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Novidades

Agradecimento pelas mensagens recebidas

Desde o dia 26, numerosas pesso-
as, a título pessoal ou em nome 
de grupos e instituições, qui-

seram solidarizar-se e manifestar seus 
sentimentos, por ocasião de minha elei-
ção como Superior-geral do Instituto 
dos Irmãos Maristas, bem como a do Ir. 
Joseph Mc Kee, como Vigário-geral.

Penso que vai ser impossível responder 
a todas as pessoas, individualmente; 
por isso, em nome meu e do Irmão Jose-
ph, agradeço todas as manifestações de 
solidariedade e carinho, as felicitações 
e os votos expressados, através das nu-
merosas mensagens oriundas de todas 
as partes, especialmente através da pá-
gina web. Ao ler seus nomes, reconheci 
e recordei numerosos rostos de amigos 
e amigas com quem partilhei momentos 
inesquecíveis.

Suas mensagens manifestam a vizinhan-
ça, o apreço e, inclusive, a adesão que 

nascem do carisma marista presente, 
hoje com mais força do que nunca, no 
mundo inteiro.

O Capítulo continua com seu trabalho, 
como previsto, até o próximo dia 10 
de outubro. Contamos com a oração 
de todos para que nossos trabalhos 
continuem com o excelente ambiente 
reinante e para que o Capítulo dê frutos 
de renovação, em todo o Instituto, ao 
longo dos próximos oito anos.

Recomendo a suas orações, de modo 
particular, a eleição dos membros do 
novo Conselho geral, nos próximos dias 
2 e 3 de outubro.

Peço ao Senhor, à Boa Mãe e a São 
Marcelino que os abençoem com suas 
famílias e instituições

Ir. Emili Turú, Superior-geral
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O  dia 26 de setembro de 2009 
foi o dia assinalado pela 
Providência para a eleição 

dos novos Superiores que vão dirigir 
os destinos do Instituto, nos próxi-
mos oito anos. Todos os membros 
da Casa-geral foram surpreendidos 
pela rapidez com que os Irmãos 
capitulares elegeram o Irmão Emili 
Turú como décimo terceiro suces-
sor de São Marcelino Champagnat. 
Transcorrera apenas meia hora des-
de o fechamento das portas para os 
que participam das sessões capitu-
lares como auxiliares, quando tocou 
o sino anunciando o término da vo-
tação e a eleição do novo Superior. 
Por todas as escadas e corredores 
acorreram os Irmãos da Casa-geral 
para saber do eleito e para saudar 
o novo Irmão Superior-geral. Em 
seguida, levando em procissão uma 
relíquia de São Marcelino, todos 
os Irmãos presentes se dirigiram, 
em procissão, à grande capela para 
agradecer a Deus e a Maria a eleição 
do novo Superior.

O Irmão Seán Sammon, dirigindo-
se aos presentes, apresentou ofi-
cialmente, aos Irmãos e ao mundo 
marista o novo Superior-geral. As 
primeiras palavras do Ir. Emili, em 
inglês e traduzidas por ele mesmo 
ao espanhol, foram para expressar 
seu estado de ânimo, sem dúvida, 
emocionado. E acrescentou: “Espe-
ro não decepcionar os numerosos 
Irmãos e leigos que colocaram suas 
esperanças em minha pessoa”. Ato 
contínuo, a assembleia entoou o 
Magnificat, agradecendo ao Senhor, 
por Maria, o dom do novo Superior-
geral. Terminou-se cantando o canto 
em espanhol “Amaos, como yo os he 
amado...”.

A notícia, acompanhada da fotogra-
fia do novo Superior, elaborada com 
urgência, correu veloz, pela página 
web, para todos os quadrantes do 
mundo marista. Imediatamente, co-
meçaram a chegar congratulações e 
mensagens de saudação.

Os capitulares puderam ocupar o 
resto da manhã, como prêmio à efi-
ciência, em outras tarefas.

Eleição do irmão Vigário-geral

A ordem do dia, apresentada pela 
Comissão geral, previa para a tarde 
do sábado, dia 26 de setembro, a 
eleição do Irmão Vigário-geral. Nin-
guém sabia dizer do tempo neces-
sário para essa escolha. Aconteceu 
que, de novo, o resultado foi anun-
ciado com notória rapidez. O Irmão 
Joseph Mc Kee foi eleito Vigário-
geral. Outra vez, os Irmãos da Casa 
foram saudar o Irmão. O ambiente 
mostrava rostos serenos e felizes, 

enquanto prosseguiam os abraços e 
as felicitações. Os fotógrafos procu-
ravam registrar, para a posteridade, 
os abraços e as expressões de feli-
cidade.

Os comentários convergiam em tor-
no da rapidez das eleições, como 
fruto da comunhão de corações, 
entre os Irmãos capitulares.

O dia foi encerrado com uma festa 
de família, na sala capitular, após 
o jantar. O Irmão Emili Turú, no-
vo superior expressou palavras de 
gratidão aos Irmãos Seán Sammon 
e Luis García Sobrado pela dedi-
cação total ao Instituto, enquan-
to Superior-geral e Vigário-geral, 
durante quase duas décadas. Os 
Irmãos presentes, em pé, aplaudi-
ram forte e longamente a ambos os 
Irmãos, em apoio e sintonia com 
as palavras do Irmão Emili. A festa 
se prolongou com uma seleção de 
cantos interpretados pelos Irmãos 

Eleição do novo Superior-geral 
e do novo Vigário-geral

27 de setembro
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Os grupos avançam 
em seus trabalhos
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Segunda-feira 28 setembro

Hoje, iniciamos um levantamen-
to que nos permita conhecer o 
progresso dos grupos de tra-

balho que avançam paralelamente em 
suas agendas. O grupo que prepara o 
modo segundo qual o Capítulo pensa 
transmitir a todo o Instituto aquilo 
que os capitulares vivem em Roma e 
as decisões que tomam trouxe, hoje, 
à assembleia, sua reflexão sobre a 
forma, os destinatários e o estilo a 
ser usado. O XX Capítulo geral valeu-
se de uma ‘mensagem” dividida em 
sete secções. O trabalho apresentado 
recebeu o apoio da assembleia e foi 
enriquecido com sugestões referentes 
aos destinatários. A proposta é por um 

texto simples, com linguagem direta e 
portador de esperança e coragem.

Um segundo grupo apresentou suas 
reflexões sobre a gestão das distintas 
secções da Casa-geral: Casa-geral, Vil-
la EUR e Manziana. O prédio situado 
na Piazzale Champagnat, 2, da EUR, 
em Roma, obedece às leis italianas e 
está amparado por vários entes jurídi-
cos. Os capitulares que integram esse 
grupo apresentaram um relatório dos 
resultados financeiros e da gestão dos 
últimos oito anos. A assembleia escu-
tou o relatório e, durante a semana, 
dedicará um tempo para opinar sobre 
o exposto e chegar a conclusões.

União do Barcelona E.t.R. com o 
“the celtic Mc Kee club”

A sessão da tarde começou com uma 
dinâmica festiva, preparada pelo Ir. 
Tony Leon. Valendo-se de seu fino 
humor e de suas habilidades artísticas, 
resumiu a tarefa que o espera, nos 
próximos dias do Capítulo, com uma 
imagem emprestada do mundo do es-
porte. Um importante clube de futebol, 
o Barcelona E.T.R. (Emili Turú Rofes) se 
uniu com outro concorrente, o “The 
Celtic Mc Kee Club” para organizar uma 
competição nas 31 Unidades adminis-
trativas do mundo marista. No fim de 
semana, serão conhecidos os nomes 

das várias regiões do Instituto. Este 
ato de acolhimento comunitário 
foi concluído com o canto “Un 
corazón nuevo”, composto pelos 
Irmãos Maurice Goutagny (letra) e 
Miquel Cubeles (música), para o XXI 
Capítulo geral.

assis, Pompeia e tívoli

O domingo, dia 27 de setembro, foi 
dedicado ao descanso. Os capitu-
lares puderam escolher entre três 
roteiros turísticos: Assis - Pompeia - 
Tívoli. Alguns optaram por permane-

cer em casa ou por visitar a cidade e 
os museus de Roma, no dia nacional 
do patrimônio artístico. Encerrava-
se assim outra semana de trabalho 
capitular. A semana entrante será 
dedicada, inicialmente, aos sete te-
mas programados.
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dos técnicos e treinadores dessa nova 
entidade, nascida depois das eleições 
realizadas no Capítulo.

O grupo que estuda a melhor maneira 
de organizar o Instituto, em vista da 
animação e do governo dos Irmãos e 
das obras, orientou a reflexão da as-
sembleia em duas direções que podem 
ser sintetizadas nas expressões ‘regio-
nalização’ e ‘número de conselheiros 
gerais’. Com relação à regionalização 
do Instituto, examinam-se as instâncias 
mais adequadas para estabelecer o diá-
logo em cada região marista e para ad-
ministrar melhor os recursos humanos 
e econômicos. Atualmente, existe a se-
guinte estrutura: Regiões, Conferência 
de provinciais, Conselho-geral amplia-
do, Conselhos provinciais, reunião do 
Conselho-geral com os provinciais de 

uma Região, visitas do Ir. Superior-geral 
ou de seu Conselho às unidades admi-
nistrativas, reunião dos novos provin-
ciais, em Roma, com o Conselho-geral 
e com os responsáveis pela Adminis-
tração geral. Além dessas estruturas 
é preciso ter em conta os meios que, 
mais habitualmente, se utilizou, como 
a Administração geral, as Circulares 
dos superiores, as publicações e ou-
tros. O grupo de trabalho perguntou à 
assembleia se havia algum mandato ou 
recomendação para o Conselho-geral 
a ser nomeado e para as estruturas de 
animação e governo a serem aplicadas 
nos próximos oito anos.

O segundo tema, trazido pelo grupo de 
trabalho à assembleia, refere-se ao nú-
mero de Conselheiros gerais a escolher 
para o Ir. Superior-geral e seu Vigário. 

Perguntou-se sobre a eventualidade 
de algum membro do Conselho-geral 
residir, habitualmente, nas Regiões ou 
se todos vão formar comunidade com 
o Superior-geral, em Roma. O tema vai 
esperar pelas reações da assembleia, 
nas sessões de trabalho previstas para 
os próximos dias.

as constituições, à consideração 
do capítulo

O grupo dado ao estudo das Consti-
tuições comprovou que a atual edição 
das Constituições é excelente em seu 
conteúdo, necessitando, porém, de 
alguma melhoria na forma, ortografia, 
numeração e nas referências, para re-
ceber mais consistência. O Capítulo 
está muito consciente de que o im-
portante das Constituições é a vida 
espiritual que elas suscitam e mantêm 
no Instituto. Mas, alterar Constituições 
cabe apenas ao Capítulo geral; daí por-
que o grupo de trabalho considera que 
este seria o momento oportuno para 
proceder às pequenas adaptações. Se-
rá dada continuidade ao diálogo sobre 
as propostas do grupo de trabalho, em 
vista de uma decisão.

Esta é a síntese dos trabalhos de ontem. 
A tarde foi coroada com a celebração 
da Eucaristia. É de registrar que, no dia 
de hoje, os capitulares receberam no-
vo capelão. O Pe. Pedro Alarcón, que 
realizou um excelente trabalho durante 
as três semanas passadas, foi atender 
outras responsabilidades. Veio ocupar 
seu lugar o Padre Mauro Filippucci, 
também marista; acompanhará os ca-
pitulares até a conclusão dos traba-
lhos.


