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Novidades
26/09/2009: Álbum fotográfico
do Capítulo: Novo Superior-geral

25/09/2009: Investindo na dinâ-

Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

Novos Superiores
XXI Capítulo Geral

mica do provisório

25/09/2009: Blog Marista: Pere-

grinos com corações novos para um
mundo novo (Ir. Pau Fornells)

25/09/2009: Três jovens Irmãos
do Brasil no Projeto Missão Ad
Gentes

25/09/2009: Álbum fotográfico

do Capítulo: Atividades de quintafeira, 24 de setembro

24/09/2009: Notícias Maristas 70
24/09/2009: O Capítulo ultrapassa a linha equatorial de sua viagem

24/09/2009: Orações usadas pelos capitulares durante o Capítulo

24/09/2009: Álbum fotográfi-

co do Capítulo: Atividades 23 de
setembro

24/09/2009: Mensagem ao XXI

Capítulo Geral dos Leigos maristas
convidados ao Capítulo

23/09/2009: Nova tradução de
Água da Rocha

23/09/2009: Mundo Marista - Co-

O

XXI Capítulo geral dos Irmãos maristas, reunido em Roma, de 8 de
setembro a 10 de outubro, elegeu
no dia de hoje, 26 de setembro, o Irmão
Emili Turú como Superior-geral e como
Vigário-geral, o Irmão Joseph Mc Kee, por
um período de oito anos.

leção de fotos número 233

23/09/2009: Homilias - P. Jesús
Pedro Alarcón Méndez

22/09/2009: Preparando uma
grande sinfonia para o mundo
marista
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A convocação deste Capítulo reuniu 83 Irmãos capitulares, representando um pouco
mais de 3.700 Irmãos, em torno de 43.000
professores, administradores e colaboradores Leigos, em 79 países, atuando na educação de mais de 660.000 crianças e jovens. A
obra marista vive o carisma de Champagnat,
em centros de assistência social, colégios de
vários níveis e centros universitários.
Durante quase dois anos, o Instituto marista promoveu um intenso processo de preparação, com a participação dos Irmãos e
Leigos, nas comunidades educativas. Com
o lema dinamizador “Corações novos para
um mundo novo” foi recolhido o sentir de
todos os níveis, nas diversas frentes do
mundo marista, através de cartas redigidas,
em cada região do Instituto. O Capítulo es-

tá empenhado em discernir e dar resposta
ao apelo fundamental de Deus ao Instituto
Marista, para o futuro, particularmente para os próximos oito anos. O chamado inclui
a qualidade da consagração do Irmão, num
mundo de confrontos e divisões; o serviço
às crianças e aos jovens, especialmente
aos mais necessitados e a caminhada conjunta dos Irmãos e Leigos, inspirando-se
em Maria. Devido às exigências que esse
apelo fundamental implica, são estudados
diversos temas relacionados com a vida e a
missão do Instituto marista para construir
respostas pessoais e institucionais com
fidelidade e coerência.
O Capítulo geral prestou especial atenção
ao laicato marista. Nove Leigos, procedentes de diferentes regiões do mundo, convidados pelo Irmão Superior-geral e seu
Conselho, participaram das reflexões do
Capítulo, durante quinze dias. Motivados
por essa vivência, deixaram uma mensagem aos Irmãos capitulares, destinada a
todo o Instituto, em que manifestam suas
expectativas e seu compromisso
com o carisma marista.
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Ir. Emili Turú Rofes
Novo Superior-Geral do Instituto
e pela justiça e seu compromisso
com a Igreja.
Posteriormente, foi coordenador de
Pastoral, de Educação e provincial
da então Província marista da Catalunha.
Participou ativamente na organização
e no desenvolvimento do Congresso
da Vida religiosa da Catalunha, colaborando na redação do documento
“Lo que es nuevo pide novedad” que
aborda a questão do futuro da Vida
religiosa.
Enquanto provincial destacou-se pela proximidade aos Irmãos e à vida
das comunidades. Animou as obras
educativas, com ênfase especial na
linha pastoral, na atenção às pessoas e na missão partilhada com
os Leigos. Favoreceu a criação de
pequenas comunidades inseridas em
ambientes populares e o desenvolvimento de projetos sociais. Cooperou
na coordenação da Espanha marista
e preocupou-se com a realidade marista europeia.

O

Irmão Emili Turú Rofes nasceu em janeiro de 1955, em
Barcelona (Catalunha, Espanha). Viveu sua infância em Marçà,
Tarragona. É o último entre cinco
irmãos. Iniciou sua vida marista em
Llinars del Vallès, no ano de 1968.
Fez o Noviciado em Santa Maria de
les Avellanes. Emitiu os primeiros
votos em 1975, e os perpétuos, em
1982.
Obteve o título de professor de ensino primário, na Escola Universitária
“Cardenal Cisneros” de Alcalá de
Henares; professor de catalão pela
“Universidad Autónoma de Barce-

lona” e a Licenciatura em Teologia
(Antropologia Teológica), no “Teresianum”, de Roma.
Embora tenha exercido a atividade
pastoral com crianças e jovens, desde o primário até a Universidade, a
maior parte de seu serviço ao Instituto foi desenvolvido na formação
inicial dos Irmãos e em diversas áreas
provinciais. Acompanhou os jovens
Irmãos como diretor do Escolasticado, em Alcalá de Henares. Desde
então, revelou sua preocupação pela
vida espiritual, pela vida religiosa e
pela cultura. Como formador transmitiu sua preocupação pela pobreza



No XX Capítulo geral (2001) foi eleito
Conselheiro-geral. Enquanto membro desse colegiado, promoveu a celebração da Assembleia internacional
da Missão marista, em Mendes, e a
criação de diversos grupos de trabalho, relativos à Pastoral juvenil marista, à formação universitária, à missão
marista e à coordenação das obras
sociais e outras.
Sua comunicação fácil e o domínio
de várias línguas permitiu-lhe excelente contato com o mundo marista
para dinamizar a missão dos Irmãos,
no mundo hoje.
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Superiores do Instituto dos
irmãos maristas

Seán Sammon (2001-2009)

Benito Arbués (1993-2001)

Charles Howard (1985-1993)

Basilio Rueda Guzmán (1967-1985)

Charles Raphaël Ergen (1958-1967)

Léonidas Garrigue (1946-1958)

Diógenes Becuwe (1920-1942)

Stratónique Usclard (1907-1920)

Théophane Durand (1883-1907)

Néstor Granier (1880-1883)

Louis Marie Labrosse (1860-1879)

François Rivat (1839-1860)
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Ir. Joseph Mc kee
Novo Vigário-Geral do Instituto Marista

O

Ir. Joseph nasceu em Glasgow, Escócia, em 1950.
Fez o postulado (1968) e o noviciado (1969) em
Avellanes, Espanha, onde aprendeu a língua espanhola. Os estudos do Escolasticado foram realizados em
Maynooth (1970). Fez a profissão perpétua, no Instituto
marista, em 1978. Estudou em Barcelona (1973) e na
Universidade de Glasgow (1976). Anos depois, esteve em
Chicago para mais estudos, na “Loyola University” (1993).
Sua vida apostólica foi desenvolvida, especialmente, na
África: Nigéria, Camarões e na cidade de Nairóbi (Quênia).
Em Bamenda, Camarões, foi professor de 1979 a 1987.
Foi nomeado Ecônomo do Distrito, em 1997. Entre os
anos de 1999 a 2005 foi Reitor do MIC, em Nairóbi. O
MIC (Centro Internacional Marista) acolhe uns 90 irmãos
da África para o Escolasticado e estudos universitários.
Numerosas religiosas e também religiosos de várias Congregações estudam nesse mesmo Centro. O Irmão Joseph
realizou, aí, um notável trabalho: além de Reitor do MIC,
coordenava, como Superior, as diversas pequenas comunidades maristas que compõem o centro universitário.

fiança dos Irmãos capitulares, sendo eleito Vigário-geral.
Fala as quatro línguas do Instituto: inglês, espanhol,
português e francês. Distingue-se como pessoa de comunhão, serena, próxima, acolhedora, firme e de fortes
convicções maristas.

Participava do Capítulo geral como Provincial da Europa
Centro-Oeste, com sede e casa provincial em Nimega
(Holanda). Com suas capacidades conquistou a con-



