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Novidades

2009-2017: A consecução dos objetivos 
do Conselho Geral

O Conselho-geral acaba de aprovar 
e dar conhecimento de seu Pla-
no de animação e governo 2009-

2017. O trabalho de programação e de 
coordenação, finalmente, deu seus fru-
tos. A metodologia de analisar as necessi-
dades, partilhar as iniciativas e coordenar 
as realizações requer tempo e constância.

A proposta de animação e governo se 
propõe oito objetivos: Favorecer o desen-
volvimento do 
“rosto mariano” 
da Igreja; promo-
ver no Instituto 
um estilo de lide-
rança participati-
va; acompanhar 
o discernimento 
nas UA e regiões; 
favorecer nos Ir-
mãos o reencon-
tro e o encanto 
com a própria 
vocação; suscitar 
e/ou acompanhar novas formas de viver o 
carisma marista e promover o desenvol-
vimento da vocação do laicato marista; 
continuar a desenvolver a missão maris-
ta, com mais proximidade às crianças e 
jovens pobres, fomentando a defesa dos 
direitos da criança e do jovem; promover 
a melhor compreensão e a estima da 
internacionalidade e da interculturalida-
de; continuar a promover e a aplicar o 
“Uso evangélico dos bens” e o exercício 
da solidariedade em todos os níveis do 
Instituto.

Para facilitar a consecução desses obje-

tivos foi montado o “Plano de ação da 
administração-geral”, com a finalidade 
de coordenar e integrar os esforços das 
distintas secções da Administração-geral.

Durante nossa sessão plenária fizemos 
algumas nomeações para o serviço da 
Administração-geral. Assim nomeamos 
para um segundo triênio os Irmãos Antoni 
Salat (L’Hermitage) como Diretor da Casa-
-geral; Javier Ocaranza (México Ocidental) 

como responsá-
vel pela Tesoura-
ria e outros ser-
viços de gestão 
da Casa-geral; 
e Edward Clisby 
(New Zealand) 
como tradutor à 
língua inglesa. 

Prolongamos o 
mandato do Ir. 
Antonio Mar-
tínez Estaún 

(L’Hermitage) como Diretor das comuni-
cações, durante 4 meses, até o dia 31 de 
dezembro de 2011.

No ano passado, o Ir. Giovanni Bigotto, 
depois de um rico período de animação 
e de momentos tão vibrantes como a Be-
atificação de nossos Irmãos mártires da 
Espanha, concluiu seu serviço de Postula-
dor-geral. Provisoriamente, substituiu-o o 
Ir. Juan Miguel Anaya, que acumulou essa 
responsabilidade com a de Procurador-
-geral. Agora que também o Ir. Juan Mi-
guel terminou seus 9 anos de excelente 
serviço ao Instituto, o Conselho-geral 
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decidiu atender a esses dois cargos 
mediante um esquema diferente.

Para os serviços tradicionalmente 
atendidos pelo Postulador-geral, tão 
logo haja uma causa a ser acompa-
nhada e a ser apresentada na Con-
gregação para as causas dos Santos, 
em Roma, o Conselho procurará a 
pessoa mais adequada para realizar 
esse trabalho. O serviço de animação 
e difusão da vida de nossos santos, 
por sua vez, será assumido pelo Se-
cretariado Hermanos hoy.

Em relação às principais responsabi-

lidades vinculadas ao cargo de Procu-
rador geral, nomeamos, por uma par-
te, o Ir. Franco Faggin (Mediterrânea), 
como agente que representará o Insti-
tuto junto à Santa Sé, a partir de 1º de 
setembro de 2011, por um período de 
três anos, e por outra, solicitamos ao 
Ir. Juan Miguel Anaya (Mediterrânea) 
que continue como consultor canô-
nico do Conselho geral, durante os 
próximos três anos. Nos dois casos, 
o serviço será realizado sem que haja 
necessidade de integrar a comunida-
de da Casa geral, isto é, a partir dos 
lugares de missão a que forem desti-
nados por seu Superior Provincial.

Para preparar a próxima Conferên-
cia-geral, a ter lugar em setembro de 
2013, em nossa casa de l’Hermitage, 
foi criada uma Comissão formada 
pelos Irmãos: Joe Mc Kee (coordena-
dor); Michael de Waas; Óscar Martín 
Vicario; Ernesto Sánchez; Emili Turú 
e Pedro Sánchez de León (Secre-
tário). A Comissão reunir-se-á pela 
primeira vez, no mês de outubro, em 
Roma.

No site do Instituto você pode baixar 
o programa completo, em PDF.

A caminho da beatificação
O Irmão Crisanto e seus companheiros mártires

Na segunda-feira, 27 de junho de 2011, um chamado 
da Congregação para as causas dos santos chegou à 
nossa Casa-geral. Era D. Claudio Iovine, vice-promo-

tor da fé (outrora, advogado do diabo), pedindo para trazer 
à Congregação 10 exemplares da ‘positio’ do Irmão Crisanto 
e de seus companheiros mártires. O grupo compõe-se de 
66 Irmãos Maristas e de 2 leigos mortos na perseguição à 
Igreja, na Espanha de 1936-39.

As cópias vão permitir aos censores teólogos (8) de ler a 
‘positio’ e de dar seu parecer sobre a validade da compro-
vação do martírio.

o que significa isso, na prática? 

Significa que esse grupo de nossos mártires está a caminho 
da beatificação e se encontra nas fases finais:

1. O trabalho dos censores teólogos, provavelmente em 
março de 2012;

2. Um ano depois, 2013, a causa será examinada por um 
grupo de cardeais e bispos;

3. Depois é comunicada a data da beatificação. Esta pode 
acontecer ao longo do ano de 2014.

Tudo isso parece estar longe, mas três anos passam depres-
sa. Temos apenas o tempo de preparar nossos corações. 
Esse grupo de mártires, ao qual o Ir. Crisanto empresta o 
nome, constitui uma causa complexa. Ela agrupa Irmãos 
mortos em várias cidades da Espanha, em diferentes datas: 
Les Avellanes, Toledo, Valencia, Vich, Ribadesella, Badajoz, 
Malaga, Madrid, Chinchon... Huesca, Denia, Arceniega, 
Barcelona.

Na verdade, conhecemos pouco esses mártires; se tomar-
mos um pouco de tempo, vamos admirá-los bem depressa 
e seremos orgulhosos deles, pois são de nossa família. 
Antes de serem mortos, a muitos foi dito: “Se renunciarem 
a Cristo, serão libertados!” Mas, não renunciaram a Cristo e 
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A Ásia Marista hoje e amanhã
Conselho Geral Ampliado, em Bangkok

Os trabalhos do segundo dia do 
CGA - 11 de julho - começa-
ram com uma conferência do 

Superior geral, abordando o tema da 
realidade da Ásia Marista, nos tempos 
de hoje e pensando o amanhã.  Par-
tindo do contexto de um mundo em 
mutação, em que uma nova civilização 
está nascendo, afetando inclusive as 
religiões, o Ir. Emili enfatizou a neces-
sidade de uma nova vida consagrada. 
Ser uma presença significativa para 
uma humanidade cheia de fraturas 
e de sonhos materiais, mas que vive 
também uma sede de espiritualidade. 
O que pode esperar de nós a Igreja 
na Ásia? Nós maristas, vivendo nosso 
carisma com mística e profecia, po-
deremos contribuir na construção de 
uma Igreja Mariana, marcada pela sim-
plicidade do evangelho, pelo diálogo, 
pela fraternidade.

Todos foram convidados a um tempo 
pessoal de silêncio, oração e reflexão, 
buscando escutar a Deus no próprio 
coração e percebendo que tipo de per-
guntas e inquietações estavam emer-
gindo. Foi oferecido um texto de apoio, 
da Irmã Sujita Kallupurakkathu, SND, 
sobre “Oportunidades e desafios para 
a vida religiosa apostólica e a teologia 
da vida consagrada na Ásia: algumas 
reflexões”. Na partilha posterior foram 
surgindo os pontos fortes destacados 
pelos vários grupos. Os religiosos na 
Ásia, embora muito apreciados pelos 
grandes serviços que prestam, devem 

sobretudo ser testemunhas da experi-
ência de Deus e guias espirituais. Isso 
supõe conversão e uma visível paixão 
pelo Cristo. Outro tema chave é o di-
álogo, que segundo os Bispos da Ásia, 
deve ser triplo: com os pobres, com as 
religiões, com as culturas.

Com uma nova composição dos gru-
pos, iniciou-se um processo de discer-
nimento em torno às questões:

•	De que modo nós, como Irmãos 
Maristas, fazemos a diferença hoje 
na Ásia?

•	O XXI Capítulo geral nos chama a 
descobrir novos caminhos para ser 
Irmãos, o que isto significa para nós 
na Ásia?

•	Quais poderiam ser as possíveis ter-
ras novas para nós?

Entre momentos pessoais, nos gru-
pos, nos respectivos conselhos e em 
plenário, o processo foi avançando 
também no dia seguinte, 12 de julho, 
em direção a consensos. Tratava-se 
de ver duas ou três áreas críticas para 
a vida e a missão maristas na Ásia, e 
como trabalhar conjuntamente como 
Região para atender a essas áreas.

As orações, e particularmente a euca-
ristia, criaram espaços de inspiração, 
interiorização e celebração do viven-
ciado durantes esses dias, incluindo 
gestos e cantos das culturas asiáticas.

O final do dia 12 de julho teve um sig-

por Ele deram a vida. Esses mártires fazem parte do tesouro 
de nossa família.

Se formos aos Documentos Maristas, no livro « Nossos 
modelos de Santidade Marista »,  encontraremos cerca de 
100 páginas de informação sobre esse grupo de mártires. A 
leitura é fácil porque o texto se compõe de capítulos curtos 
e impressionantes. 

Esta notícia suscita alegria e gratidão: trata-se de membros 
de nossa família que serão reconhecidos mártires, isto é, re-
conhecidos como pessoas que preferiram o Cristo à própria 
vida. Agradecemos ao Irmão Gabriele Andreucci o trabalho 
de escrever a ‘Positio’: três volumes que somam cerca de 
2500 páginas, formato A4; um trabalho colossal
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Coração solidário
A FMSI no IV Encontro Interamericano 
“Coração Solidário Marista”

A FMSI participou do IV Encon-
tro Interamericano “Corazón 
Solidario Marista”, organizado 

pela Subcomissão de solidariedade 
do Comitê continental da Missão do 
Instituto marista. O evento teve lugar 
na Cidade do México, de 10 a 16 de ju-
nho de 2011 e reuniu os responsáveis 
pelos organismos de solidariedade 
do Instituto marista, no continente 
americano. Os objetivos do encontro 
eram os seguintes: concluir a reda-
ção do Documento interamericano de 
solidariedade marista; identificar as 
estratégias para implementar o docu-
mento, em âmbito regional; condividir 
experiências significativas em nível 

local, relativas a projetos de solida-
riedade; refletir sobre as modalidades 
possíveis para concretizar a Rede “Co-
ração Solidário Marista”, na América.  
A FMSI foi convidada a participar 
dos trabalhos sobre o documento de 
solidariedade enquanto observadora, 
para conhecer a dinâmica do trabalho 
em rede e, sobretudo, para apresentar 
o próprio trabalho em favor da prote-
ção dos direitos do menor.

A FMSI apresentou as atividades que 
desenvolve através dos seus escritó-
rios de Roma e de Genebra, centra-
dos, respectivamente, sobre projetos 
educativos para crianças e jovens ne-

cessitados, e a proteção dos direitos 
do menor, no sistema das Nações Uni-
das. A Fundação sublinhou seu papel 
de instrumento a serviço das várias 
Unidades administrativas do Instituto 
marista. E neste sentido, a FMSI apre-
sentou aos participantes do encontro 
de cooperação um     documento para 
a colaboração recíproca entre a Fun-
dação e as Unidades administrativas 
do Instituto. Mais especificamente, 
o documento relaciona as diversas 
formas de suporte que as Províncias 
maristas poderiam oferecer à FMSI, 
enquanto sustentação de seu empe-
nho pelos direitos do menor.

nificado especial: celebrou-se o Jubileu 
de Ouro de vida religiosa marista do 
Irmão Luis Sobrado, ex-Vigário geral 
do Instituto e atual Superior do Setor 
Ad Gentes da Ásia (AMAG). Estiveram 
presentes para a missa, para o jantar 
e para a confraternização festiva os Ir-
mãos e as Leigas das três comunidades 
ad gentes da Tailândia, que assumiram 
a organização e animação desses mo-
mentos. Depois de ouvir palavras de 
saudação, especialmente do Ir. Emili 
Turú, e de receber lembranças do pes-
soal do Setor e do Conselho geral, o Ir. 
Luís expressou sua gratidão e recordou 
etapas marcantes de sua vida e missão.

terceiro e último dia

A quarta-feira dia 13 de julho marcou 
o encerramento do Conselho Geral 
Ampliado da Ásia. A caminhada feita 
durante os dias anteriores levou as três 
unidades a sentir e pensar mais como 
Região, descobrindo no apoio mútuo 
uma fonte de energia para enfrentar 
seus próprios desafios. Viu-se a ne-
cessidade de dar forma à Conferência 
Marista da Ásia, para assegurar uma 

articulação mais estável entre todos e 
a continuidade do que foi vivido esses 
dias em Bangkok.

O grupo chegou a um consenso sobre 
várias linhas consideradas prioritárias 
e ao mesmo tempo viáveis, em torno 
a quatro grandes áreas: Formação, 
Oração e Espiritualidade, Missão, Co-
munidade.

Na área da Formação três pistas foram 
indicadas: um programa de preparação 
aos votos perpétuos para a Ásia Ma-
rista, colaboração com o Secretariado 
dos Leigos em iniciativas de formação 
para os Leigos Maristas na Ásia, cami-
nhos de colaboração possível quanto 
aos programas de formação inicial.

Uma Comissão para a Espiritualida-
de Marista Asiática deverá ser criada 
na Região, bem como um banco de 
recursos digitais para oração e espiri-
tualidade.

Quanto à Missão, há o desejo de 
concretizar a Comissão Regional da 
Missão, partilhar uma informação mais 

freqüente entre as Unidades adminis-
trativas e partilhar também pessoal 
dentro da Região.

O foco da área Comunidade foi a for-
mação de Animadores comunitários.

Depois de um fórum aberto com o 
Superior geral e todo o Conselho, 
abordando diversos temas de interesse 
do Instituto, o Ir. Emili Turú destacou a 
riqueza da participação de todos e a 
importância do encontro para o futuro 
do Instituto no grande continente asi-
ático. Agradeceu o trabalho do grupo 
organizador e a acolhida oferecida pelo 
Setor AMAG. No almoço de despedida 
esse agradecimento se estendeu ao su-
perior da casa dos Camilianos e a toda 
a equipe de serviço.

No final da manhã,  durante a celebra-
ção eucarística de encerramento, os 
participantes receberam como símbolo 
a luz de Cristo, ouvindo nas diversas 
línguas presentes a palavra de ordem 
do Capítulo: Com Maria, ide depressa 
para uma nova terra!


