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Deu-nos o nome de Maria
Circular do Irmão Emili Turú, Superior Geral

N

o último dia 2 de janeiro, na festa da fundação do nosso Instituto, o Ir.
Emili Turú assinou a sua primeira Circular. O título é "Deu-nos o nome de
Maria". Já enviada para todos os Irmãos, colocamos agora no nosso site a
possibilidade de vê-la e baixá-la. Para apresentá-la, usamos as próprias palavras
do nosso Superior Geral.
"Esta Circular, de número 412 das escritas
desde os inícios, situa-se numa tradição
que remonta a São Marcelino Champagnat, cuja primeira Circular data de 1828.
Desde então, com estilos próprios de
cada pessoa e de cada época, encontramos, em milhares de páginas, notícias
de família, informações, mandatos, recomendações, reflexões sobre nossa vida
e missão... De qualquer maneira, são a
expressão da vontade de construir uma
família unida em torno do essencial.

Parece-me interessante constatar que a
palavra Circular, além do significado que
aqui lhe atribuímos, se refere também ao pertencente ou relativo ao círculo. Como sabemos, as mesas circulares foram poderoso símbolo de escuta e diálogo
durante o nosso último Capítulo geral, que, pouco a pouco, foi se estendendo
por todo o Instituto.
Oxalá as páginas seguintes sirvam para continuar construindo família e para manter um diálogo aberto e construtivo, como
corresponsáveis que somos na missão que nos foi confiada." (Ir. Emili Turú, Superior Geral).

Casa Geral
Com o objetivo de sistematizar os Arquivos da Casa geral, algumas pessoas se reuniram em nossa casa para um trabalho
de quinze dias (de 12 a 25 de março): 3 especialistas provenientes do Brasil, - Eulália Moreira Soares, Marcos Rogério de
Souza e Flávio Hendrigo Olicshevis, - o Ir. Josep Maria Soteras, CG, o Ir. Pedro Sánchez, SG, o Ir. Juan Moral, arquivista da
Casa geral, Emanuela (Estatísticas), Dorotea e Lucia (Arquivo), e dois leigos da Espanha: Montse (Barcelona) e Robert (Les
Avellanes). Os três especialistas do Brasil trabalham na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Eles trabalham
com um poderoso instrumento informático para a gestão de arquivos e bibliotecas – PERGAMUM – desenvolvido por essa
Universidade e colocada a serviço de todo o Instituto.
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Ad gentes, Camboja
Irmão do projeto 'Ad gentes' dirige centro estudantil
em Phnom Penh

O

Centro Estudantil da Igreja católica (CCSC) é uma iniciativa
da Igreja católica diante das
necessidades dos estudantes pobres
e habilidosos – rapazes e moças – que
não poderiam continuar seus estudos
universitários sem uma ajuda. Esses estudantes são provenientes de programas que as paróquias de três
dioceses do Camboja criaram
para ajudar os jovens carentes
do país, para que prossigam
seus estudos universitários.
O projeto foi iniciado em 1999
sob a direção do padre jesuíta
John Ashley Evans. As velhas
salas da paróquia São José, em
Phsar Touch, foram utilizadas
como quartos, sala de jantar e
sala de aula. Um novo edifício
foi construído em setembro
de 2002, graças às doações
feitas pelo programa Missio,
de Aachen.

luntariado social e pastoral nos finais
de semana.
Até agora, 11 grupos de estudantes
foram beneficiados com esse projeto, tendo completado com êxito seus
cursos universitários. Muitos deles
têm papel importante na animação
da Igreja local, oferecendo serviços

Voluntário da Austrália em Camboja

Missio se comprometeu a proporcionar
os recursos para o funcionamento do
projeto, a partir de setembro de 2008.
O projeto CCSC não tem por objetivo
apenas providenciar as acomodações
e pagar as despesas universitárias dos
seus estudantes, mas também promove vários programas que possam
ajudá-los a crescer e se desenvolver
como pessoas, como cidadãos engajados e como católicos fervorosos,
se assim o desejarem. Alguns desses
programas preveem a programação de
um debate político a cada dois meses,
de ateliês sobre temas importantes,
de partilha comunitária de vida cristã,
de torneios esportivos, de iniciativas
especiais durante o ano litúrgico, de
oração baseada na comunidade de
Taizé, de celebração semanal da Eucaristia e diariamente de momentos de
oração noturna, cursos de inglês e vo-

profissionais às ONGs e instituições
públicas e privadas no país e no exterior, e contribuindo de maneira positiva
ao desenvolvimento da sociedade. O
CCSC é considerado pela Igreja católica no Camboja como uma importante
plataforma de formação cristã para os
jovens leigos católicos.
Atualmente o projeto ajuda 64 estudantes, dos quais 24 homens e 40
mulheres, sendo que 17 deles estão
alojados em uma casa alugada, chamada Centro Santa Clara.
O Ir. Diego Zawadzky foi indicado por
monsenhor Olivier Schmitthaeusler, vigário apostólico de Phnom Penh, como
o coordenador do projeto CCSC para
os próximos três anos, com mandato
iniciando em setembro de 2011. Como
coordenador, o Ir. Diego tem as seguintes responsabilidades: monitorar
e animar a formação espiritual, moral,
intelectual, cultural e física de todos os
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estudantes do projeto CCSC, inclusive
daqueles que vivem fora dos centros,
promovendo programas de formação
contínua; manter um espírito comunitário cristão, relacionando-se com
todos e resolvendo todas as questões
internas; presidir os encontros semanais da comissão executiva, constituída dos diretores e seus
assistentes nos dois centros;
monitorar os assuntos de ordem financeira e administrativa, garantindo transparência
nas transações; preparar relatórios anuais para as entidades financiadoras e para o
conselho diocesano.
Essa responsabilidade é para Diego uma extraordinária
oportunidade para desenvolver a vida missionária na
Igreja local e para estar diretamente em contato com um
grande número de jovens cambojanos,
permitindo-lhe de conhecê-los melhor
e de servi-los de maneira mais efetiva.
É também uma oportunidade para estabelecer contatos estratégicos com
os dirigentes da Igreja local e, naturalmente, um inestimável espaço para
melhorar seus conhecimentos da língua khmer. Com certeza, tudo isso trará benefícios futuros para a presença
marista no Camboja, especialmente no
campo da pastoral vocacional.
Diego está confiante no apoio espiritual e material de toda a família marista, especialmente daqueles que fazem
parte do programa Ad gentes.
_____________________
Gostarias de ser missionário Ad Gentes? Contata o teu Provincial e informa
a coordenação Ad gentes em Roma no
seguinte correio:
teofilominga@gmail.com
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Nomeação de provinciais
Províncias do Brasil Centro-Sul e dos Estados Unidos

A

Província Brasil Centro-Sul tem novo provincial desde dezembro de 2011. Com efeito, o Irmão Joaquim Sperandio
tomou posse durante o Capítulo realizado em Curitiba. O Irmão Ben Consigli acaba de ser indicado por seus coirmãos para novo mandato como provincial dos Estados Unidos, que iniciará por ocasião do Capítulo provincial de
junho próximo.

Ir. Joaquim Sperandio, Brasil Centro-Sul
formação, como juvenista/postulante,
noviço e escolástico, respectivamente,
nas seguintes casas: São Bento do Sul,
SC; Passo Fundo, RS e Santa Maria,
RS. A sua primeira profissão dos votos
foi em 1968 e a profissão perpétua em
1973.
Além de uma licenciatura em Educação Física, obtida em Joinville, SC,
também fez mestrado em Metodologia
Pedagógica na Pontifícia Universidade
Salesiana de Roma.
O Ir. Joaquim Sperandio nasceu no Estado de Santa Catarina e é natural do
município de Rio do Sul, SC. Nasceu no
dia 7 de março de 1949.
Como juvenista, ingressou na Congregação Marista, em 1961. Fez a sua

O Irmão Joaquim sempre se caracterizou pela alegria e jovialidade, o que
certamente lhe ajudou como formador
e coordenador da pastoral vocacional. Herdou de sua família o espírito
religioso, a tenacidade no trabalho e
o sadio otimismo. Por seu amor ao
esporte realizou estudos nessa área.

Ir. Ben Consigli, Estados Unidos
Nascido em 25 de novembro de 1962,
em Elmhurst, Nova York, Estados Unidos, Ben obteve o diploma da Archbishop Molloy High School, uma
escola secundária dos Irmãos Maristas
no bairro de Queens, em Nova York.
Graduou-se em Artes no curso de
História e Humanidades do colégio de
Queens da Universidade de Nova York;
formou-se mestre de Artes no curso
de História da Universidade Rutgers,
em Nova Jersey, e obteve o diploma de
profissional em Administração escolar
na Saint John’s University, de Nova

York. Durante esses 25 anos como
Irmão marista, Ben serviu como professor de escola secundária e administrador em várias escolas maristas em
Nova York, Nova Jersey e Texas.
Ben prestou serviços como Conselheiro provincial na antiga Província
Esopus, de 1998 a 2001, e na Província americana de 2003 a 2009. Foi
também membro da equipe financeira
da Província de 2001 a 2009. Com
a reestruturação das duas Províncias
americanas, em 2003, Ben foi eleito
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Para conferir maior expressão a essas
qualidades, a Província ofereceu-lhe
os estudos em Roma. As responsabilidades que foi assumindo confirmam o
acerto dessa decisão.
Até 1976, exerceu atividades docentes em vários Colégios Maristas de
sua Província, então Santa Catarina.
A partir de 1976 e até 2008, exerceu
funções de formador em várias casas
e níveis. Durante vários anos foi o
coordenador da Pastoral Vocacional
da Província. Atuou como Conselheiro provincial por 12 anos. Em 2009,
foi eleito vice-provincial e assumiu a
coordenação do Setor de Vida Consagrada e Laicato da Província. Em
2011, no dia 03 de dezembro, assumiu
o cargo de Superior Provincial, para
um primeiro mandato, substituindo o
Irmão Davide Pedri.

Notícias Maristas
assistente provincial, cujas áreas de
responsabilidade incluíam a pastoral
nas escolas da Província e a participação nas equipes de formação. Em
2005, Ben foi indicado como diretor
da educação marista, uma função que
exerceu até que foi eleito como o
segundo provincial da Província dos
Estados Unidos. Em 2009 foi delegado
no Capítulo geral 21, iniciando seu
primeiro mandato como provincial em
2009.
Durante os últimos três anos, Ben e
seu Conselho procuraram dar uma
resposta aos apelos do Capítulo geral
21, particularmente:
a. atraindo novos maristas, tanto
leigos como membros consagrados;
b. chamando a Província para um
renovado “apostolado da presença” entre as crianças e os jovens
pobres, e
c. renovando a vida comunitária.
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Para responder a esses apelos, a Província ampliou seus esforços de evangelização nas áreas da formação de
adultos destinada aos colegas leigos
e irmãos, através dos programas “Partilhando nosso apelo” e o Instituto de
lideranças maristas, além de organizar
a assistência à juventude marista, principalmente os jovens adultos. Implantou as raízes das comunidades online
de jovens adultos da Província, com
o seu blog dedicado a eles reunindo
todos aqueles que desejavam viver
como maristas.
O Conselho provincial também iniciou
um plano estratégico de utilização da
propriedade de Esopus, Nova York.
O seu “Plano para Esopus” desejava transformar este recurso valoroso
da Província em um lugar onde “um
marista tivesse contato com o apostolado, a formação e a prestação de
serviços em conjunto para evangelizar

os jovens e os adultos”. As casas do
noviciado, dos retiros para jovens, o
campo de férias para crianças com
necessidades especiais se dedicaram
aos programas de formação e de evangelização de jovens e adultos.
A Província indicou também dois diretores vocacionais para trabalhar com
diferentes grupos de estudantes secundários e universitários, além de
jovens adultos pós-universitários. O
objetivo desses esforços é dar uma
resposta ao chamado de Marcelino:
“Precisamos de Irmãos!”. A página da
Província na internet visa “atrair novos
maristas”. Em seus esforços para renovar a vida comunitária, a Província
criou em Nova York, na Flórida e no
Texas as comunidades de “acolhida”.
Ben iniciará seu segundo mandato
no começo do 4º Capítulo provincial,
a realizar-se de 21 a 24 de junho de
2012.

Faça parte de uma realidade
MAIOR
Austrália - Campanha de solidariedade marista de 2012

A

Campanha de solidariedade
marista é um programa organizado anualmente pelo
MAPS, órgão internacional para o
desenvolvimento, criado pelos Irmãos Maristas na Austrália. É uma
campanha educacional no âmbito
da Austrália, que se realiza normalmente durante a Quaresma em mais
de 50 escolas maristas australianas
associadas. Este ano o tema é:
“Faça parte da uma realidade
maior”.
A noção de uma realidade maior
que reúne equipes administrativas e estudantes, formando com
as fotos minúsculas dos indivíduos ou comunidades uma imagem
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do mundo em desenvolvimento.
A solidariedade na tradição marista
significa que escolhemos estar com
aqueles que têm menos capacidade
para transformar a própria realidade
e que desejamos trabalhar com eles
para criar sua liberdade. É uma tarefa
nobre e um ideal elevado. Apesar de
estarmos ligados no dia a dia através
do MAPS às comunidades escolares
espalhadas pelo mundo, muitos
jovens ainda lutam pela própria
dignidade e para terem acesso à
educação e seus direitos fundamentais.
Veja o vídeo promocional e baixe
outros recursos (em inglês):
www.maristsolidarity.net.au

