2,5-9.14-15a; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13; 
Lc 9,43b-4530 SETEMBRO

sábado
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O “A mudança proposta pelo 

Capítulo não devia consistir 
em fazer o contrário do 
que se havia feito até agora 
através de uma simples 
rejeição do passado, mas 
um afrontar o porvir de 
um mundo em vias de 
mudanças.” 
(Ir. Basílio Rueda –  Meditação em voz alta)

“A messe é abundante e os operários insuficientes. Graças 
a Deus vocês sabem colaborar com os professores leigos, pais de 
alunos, antigos alunos, formando a grande família marista 
que procura viver cada vez melhor a vocação humana e cristã.”  
(Papa João Paulo II, aos Capitulares, na audiência de 26-
10-1985)

Mês do Rosário, das Missões e da 
Presença Marista no Brasil
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17° Capítulo Geral: Roma: 1976
Aberto em 1º de setembro de 1976, o 17° Capítulo Geral contou com a 
presença de 145 capitulares. Em 7 de outubro, em votação única, o Ca-
pítulo reelegeu o Ir. Basílio Rueda para um novo mandato de 9 anos. A 
grande tarefa desse Capítulo foi a elaboração dos documentos: “Irmãos 
Maristas hoje”, “Justiça e Pobreza”, “Normas de Aplicação”, como 
complemento às Constituições e os três elementos unificadores da vida 
do Irmão Marista que nunca devem estar dissociados: Oração, Aposto-
lado e Comunidade.  

18° Capítulo Geral: Roma: 1985
No dia 7 de outubro foi eleito, o 10º Superior-Geral, o Ir. Charles Howard. 
As grandes tarefas desse 18° Capítulo: 1°) Aprovação das Constituições pela 
Santa Sé em 07-10-1986; 2°) Os Capitulares por 2/3 pronunciaram-se contra a 
introdução de sacerdócio em todo o Instituto; 3°) A Casa Generalícia de Roma 
torna-se um centro de referência na formação de Irmãos, Leigos. Destaques 
desse período: a Conferência Geral realizada fora de Roma, em Veranópolis 
(RS), em 1989, e com a presença de 6 Irmãos jovens, como convidados; a criação 
do Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM), aprovado em 29-5-
1990 pelo Ir. Superior-Geral e seu Conselho; a criação de Nossa Senhora de 
L’Hermitage como Centro de estudos do patrimônio espiritual Marista e de 
acolhida para cursos de atualização.
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Santo: Teresinha do Menino Jesus, religiosa carmelita, doutora da Igreja, 
França (1873-1897), memória. Ingressou no Carmelo de Lisieux, onde passou 
nove anos. Por seu amor aos missionários e entrega de seus sofrimentos por 
eles, foi proclamada Padroeira das Missões e dos missionários. 

Espiritualidade: Estamos também fazendo orações em favor da Missão da 
Oceânia, pelos membros da Sociedade que lá trabalham e para aqueles que 
tencionamos mandar para lá. Estamos em vésperas de mandar Irmãos para 
Bordéus. Nos estabelecimentos, como na casa mãe, tudo continua a caminhar 
como de costume. (Carta 249)

Aniversário: 1891 – Primeira fundação Marista na Suíça, Europa. 1910 – Che-
gam a Grugliasco, Itália, os primeiros juvenistas para a Obra Missionária São 
Francisco Xavier.

Há 200 anos...: Estamos neste momento fazendo nosso retiro. É um retiro 
de muitos Irmãos. Recomendo este retiro  às suas orações e às de seus bons 
Irmãos. (Carta 275)

Intenção: Missionários(as), Missão Ad Gentes, Voluntariado Internacional. 

26º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
26ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Ez 18,25-28; Sl 24(25); Fl 2,1-11 01 OUTUBRO

domingo
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Santo: Anjos da Guarda. A Igreja sempre acreditou na existência de anjos, cuja 
missão é proteger as pessoas. São mencionados mais de 300 vezes na Bíblia. 
A natureza desses espíritos puros estimula nossa admiração. Eles são antes de 
tudo os mediadores das mensagens da verdade divina e iluminam nosso espíri-
to com a luz interior da palavra. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Jesús Emilio Jaramillo (1989). 
Bispo de Arauca, Colômbia, mártir da paz e do serviço.

Espiritualidade: Lembremo-nos que aquele por quem nós trabalhamos nos vê 
e que nós estamos sempre sob seus olhares. (Vie, p. 328)

Aniversário: 1986 – Primeira fundação Marista na Libéria, África.

Há 200 anos...: Digne-se aceitar que lhe testemunhe, senhor Padre Superior, 
o mais sincero devotamento com que tenho a honra de ser, com respeito, seu 
servo muito obediente. (Carta 275)

Lembrete: Missa pelos falecidos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos 
alunos, colaboradores e benfeitores (cf. C 55.5). Primeiro dia do Tríduo das 
Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Irmãos, familiares 
dos Irmãos, afiliados, membros do Movimento Champagnat da Família Maris-
ta, ex-alunos, colaboradores e benfeitores falecidos. Obras Maristas no Conti-
nente Africano.  

26ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Ex 23,20-23; Sl 90(91); Mt 18,1-5.1002 OUTUBRO

segunda-feira
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Santo: Bem-aventurados André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, sa-
cerdotes, Mateus Moreira e 27 companheiros, leigos, Brasil (1645). Foram 
cruelmente assassinados por ordem dos holandeses calvinistas nas localidades 
de Cunhaú e em Uruaçu (RN). São considerados “Protomártires do Brasil”. 
Mateus Moreira foi proclamado pela CNBB Patrono dos Ministros Extraordi-
nários da Sagrada Eucaristia. 

Espiritualidade: Uma vantagem da presença de Deus é de nos inspirar uma 
grande coragem, grande zelo para trabalhar por nossa perfeição. (Vie, p. 327)

Há 200 anos...: Somos-lhe muito gratos pela confiança com que o senhor nos 
honra, pedindo-nos Irmãos para sua interessante paróquia. No atual momento, 
porém, é-nos impossível ir ao encontro de seu zelo. (Carta 276)

Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Os ministros extraor-
dinários da eucaristia. 

26ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Zc 8,20-23; Sl 86(87); Lc 9,51-5603 OUTUBRO

terça-feira

Santo: Francisco de Assis, religioso franciscano, diácono, Itália (1182-1226), 
memória. Numa época de crise na sociedade e na Igreja, Francisco abriu o 
caminho para a espiritualidade da pobreza, do acolhimento, do amor pela Cria-
ção. Fundou a Família Franciscana e inspirou centenas de congregações religio-
sas com sua espiritualidade. 

26ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Ne 2,1-8; Sl 136(137); Lc 9,57-6204 OUTUBRO

quarta-feira
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Espiritualidade: Vossa dissipação vos faz esquecer a presença de Deus; todas as 
vossas faltas provêm da facilidade com a qual perdeis Deus de vista. (Vie, p. 327)

Há 200 anos...:  Meus bons amigos, redobrem de esforços para que sua escola 
ande a contento. Não percam de vista o bem que podem realizar; vejam com que 
empenho o Salvador do mundo quer instruir os meninos: ordena a seus discípu-
los que deixem que as crianças se acheguem a sua divina pessoa. (Carta 20)

Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Família Franciscana.

Santo: Benedito, religioso franciscano, Itália (1526-1589). Filho de escravos 
vindos da Etiópia, fez-se eremita franciscano na Itália. Chegou a exercer o car-
go de Superior, mesmo não sendo sacerdote. Seu culto logo se espalhou pela 
Itália, Espanha, Portugal, México e Brasil. 

Espiritualidade: Vós vos entregais à impaciência, ao aborrecimento e ao desâ-
nimo porque vós não vos lembrais da presença de Deus. (Vie, p. 328)

Aniversário: 1925 – Cinco Irmãos de Anzuola, Espanha, abrem em Maracaibo, 
a primeira escola Marista na Venezuela.

Há 200 anos...:  Para que uma casa ande bem, é ponto importantíssimo haver 
união entre o Irmão Diretor e os seus auxiliares. (Carta 281)

Intenção: Obras Maristas da Venezuela.

26ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Ne  8,1-4a.5-6.7b-12; Sl 18(19); Lc 10,1-1205 OUTUBRO

quinta-feira
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Santo: Bruno, religioso, Alemanha (1032-1101). Nascido em Colônia, estudou 
em Reims e em Paris. Fundou a Ordem Religiosa dos Cartuxos, que une o rigor 
da vida de eremita com as exigências da comunidade religiosa. 

Espiritualidade: Ide, meus caros Irmãos, ide com confiança cultivar o campo 
que a divina Providência vos dá para cultivar. Se vossa tarefa vos pareça difícil, 
lembrai-vos que é Deus que vos impôs e que seu auxílio não vos faltará, se lhes 
fordes fiéis. (Vie, p. 91)

Aniversário: 1934 – Martírio do bem-aventurado Ir. Bernardo, em Barruelo, 
Espanha.

Há 200 anos...:  Sempre considerarei como obrigação, e também como prazer, 
tomar todas as medidas possíveis para fazer prosperar a boa obra cuja direção 
está confiada a seus generosos cuidados. (Carta 281)

Lembrete: Primeira sexta-feira do mês.

Intenção: Coração de Jesus, inspirai-nos a mansidão e a humildade de coração. 

1ª Sexta-feira do mês
26ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: Br 1,15-22; Sl 78(79); Lc 10,13-1606 OUTUBRO

sexta-feira

Era chamada Festa do Santíssimo Rosário antes da reforma do calendário, em 
1969. A celebração fora instituída por São Pio V para recordar a vitória obtida 
pela frota cristã em 1571, nas águas de Lepanto, num desigual encontro com a po-
derosa armada turca. O piedoso pontífice, dominicano, foi advertido miraculo-
samente do feliz resultado enquanto estava absorto na recitação do santo rosário.

26ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Nossa Senhora do Rosário, memória
Liturgia: At 1,12-14; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49. 50-51.52-
53.54-55; Lc 1,26-38 

07 OUTUBRO

sábado
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A  recitação do rosário, já apoiada pelo santo pontífice Pio V, foi estendida à 
Igreja universal em 1716, porque ela compreendia, em certo sentido, todas as 
festas da Virgem e a vida do Redentor, ao qual Maria foi associada como Cor-
redentora. Nos 20 mistérios são propostos aos cristãos outros tantos temas de 
meditação sobre a vida de Jesus e de Maria. O rosário foi chamado também “o 
breviário do povo de Deus”, que deve ser recitado preferivelmente à noite por 
toda a família reunida, animada de um único espírito de oração.

Espiritualidade: Que uma devoção terna e filial vos anime em todos os tempos 
e em todas as circunstâncias por nossa boa Mãe. (Testamento Espiritual de Marce-
lino Champagnat)

Aniversário: 1986 – Aprovação das novas Constituições, do Instituto dos Ir-
mãos Maristas, pela Santa Sé.

Há 200 anos...: Nosso costume é de só fundar estabelecimentos com a autoriza-
ção prévia e formal da autoridade superior, seja eclesiástica, seja civil. (Carta 286)

Lembrete: Primeiro sábado do mês. 

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus. A vivên-
cia das Constituições. Os devotos de Nossa Senhora do Rosário.

Santo: João Calábria, sacerdote, Itália (1873-1954). Fundador da Congregação 
dos Pobres Servos da Divina Providência. Seu carisma nasce da confiança ilimi-
tada na Divina Providência: “Deus é Pai e cuida de nós”. Destinou sua vida ao 
cuidado de crianças órfãs e abandonadas e ao cultivo das vocações sacerdotais na 
Igreja. Foi declarado santo no mesmo dia São Marcelino Champagnat.

27º DOMINGO DO TEMPO COMUM
27ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Is 5,1-7; Sl 79(80); Mt 21,33-43 08 OUTUBRO

domingo
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Espiritualidade: Recebemos uma carta dos Missionários que estão de caminho 
para a Oceânia. Estão ansiosos por arribarem ao lugar do destino. O zelo pela 
salvação daqueles habitantes das Ilhas do Pacífico é o que eles mais têm a peito. 
(Carta 158)

Aniversário: 1868 – A pedido dos Jesuítas da Síria, os Irmãos vão colaborar nos 
colégios de Beirute e de Ghazir. 1936 – Martírio dos bem-aventurados Laurenti-
no, Virgílio e 44 companheiros. Irmãos Maristas, em Barcelona, Espanha. 

Há 200 anos...:  Cento e cinquenta meninos vão ficar sem instrução ou cair nas 
mãos de mercenários. Coitados dos meninos! Há vários meses que estão pedindo 
a Deus que os socorra. (Carta 219)

Intenção: A presença Marista na Síria. Pobres Servos da Divina Providência.

Santo: João Leonardo, sacerdote, Itália (1550-1609). Assistente de farmacista, 
tornou-se padre e começou a se dedicar a hospitais e prisões. Interessado nas 
reformas proposta pelo Concílio de Trento, propôs uma nova congregação de 
padres seculares e fundou a Ordem dos Clérigos Regulares da Mãe de Deus. 

Espiritualidade: Parece que teremos muitos pobres em La Valla neste ano: 
faremos o que pudermos para dar-lhes de comer. A providência, que os envia, 
sabe que nós não temos nada. Confio, pois, que ela nos dará tanto por eles 
quanto por nós. (Vie, p. 306)

Há 200 anos...:  Nossas exigências são tão pequenas que eu não poderia reduzi-las, 
por mais que quisesse cooperar com o senhor para a boa instrução dos meninos da 
paróquia. Em vista disto, espero de sua parte notícias explicativas. (Carta 220)

Lembrete: Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. 

Intenção: Devotos de Nossa Senhora de Nazaré. A Igreja da Colômbia. 

27ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Jn 1,1–2,1.11; Cânt.: Jn 2,2.3.4.5.8; Lc 10,25-3709 OUTUBRO

segunda-feira
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Santo: Daniel Comboni, bispo, Itália (1831-1881). Elaborou um projeto de 
evangelização da África que tinha como lema "Salvar a África por meio da Áfri-
ca”. Primeiro bispo da África Central fundou os Missionários e as Missionárias 
Combonianos, para continuar seu projeto.

Espiritualidade: Faz muito tempo de que estou convencido de que nós não 
temos nada a esperar dos homens e que Deus quer fazer tudo em nosso meio; 
redobremos pois de confiança em sua bondade; abandonemo-nos a sua Provi-
dência; faz parte de sua glória nos assistir e de nos propiciar os recursos que os 
homens nos recusam. (Vie, p. 303)

Aniversário: 1836 – Primeira emissão pública de votos perpétuos de 24 Irmãos 
e de votos temporários de outros 46 Irmãos, em L’Hermitage, França. 

Há 200 anos...:  Se minhas múltiplas ocupações me permitissem, tratarei de ir 
pessoalmente acertar tudo com o senhor, mas as dificuldades das colocações dos 
Irmãos me impedem de ausentar-me nem que seja por momentos. (Carta 220)

Intenção: Irmãos que professam este ano. Os jovens Irmãos. A Congregação 
dos Combonianos. 

27ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério 
Liturgia: Jn 4,1-11; Sl 85(86); Lc 11,1-410 OUTUBRO

terça-feira
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Santo: João XXIII, papa, Itália (1881-1963). Trabalhou como núncio apostólico 
em Paris antes de ser eleito pontífice em 1958. Considerado papa de transição, 
surpreendeu o mundo ao convocar o Concílio Vaticano II, que renovou a vida 
litúrgica e pastoral da Igreja. Afetivamente chamado “o papa bom”.

Espiritualidade: Eu vos relembro, os homens não têm participação nesta obra; 
Deus a abençoará, não por causa dos homens que a dirigem, mas por causa de 
sua infinita bondade e dos desígnios de misericórdia que ele tem sobre as crian-
ças e os jovens que nos são confiados. (Vie, p. 233)

Aniversário: 1873 – Primeira fundação Marista em Nova Caledônia, Oceania.

Há 200 anos...:  Fiquei encantado com as disposições amigas dos habitantes. 
Assim como o senhor, eu também espero que Deus abençoará este estabeleci-
mento e que tudo irá de bem para melhor. (Carta 222)

Intenção: Obra Marista na Oceania. 

A pequena imagem da Virgem foi encontrada por três pescadores, em 1717. No 
dia 8 de setembro de 1904, procedeu-se à solene coroação da imagem, há tempo 
carinhosamente chamada de Aparecida. Em 1908, o papa elevou o Santuário de 
Aparecida à dignidade de Basílica. Em 1930, acolhendo favoravelmente o pedi-
do dos bispos do Brasil, Pio XI proclamou-a solenemente padroeira do Brasil.

27ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Jn 4,1-11; Sl 85(86); Lc 11,1-4

Nossa Senhora da Conceição Aparecida,  
padroeira do Brasil, solenidade
Ofício solene próprio
Liturgia: Est 5,1b-2; 7; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.15-16a;  
Jo 2,1-11 

11

12

OUTUBRO

OUTUBRO

quarta-feira

quinta-feira
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Testemunho de vida cristã na América Latina: João Bosco Penido Burnier  
(1976). Sacerdote jesuíta, missionário entre os indígenas na Prelazia de Diaman-
tino (MT), martirizado em Ribeirão Bonito, por interceder por pessoas tortura-
das pela polícia local.

Espiritualidade: Deus nos amou desde toda eternidade; escolheu-nos e nos 
separou do mundo. A Santíssima Virgem nos plantou em seu quintal, Ela tem o 
cuidado de que nada nos falte. (Carta 10)

Aniversário: 1839 – Eleição, em L’Hermitage, do Ir. Francisco como sucessor 
de Marcelino Champagnat. Dos 92 Irmãos eleitores, 87 lhe deram o voto. Ir-
mãos Luís Maria e João Batista foram seus assistentes. 1899 – Primeira exuma-
ção e reconhecimento dos despojos mortais de Marcelino Champagnat. 

Há 200 anos...:  Receberemos com prazer o jovem de que me fala, se de fato pos-
suir, de acordo com o seu parecer, as qualidades de que o senhor faz menção... Que 
esta Boa Mãe lhe retribua ao cêntuplo, já a partir desta vida. (Carta 142)

Lembrete: Festa da Padroeira do Brasil. Feriado Nacional. Dia do Descobri-
mento da América. Dia das Criança. 

Intenção: Maria da Conceição Aparecida proteja nossos governantes, nosso 
povo e em especial nossas crianças. A proteção de Nossa Senhora de Guadalupe 
para toda a América.
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Santo: Bem-aventurados Irmãos Crisanto, Aquilino, Cipriano José e 65 com-
panheiros, religiosos e leigos Maristas, mártires, Espanha (†1936 a 1939). Fo-
ram assassinados por causa da própria fé cristã, na Espanha, durante a guerra 
civil que se abateu sobre o país. Reconhecidos como mártires da fé, tornaram-se 
o segundo grupo de Maristas a ser beatificado.

Espiritualidade: Asseguro-vos que, após a minha morte, as coisas irão melhor 
que agora e os progressos da congregação serão mais rápidos como nunca fo-
ram. Compreendereis um dia que não é nos homens que é preciso pôr a confian-
ça, mas em Deus.  (Vie, p. 233)

Aniversário: 1917 – Última aparição de Nossa Senhora de Fátima aos três pasto-
rinhos: Lúcia, Jacinta e Francisco, na Cova da Iria, Fátima, Portugal. 1947 – Inau-
guração da primeira Escola Marista em Lisboa, Portugal. 

Há 200 anos...: Pela bondade com que V. Ex.ª trata a Sociedade de Maria, só 
posso congratular-me e tornar a apresentar-lhe a expressão de nossa profunda e 
respeitosa gratidão. (Carta 278)

Intenção: Conselhos Provinciais. Povo Português e devotos de Nossa Senhora 
de Fátima.  

27ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Jl 1,13-15; 2,1-2; Sl 9ª(9); Lc 11,15-2613 OUTUBRO

sexta-feira
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Santo: Calisto I, papa, mártir (†222). Escravo, e, alcançando a liberdade, foi orde-
nado diácono pelo Papa Zeferino, a quem mais tarde sucedeu na Cátedra de Pedro. 
Organizou os cemitérios cristãos, que ficavam nas catacumbas romanas. 

Espiritualidade: A Providência não cuidou sempre de nós? Não é ela que nos 
reuniu todos? Que nos fez triunfar de todos os obstáculos que nós temos en-
contrado? Que nos forneceu os recursos para construir esta casa, abençoou 
nossas escolas e fê-las prosperar embora fôssemos homens sem talentos? Não é 
a divina Providência, numa palavra, que tudo fez entre nós? (Vie, p. 233)

Há 200 anos...: Por isso, senhor Pároco, pode contar conosco sempre que pu-
dermos, de qualquer maneira, dar a nossa contribuição ao seu zelo pela educação 
de seus queridos paroquianos, sobretudo de sua cativante mocidade. (Carta 147)

Intenção: Pessoas que pediram nossas orações. Enfermos de nossas relações 
de amizade.

27ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Nossa Senhora no Sábado
Liturgia: Jl 4,12-21; Sl 96(97); Lc 11,27-2814 OUTUBRO

sábado

Santo: Teresa de Jesus, religiosa carmelita, doutora da Igreja, Espanha (1515-
1582), memória. Promoveu, junto com São João da Cruz, a reforma da Ordem 
Carmelita. Teve papel importante na Igreja da época, sendo consultada por car-
deais e pelo papa.

Espiritualidade: Você me fala do desejo que alimenta de partir para a Missão da 
Polinésia. Alimente este desejo, meu querido amigo, creio que vem de Deus. Ali-
ás acho que você tem as graças e o jeito para isso. Deus sem dúvida tem projetos 
a seu respeito. (Carta 168)

28o DOMINGO DO TEMPO COMUM
28ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 22,1-14 15 OUTUBRO

domingo
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 Aniversário: 1897 – Chegam ao Rio de Janeiro os seis primeiros Irmãos Maristas, 
em atenção ao pedido de Dom Silvério Gomes Pimenta, bispo de Mariana (MG), 
para assumir a primeira obra Marista no Brasil, em Congonhas (MG). 2005 – Fun-
dação da União Marista do Brasil (UMBRASIL), em Brasília (DF).

Há 200 anos...:  É digno de muito elogio o zelo que o anima a fundar uma escola 
cristã. Tenho a vontade sincera de colaborar com o senhor para a boa instrução 
dos meninos da paróquia. (Carta 223)

Lembrete: No Brasil, dia dos(as) Professores(as). 

Intenção: Cristãos impedidos de celebrar a Eucaristia em suas comunidades.

Santo: Margarida Maria Alacoque, religiosa visitandina, França (1647-1690). 
Teve visões do Sagrado Coração de Jesus, tornando-se grande difusora dessa 
devoção.  

Espiritualidade: Meus Irmãos, os homens vos têm tirado vosso vencimento, 
mas Deus, que sabe que tendes necessidade de se alimentar, não vos retirou sua 
proteção; ele cuidará de vós, porque vós fazeis sua obra. (Vie, p. 302)

Aniversário: 1902 – Dois Irmãos Maristas embarcam para Bagdá, Iraque, onde 
ficam até 1914. 

Há 200 anos...: Manifestei ao senhor pároco de Craponne a nossa decisão de 
não agirmos, senão de acordo com a autoridade civil e com o consentimento da 
mesma, dado com antecedência. É este o nosso costume. (Carta 280)

Intenção: Falecidos de nossas famílias e de nossas relações de amizades.

28ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 1,1-7; Sl 97(98); Lc 11,29-3216 OUTUBRO

segunda-feira



285

Santo: Inácio de Antioquia, bispo, mártir (50-107), memória. Sucessor de Pe-
dro no governo da Igreja de Antioquia, escreveu sete cartas a várias Igrejas, nas 
quais trata de temas  sobre Cristo, a organização da Igreja e princípios funda-
mentais da vida cristã. 

Espiritualidade: Nós temos calculado bem, tomado boas precauções para dar 
a cada Irmão o que lhe convém; cremos ter bem organizado as coisas; entre-
tanto, cuidemos de contar em nossa prudência; se Deus não põe nisso a mão 
e não abençoar nossos planos, nós não conseguiremos nada fácil, e os acertos 
que estimamos como os mais sábios, serão aqueles que terão menos sucesso. 
(Vie, p. 292)

Há 200 anos...:  Para falar com total sinceridade, desejaríamos fazer o abati-
mento que o senhor está solicitando, pois não nos movem especulações de in-
teresse pecuniário. Mas, senhor Pároco, nossas atuais carências..., nos colocam 
na impossibilidade de conceder qualquer abatimento. (Carta 289)

Intenção: A Igreja na Antioquia. Domésticas de nossas comunidades.  

28ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 1,16-25; Sl 18(19); Lc 11,37-4117 OUTUBRO

terça-feira

Santo: Lucas, Evangelista, Turquia (século I). Nasceu em Antioquia e exerceu a 
profissão de médico (Cl 4,14). Acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens 
apostólicas. A ele são atribuídos o terceiro evangelho e Atos dos Apóstolos. O 
evangelho de Lucas destaca o amor aos pobres, a oração e a misericórdia. É dele 
também as melhores imagens que temos de Maria. O livro dos Atos relata os pri-
meiros passos da vida da Igreja. 

Festa de São Lucas, Evangelista
Ofício festivo próprio
Liturgia: 2Tm 4,10-17b; Sl 144(145); Lc 10,1-918 OUTUBRO

quarta-feira
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Espiritualidade: Deus não teve dificuldade para encontrar homens, ele pode 
tomar o primeiro que passa na rua. Em suas mãos qualquer instrumento é bom. 
(Anais, p. 113)

Há 200 anos...:  Recebemos a lã que o senhor teve a delicadeza de nos mandar. 
Queira aceitar de bom grado para si e para o Irmão Jean-Baptiste os agradeci-
mentos de nosso Irmão ecônomo e os meus. (Carta 282)

Lembrete: Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária. 

Intenção: Crianças assistidas pela Obra Pontifícia da Infância Missionária. 
Obras Maristas da Argentina.

Santo: Paulo da Cruz, sacerdote, Itália (1694-1775). Após um período de vida 
eremítica, dedicou-se à pregação popular em missão centrada na paixão de Jesus 
Cristo. Fundou a Congregação dos Clérigos Descalços da Santa Cruz (Passionis-
tas). João de Brébeuf e Isaac Jogues, sacerdotes, e seus companheiros mártires 
(século XVII), Canadá. Foram ao todo oito mártires canadenses da Companhia 
de Jesus mortos, depois de muito sofrimento, pelos indígenas hurões e iroqueses, 
quando evangelizavam na região dos grandes lagos canadenses.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Digna Ochoa (2001). Advo-
gada mexicana, assassinada em consequência do seu trabalho na defesa dos 
direitos humanos no México.

Espiritualidade: Se a Providência me envia cinquenta bons Irmãos nós faría-
mos ainda mais belas coisas. (Vie,  p. 308)

Há 200 anos...:  Será sempre um prazer para nós tomar conhecimento do êxito 
de gente que trabalha para a educação cristã da juventude. A messe é tão grande 
que os operários não são suficientes. (Carta 144) 

28ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 3,21-30; Sl 129(130); Lc 11,47-5419 OUTUBRO

quinta-feira
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Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e 
amigos em vida.

Intenção: Passionistas. Nosso crescimento no respeito aos Direitos Humanos. 
Família Marista. 

Santo: Bem-aventurada Maria Teresa de Soubiran, religiosa, França (1834-
1889). Fundou o Instituto de Maria Auxiliadora, com o intuito da contemplação e 
da ajuda às jovens necessitadas. Foi expulsa, acusada de má gestão, mas reabilitada 
um ano depois de sua morte. Agraciada por Deus com dons místicos.

Espiritualidade:  Se quisermos agradar a Deus, peçamos muito, peçamos gran-
des coisas; quanto mais nossa lista de pedidos for longa, mais lhe será agradá-
vel, mais cedo seremos atendidos. (Vie, p. 476)

Aniversário: 1957 – Quatro Irmãos da Província de León, Espanha, embar-
cam, em Barcelona, para iniciar a obra Marista em Catacocha, Equador, Amé-
rica do Sul.

Há 200 anos...:  Senhor Padre Superior, rogo-lhe que tenha a bondade, 
cada vez que se apresente a ocasião, de me fazer sem constrangimento as 
observações que julgar necessárias. Havemos de recebê-las com gratidão e 
observá-las com exatidão. (Carta 282)

Intenção: Presença Marista no Equador. Ação de graças pelo dom da vida. Os 
atingidos pelas secas e acidentes naturais.

28ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 4,1-8; Sl 31(32); Lc 12 1-720 OUTUBRO

sexta-feira
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Santo: Hilarião, abade, Chipre (291-372). Nascido na Palestina, estudou em 
Alexandria, onde conheceu o cristianismo e se fez batizar. Fixou morada na ilha 
de Chipre, vivendo intensamente sua consagração a Cristo na oração. Iniciador 
da vida eremítica na Palestina.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Gerardo Pobrete (1973). Padre 
salesiano, torturado e morto, mártir da paz e da justiça no Chile.

Espiritualidade: Se raciocinássemos de acordo com os recursos que temos, vós 
tendes razão, mas a Providência, vós não a considerais? É preciso muito que ela 
nos ajude, pois nos envia ela mesma esses jovens. (Vie, p. 307)

Há 200 anos...: O grande número de pedidos anteriores ao seu que nos cum-
pre atender excederá por vários anos o número de candidatos que recebemos. 
(Carta 284)

Intenção: Superiores Provinciais, vices e animadores das comunidades religiosas. 

28ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Nossa Senhora no Sábado
Liturgia: Rm 4,13.16-18; Sl 104(105); Lc 12,8-1221 OUTUBRO

sábado

Santo: João Paulo II, papa, Polônia/Vaticano (1920-2005). Eleito em outu-
bro de 1978, escolheu como lema pessoal uma expressão latina: “Totus tuus” 
(Todo teu). Visitou 129 países, muitas vezes comunicando-se na língua local. 
Trabalhou pela promoção da paz e da unidade. Reconhecido como um dos 
principais líderes do século XX. Teve um dos pontificados mais longos da his-
tória, instituiu as Jornadas Mundiais da Juventude e destacou por sua dedicação 
ao tema  família.

29º DOMINGO DO TEMPO COMUM
29ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 45,1.4-6; Sl 95(96); 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 22 OUTUBRO

domingo
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Espiritualidade: Estou sumamente edificado com a generosa dedicação dos 
que se destinam às missões longínquas. Que amável caridade reina entre eles! 
São alegres, mas sem leviandade nem dissipação. Inquieta-os tudo aquilo que 
ocasiona atraso na partida, mas não os desanima. (Carta 183)

Há 200 anos...:  As dificuldades das colocações e a partida dos nossos Irmãos 
me impediram de responder mais cedo à sua prazerosa carta de 6 de outubro. 
Espero que o senhor tenha a gentileza de me desculpar pelo atraso, tendo em 
conta a multiplicidade de minhas ocupações. (Carta 285)

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Os vocacionados e 
animadores vocacionais.

Santo: João de Capistrano, sacerdote franciscano, Itália (1386-1456). Estudou 
direito e exerceu a profissão de juiz. Entrou na Ordem dos Frades Menores e foi 
ordenado sacerdote. Desenvolveu atividade apostólica em toda a Europa, traba-
lhando na reforma dos costumes entre os cristãos e na luta contra as heresias.

Espiritualidade: Todos vocês sabem que não almejo outra coisa do que o bem de 
todos. Não existe nenhum bem que eu não lhes deseje, nenhum que eu não esteja 
firmemente determinado a tudo fazer e a tudo empreender para que dele possam 
desfrutar. (Carta 168)

Há 200 anos...:  Esperemos, contudo, que a Providência multiplique o número   
dos candidatos na proporção das necessidades. (Carta 284)

Intenção: As obras Maristas em áreas missionárias na África, Ásia, Oceania e 
Amazônia. 

29ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 4,20-25; Cânt.: Lc 1,69-70.71-72.73-75; 
Lc 12,13-2123 OUTUBRO

segunda-feira
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Santo: Antônio Maria Claret, bispo, Espanha (1807-1870). Fundou a Congre-
gação dos Missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria, Claretianos. 
Nomeado bispo de Havana, Cuba, trabalhou pela salvação dos fiéis. Depois 
regressou à Espanha onde empreendeu vários trabalhos em favor da Igreja. 

Espiritualidade: Meu amigo, o que hoje lhe causa muito sofrimento, fará um 
dia sua maior consolação. (Vie, p. 287)

Aniversário: 1897 – Inauguração da 1ª Sessão do Segundo Noviciado de seis 
meses, na Casa de Retiro Santa Maria, Saint-Genis-Laval, França. 1959 – De-
creto da Congregação para os Religiosos autoriza a união dos Irmãos de São 
Francisco Régis com nossa Congregação. 

Há 200 anos...: Para nós, não deixa de ser causa de pesar esta impossibilidade 
de nos prontificar a colaborar com o seu zelo pela instrução de seus queridos 
meninos. (Carta 284)

Lembrete: Dia da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Intenção: A ONU e sua missão no Planeta. Países ameaçados pelo terrorismo e 
a intolerância religiosa.

29ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sl 39(40); Lc 12,35-38 24 OUTUBRO

terça-feira

Santo: Antônio de Sant’Ana Galvão (Frei Galvão), sacerdote franciscano, Bra-
sil (1739-1822). De família abastada, deixou tudo para se tornar religioso. Fun-
dou em São Paulo o Convento Nossa Senhora da Luz, seguindo as visões mís-
ticas da Irmã Helena do Espírito Santo. Já em vida tinha fama de realizar curas 
milagrosas. Canonizado em 2007, é o primeiro santo brasileiro. 

29ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 6,12-18; Sl 123(124); Lc 12,39-4825 OUTUBRO

quarta-feira
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Testemunho de vida cristã na América Latina: Alejandro Rey e Jacinto Qui-
roga (1988). Agentes de pastoral, mártires da fé, Colômbia.

Espiritualidade: Não percais vosso tempo em vos examinar, a voltar sem cessar 
sobre as mesmas coisas, empregai-o em fazer atos de fé, de esperança e de amor. 
(Vie, p. 247)

Há 200 anos...: Para que o pedido que o senhor me mandou, em 18 de setem-
bro, se coadune com nossos regulamentos e costumes, mando-lhe mais um 
Irmão, será o quarto Irmão da comunidade. (Carta 287)

Lembrete: Dia Nacional da Juventude (DNJ).

Intenção: Dia Nacional da Juventude (DNJ).

Santo: Evaristo, papa, mártir, Roma (século I). Sucessor de São Clemente I. Gre-
go de origem, nasceu na Antioquia. Sofreu o martírio durante o reinado do impe-
rador Trajano. Foi sepultado no Vaticano, com o apóstolo Pedro.

Espiritualidade: Vocês estão bem convencidos, pelo menos deveriam estar, de 
que os amo a todos com ternura de pai. Quero, ardentemente desejo, que nos ame-
mos uns aos outros como filhos do mesmo Pai, que é Deus, da mesma Mãe que é a 
santa Igreja. (Carta 168)

Há 200 anos...:  Não creio que um Irmão que tenha passado o dia inteiro a dar as 
aulas de costume possa recomeçar a dar outras, à noite. O interesse que tenho pela 
saúde de todos..., a respeito desse tipo de sobrecarga, não me permitem impor tal 
fardo a um Irmão. (Carta 287)

Intenção: Vida saudável para todos. Os gestores para que sirvam com generosi-
dade e justiça. 

29ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 6,19-23; Sl 1,1-2.3.4.6; Lc 12,49-5326 OUTUBRO

quinta-feira
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Santo: Frumêncio, bispo, Etiópia (†380). Chamado pelos etíopes de “abba sa-
lama”, portador da luz, foi o primeiro bispo missionário da Etiópia. Conseguiu 
fazer com que o rei Ezana, assim como a maior parte dos seus súditos, aderis-
sem ao Evangelho.

Espiritualidade: Como Deus é bom por levar em conta tudo o que fazemos 
pelo próximo e de nos dar ele mesmo a recompensa. Que poderoso motivo para 
praticar a caridade e prestar serviço a nossos Irmãos. (Vie, p. 248)

Há 200 anos...:  Em todas as nossas escolas, as contribuições mensais pagas pe-
los  alunos dos municípios vizinhos, entram como um reforço, suplementando 
os parcos recursos dos Irmãos. (Carta 287)

Intenção: A Igreja na Etiópia. Marginalizados e subempregados.

29ª semana do Tempo Comum – 1ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 7,18-25a; Sl 118(119); Lc 12,54-5927 OUTUBRO

sexta-feira

Santo: Simão e Judas Tadeu, apóstolos, Palestina (século I). Simão nasceu em 
Caná e aparece com o denominativo de “zelote”, provavelmente porque per-
tencia a um grupo judeu que fazia oposição aos romanos, usando muitas vezes 
de violência. Segundo a tradição, viajou pelo norte da África, evangelizando-a. 
Judas Tadeu, também conhecido como irmão de Tiago Menor e parente de 
Jesus, fez parte do grupo dos apóstolos. De acordo com a tradição, evangelizou 
o Oriente Médio. É tido como o autor da carta no Novo Testamento que traz o 
seu nome. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Maurício Maragio (1986). 
Padre missionário italiano, mártir da luta pela terra, na Diocese de Coroatá, Pa-
róquia de São Mateus, Maranhão.

Santos Simão e Judas Tadeu, apóstolos, festa
Ofício festivo do Comum dos Apóstolos
Liturgia: Ef 2,19-22; Sl 18(19); Lc 6,12-19 28 OUTUBRO

sábado
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Espiritualidade: Tenho a honra de ser em Jesus a Maria, o pai a seu inteiro 
dispor. Deixo-os nos Sagrados Corações de Jesus e Maria. PS.: Não esqueçam 
nossa Missão. (Carta 79)

Aniversário: 1816 – Champagnat, recém-ordenado, prepara à morte o jovem João 
Batista Montagne, de 17 anos. Nesse dia decide dar início à fundação do Instituto. 
2007 – Beatificação dos 47 Irmãos Maristas Mártires Espanhóis, em Roma.

Há 200 anos...:  Fiquei lisonjeado com os testemunhos positivos que o se-
nhor me deu dos Irmãos. Espero que continuem a dar-lhe plena satisfação, bem 
como a seus bons e generosos paroquianos. (Carta 287)

Lembrete: Aniversário do Ir. Eugène Kabanguka, Conselheiro-Geral, nascido 
em Shara-Nyamasheke, Ruanda, África, em 1953. Nosso anúncio da Palavra do 
Senhor por palavras e obras.

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista.

Santo: Narciso, bispo, Jerusalém (†222). Eleito patriarca de Jerusalém em idade 
avançada, presidiu um Concílio em que se decidiu fixar a festividade da Páscoa no 
domingo, diferenciando-se da páscoa judaica.

Espiritualidade: Não se perturbe pelo que nos possa acontecer. Procure cumprir 
suas obrigações do melhor modo que puder... até lá, faça todo o bem que estiver ao 
seu alcance. (Carta 86)

Aniversário: 1888 – A Santa Sé aprova a Congregação das Irmãs Maristas, fundada 
por Jeanne-Marie Chavoin (Madre Saint-Joseph), com o apoio do Pe. Jean-Claude 
Colin. 

30ª DOMINGO DO TEMPO COMUM 
30ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério
Liturgia: Ex 22,20-26; Sl 17(18); Mt 22,34-4029 OUTUBRO

domingo
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Há 200 anos...:  Assediado como venho sendo de pedidos incessantes de no-
vos estabelecimentos e sentindo toda a necessidade da educação religiosa, nunca 
aplaudirei suficientemente o zelo dos bons pastores que se prontificam a me ajudar 
para propagá-la. (Carta 147)

Lembrete: Dia Nacional do Livro. 

Intenção: As Irmãs Maristas. A pastoral da boa leitura.

Santo: Wolfgang de Ratisbone, bispo, Alemanha (924-994). Nomeado bispo, 
dedicou-se à sua vasta diocese montanhosa, pregando com simplicidade. Mui-
tos o seguiam nas suas viagens só para ouvi-lo falar. Distinguiu-se pela vasta 
cultura e pela caridade para com os pobres.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Santo Dias da Silva (1979). 
Leigo, operário e ministro da eucaristia, participante das Comunidades Eclesiais 
de Base e atuante nas lutas do povo trabalhador, assassinado em São Paulo, Brasil.

Espiritualidade: Quais são os religiosos que se arrastam no caminho da virtude? 
São os religiosos dissipados e que entram raramente em si mesmos. (Vie, p. 327)

Há 200 anos...:  Só temos que nos congratular pelos excelentes candidatos que 
nos chegam de sua paróquia modelar; são piedosos e todos, em geral, se capaci-
taram a nos prestar serviços. (Carta 147)

Intenção: A força evangelizadora das Comunidades de Base. A UMBRASIL e 
seus projetos.

30ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 8,12-17; Sl 67(68); Lc 13,10-1730 OUTUBRO

segunda-feira
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Santo: Afonso Rodríguez, Irmão Jesuíta, Espanha (1531-1617). Casado, em 
pouco tempo perdeu os dois filhos e a esposa. Após crise espiritual, tornou-se 
religioso, levando vida simples e exemplar, como porteiro. Adotou a regra: 
“Agradar somente a Deus, cumprir sempre e em toda a parte a vontade divina”. 
Patrono dos Irmãos Jesuítas.

Espiritualidade: Lembrai-vos seguidamente que Jesus vos amou muito, que ele 
morreu por vós, e que vos prepara uma felicidade eterna no céu. (Vie, p. 231)

Aniversário: 1996 – Os Irmãos Servando Mayor García, Julio Rodríguez Jorge, 
Miguel Ángel Isla Lucio e Fernando de La Fuente, são mortos no campo de 
refugiados em Bugobe, República Democrática do Congo, África. 

Há 200 anos...:  As razões que nos levaram a inserir em nosso regulamento o 
artigo que proíbe a nossos Irmãos desempenharem qualquer função eclesiásti-
ca se reavivaram na deserção de dois ou três de nossos Irmãos que, apesar dos 
compromissos assumidos, estão fazendo estudos para o sacerdócio. Não leve a 
mal que não autorizemos mais esta infração à nossa regra. (Carta 216)

Intenção: Ação de graças pelo testemunho e doação da vida dos mártires de 
Bugobe. Ação de graças pelos frutos do Reino gerados neste mês.

30ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 8,18-25; Sl 125(126); Lc 13,18-2131 OUTUBRO

terça-feira
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N
O

V
EM

BR
O “Declaramos e definimos 

santos os beatos Marcelino 
José Bento Champagnat, 
João Calabria e Agostinha 
Lívia Pietrantoni e os 
inserimos no catálogo dos 
santos e estabelecemos que 
sejam honrados entre os 
santos de toda a igreja.” 
(Rito da Canonização, na praça de São Pedro)

“O mundo da educação é difícil e exigente e pede continuamente aos 
educadores que se adaptem aos jovens e às suas novas expectativas. 
Formem também os leigos que trabalham com vocês.”  
(João Paulo II – Audiência aos Capitulares Maristas, 17-4-2001)

Mês do Reino de Deus
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19° Capítulo Geral: Roma: 1993 
Este Capítulo tratou de cinco temas principais: Missão, Solidariedade, Espírito 
Apostólico, Formação e Animação e Governo. “Audácia e esperança”, foi 
o lema. O Ir. Benito Arbues foi eleito o 11º Superior-Geral. Do generalato 
do Ir. Benito destacamos: 1°) A participação de leigos no Capítulo Geral, 
em número de 14.  2°) O Guia da Formação, que vinha sendo estudado em 
Capítulos anteriores e, nesse, foi aprovado definitivamente. 3°) Os 12 mártires 
Maristas na década de 1990, na Guatemala, Argélia, Ruanda e Congo, dentre 
eles, o Conselheiro-Geral Ir. Chris Mannion. 4°) O falecimento do servo 
de Deus Ir. Basílio Rueda, em Guadalajara, México, no dia 11-1-1996. 5º) O 
início do processo de reestruturação das Províncias do Instituto. 6°) A solene 
canonização de Marcelino Champagnat no dia 18-4-1999, pelo Papa João Paulo 
II: “uma graça de Deus e um presente de Maria”. (Ir. Benito, 59) 

20° Capítulo Geral: Roma: 2001
Os 117 Irmãos Capitulares reuniram-se na Casa Generalícia de Roma em 
setembro de 2001, com a presença de 17 leigos(as). No dia 12 de setembro 
reuniram-se os quatro ramos da Sociedade de Maria uma vez que realizavam seu 
Capítulo Geral simultaneamente. Em 03-10-2001 houve eleições e o Ir. Séan 
Sammon foi eleito o 12º Superior-Geral. Do generalato do Ir. Séan podemos 
destacar: a criação do “Fundo de Solidariedade”, para necessidades missionárias; 
a elaboração dos documentos “Água da Rocha” e “Em torno da mesma mesa”, 
sobre a Espiritualidade Apostólica Marista; a criação do BIS – para a solidariedade 
internacional; o projeto Ad Gentes para uma presença mais decisiva na Ásia, 
atendendo ao apelo do Papa João Paulo II; a recuperação e ampliação da casa mãe 
de L’Hermitage, para ser um Centro de irradiação da espiritualidade Marista. 
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Santo: Todos os Santos. A Igreja universal celebra a festa daqueles que se com-
prometeram  com Deus Pai, com o seu reino de bondade, de justiça e de amor  
e, em nome de Jesus, e se comprometeram  de maneira radical  também com os 
seus semelhantes. A festa  de hoje  é também a festa dos santos de nossos dias, 
cujo testemunho  vivo é fonte perene de  renovação para a Igreja.  

Espiritualidade: Coragem, pois, caríssimos Irmãos, os sofrimentos e lutas des-
ta vida duram apenas um instante. Volvamos frequentemente os olhos para o 
peso imenso de glória que será para sempre a recompensa. Lembremo-nos que 
o justo Juiz somente há de coroar quem tiver vencido e perseverado até o fim. 
(Carta 63)

Aniversário: 1805 – Marcelino Champagnat, aos 16 anos, é recebido no Seminá-
rio Menor de Verrières, França. 1813 – João Cláudio Colin, João Maria Vianney 
e Marcelino Champagnat ingressam no Seminário Maior de Lyon, França. 1968 
– Fundação Marista no Paraguai, América do Sul. 

Há 200 anos...: Você se encontra onde Deus queria colocá-lo, pois que está 
onde o mandaram seus superiores. Não duvido que Deus o recompensará, com 
abundância de graças. (Carta 24)

Lembrete: Primeiro dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Nosso crescimento em santidade. Vocação de Irmãos, Leigas e Lei-
gos Maristas.

30ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 8,26-30;  Sl 12(13); Lc 13,22-3001 NOVEMBRO

quarta-feira
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A celebração do dia de hoje é um ato de gratidão e caridade, em que nós nos lem-
bramos dos que já estão na presença de Deus. O fundamento da fé cristã é a pro-
clamação alegre de que o Senhor ressuscitou e de que nós também participaremos 
de sua glória. Para aqueles que visitam o cemitério e rezam pelos mortos, a Igreja 
concede indulgência plenária.

Espiritualidade: Mas, coragem! Essas contrariedades que, segundo um santo pa-
dre do deserto, nós suportamos como que apenas em sonho, serão compensadas 
por uma felicidade eterna. (Carta 266)

Aniversário: 1816 – Primeiro encontro de Marcelino Champagnat com o jovem 
João Batista Audras, futuro Irmão Luís. 1853 – Ir. Estanislau morre em L’Hermi-
tage, França.

Há 200 anos...: Não se canse de dizer aos meninos que eles são os amigos dos 
santos que estão no céu, da Santíssima Virgem e particularmente de Jesus Cristo. 
(Carta 24)

Lembrete: No Brasil, feriado nacional. Segundo dia do Tríduo pelas Vocações.

Intenção: Nossos falecidos. Vocação de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas.

Comemoração dos fiéis falecidos
Ofício próprio 
Liturgia: Sb 5,7-15; Sl 102(103); 2Cor 5,1.6-10; Jo 
11,17-27

02 NOVEMBRO

quinta-feira
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Santo: Martinho de Lima, religioso, Irmão dominicano, Peru (1579-1639), me-
mória facultativa. Filho de nobre espanhol e de panamenha, negra alforriada. 
Ingressou no convento dominicano de Lima. Como Irmão leigo, era encarre-
gado da enfermaria do convento e auxiliava a todos, irmãos da comunidade e 
pessoas da cidade. 

Espiritualidade: Em L'Hermitage, tudo vai mais ou menos. Já temos alguns 
Irmãos doentes, vindos de nossos estabelecimentos. Juntos rezemos por eles 
para que Deus os ajude a suportar santamente a situação em que se acham. 
(Carta 242)

Aniversário: 1938 – Chegam a Montevidéu, Uruguai, o Irmão José Vérius e uns 
20 Irmãos da Alemanha, para reforçar o Distrito do Uruguai,  América do Sul. 

Há 200 anos...:  Estou encantado ao receber sua cartinha, saber que você está 
bem de saúde e se esforça por manter a ordem que encontrou em sua nova es-
cola. (Carta 31)

Lembrete: Primeira sexta-feira do mês. Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações. 

Intenção: Coração de Jesus, inspirai-nos a mansidão e a humildade de coração. 
Vocação de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas.

1ª sexta-feira do mês 
30ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 9,1-5; Sl 147(147b); Lc 14,1-603 NOVEMBRO

sexta-feira
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Santo: Carlos Borromeu, bispo, Itália (1538-1584), memória. Seguindo o Concí-
lio de Trento, foi o primeiro bispo a fundar seminários para a formação dos futu-
ros padres. Promoveu sínodos diocesanos, impulsionou a catequese para crianças 
e jovens, e ajudou na evangelização da Europa. 

Espiritualidade: Caríssimos Irmãos, estejamos sempre preparados e vivamos de 
tal sorte que jamais a morte nos pegue de surpresa. Como é feliz, como é ajuizado, 
aquele que procura manter-se agora em tais disposições, como quereria que Deus 
o encontrasse, na hora derradeira! (Carta 328)

Há 200 anos...:  Estou muito sentido, caro amigo, por todos os contratempos 
que vocês tiveram que aguentar, tanto uns como outros. Concedo-lhes o que me 
pedem, com relação às comunhões.  (Carta 48)

Lembrete: Primeiro sábado do mês. 

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus.

30ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sl 93(94); Lc 14,1.7-1104 NOVEMBRO

sábado

Celebra-se hoje todos os santos, que empenharam sua vida no seguimento de 
Cristo, vivendo a santidade de modo extraordinário. Testemunharam a união pro-
funda com Deus e o serviço aos irmãos e irmãs, principalmente os mais pobres e 
necessitados. É também a festa dos santos de nossos dias, de todos aqueles cujo 
testemunho vivo é fonte de renovação para a Igreja. São Paulo afirma: “Esta é a 
vontade de Deus, a vossa santificação”.

31º DOMINGO DO TEMPO COMUM
TODOS OS SANTOS, solenidade 
Ofício solene próprio 
Liturgia: Ap 7, 2-4.9-14; Sl 23(24); Mt 5,1-12a 

05 NOVEMBRO

domingo
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Santo: Zacarias e Isabel, pais de João Batista: “Ambos eram justos diante de 
Deus, e caminhavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordens do Se-
nhor” (Lc 1,6). Guido M. Conforti, bispo, Itália (1865-1931). Fundou o Instituto 
dos Missionários Xaverianos. Como arcebispo em Ravena e Parma promoveu a 
catequese, realizou sínodos e fundou associações de advogados para ajudar os po-
bres. Bem-aventurado Mariano de La Matta, religioso agostiniano, Espanha/
Brasil (1905-1983). Chegou a São Paulo em 1931. O atendimento aos doentes era 
o centro de seu ministério pastoral.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Fanny Abanto (1980). Pro-
fessora, líder de sua categoria, animadora de comunidades cristãs de Lima, Peru, 
ligada às lutas populares, testemunha da fé.

Espiritualidade: Quanto a mim, caríssimos, bem-amados, cada vez que subo ao 
altar, peço ao divino Mestre que se digne derramar sobre vocês suas graças, suas 
bênçãos abundantes, que os ajude a fugir do pecado, único mal a temer, que aplaine 
o caminho das virtudes características dos religiosos, sobretudo características dos 
filhos de Maria. (Carta 79)

Há 200 anos...: Nossos Irmãos sofrem muito da parte de vários jovens que não 
frequentam nenhuma escola, e por isso não têm medo de ser repreendidos, e se 
misturam com os alunos dos Irmãos nas cerimônias. (Carta 225)

Intenção: A intercessão de todos os Santos pela Igreja e pelos seus pastores.
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Santo: Nuno de Santa Maria, Irmão carmelita, Portugal (1360-1431). Defensor 
do Reino aos 25 anos, manifestou seu gênio militar em diversas batalhas. Tomava 
conta dos mutilados e doentes, mesmo os inimigos. Bem-aventurados Bernar-
do, Laurentino, Virgílio e 44 companheiros, Irmãos Maristas, mártires, Es-
panha (século XX). São, depois do Fundador, os primeiros frutos de santidade 
Marista reconhecidos pela Igreja. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: José Ecelino Forero (1988). 
Agente de pastoral, mártir da fé e do serviço ao evangelho Colômbia.

Espiritualidade: Bem-amados e caríssimos Irmãos, amemo-nos uns aos outros! 
(Carta 79)

Há 200 anos...: Acredite, senhor Pároco, no meu desejo sincero de continuar a 
obra da instrução cristã dos meninos em sua paróquia exemplar. Mas, é preciso que 
ela nos seja possível. (Carta 225)

Lembrete: Missa pelos falecidos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos alu-
nos, colaboradores e benfeitores (cf. C 55.5). 

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Oração pela vitalidade 
do Carisma legado por São Marcelino. Bicentenário do Instituto: Ano La Valla.

31ª semana do Tempo Comum –  
3ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 11,29-36; Sl 68(69); Lc 14,12-1406 NOVEMBRO

segunda-feira
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Santo: Ernesto, abade (†1147). Depois de participar da Segunda Cruzada, em 
defesa dos lugares santos, e da qual poucos voltaram, tornou-se monge. Mais 
tarde, deixou seu posto num mosteiro da Alemanha, para participar da Terceira 
Cruzada. Desapareceu numa batalha em 1147.

Espiritualidade: Finalmente, rogo à Mãe de todos nós que nos obtenha a graça 
de uma santa morte, a fim de que, após nos termos amado na terra, nos amemos 
eternamente no céu! (Carta 79)

Há 200 anos...: Vocês sabem por que Deus os ama tanto? É porque vocês são 
o preço de seu Sangue e porque vocês podem tornar-se grandes santos, até sem 
muito sacrifício. Basta querer. (Carta 24)

Intenção: Colaboradores e administrativos da Casa Geral e das Sedes das Províncias.

Santo: Bem-aventurado João Duns Scotus, religioso franciscano, Escócia 
(1265-1308). Estudou em Paris e ensinou filosofia e teologia em Cambridge, 
Oxford, Paris e Colônia. Foi exilado por não assinar uma apelação antipapal. 
Chamado "Doutor Sutil", seu ensino sobre Maria está nas raízes do dogma da 
Imaculada Conceição.

Espiritualidade: O Senhor acaba de chamar a si o nosso querido Irmão Doro-
thée. Já de manhã cedo recebeu os últimos sacramentos. Nunca pareceu tão fe-
liz, ocupado como estava inteiramente com o bom Deus. Sua alma só esperava, 
por assim dizer, as últimas preces da Igreja, para levantar voo. Pelas três horas 

31ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 12,5-16a; Sl 130(131); Lc 14,15-24

31ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 13,8-10; Sl 111(112); Lc 14,25-33

07

08

NOVEMBRO

NOVEMBRO

terça-feira

quarta-feira
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da tarde, foram-lhe aplicadas as indulgências e durante a recomendação de sua 
alma, adormeceu tranquilamente no Senhor. Todos os que presenciaram esta 
morte lhe têm inveja. Todos querem à porfia ficar junto dele. (Carta 135)

Aniversário: 1837 – O Pe. Pedro Chanel e o Ir. Marie Nizier chegam a Futuna, 
Oceania. 

Há 200 anos...:  Para mim foi uma honra receber seu pedido. O município de 
Jallieu vai para a lista das escolas a fundar. O lugar na lista vai exigir que o senhor 
espere alguns anos. (Carta 226)

Intenção: Obras Maristas na Oceania. Órfãos e mutilados de guerra.

São João de Latrão foi a primeira catedral do Ocidente construída pelo imperador 
Constantino. É chamada mãe e cabeça de todas as igrejas Urbi et Orbi, e como sinal 
de amor e unidade para com a Cátedra de Pedro que, como escreveu Santo Inácio 
de Antioquia, “preside a assembleia universal da caridade”. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Justo Mejía (1977). Sindicalista, 
camponês e catequista, mártir da fé, El Salvador.

Espiritualidade: Meus caríssimos Irmãos [...] nós recolheremos o que tivermos 
semeado. Tal vida, tal morte! Tal morte, tal eternidade. Deus nos chamou a sermos 
santos. Portanto, eu conjuro vocês a progredirem cada vez mais em seu amor, a 
porfiarem em viver na sua paz, a se esmerar cada qual naquilo que for de seu dever, 
a fim de que tudo o que está em vocês, espírito, alma e corpo, tudo se conserve sem 
mancha para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo (cf. 1 Ts 4-5). (Carta 135)

31ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Festa da Dedicação da Basílica de Latrão
Ofício festivo 
Liturgia: Ez 47,1-2.8-9.12; Sl 45(46); Jo 2,13-22

09 NOVEMBRO

quinta-feira
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Há 200 anos...: As salas de aula devem ser sempre contíguas: a porta de comuni-
cação deve ser envidraçada. Devem ser previstas aberturas nas paredes ou biom-
bos de separação, a fim de que os professores possam ver-se um ao outro com 
facilidade, do próprio lugar onde ficam. (Carta 151)

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Líderes sindicais e gesto-
res de cooperativas populares.

Santo: Leão Magno, papa, doutor da Igreja, Itália (†461), memória. Preservou 
a integridade da fé e a unidade da Igreja em tempos difíceis. Durante o Concílio 
da Calcedônia, sua carta sobre as duas naturezas de Cristo, humana e divina, foi 
aplaudida pelos bispos reunidos, que afirmaram: “Pedro falou pela boca de Leão”. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Alvaro Alcué Chocué (1984). 
Padre indígena páez, assassinado em Santander, Colômbia.

Espiritualidade: Ainda não estamos certos de conseguir nosso intento, entre-
tanto contamos com as fervorosas orações que estão sendo feitas. Maria, nossa 
Boa Mãe, nos ajudará; roguemos a Ela por intermédio das santas almas que es-
tão no Purgatório. Todos os dias aqui em Paris, recitamos o Terço dos defuntos. 
(Carta 172)

Há 200 anos...: Por maior que seja nosso desejo de lhe agradar, não podemos 
continuar por mais tempo a manter a escola de Sury, se as salas de aula não se 
adequarem ao nosso método. É exigência do bem dos meninos que nos são con-
fiados, e dela não abriremos mão. (Carta 161)

Intenção: Os povos indígenas. Respeito à dignidades das pessoas. 

31ª semana do Tempo Comum – 3ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 15,14-21; Sl 97(98); Lc 16,1-810 NOVEMBRO

sexta-feira
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Santo: Martinho de Tours, bispo, França (316-397), memória. Abandonou o 
exército romano para seguir Santo Hilário de Poitiers. Eleito bispo, se tornou 
evangelizador da França. Fundou mosteiros, instruiu o clero, defendeu a causa 
dos oprimidos. Preferiu viver num quartinho ao lado da igreja, ao invés do palácio 
episcopal. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Guillermo Woods (1976). Padre 
missionário, ex-combatente norte-americano no Vietnã, mártir e servidor do povo 
da Guatemala.

Espiritualidade: Maria mostra visivelmente sua proteção sobre L'Hermitage. 
Como tem força o santo nome de Maria! Quão felizes somos de nos termos or-
namentado com ele! Há muito que não se falaria mais de nossa Sociedade sem 
este nome milagroso! Maria, está aí toda a riqueza (ressource) de nossa Sociedade. 
(Carta 194)

Há 200 anos...: Adeus, meu caro amigo, reze por mim, que tenho bastantes abor-
recimentos. Apesar de tudo, vamos indo. (Carta 32)

Lembrete: Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, padroeira do Estado 
do Rio Grande do Sul.

Intenção: De Maria aprendamos a atenção às manifestações de Deus e a pronti-
dão em responder aos seus apelos.

31ª semana do Tempo Comum –  
3ª semana do Saltério
Liturgia: Rm 16,3-9.16.22-27; Sl 144(145); Lc 16,9-1511 NOVEMBRO

sábado
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Santo: São Josafá, bispo, mártir, Ucrânia (1580-1623), memória. Bispo de Po-
lotsk, Rússia, além de promover, com o seu testemunho, a caridade para com os 
pobres, trabalhou na promoção da unidade da Igreja Bizantina com a Romana. 
Apóstolo do ecumenismo. Agostinha Lívia Pietrantoni, religiosa, mártir, Itá-
lia (1864-1894). Religiosa das Irmãs da Caridade de Santa Joana Antida Thouret 
foi assassinada em Roma, no Hospital do Espírito Santo. Paulo VI definiu sua 
breve vida como “simples, límpida, pura, amorosa e, no final, dolorosa e trági-
ca, aliás, simbólica”.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Nicolas Tum Quistán (1980). 
Catequista, ministro da eucaristia, mártir da solidariedade, Guatemala.

Espiritualidade: Continue e continuemos a rezar juntos. Deus nada recusa 
a quem persevera na oração. Não se está sozinho quando se está com Deus! 
(Carta 175)

Há 200 anos...:  O bom Jesus promete colocar vocês sobre os ombros, para 
poupar-lhes o esforço de andar a pé. Que infelicidade, meus filhos, não conhe-
cer Jesus como deveríamos. (Carta 24)

Lembrete: Dia dos(as) Diretores(as).

Intenção: Diretores e Diretoras de nossos estabelecimentos. O Pároco da co-
munidade eclesial que frequentamos.

32º DOMINGO DO TEMPO COMUM
32ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Sb 6,12-16; Sl 62(63); 1Ts 4,13-18; Mt  25,1-1312 NOVEMBRO

domingo
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Santo: Estanislau Kostka, noviço jesuíta, Polônia (1550-1568). Decidido a ser 
padre jesuíta, precisou fugir do pai. Foi recebido por São Pedro Canísio, que o 
enviou a Roma. Como noviço, ficou famoso por sua piedade, estudo e trabalho. 
Morreu no dia da Assunção, como tinha previsto.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Indalécio Oliveira da Rosa 
(1969). Padre, aos 33 anos, mártir dos movimentos para a libertação do povo 
uruguaio.

Espiritualidade: As autoridades civis dos arredores consideram com bons olhos 
o trabalho de nosso Instituto e parecem bem-dispostas a favorecer-nos. Contudo, 
não esquecemos que trabalharíamos em vão se o Senhor em pessoa não traba-
lhasse conosco. Queira ter a bondade de unir suas orações às nossas na mesma 
intenção, a fim de que tudo seja feito segundo a santa vontade de Deus e para a sua 
maior glória. (Carta 141)

Há 200 anos...:  Meu caro amigo, dê tudo de si para fazer com que a escola 
prospere. Procure formar em todas as virtudes cristãs os alunos que lhe forem 
confiados. Reze por eles, pois com o auxílio de Deus, eles poderão superar todas as 
dificuldades que podem aparecer na vida. (Carta 31)

Intenção: Nossos falecidos. Gestores de nossas Unidades Administrativas e obras. 

32ª semana do Tempo Comum –  
4ª semana do Saltério
Liturgia: Sb 1,1-7; Sl 138(139); Lc 17,1-613 NOVEMBRO

segunda-feira
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Santo: Leopoldo, leigo, Áustria (†1136). Assumiu a responsabilidade do reino 
da Áustria. Favoreceu o início da devoção a Nossa Senhora de Mariazell, maior 
centro mariano da Áustria. Foi chamado pelo povo de “Rei piedoso e Pai dos 
pobres”. É patrono da Áustria.

Espiritualidade: Agradeço-lhe o interesse que o senhor tem pela obra de Maria. 
Que esta Boa Mãe lhe retribua ao cêntuplo, já a partir desta vida. (Carta 142)

Aniversário: 1934 – Em Roma, introdução da causa de beatificação do Ir. Fran-
cisco (Gabriel Rivat). 

Há 200 anos...:  Diga ao Irmão Moyse que estamos pensando nele: uma camisa 
novinha lhe chegará, o quanto antes. Diga-lhe também que, de todo coração, eu 
lhe quero muito bem e que Deus lhe pagará ao cêntuplo. (Carta 48)

Intenção: Louvor e gratidão ao nosso Anjo da Guarda. Nossas causas de canonização.

32ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Sb 2,23–3,9; Sl 33(34); Lc 17,7-1014 NOVEMBRO

terça-feira

Santo: Alberto Magno, bispo, doutor da Igreja, Alemanha (1200-1280). Pro-
fessor de Santo Tomás de Aquino, escreveu obras de filosofia e teologia. Como 
bispo dedicou-se à restauração da paz entre grupos e nações. Venerável João 
Cláudio Colin (Jean-Claude Colin), sacerdote, França (1790-1875). Participou, 
junto com padre Champagnat, do grupo de Fouvière, que se comprometeu a 
fundar a Sociedade de Maria. Consolidou a Congregação dos Padres Maristas. 
Desejou que seus religiosos, a exemplo Maria, vivessem no mundo “desconhe-
cidos e ocultos”. 

32ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Sb 6,1-11; Sl 81(82); Lc 17,11-1915 NOVEMBRO

quarta-feira
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Testemunho de vida cristã na América Latina: Fernando Vélez (1987). Advo-
gado militante, mártir dos direitos humanos na Colômbia.

Espiritualidade: Todos os Irmãos de Maria devem ser santos. É para se tornarem 
que eles devem trabalhar toda sua vida e com todas as suas forças. (Vie, p. 476)

Aniversário: 1845 – Quatro Irmãos Maristas embarcam no porto de Havre, 
França, rumo às missões da Oceania. Francisca Perroton, amiga de Pauline Ja-
ricot, também embarca e será a fundadora das Irmãs Maristas Missionárias. 
1875 – Falecimento do Pe. Jean-Claude Colin, fundador dos Padres Maristas e 
cofundador das Irmãs Maristas, em Neylière. 1886 – O Ir. Marie Urbain e três 
outros Irmãos chegam à Roma para fundar uma Escola tendo como patrono 
São Leão Magno. 

Há 200 anos...:  Com a permissão do senhor Bispo, talvez seja possível com o 
correr do tempo, e para obviar a todos os inconvenientes, tentar achar na casa 
dos Irmãos um lugar adequado para celebrar os Ofícios Solenes e cantar as Vés-
peras. (Carta 297)

Lembrete: Proclamação da República Federativa do Brasil. Feriado nacional. 

Intenção: Povo brasileiro. Os marginalizados e excluídos de nossa sociedade.

Santo: Margarida da Escócia, leiga, Hungria/Escócia (1045-1093). Casada 
com o rei Malcolm III, com quem teve oito filhos. Servia, diariamente a mais de 
cem pobres, lavando-lhes os pés. Vendeu as próprias joias para socorrer os ne-
cessitados. Ajudou na reforma dos costumes e na formação do clero. Gertrudes 
de Helfta, monja, beneditina, Alemanha (1256-1301). Encontrou na celebração 
da liturgia e na meditação da Sagrada Escritura os fundamentos de intensa vida 
contemplativa. Teve várias experiências místicas. Suas obras contribuíram para a 
difusão do culto ao Coração de Jesus. 

32ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Sb 7,22–8,1; Sl 118(119); Lc 17,20-2516 NOVEMBRO

quinta-feira
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Testemunho de vida cristã na América Latina: Ignácio Ellacuría, sacerdote, 
companheiros jesuítas e suas duas trabalhadoras domésticas (1889). Assassi-
nados em sua residência, em El Salvador.

Espiritualidade: Com muito pesar, não pude estar junto ao meu pranteado 
irmão, durante sua doença. Não pensava que fosse mortal. Tinham-me dito que 
estava indo melhor. Faz apenas alguns dias que em Paris me deram a notícia. 
Ofereci e também pedi a outros Padres que oferecessem o Santo Sacrifício por 
ele. Não duvido sequer um instante de que Deus lhe tenha feito misericórdia e 
tenha recebido sua alma na verdadeira paz. (Carta 180)

Há 200 anos...: Nascido no cantão de Saint Genest Malifaux (Loire), tive di-
ficuldades enormes para aprender a ler e a escrever. Por isso, senti a urgente 
necessidade de fundar uma Sociedade que pudesse com poucos gastos propor-
cionar às zonas rurais o ensino que os Irmãos das Escolas Cristãs ministram nas 
cidades. (Carta 159)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e 
amigos em vida.

Intenção: Nosso amor a Jesus na Eucaristia. Família Marista.

Santo: Isabel da Hungria, leiga e religiosa (1207-1231), memória. Dedicou-se à 
meditação e à caridade. Depois da morte de seu marido, Luís IV, renunciou aos 
seus títulos e bens e ingressou na Ordem Terceira de São Francisco. Construiu 
um hospital, onde ela própria servia os enfermos. É chamada de servidora dos 
pobres.  

Espiritualidade: Uma comunidade é sempre bastante rica quando tem santos 
religiosos: é o que peço ao bom Deus todos os dias. (Vie, p. 308)

32ª semana do Tempo Comum – 4ª semana do Saltério
Liturgia: Sb 13,1-9; Sl 18(19a); Lc 17,26-3717 NOVEMBRO

sexta-feira
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Aniversário: 1889 – Beatificação do Pe. Pedro Chanel, Marista, martirizado na 
ilha de Futuna, Oceania. 

Há 200 anos...:  Ordenado sacerdote em 1816, fui enviado como coadjutor numa 
paróquia rural. Constatei pessoalmente a importância de dar início, sem mais de-
tença, ao projeto que vinha acalentando desde havia muito tempo. (Carta 159)

Intenção: Presença Marista na Oceania. Os membros da Grande Família Marista.

Construídas pelos Papas Silvestre e Siríaco, no século IV, ambas são uma home-
nagem aos apóstolos Pedro e Paulo que confessaram a sua fé, entregando suas 
vidas pela dilatação do Evangelho. Assim, neste dia se veneram os dois princi-
pais apóstolos de Cristo, colunas do cristianismo. 

Espiritualidade: Meu Deus, como é infeliz o homem que não vive segundo 
vossa lei! Como é cego aquele que se apega a um bem que larga para nunca mais 
ver! Sigamos o que nos diz São Paulo: "Usemos o que Deus nos deu, segundo a 
vontade do mesmo Deus sem nos apegar”. Coitados dos ricos! O que é que eles 
têm a mais que nós? Mais tristeza ao deixar esta vida. (Carta 180)

Há 200 anos...:  Comecei então a preparar alguns professores, aos quais dei o 
nome de Irmãozinhos de Maria, convencidíssimo de que, só por causa deste 
nome, se congregaria muita gente. O êxito obtido em poucos anos ultrapassou 
minhas expectativas. (Carta 159)

Intenção: Pessoas que levam o nome de Pedro e Paulo. Pessoas com deficiência.

33ª semana do Tempo Comum
Festa da Dedicação às Basílicas de São Pedro e de São Paulo
Ofício festivo 
Liturgia: Sb 18,14-16; 19,6-9 Sl 104(105); Lc 18,1-818 NOVEMBRO

sábado
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Santo: Roque Gonzales de Santa Cruz, João de Castillo e Afonso Rodrigues, 
sacerdotes Jesuítas, Mártires, Paraguai (1576-1628). São os fundadores das Redu-
ções Jesuíticas dos Sete Povos das Missões. Roque e Afonso foram mortos pelos 
indígenas em Caaró e João de Castilho, em Assunção do Ijuí. 

Espiritualidade: Como, você acha bem-aventurado um homem que não faz 
nada! Ó meu Deus! Preservai-me dessa felicidade que acho um grande mal. (Vie, 
p. 429)

Há 200 anos...:  Lastimamos deveras não poder contar com o número de candi-
datos em proporção com nossas necessidades; seria realmente um prazer para nós 
poder acudir de imediato a seus piedosos desígnios. (Carta 295)

Lembrete: Dia da Bandeira Brasileira. 

Intenção: Professores de Ensino Religioso. Nossos párocos.

33º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
1ª semana do Saltério 
Liturgia: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sl 127(128); Mt 25,14-3019 NOVEMBRO

domingo

 Santo: Edmundo, bispo, Inglaterra (1 180 – 1 242). Ensinou matemática, filosofia e 
teologia. Era conhecido por sua eloquência, tornando-se pregador do papa e do rei. Por 
causa de atritos com o rei foi para a França, onde ingressou num mosteiro cisterciense.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Zumbi dos Palmares (1695). 
Mártir do povo negro, que liderou a organização do Quilombo dos Palmares 
durante muitos anos, assassinado.

Espiritualidade:  Minha querida cunhada, aquele que você chora e que choro 
também eu, se não lhe deixou muitos bens, deixou a você e a seus filhos o exem-
plo de uma vida muito cristã. É por isso que gosto de me lembrar que ele era 
meu irmão. (Carta 180)

Ofício solene próprio
Liturgia: 2Sm 5,1-3; Sl 121(122); Cl 1,12-20; Lc 23,35-4320 NOVEMBRO

segunda-feira
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Aniversário: 1939 – Em Waterville, Estados Unidos, cura de câncer da senhora 
Grondin, primeiro milagre reconhecido para a causa de beatificação de Marce-
lino Champagnat. 

Há 200 anos...:  Sua carta nos causou muita surpresa. Estamos de acordo com o 
senhor: se os alunos seguissem assiduamente as aulas dos Irmãos, seus progressos 
seriam mais visíveis, a disciplina das aulas muito mais estável. (Carta 298)

Intenção: Ação de graças pelo milagre realizado por Champagnat. Santificação 
do dia do Senhor. Comunidades Quilombolas.  

Embora não se encontre em nenhum dos evangelhos, está no apócrifo Protoe-
vangelho de Tiago. Trata-se de tradição antiga na Igreja, recolhida por São João 
Damasceno, segundo a qual os pais da Santíssima Virgem a ofereceram ao Tem-
plo para ser educada entre as virgens. Em 543 foi dedicado a ela uma basílica: 
Virgem Maria, a Nova. Essa festa lembra, de certa forma, a entrega de Maria ao 
Senhor, que iria culminar na sua maternidade.

Espiritualidade: Procurem fazer com que Maria se interesse em seu favor. Di-
gam a Ela que depois que vocês tiverem feito todo o possível, pior para Ela se as 
coisas não andarem direito. Recomendem a Ela insistentemente seus meninos, 
façam com eles uma pequena novena em sua honra, servindo-se da breve ora-
ção do LEMBRAI-VOS. (Carta 20)

Aniversário: 1959 – União dos Irmãos de São Francisco Régis com o Instituto 
Marista. 

Há 200 anos...:  Quanto ao mais, senhor Pároco, deixo a seu critério e à sua pru-
dência. Aconselho aos Irmãos que se entendam com o senhor em tudo o que diz 
respeito ao interesse e ao bom andamento de nosso estabelecimento. (Carta 298)

Intenção: Formandos e vocacionados Maristas. Crianças da Catequese de Pri-
meira Comunhão e Crisma. Os Catequistas. 

2ª semana do Saltério
Memória de Apresentação de Nossa Senhora
Liturgia: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47; Mt 12,46-5021 NOVEMBRO

terça-feira
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Santo: Cecília, leiga, mártir, Itália (século III), memória. Morreu decapitada, por 
ter sobrevivido  à  morte por asfixia no caldário. Entrou para o grupo dos santos 
“auxiliadores” e, por um erro de transcrição  da passio (“cantava em seu coração”), 
tornou-se patrona da música, representada com uma arpa nos braços. 

Espiritualidade: Não há homens que tenham  mais a lastimar e que levem mais 
triste existência do que aqueles que ficam na ociosidade. (Vie, p. 429)

Há 200 anos...:  Bendizemos a Providência pela perseverança que dá ao senhor 
nos seus piedosos intentos. Já que persiste em entregar sua obra aos Irmãos de 
Maria, será um prazer para nós colaborarmos com o senhor na instrução religiosa 
dos seus caros conterrâneos. (Carta 299)

Intenção: Animadores do canto e membros dos corais de música sacra. Pastoral 
da música.

34ª semana do Tempo Comum – 2ª semana do Saltério 
Liturgia: 2Mc 7,1.20-31; Sl 16(17); Lc 19,11-2822 NOVEMBRO

quarta-feira

Santo: Clemente I, papa, mártir (século I). Depois de Pedro, Lino e Cleto, Cle-
mente foi o quarto a governar a Igreja, em Roma, em fins do século I. Suas cartas 
são ainda hoje uma fonte importante para conhecer a Igreja em seus inícios. 

Espiritualidade: Tenho que me censurar de não ter feito bastante trabalhar os 
Irmãos; cuidem bem desse ponto, tenham-nos constantemente ocupados, porque 
não há vício que faça maior mal aos religiosos do que a preguiça. (Vie, p. 435)

Há 200 anos...:  É impossível, meu caro Irmão, que nossas maneiras de proce-
der agradem a todo mundo! (Carta 49)

34ª semana do Tempo Comum
Liturgia: 1Mc 2,15-29; Sl 49(50); Lc 19,41-4423 NOVEMBRO

quinta-feira
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Lembrete: Dia Nacional de Ação de Graças. Aniversário do Ir. Joseph Mc Kee, 
Vigário-Geral, nascido em Glasgow, Escócia, em 1950.

Intenção: Ir. Joseph Mc Kee, Vigário-Geral, sua missão na animação do Institu-
to. Ação de Graças pelo bem realizado ao longo deste ano. A Anec. 

Santo: André Dung-Lac e companheiros, mártires, Vietnã (século XVI), 
memória. Com o padre André Dung-Lac havia missionários espanhóis, 
franceses e vietnamitas. Desses, 8 eram bispos, 50 sacerdotes e 59 leigos, na 
maioria pais e mães de família, catequistas, seminaristas e militares, martirizados 
sob a acusação de introduzirem no país uma religião estranha. 

Espiritualidade: O momento já está marcado, você não sabe qual é, nem eu 
tampouco, e pouco importa que saibamos (em relação a morte). Preparemo-lo por 
uma vida toda para Deus e conforme Deus quer. Que nossas enfermidades, 
nossos sofrimentos sejam para nós outras tantas ocasiões de nos tornarmos 
mais agradáveis a Deus! (Carta 180)

Aniversário: 1945 – Fundação, no Rio de Janeiro, da Associação de Educação 
Católica (AEC), extinta em 2008 com a criação da Associação Nacional de Edu-
cação Católica (Anec). 

Há 200 anos...:  Você me diz que se o seu substituto não chegar, você virá bus-
cá-lo. É muito fácil dizer, mas não temos ninguém disponível neste momento na 
casa mãe. Se você vier, terá que voltar como veio. (Carta 49)

Intenção: Aprendamos de Jesus, a mansidão e a misericórdia.

34ª semana do Tempo Comum
Liturgia: 1Mc 4,36-37.52-59; Cant: 1Cr 
29,10.11d-12a.12bcd; Lc 19,45-4824 NOVEMBRO

sexta-feira
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Santo: Catarina de Alexandria, leiga, mártir, Alexandria (†307). De acordo 
com antigo relato, era jovem de grande beleza. Censurou o imperador Maximi-
no pela injusta perseguição aos cristãos e recusou-lhe um pedido de casamento. 
Foi torturada e decapitada.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Marçal de Sousa (1983). Tu-
pã’i, mártir da luta pela terra, que falara com João Paulo II em Manaus, em 1980, 
assassinado na Amazônia.

Espiritualidade: A água que não se movimenta estagna, o ferro que nunca é co-
locado na obra se enferruja, a terra deixada sem cultura se carrega de más ervas, 
de pestes e de espinhos, a casa que não é habitada se deteriora, assim acontece 
com a ociosidade. (Vie, p. 429)

Há 200 anos...: Você é certo demais imaginando que não deve nada. Paciência, 
meu caro amigo, paciência! Dentro de poucos dias irei visitá-lo e, com a graça de 
Deus, procurarei remediar a tudo, do melhor modo possível. (Carta 49)

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. Preser-
vação da dignidade e direitos dos Povos Indígenas. Pessoas da Pastoral Indigenista.

33ª semana do Tempo Comum
Nossa Senhora no Sábado
Liturgia: 1Mc 6,1-13; Sl 9a(9); Lc 20,27-4025 NOVEMBRO

sábado



319

Essa celebração fecha o Ano Litúrgico, em que meditamos os mistérios da vida, 
da pregação e da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Lembramos, em contraste 
com os governos deste mundo, um rei que se mostra como servidor. No evan-
gelho de João, Jesus diz qual é seu reino: "Meu Reino não é deste mundo. Se meu 
Reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que não fosse 
entregue aos judeus. Mas meu Reino não é daqui"  (Jo 18,36).

Santo: Bem-aventurado Tiago Alberione, sacerdote, Itália (1884-1971). De-
pois de uma experiência mística, decidiu anunciar o evangelho utilizando-se 
dos meios de comunicação social. Para isso, fundou a Família Paulina, com 
dez instituições. Afirmava que o púlpito dos paulinos eram os microfones, as 
câmeras e as livrarias.

Espiritualidade: Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus. (Anais, p. 114)

Há 200 anos...:  Enquanto espera minha visita, ponha-se nos braços de Maria, 
Ela o ajudará poderosamente a carregar sua cruz.  (Carta 49)

Lembrete: Aniversário do Ir. Seán D. Sammon, 12º Superior-Geral, no período 
de 2001 a 2009, nascido em Nova Iorque, Estados Unidos da América, em 1947. 

Intenção: Ir. Seán Sammon. Por nossa Igreja diocesana e seu Pastor. 

34º DOMINGO DO TEMPO COMUM
FESTA DE CRISTO REI
Liturgia: Ez 34,11-12.15-17; Sl 22(23); Mt 25,31-4626 NOVEMBRO

domingo
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segunda-feira

Santo: Virgílio, bispo, Irlanda (†784). Emigrou como missionário no continen-
te europeu e veio a tornar-se bispo de Salzburgo, Áustria. Destacou-se como 
uma das pessoas mais letradas de seu tempo. Por sua preocupação missionária 
com o Leste europeu, é chamado de apóstolo da Eslovênia.

Espiritualidade: A todos vocês, desejo que tenham, já não digo muitas rique-
zas, mas uma boa consciência, um amor confiante em Deus. Que Jesus e Maria 
sejam o único bem de vocês. Rezem por mim e para o bom resultado de minhas 
andanças. (Carta 180)

Há 200 anos...: Diga ao caro Irmão Liguori que eu trago a todos carinhosa-
mente no coração, que eu amo todos vocês, meu caro Dominique, porque sei 
as dificuldades que você passa, as lutas que têm que suportar, o carinho que me 
têm demonstrado, cada vez que nos encontramos. (Carta 49)

Lembrete: Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa.

Intenção: Devotos de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Obras Maristas 
que tem o nome de Nossa Senhora das Graças. 

34ª semana do Tempo Comum
Liturgia: Dn 1,1-6.8-20; Cânt: Dn 3,52.53.54-55; Lc 
21,1-427 NOVEMBRO
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Santo: Catarina Labouré, leiga, França (1806-1876). Grande devota de Nossa 
Senhora, somente na morte foi reconhecida como vidente das revelações da Me-
dalha Milagrosa. Cultivou alto grau de união com Deus pela oração e pelo espírito 
de fé. Fundou a associação das Filhas de Maria.

Espiritualidade: É com razão que podemos dizer que nossa felicidade está em 
nossas mãos, pois que, considerando bem as coisas, não existe nada que não con-
tribua para nos granjear esta felicidade: os bens, a saúde, a pobreza, as doenças, os 
pesares. (Carta 180)

Há 200 anos...: Meu caro amigo, desejo ardentemente que Jesus e Maria aben-
çoem suas boas disposições. Sua franqueza não deixará de ser abençoada, e você 
arrebatará o prêmio da vitória. (Carta 158)

Intenção: Colaboradores que se dedicam à Pastoral da Saúde e o cuidado dos 
nossos doentes e idosos. Devotos da Medalha Milagrosa.

34ª semana do Tempo Comum
Liturgia: Dn 2,31-45; Cânt: Dn 3,56.58-61; Lc 21,5-1128 NOVEMBRO

terça-feira
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quarta-feira

Santo: Saturnino, bispo, mártir, França (†300). Santo bastante popular na 
França e na Espanha. Recusou-se a sacrificar um touro sobre o altar de Júpiter 
e, por isso, foi amarrado ao pescoço do animal que fugiu enraivecido, arrastan-
do o bispo.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Ernesto Barra (1978). “Neto”, 
padre, operário, mártir das CEBs salvadorenhas.

Lembrete: Primeiro dia da novena preparatória à festa da Imaculada Conceição.

Espiritualidade: Conto muito com as orações das pessoas de bem; elas nos se-
rão mais úteis do que todas as proteções possíveis. Apesar disto, não menospre-
zo as últimas, pois é da vontade de Deus que empreguemos os meios humanos. 
Bendito seja Deus! (Carta 181)

Há 200 anos...:  Estamos fazendo os preparativos para Paris. Recomendem 
muito nossa questão a Deus para acontecer só o que Deus quer e nada de erra-
do: a santa vontade dele é tudo. Em vão imaginaríamos outra coisa, em vão nos 
agitaríamos, é só a vontade de Deus. (Carta 159)

Intenção: As Comunidades Eclesiais de Base. Igrejas particulares que sofrem 
perseguição e ameaças. 

34ª semana do Tempo Comum
Liturgia: Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28;  
Cânt: Dn, 62–67; Lc 21,12-1929 NOVEMBRO
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Santo: André, apóstolo, Palestina (século I). Nascido em Betsaida, foi primeira-
mente discípulo de João Batista. Depois, seguiu a Cristo e levou, à presença deste, 
seu irmão Pedro. Com Filipe, apresentou a Cristo os pagãos e indicou o rapaz 
que levava pães e peixes (Jo 6,5-7). Narra-se que, depois de Pentecostes, pregou o 
Evangelho em muitas regiões e foi crucificado na Acaia. 

Espiritualidade: Tratai de fazer bem vossa meditação, é um grande ponto na 
vida de um religioso. Posso-vos dizer que respondo por vossa salvação se fordes 
exatos em fazer vossa meditação. (Carta 102)

Aniversário: 1857 – Fundação das Irmãs Maristas Missionárias, na Oceania. 
1871 – Quatro Irmãos embarcam em Londres para Sydney, Austrália. 1941 – 
Dois Irmãos da Síria vão a Madagáscar, África, fundar a primeira escola Maris-
ta, em Betafo. 

Lembrete: Segundo dia da novena preparatória à festa da Imaculada Conceição. 
Dia de Ação de Graças.

Há 200 anos...:  Deixo-os todos nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, lu-
gares bons aqueles! Lá a gente se acha tão bem! Adeus! (Carta 49)

Intenção: Irmãs Missionárias Maristas. Presença Marista na Austrália e Madagás-
car. Anúncio do Evangelho como Santo André. Ação de graças pelo mês que hoje 
se encerra.

Festa de Santo André, apóstolo
Ofício do comum dos Apóstolos e próprio
Liturgia: Rm 10,9-18; Sl 18(19); Mt 4,18-2230 NOVEMBRO

quinta-feira
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O “Duvido muito que um 
desafio tão importante, 
em nível coletivo, como o 
de ‘ir depressa, com Maria, 
para uma nova terra’, 
possa ser respondido 
sem que se dê, ao mesmo 
tempo, um deslocamento, 
um itinerário interior, em 
cada um de nós. 
(Ir. Emili Turú, na apresentação da Carta do XXI  
Capítulo Geral, 2009)
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21º Capítulo Geral:  Roma:  2009
Reunidos em Roma em setembro e outubro de 2009, os Capitulares, em número 
de 83, realizaram os trabalhos em 33 dias. O único documento deste Capítulo 
intitula-se: “Carta do XXI Capítulo Geral” que lança, aos Maristas, três grandes 
urgências: Uma vida consagrada nova, arraigada firmemente no Evangelho; uma 
nova relação entre Irmãos e Leigos baseada na comunhão; uma presença forte-
mente significativa entre as crianças e jovens pobres. Nas eleições realizadas, o Ir. 
Emili Turú foi eleito o 13º Superior-Geral. Destaques desse generalato: as “Jor-
nada Mundial da Juventude Marista”; as comunidades interculturais e internacio-
nais de Irmãos e Leigos(as); a renovação da casa de L’Hermitage e de La Valla; 
os novos modelos de animação, gestão e governo; o bicentenário do Instituto 
(2017), com o tríduo: anos Montagne, Fourvière e La Valla.
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sexta-feira

Santo: Bem-aventurado Carlos de Foucauld, sacerdote, França (1858-1916). 
Retirou-se para Tamanrasset, no centro do Saara, a fim de compartilhar em tudo 
a vida dos tuaregueses. Dez congregações religiosas e oito associações de vida 
espiritual surgiram de seu carisma. Bem-aventurada Maria Clementina Anua-
rite Nengapeta, leiga, mártir, Congo (1939-1964). Religiosa da Sagrada Família, 
foi martirizada por se recusar a satisfazer os caprichos do coronel Olombe. 
Tornou-se a primeira mulher “banto” a ser elevada aos altares da Igreja católica. 

Espiritualidade: Apesar de tudo isto, meu caro Irmão, estou perfeitamente 
persuadido de que as coisas só acontecerão na medida em que Deus quiser, nem 
mais nem menos. Mas não deixo de lado nada que possa favorecer nosso obje-
tivo. Sei que Deus quer que nos sirvamos dos homens em tais circunstâncias. 
Portanto, você está vendo que eu preciso é de orações. (Carta 183)

Aniversário: 1920 – Transladação dos despojos mortais de Marcelino Cham-
pagnat, da casa do Irmão Francisco (Maisonettes) para a Capela de Notre 
Dame de L’Hermitage. Estavam ocultos desde a expulsão dos Irmãos da Fran-
ça, em 1903. 

Há 200 anos...:  Demorei até hoje para escrever a vocês, a fim de poder dar-lhes 
notícias dos outros estabelecimentos que visitei na semana passada. Todos vão 
bem de saúde e ficaram muito satisfeitos em saber notícias suas. (Carta 01)

Lembrete: Primeira sexta-feira do mês. Dia mundial de solidariedade para com 
as vítimas da Aids. Terceiro dia da novena preparatória à festa da Imaculada 
Conceição.

Intenção: Coração de Jesus, inspirai-nos a mansidão e a humildade de coração. 
Pessoas afetadas pelo vírus do HIV e doenças incuráveis. As bênçãos do Meni-
no Deus para as atividades do mês de sua natividade. 

34ª semana do Tempo Comum
1ª sexta-feira do mês
Liturgia: Dn 7,2-14; Cânt: 75-81; Lc 21,29-3301 DEZEMBRO
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Santo: Viviana, leiga, mártir, Roma (século II). Martirizada durante a última 
perseguição de Juliano, o Apóstata. Sobre a sepultura da mártir, o papa Simplí-
cio mandou construir uma basílica. O escultor Bernini a representou com os 
instrumentos do martírio – a coluna, os açoites e a coroa do martírio – e um 
sorriso no rosto.

Espiritualidade:  Tenhamos firme esperança e rezemos sem esmorecer. Quanta 
coisa se pode obter com a oração fervorosa e perseverante! Digamos a Maria que 
se trata muito mais de coisa sua que da nossa. (Carta 181)

Aniversário: 1915 – Os Irmãos se estabelecem em Larache, Marrocos, África. 
Permanecem aí até 1957.

Há 200 anos...:  Peço, por favor, senhor Bispo, examine bem minhas pondera-
ções. Submeto-as totalmente à decisão de V. Ex.ª. A Sociedade de Maria lhe deve 
demais. (Carta 02)

Lembrete: Primeiro sábado do mês. Amanhã começa o novo Ano Litúrgico, com 
o primeiro domingo do Advento. Quarto dia da novena preparatória à festa da 
Imaculada Conceição.

Intenção: Maria, mulher mística, inspirai-nos a intimidade com Deus.

34ª semana do Tempo Comum
Nossa Senhora no Sábado
Liturgia: Dn 7,15-27; Cânt: Dn, 82-87; Lc 21,34-3602 DEZEMBRO

sábado
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domingo

Santo: Francisco Xavier, sacerdote jesuíta, Espanha (1506-1552), memória. Em 
Paris, foi companheiro de Santo Inácio. Em 1541 partiu para o Oriente e traba-
lhou na evangelização da Índia e do Japão. Seu desejo era evangelizar também na 
China, mas morreu na orla do mar. Padroeiro das missões Ad Gentes.

Espiritualidade: Peço ao bom Deus e desejo de toda a afeição de minha alma que 
persevereis fielmente no santo exercício da presença de Deus, a alma da oração e de 
todas as virtudes. (Testamento Espiritual de Marcelino Champagnat)

Aniversário: 1956 – O Irmão Pedro Lacunza embarca em Barcelona com ou-
tros Irmãos para fundar a obra Marista em Roboré, Bolívia.

Há 200 anos...: Por ocasião da fundação de um estabelecimento, exigimos de 
uma só vez, para a casa mãe, a quantia de 400 francos para cada Irmão dos que 
vão ser mandados. Nunca estivemos tão impossibilitados de abrir mão desta 
dotação. (Carta 306)

Lembrete: Aniversário do Ir. Antonio Carlos Machado Ramalho de Azevedo, 
Conselheiro-Geral, nascido em Maceió, Alagoas, Brasil, em 1946. Quinto dia 
da novena preparatória à festa da Imaculada Conceição.

Intenção: Vivência do Advento como preparação ao Natal do Senhor. Ação 
de graças pelo dom da vida do Ir. Ramalho. As Obras Maristas na Bolívia. A 
Missão Ad Gentes. Voluntariado Internacional.

1º DOMINGO DO ADVENTO
1ª semana do Saltério
Liturgia: Is 63,16b-17; Sl 79(80); Cor 1,3-9; Mc 13,33-3703 DEZEMBRO
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Santo: João Calábria, sacerdote, Itália (1873-1954). Seu carisma nasce da con-
fiança ilimitada na Divina Providência: “Deus é Pai e cuida de nós”. Destinou 
sua vida ao cuidado de crianças órfãs e abandonadas e ao cultivo das vocações 
sacerdotais na Igreja. Foi declarado santo no mesmo dia de São Marcelino 
Champagnat. João Damasceno, sacerdote, doutor da Igreja, Síria (676-753). 
Nasceu em Damasco, de família Cristã. Ordenado sacerdote  pelo bispo de 
Jerusalém, dedicou-se  a recolher em seus escritos o pensamento dos Padres da 
Igreja. Reagiu contra as pretensões dos “iconoclastas”, que queriam destruir  as 
imagens sagradas.

Espiritualidade: Cumpra juntamente com seus colaboradores, que me são todos 
muito caros, cumpra, cumpra por amor de Jesus Cristo, todos os seus deveres. 
Reze e faça seus alunos rezar; você bem sabe quanto Jesus gosta de ser importuna-
do por estas almas inocentes. (Carta 183)

Aniversário: 1889 – Abertura da primeira escola Marista em Popayán, Colômbia, 
América do Sul. 

Há 200 anos...: Se os Irmãos não se prestam muito ao desempenho de funções 
eclesiásticas, é que o senhor Bispo me proibiu expressamente de autorizá-los a 
tanto. (Carta 307)

Lembrete: Missa pelos falecidos: Irmãos, pais dos Irmãos, afiliados, antigos alu-
nos, colaboradores e benfeitores (cf. C 55.5). Primeiro dia do Tríduo pelas Voca-
ções: nossos pré-postulantes e postulantes. Sexto dia da novena preparatória à 
festa da Imaculada Conceição.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Nossa preparação para 
acolher o Menino Jesus neste Natal. Louvor pela semana que passou e pedido de 
bênção para a nova semana que começa.  

1ª semana do Advento
Liturgia: Is 2,1-5; Sl 121(122); Mt 8,5-1104 DEZEMBRO

segunda-feira
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terça-feira

quarta-feira

Santo: Sabas, monge, Palestina (439-532). Fixou seu eremitério em uma gruta 
no vale do Cedrom, em Jerusalém. Para entrar e sair, precisava de uma escada 
feita com laços. Outros monges fizeram o mesmo, formando uma comunidade 
no local. Fundou outros mosteiros e foi um dos mais influentes do anacoretis-
mo do Oriente.

Espiritualidade: Durante muito tempo, meu caro amigo, você contou com a aju-
da dos homens; conte agora com o socorro de Jesus e de Maria! (Carta 232)

Há 200 anos...:  Por outra, nós nos demos conta tão bem do perigo e do abuso 
resultantes para nossos Irmãos, do desempenho de funções tão estranhas à sua 
vocação, que não mais as permitimos em parte alguma. (Carta 307)

Lembrete: Segundo dia do Tríduo pelas Vocações: nossos noviços. Sétimo dia da 
novena preparatória à festa da Imaculada Conceição.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. 

Santo: Nicolau, bispo, Turquia (†350). Tinha a fama de fazer muitos milagres. 
Seu culto difundiu-se na Europa, quando suas relíquias foram trazidas para 
Bari, Itália, onde foi construída uma basílica. No norte europeu é identificado 
como Papai Noel.

Espiritualidade: Não tive maior dificuldade em estar na presença de Deus nas 
ruas de Paris do que nos bosques de L’Hermitage. (Anais, p. 111)

1ª semana do Advento
Liturgia: Is 11,1-10; Sl 71(72); Lc 10,21-24

1ª semana do Advento
Liturgia: Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37

05

06

DEZEMBRO

DEZEMBRO
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Há 200 anos...:  Em Boulieu, as coisas vão de vento em popa. Já são mais de cem 
alunos. Estão pedindo com insistência um terceiro Irmão. Ainda não sei quem 
vou mandar para lá. O pároco se diz muito satisfeito. (Carta 01)

Lembrete: Terceiro dia do Tríduo pelas Vocações: nossos Escolásticos e Jovens 
Irmãos. Oitavo dia da novena preparatória à festa da Imaculada Conceição.

Intenção: Vocações de Irmãos, Leigas e Leigos Maristas. Nossa preparação à 
solenidade da Imaculada Conceição.

Santo: Ambrósio, bispo, doutor da Igreja, Itália (339-397), memória. Eleito bispo 
de Milão, foi pai dos pobres e benfeitor dos oprimidos, defendendo-os diante das 
forças políticas. Chegou a vender vasos sagrados para libertar escravos. É um dos 
quatro grandes doutores do Ocidente.  

Espiritualidade: É uma doença muito triste esta de a gente só se achar bem onde 
a gente não está. É igualmente um engano grosseiro ficar almejando um ofício 
diferente daquele que nos foi confiado. (Carta 234)

Há 200 anos...:  Peçamos a Deus que nos faça conhecer sua santa vontade e 
declaremo-nos sempre servos inúteis. (Carta 01)

Lembrete: Com a comunidade paroquial preparemos a festa da Imaculada. Nono 
dia da novena preparatória à festa da Imaculada Conceição.

Intenção: Nossa preparação à solenidade da Imaculada Conceição. 

1ª semana do Advento
Liturgia: Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-2707 DEZEMBRO

quinta-feira
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sexta-feira

A solenidade da Imaculada Conceição, celebrada em 8 de dezembro de 1854, 
quando o Pio IX proclamava, pela Carta Apostólica Ineffabilis Deus, o dogma da 
Imaculada Conceição de Maria, ou seja, afirmava que Maria, Mãe de Jesus, “foi 
isenta do pecado original, desde o primeiro momento de sua existência, no ventre 
de sua Mãe”. A festa, porém, já era celebrada desde o século VIII e defendida por 
Padres da Igreja, como Irineu de Lyon e Ambrósio.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Alice Dumont, Argentina 
(1977). Primeira religiosa a morar em uma favela de Buenos Aires, sequestrada foi 
martirizada pela polícia por causa da sua solidariedade para com as famílias dos 
desaparecidos políticos.

Espiritualidade: Maria, sim só Maria é nossa prosperidade; sem Maria não somos 
nada e com Maria temos tudo, porque Maria está sempre com seu adorável Filho 
ou no colo ou no coração. (Carta 194)

Aniversário: 1824 – Ereção Canônica do primeiro Noviciado das Irmãs Maris-
tas. 1950 – Sete Irmãos de Hong Kong fundam uma obra Marista em Sumatra, 
Indonésia. 1984 – Fundação Marista no Quênia, África. 2003 – Constituição da 
Província Marista do Brasil Centro-Norte. 2015  – Criação da Província Marista 
Brasil Sul-Amazônia.

Há 200 anos...:  Quanto a La Valla, acho que teremos muitos alunos e também 
muitos pobres. Graças a Deus! Faremos o possível para alimentá-los. (Carta 01)

Lembrete: Aniversário do Ir. Josep Maria Soteras Pons, Conselheiro-Geral, nasci-
do em Igualada, Barcelona, Espanha, em 1958. 

Intenção: Louvor à Imaculada Conceição. Intenções do Ir. Josep Maria Soteras 
Pons. Membros e Obras da Província Marista Brasil Centro-Norte.

Solenidade de Imaculada Conceição de Nossa Senhora
Ofício solene próprio 
Liturgia: Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 
1,26-38

08 DEZEMBRO
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Santo: Leocádia de Toledo, leiga, mártir, Espanha (século IV). Durante as per-
seguições de Diocleciano, a jovem foi levada ao tribunal do governador. Doce, 
forte e enamorada do Senhor, resiste às propostas para renegar sua fé. Foi colo-
cada no cárcere e aí morreu, devido às condições desumanas. 

Espiritualidade: Aquele que quer ser forte e não fracassar nos grandes combates, 
deve ser fiel em se mortificar e a se vencer nas pequenas coisas. (Anais, p. 304)

Aniversário: 1879 – Falecimento do Ir. Luís Maria Alexis Labrosse, em Saint-
-Genis-Laval, França, aos 70 anos de idade, 2º Superior-Geral, no período de 
1860 a 1879.

Há 200 anos...:  Tenho pena de ver os Irmãos carregados de um tão grande nú-
mero de alunos, em compartimentos tão exíguos. A saúde deles está em jogo; 
não poderão aguentar por muito tempo neste ambiente. Peço-lhe, por favor, 
não os sobrecarreguem deste modo. (Carta 163)

Intenção: Superior-Geral, Conselho Geral, Provinciais e Conselheiros Provinciais.

1ª semana do Advento
Liturgia: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-1909 DEZEMBRO

sábado

Santo: Melquíades, papa, África (312). Trabalhou  para  recuperar os bens  da 
Igreja, que  haviam sido confiscados pela perseguição do Estado Romano. Santo 
Agostinho o chamou de “filho da paz e pai dos cristãos”.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Leonie Duquet (1977). Re-
ligiosa missionária francesa, trabalhou na Argentina com os mais necessitados 
na defesa de seus direitos. Foi sequestrada pela polícia em sua casa. Sabe-se que 
morreu torturada e seu corpo “desapareceu”.

2º DOMINGO DO ADVENTO 
2ª semana do Saltério
Liturgia: Is 40,1-5.9-11; Sl 84(85); Mc 1,1-810 DEZEMBRO

domingo
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Espiritualidade: A presença de Deus nos inspira grande zelo para trabalhar por 
nossa perfeição e para a salvação das almas. (Anais, p. 11)

Há 200 anos...: Fiquei muito surpreso, direi até zangado, por ter o Irmão Diretor 
resolvido abrir mais esta sala de aula, sem nos consultar, sobretudo sabendo quan-
to lhe custou para se restabelecer da doença que contraiu num estabelecimento 
onde matriculara um número excessivo de alunos. (Carta 163)

Lembrete: Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. 

Intenção:  Garantia dos Direitos Humanos para todos.

segunda-feira

Santo: Dâmaso I, papa, Portugal/Itália (305-384). Durante seu pontificado hou-
ve uma explosão de ritos, orações, pregações, com novas instituições litúrgicas e 
catequéticas que ajudaram a alimentar a vida cristã. Encarregou seu secretário, 
São Jerônimo, da nova tradução da Bíblia em latim, conhecida como Vulgata. Era 
irmão de Santa Irene.   

Espiritualidade: Caminhai, todos os dias de vossa vida, na santa presença de 
Deus. Que sua santa vontade seja a primeira força-motriz de todas vossas ações. 
(Carta 244)

Aniversário: 1974 – Pe. José Maria da Silva, SM, Superior Distrital dos Padres Ma-
ristas (2012-2018), no Brasil.

Há 200 anos...: Apresentam-se igualmente muitos noviços... Há três que têm a 
idade da razão, pois já passam dos trinta. Um deles é homem de negócios, outro é 
sapateiro e o terceiro... esse não é nada. Mas, é com nada que Deus realiza grandes 
coisas. (Carta 01)

Intenção: Vivência do Advento em preparação do Santo Natal. 

2ª semana do Advento 
Ofício dominical do Advento
Liturgia: Is 35,1-10;  Sl 84(85); Lc 5,17-2611 DEZEMBRO
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Em 1523, no México, a Virgem apareceu a Juan Diego, um piedoso indígena 
asteca. Como sinal, sua imagem ficou estampada na roupa de Juan Diego. A 
aparição de Nossa Senhora tem um significado especial: a Virgem Maria está 
do lado dos humildes e dos marginalizados e tem nas roupas alguns símbolos 
típicos da cultura indígena.

Santo: Juan Diego, indígena, México (1474-1548). Primeiro santo americano 
de origem indígena. A ele é atribuído o milagre de ter salvado a vida de um ra-
paz de 19 anos, em 1990, que teve a cabeça fraturada. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Prudencio Mendoza, “Ten-
cho” (1983). Seminarista, mártir, Huehuetenango, Guatemala.

Espiritualidade: Venham todos se reunir e reaquecer no santuário que pre-
senciou vocês se tornarem os filhos da mais carinhosa das Mães. Com a mais 
gratificante alegria iremos ver vocês renovarem num só espírito e atestarem so-
lenemente a Maria que querem todos viver e morrer amparados por Ela, depois 
de terem fielmente cumprido a palavra que lhe deram publicamente. Meus ca-
ríssimos Irmãos, é na união de Jesus e Maria que meu coração, deliciosamente 
reclinado, vem dizer-lhes quanto lhes quero bem. (Carta 210)

Há 200 anos...: Através de uma carta do Padre Servant, tivemos a alegria de 
receber notícias de nossos queridos missionários da Polinésia. Diz ele coisas 
que muito interessam nossa Sociedade. (Carta 164)

Intenção: Proteção de Nossa Senhora de Guadalupe sobre o Continente Ame-
ricano e povo Mexicano.

Festa da Nossa Senhora de Guadalupe  
Padroeira da América Latina
Ofício festivo próprio 
Liturgia: Gl 4,4-7; Sl 95(96); Lc 1,39-4712 DEZEMBRO

terça-feira
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quarta-feira

Santo: Luzia, leiga, mártir, Itália (século IV), memória. Jovem nascida em família 
rica, doou seus bens para seguir o caminho de Cristo. Seu noivo a denunciou e ela 
foi decapitada. Em Siracusa, descobertas arqueológicas confirmaram a existência 
do seu culto desde o início do século V: são inscrições junto a seu túmulo, nas ca-
tacumbas da cidade. 

Espiritualidade: Um bom meio de adquirir as virtudes religiosas, você sabe, meu 
caro amigo, é a prática da santa presença de Deus recomendada por todos os mes-
tres da vida espiritual. (Carta 247)

Há 200 anos...:  Estamos tomando nota cuidadosamente do pedido que o senhor 
nos faz para Saint-Privat. O senhor encontrou o meio de conseguir Irmãos: é o de 
nos mandar vocacionados. (Carta 308)

Intenção: Educandos que concluem o ano letivo neste mês. Educadoras da Edu-
cação Infantil. Jovens ameaçados por sua opção pelos valores evangélicos.

2ª semana do Advento
Liturgia: Is 40,25-31; Sl 102(103); Mt 11,28-3013 DEZEMBRO

quinta-feira

Santo: João da Cruz, sacerdote, doutor da Igreja, Espanha (1542-1591), me-
mória. Compartilhou com Santa Teresa o projeto da reforma carmelitana. So-
freu dolorosas incompreensões, percorrendo seu caminho de cruz no qual teve 
altas iluminações místicas. Autor de obras-primas da literatura e da espirituali-
dade cristã. 

Espiritualidade: Pode estar certo, senhor Padre Superior, que em minhas 
propostas não quero deixar-me guiar pelos cálculos que fazem os homens do 
mundo; quero atribuir às coisas o justo valor que têm. Omnia ad majorem D(ei) 
G(loriam), amen. (Carta 213)

2ª semana do Advento
Liturgia: Is 41,13-20; Sl 144(145); Mt 11,11-1514 DEZEMBRO
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Há 200 anos...: Os pedidos que nos chegam de toda parte nos mostram que o 
campo é vasto e a messe abundante, mas os operários, muito poucos. (Carta 229)

Intenção: A vivência da mística em nossa vida cotidiana. As congregações 
contemplativas.

Santo: Maria Crucificada de Rosa, religiosa, Itália (1813-1855). Entregou-se de 
corpo e alma aos cuidados das vítimas da peste que assolou sua cidade. Preocupada 
com o problema social, fundou a Congregação das Servas da Caridade.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Daniel Bomsbara (1975). 
Membro da Juventude Universitária Católica (JUC), mártir dos universitários 
comprometidos com os pobres na Argentina.

Espiritualidade: Como nos anos anteriores, nossas férias começam no dia 28 de 
setembro. Queiram dirigir-se à Casa Mãe logo que puderem, a fim de que todos 
estejam presentes para o retiro anual que começa nos primeiros dias de outubro, 
como vocês já sabem. Gosto muito de lhes anunciar um final, digo melhor, uma 
folguinha em suas cansativas lides escolares. (Carta 210)

Aniversário: 1949 – Viagem dos primeiros Irmãos da Inglaterra e da Irlanda para 
o Sul da Nigéria, África.

Há 200 anos...:  Senhor Pároco, o senhor é muito inteligente e bastante generoso 
para, diante de uma situação dessas, estar criando dificuldades a respeito de men-
salidades que ninguém nos contesta em lugar nenhum e que são coisinha pouca 
que não representa mais do que um suplemento ao reduzidíssimo pagamento que 
exigimos. (Carta 309)

Lembrete: Missa pelos Irmãos, formandos, familiares, benfeitores, afiliados e 
amigos em vida.

Intenção: Presença Marista na Nigéria. A Família Marista.

2ª semana do Advento
Liturgia: Is 48,17-19; Sl 1,1-6; Mt 11,16-1915 DEZEMBRO

sexta-feira



338

sábado

Santo: Adelaide, leiga, França (932-999). Viúva de Oto III, tornou-se Imperatriz 
num momento de grandes turbulências. Mulher de elevados dons intelectuais, 
ajudou com generosidade muitas igrejas e mosteiros e colaborou ativamente com 
o movimento de reforma eclesiástica do mosteiro de Cluny. 

Espiritualidade: Por minha parte, nunca subo ao santo altar, sem lembrar-me 
de nossa querida missão e dos que para ela são enviados. Continue mostrando-se 
o pai dos que lhe enviamos, do mesmo modo como procedeu com os primeiros. 
(Carta 194)

Lembrete: Início da Novena de Natal.

Aniversário: 1845 – Falecimento do Monsenhor Epalle, na Ilha de São Cristóvão, 
Oceania.

Há 200 anos...: Tenha a bondade, senhor Pároco, de nos julgar totalmente em-
penhados, desde que isto nos seja possível, em ir ao encontro de suas insistentes 
solicitações.  (Carta 229)

Intenção: Missionários Ad Gentes. Nosso crescimento em Santidade. Nossa prepa-
ração ao Natal. Pessoas engajadas em projetos de solidariedade pelo mundo.

2ª semana do Advento
Liturgia: Eclo 48,1-4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-1316 DEZEMBRO

domingo

Santo: Lázaro, discípulo do Senhor, Palestina (século I). Irmão de Marta e Maria 
e amigo de Jesus. Vendo Jesus chorar a sua morte, os judeus exclamaram: “Vede 
quanto o amava”. Seu reavivamento é símbolo e profecia da ressurreição de Cristo.

Espiritualidade: Neste momento posso dirigir a vocês as palavras do nosso 
divino Salvador, quando disse a seus discípulos: "Venham descansar um pouco 

3º DOMINGO DO ADVENTO
3ª semana do Saltério
Liturgia: Is 61,1-2a.10-11; Ts 5,16-24; Jo 1,6-8.19-2817 DEZEMBRO
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em um lugar solitário". Venham repousar e refazer as forças num lugar de paz, 
de silêncio e de recolhimento, venham com as mesmas disposições que tinham 
os apóstolos no Cenáculo e, como a multidão dos primeiros cristãos eram um só 
coração e uma só alma, esforçar-nos-emos por reproduzir em nossa conduta as 
virtudes de que nos deram tão belos exemplos. (Carta 62)

Há 200 anos...: Farei sempre o possível para cumprir a vontade de meus supe-
riores, a quem muito amo e estimo e que jamais esquecerei. (Carta 11)

Lembrete: Aniversário do Papa Francisco, 1936, Buenos Aires, Argentina. Pre-
paração próxima do Natal, de 17 a 24 de dezembro. Missa pelos Irmãos, forman-
dos, familiares, benfeitores, afiliados e amigos em vida. Novena de Natal.

Intenção: Irmãos, Leigas e Leigos em retiro. Nossa preparação ao Natal. 

Santo: Rufo e Zózimo, mártires, Roma (século II). São Policarpo escreveu à co-
munidade de Filipo: "Exorto todos a obedecer e exercitar sua paciência, que vi-
ram com seus próprios olhos, não só nos Bem-aventurados Inácio, Rufo e Zó-
zimo, mas também entre outros cidadãos, o próprio Paulo e outros apóstolos". 
Segundo a tradição, foram os fundadores da Igreja entre os judeus e os gregos.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Manuel Campo Ruiz (1992). 
Marianista, vítima da corrupção da polícia do Rio de Janeiro, Brasil, assassinado 
por guardas da prisão, para roubá-lo, quando visitava um preso.

Espiritualidade: Tome todo o cuidado possível com esses objetos que você 
recebeu, devidamente encaixotados. Eu não gostaria que o Irmão Estanislau 
instalasse logo o lustre que lhe enviei. Penso que é bonito demais para nós; mas, 
deixemos este caso para depois, quando decidiremos em conjunto. (Carta 195)

3ª semana do Advento 
Ofício dominical do Advento 
Liturgia: Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-2418 DEZEMBRO

segunda-feira
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Há 200 anos...:  Enquanto os conluios, que só têm em vista o mal, se fazem 
com tanta facilidade, por que será que as reuniões que só aspiram à glória de 
Deus sempre esbarram com dificuldades insuperáveis? (Carta 11)

Lembrete: Novena de Natal.

Aniversário: 1830 – Monsenhor Cattet nomeia o Pe. Champagnat como Supe-
rior Diocesano da Sociedade de Maria. 

Intenção: Nossa preparação ao Natal. Enfermos em fase terminal.

terça-feira

Santo: Urbano V, papa (1309-1370). De nobre família da França, estudou ciên-
cias jurídicas e lecionou jurisprudência em Montpellier e Avignon. Trocou a toga 
de magistrado pelo humilde hábito beneditino e, logo depois, foi escolhido suces-
sor do Papa Inocêncio IV. Dirigiu a Igreja com sabedoria e coragem.

Espiritualidade: Estamos neste momento fazendo nosso retiro. É um retiro de 
muitos Irmãos. Recomendo-o muito às suas orações e às de seus bons Irmãos. 
(Carta 275)

Aniversário: 1886 – Chegada dos quatro primeiros Irmãos Maristas em Gerona, 
Espanha. 

Há 200 anos...: Faz quinze anos que estou comprometido com a Sociedade de 
Maria, cujo crescimento está nas mãos do senhor. Em momento algum duvidei 
que Deus queria esta obra, nestes tempos de incredulidade. (Carta 11)

Lembrete: Novena de Natal.

Intenção: Nossa preparação ao Natal. Obras Maristas da Espanha.

3ª semana do Advento
Liturgia: Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70(71); Lc 1,5-2519 DEZEMBRO
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Santo: Domingos de Silos, abade, Espanha (1000-1073). De família pobre, era 
pastor de ovelhas. Ingressou na ordem de São Bento e se tornou abade. Refor-
mou a abadia e começou uma biblioteca que se tornou famosa em toda a região. 
Sobretudo se destacou na vida de oração, na disciplina e no culto litúrgico.

Espiritualidade:  O que lhes importa grandemente é fazer de nossa parte o que 
Deus quer que nós façamos. Quero dizer, nosso possível. E deixar depois agir a 
Providência. (Carta 197)

Há 200 anos...: Pelo que respeita a minha pessoa, encarrego-me das visitas às 
escolas, do exame dos meninos que as frequentam, da correspondência, dos 
ajustes a estabelecer com os municípios, das transferências dos Irmãos, da acei-
tação dos noviços que se apresentam; numa palavra, do bom andamento em 
geral e em particular de todas as fundações. (Carta 11)

Lembrete: Novena de Natal.

Intenção: Nossa preparação ao Natal. A ordem Beneditina.

3ª semana do Advento
Liturgia: Is 7,10-14; Sl 23(24); Lc 1,26-3820 DEZEMBRO

quarta-feira

Santo: Pedro Canísio, sacerdote, doutor da Igreja, Suíça (1521-1597). Fez seus 
estudos em Colônia e ingressou na Companhia de Jesus. Trabalhou durante 
muitos anos pela pregação e, pelos escritos, na defesa e fortalecimento da fé ca-
tólica. Publicou muitas obras, entre as quais se destaca o seu Catecismo.

Espiritualidade: Não há dúvida que temos de acreditar que estamos nas mãos 
de Jesus e de Maria. Peçam a Eles, queridos Irmãos, que seja feita a santa von-

3ª semana do Advento
Liturgia: Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a; Sl 32(33); Lc 1,39-4521 DEZEMBRO

quinta-feira
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tade de Deus e procuremos querer somente aquilo que Deus quiser. Entregue-
mos em suas mãos o resultado de nosso trabalho. Ele sabe melhor do que nós o 
que estamos precisando. (Carta 195)

Aniversário: 1981 – Chegam ao Brasil os primeiros Padres Maristas e se estabe-
lecem em São Paulo.

Há 200 anos...: Espero mandar-lhes como presente de Ano Novo a Santa 
Regra já impressa. Fiquei contrariado, querido Irmão Antoine, por não ter po-
dido estar em casa quando você veio. Fique certo de que lhe tenho muito afeto. 
(Carta 74)

Lembrete: Novena de Natal.

Intenção: Nossa preparação ao Natal. Obras dos Padres Maristas no Brasil. Os 
membros da ONG FMSI. 

sexta-feira

Santo: Francisca Xavier Cabrini, religiosa, Itália (1850-1917). Fundou um insti-
tuto religioso para socorrer os milhares de imigrantes italianos nas Américas, so-
bretudo na América do Norte. Em 30 anos de atividades fundou 67 casas na Itália, 
na França, nos Estados Unidos e no Brasil. “Senhor, fazei meu coração grande 
como o mundo”, era a sua súplica.

Testemunho de vida cristã na América Latina: Francisco “Chico” Mendes, 
44 anos (1988). Líder ecologista em Xapuri, Amazonas, Brasil. Assassinado pelos 
latifundiários. Massacre em Acteal, Chiapas, México (1997). Paramilitares ma-
tam 46 indígenas zotziles pacifistas, reunidos em oração.

Espiritualidade: Diga a todos os Irmãos que sempre estou pensando neles, sem-
pre pedindo pela felicidade deles. Que rezem por mim. (Carta 196)

3ª semana do Advento
Liturgia: 1Sm 1,24-28; Cânt.: 1Sm 2; Lc 1,46-56 22 DEZEMBRO
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Há 200 anos...: De acordo com seus desejos, mando-lhe dois Irmãos: um para a 
cozinha e outro para substituir em aula de um dos seus. Como você mesmo pode-
rá ver, são duas ótimas pessoas. (Carta 74)

Lembrete: Novena de Natal.

Intenção: Nossa preparação ao Natal. Bispos, párocos, conselhos paroquiais e 
ministérios leigos das comunidades eclesiais. 

Santo: João Câncio, sacerdote, Polônia (1390-1473). Nasceu na cidade de Kenty, 
diocese de Cracóvia. Depois de ordenado, exerceu o magistério na Universidade 
de Cracóvia e foi pároco de Ilkus. Uniu piedade e caridade para com o próximo, 
tornando-se modelo para os colegas e discípulos. 

Testemunho de vida cristã na América Latina: Gabriel Maire (1989). Padre 
francês, assassinado em Vitória, Espírito Santo, por causa de sua pastoral em 
favor dos pobres.

Espiritualidade: Minha bolsa não tem fundo, é aquela da Providência; quanto 
mais se tira, mais há. (Anais, p. 11)

Há 200 anos...: O que você me informa sobre os estabelecimentos de Semur, de 
Perreux e de Charlieu me consola. Queira Deus continuar a derramar sobre eles as 
mais abundantes bênçãos. (Carta 234)

Lembrete: Novena de Natal.

Intenção: Nossa preparação ao Natal. Educadores sociais e internos das Casas de 
Menores infratores.

3ª semana do Advento
Liturgia: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25); Lc 1,57-66 23 DEZEMBRO

sábado
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domingo

Santo: Paula Isabel Cerioli, leiga e religiosa, Itália (1816-1865). Após a morte do 
esposo, o nobre e rico Caetano Busecchi e pela morte dos quatro filhos; três logo 
após o nascimento e o outro, Carlos, com dezesseis anos, começou a receber em 
seu castelo meninos e meninas abandonados. Para cuidar deles, fundou a Congre-
gação da Sagrada Família de Bérgamo.

Espiritualidade: Meus caros Irmãos, sede fiéis a vossa vocação, amai-a e perseve-
rai com coragem. Conservai-vos num grande espírito de pobreza e de desprendi-
mento. (Testamento Espiritual de Marcelino Champagnat)

Lembrete: Novena de Natal.

Aniversário: 1817 – Ingresso do Irmão Lourenço, terceiro membro do Institu-
to, em La Valla, França. 1836 – No porto de Havre, embarca o primeiro grupo 
de Missionários Maristas em direção à Oceania: o bispo Pompallier, os Padres 
Chanel, Bataillon, Bret, Servant e os Irmãos Marie-Nizier, Michel e José Xavier. 

Há 200 anos...:  É costume nosso – e tem força de Regra – que ao término do 
ano letivo, nossos Irmãos regressem à casa mãe. Só fundamos estabelecimentos 
com esta condição. (Carta 46)

Intenção: Vigília de Natal. Missões Maristas na Oceania.

4º DOMINGO DO ADVENTO
4ª semana do Saltério
Liturgia: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89), Lc 1,26-3824 DEZEMBRO

segunda-feira

Um documento de 354, chamado Cronógrafo, confirma a existência em Roma 
dessa solenidade, que correspondia à celebração pagã do solstício de inverno, cha-
mado "Natalis solis invicti", isto é, o nascimento do novo sol que, depois da noite 
mais longa do ano, retoma novo vigor. Os cristãos desde cedo entenderam que 
esse sol é Cristo, nascido na manjedoura, para trazer a todos a luz da vida plena: 
"Para que todos tenham vida". (Jo 10,10)

Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
Ofício solene próprio 
Liturgia: Is 9,1-6; Sl 95(96); Lc 2,1-1425 DEZEMBRO
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Espiritualidade: Lembrem-se de que são os filhos de Belém, os Pequenos Ir-
mãos de Maria, conservem cuidadosamente em vocês mesmos os sentimentos 
de Jesus e de Maria no estábulo de Belém e na pobre casa de Nazaré. (Vie, p. 229)

Há 200 anos...: Reze por nós, a fim de que não façamos nada contra a vontade 
de Deus. Deixo-o nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, de onde o retirei. 
(Carta 53)

Lembrete: Feriado Nacional.

Intenção: Ação de graças pela encarnação do Filho de Deus. As crianças que 
nascem hoje.

Santo: Estêvão, primeiro mártir. Chamado pela Sagrada Escritura de “homem 
cheio de fé e do Espírito Santo”, foi o primeiro que derramou seu sangue em 
testemunho da fé em Jesus Cristo. Sua morte é narrada nos Atos dos Apóstolos 
(7,1-60). Ali se encontrava também Paulo, então um dos perseguidores da Igreja. 
Essa circunstância fez com que recebesse o título de “protomártir”. 

Espiritualidade: Deus nos amou desde toda a eternidade. Ele nos escolheu e 
separou do mundo. A Santa Virgem nos plantou no seu jardim. Ela cuida para que 
nada nos falte. (Carta 10)

Há 200 anos...:  Continuamos a receber muitos noviços. No dia da Epifania 
demos o santo hábito a uns vinte, mas há mais uns quinze que ainda não o recebe-
ram. Todos parecem muito esforçados. (Carta 53)

Intenção: Fidelidade ao nosso batismo. A coragem de professar a nossa fé como 
Estêvão.

Festa de Santo Estêvão, primeiro mártir
Ofício festivo próprio 
Liturgia: At 6,8-10; 7,54-59; Sl 30(31); Mt 10,17-2226 DEZEMBRO

terça-feira
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quarta-feira

Nascido na Palestina (século I). Filho de Zebedeu e Salomé, era primo de Jesus 
e pescador do mar da Galileia. Jesus os convidou a segui-lo. João, Pedro e Tiago 
formam a tríade privilegiada que Jesus levava consigo nos momentos solenes, 
como na ressurreição da filha de Jairo, no Tabor e no Getsêmani. A ele é atribuída 
a autoria do quarto Evangelho, de três cartas e do Apocalipse.

Espiritualidade: As pessoas do mundo trabalham mais que nós e cantam muitas 
vezes todo o dia, para ganhar algum dinheiro e nós, que ganhamos o céu, nós nos 
deixaremos desanimar? (Anais, p. 109)

Aniversário: 1963 – Abertura do processo Diocesano, em Barcelona, para a cano-
nização do Irmão Laurentino e dos 45 Irmãos, vítimas da perseguição religiosa na 
Espanha (1936). 

Há 200 anos...: Maria, Mãe de todos nós vai lhe dar uma mão. Diga ao Irmão 
Moyse que me uno a seus sofrimentos e que estou muito grato pelo trabalho que 
faz. Deus lhe reserve uma boa recompensa. (Carta 53)
Intenção: Amor pelas Sagradas Escrituras. São João inspire nossas atividades 
pastorais e formativas.

Festa de São João, Apóstolo e Evangelista
Liturgia: 1Jo 1,1-4,Sl 96 1-12,Jo 20, 2-827 DEZEMBRO

quinta-feira

Santo: Santos Inocentes,  celebração cristã em homenagem aos Santos Inocentes, 
os meninos assassinados no evento bíblico que ficou conhecido como Massacre 
dos Inocentes, relatado em Mateus (2, 16-18). A festa aos Santos Inocentes aconte-
ce desde o século IV. O culto foi confirmado pelo papa Pio V, agora santo, para mar-
car o cumprimento de uma das mais antigas profecias, revelada pelo profeta Jere-
mias: a de que "Raquel choraria a morte de seus filhos" quando o Messias chegasse.

Festa Santos Inocentes Mártires
Ofício festivo próprio
Liturgia: 1Jo 1,5–2, 2; Sl 123(124); Mt 2,13-1828 DEZEMBRO
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Espiritualidade: Ah! Na morte experimenta-se um único arrependimento, aquele 
de não ter feito bastante pelo bom Deus e para ganhar o céu. (Anais, p. 301)

Há 200 anos...:  É uma doença muito triste esta de a gente só se achar bem onde 
não se está. É igualmente um engano grosseiro ficar almejando um ofício diferen-
te daquele que nos foi confiado. (Carta 234)

Intenção: Crianças vítimas de abusos e de tráfico. Crianças órfãs.

Santo: Tomás Becket, bispo e mártir, Inglaterra (1118-1171). Nasceu em Lon-
dres. Pertencia ao clero de Cantuária e foi chanceler do reino. Defendeu os direi-
tos da Igreja contra o rei Henrique II, o que lhe acarretou exílio de seis anos na 
Gália. De volta à pátria, sofreu muito até ser assassinado por guardas do Rei. 

Espiritualidade: O próximo mês será para nós um tempo precioso e de muito 
proveito, pois que teremos a felicidade de nos reunir para gozarmos de um pouco 
de descanso, sob os auspícios de Maria, nossa terna Mãe. Junto dela, unidos de 
espírito e coração, apreciaremos os frutos deliciosos que Deus prometeu pelo seu 
profeta (SI 131) aos irmãos que viverem unidos. (Carta 266)

Há 200 anos...:  Aqui na casa mãe, nada de novo, a não ser o número considerável 
de noviços. Todos os estabelecimentos continuam funcionando. (Carta 234)

Intenção: Educadores, educandos e pais em viagens de férias. 

Ofício próprio da oitava do Natal
Liturgia: 1Jo 2,3-11; Sl 95(96); Lc 2,22-3529 DEZEMBRO

sexta-feira
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sábado

Espiritualidade: Rezai muito a Jesus e a Maria, meus caros Irmãos, que a santa 
vontade de Deus se faça, e tratemos de querer somente o que Deus quer. Abando-
nemos os resultados às suas mãos; ele sabe melhor do que nos falta. (Carta 195)

Aniversário: 1931 – Reconhecimento das Irmãs Maristas Missionárias da Socieda-
de de Maria (SMSM) como Instituto de Direito Pontifício. 

Há 200 anos...: Adeus, meu caro Dominique, ponha toda sua confiança em Jesus 
e Maria e fique certo de que tudo acontecerá para a glória de Deus e a salvação de 
sua alma. (Carta 234)

Intenção: Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. As Ir-
mãs Maristas Missionárias. Pessoas em depressão e desenganadas.

Solenidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José 
Ofício festivo próprio
Liturgia: 1Jo 2,12-17; Sl 95(96); Lc 2,36-4030 DEZEMBRO
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domingo

Santo: Silvestre I, papa, Roma (†335). Governou a Igreja de 314 a 335. Estabeleceu 
as bases doutrinais e disciplinares necessárias no momento em que o cristianismo se 
tornava religião oficial do Império Romano. Realizou o Concílio de Niceia, em 325, 
no qual se definiu a divindade de Cristo. É um dos primeiros santos não mártires 
cultuado pela Igreja.

Espiritualidade: Como é consolador no momento de aparecer diante de Deus 
lembrar-se de que se viveu sob os auspícios de Maria e da Sociedade. (Testamento 
Espiritual de Marcelino Champagnat)

Aniversário: 1852 – Três Irmãos Maristas, de Beaucamps, vão a Londres dirigir 
uma escola, a primeira na Europa, fora da França. 

Há 200 anos...:  Asseguro-lhe que sempre serei com muita satisfação seu atencio-
so pai em Jesus e Maria. (Carta 01)

Lembrete: Dia da Esperança e da Reconciliação. Concede-se indulgência plenária a 
todas as pessoas que, em comunidade, nas Igrejas e oratórios, rezarem ou cantarem 
o “Te Deum” em ação de graças. 

Intenção: Ação de graças pelo bem realizado e dons recebidos ao longo do ano. A 
reconciliação em família, comunidades e nações.

SAGRADA FAMÍLIA, JESUS,  MARIA E JOSÉ, festa 
Liturgia: Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127(128); Cl 3,12-21; Lc 
2,22-4031 DEZEMBRO
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Associação de Educação Católica
Associação Nacional de Educação Católica do Brasil
Constituições dos Irmãos Maristas
Comunidades Eclesiais de Base 
Capítulo Geral
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
Conferência dos Religiosos do Brasil
Dia Nacional da Juventude
Esposizione Universale di Roma
Fratres Maristæ a Scholis (Irmãos Maristas das Escolas)
Juventude Universitária Católica
Centro Marista da Ásia 
Centro Marista da Ásia e do Pacífico
Movimento Champagnat da Família Marista
Normas sobre o Ano Litúrgico e o Calendário
Organização das Nações Unidas
Ordo da Solenidade
Pastoral Juvenil Marista
Secretariado Interprovincial Marista
Irmãs Maristas Missionárias da Sociedade de Maria
União Marista do Brasil

Siglas

AEC 

Anec 

C

CEBs  

CG 

CNBB 

CRB 

DNJ 

EUR 

FMS 

JUC 

MAC 

MAPAC 

MChFM 

Nalc 

ONU

OS 

PJM 

Simar 

SMSM 

UMBRASIL 
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