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A cAminho pArA A conferênciA 
gerAl
Que é uma Conferência geral?

AdministrAção gerAl
O Conselho geral terminou sua sessão plenária na sexta-feira. Na terça teve uma reunião com a Comissão de Comunica-

ções e na quarta com o Conselho de Administração da FMSI. Entre outros temas, tratou também das questões administrati-
vas e financeiras da Casa geral e do Instituto, refletiu sobre o acompanhamento das Províncias e sobre as várias experiências 
de vivência do carisma e pertença ao Instituto. Realizou uma série de nomeações e acordos, terminando com uma avaliação 
da sua vida comunitária e dos trabalhos da plenária. 

Reúne-se esses dias em nossa Casa geral a Comissão preparatória da Assembleia Internacional da Missão.

As Constituições maristas 
(137.11) a descrevem assim:

A Conferência Geral é uma assembleia 
consultiva composta pelo Irmão Superior 
Geral, pelo Irmão Vigário geral, pelos 
Irmãos Conselheiros Gerais, pelos Irmãos 
Provinciais e, se o Estatuto do Distrito o 
prevê, pelos Irmãos Superiores de Distritos.

Tem por finalidade:

1. consolidar a unidade do Instituto e 
permitir contatos diretos dos Superiores 
entre si e com o  Irmão Superior Geral 
e os membros de seu Conselho;

2. estudar as questões de interesse geral 
e propor soluções.

O Irmão Superior Geral a reúne entre dois 
Capítulos Gerais. Pode convidar outras 
pessoas, se o julgar oportuno.

A organização, o tema, a agenda e 
a duração da Conferência geral, é 
competência do Superior Geral e de 
seu Conselho em diálogo com os 

Provinciais. Sendo uma assembleia consultiva, sua dinâmica e funcionamento diferem 
dos de um Capítulo Geral. Este tem plena autonomia e é a autoridade suprema do 
Instituto. Ao revés, a Conferência geral não pode modificar nem as Constituições nem 
os Estatutos capitulares. 
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Síntese das Conferências gerais

Desde sua origem a finalidade da Con-
ferência geral foi a de favorecer a 
comunicação, avaliar e fazer o acom-
panhamento da aplicação das Cons-
tituições e das decisões capitulares. 
São momentos, outrossim, para olhar 
juntos o futuro e partilhar sonhos fren-

Logo da Conferência Geral de 1989

Data Lugar Convocante Particip. Grandes temas

1971
Abril-maio

Roma 
(Itália) Ir. Basilio 

Rueda

57 Grandes temas do pós-concílio e o pós-capítulo.
Meditação em voz alta de um Superior geral em 
presença de seus Irmãos Provinciais.

1974
Abril-maio

Roma 
(Itália)

Ir. Basilio 
Rueda

57 Preparação do XVII Capítulo Geral.
A introdução dos Leigos nas questões temporais. 
Reflexão sobre l’Hermitage e os lugares maristas.

1979
Outubro

Roma 
(Itália)

Ir. Basilio 
Rueda

61 Vida consagrada. Projeto de vida comunitária. 
Pobreza e justiça. A Família marista. O Patrimônio 
marista.

1982
Outubro

Roma 
(Itália)

Ir. Basilio 
Rueda

75 Onde e como estamos apostólica e pastoralmente 
como instituição. Preparar a redação das Consti-
tuições e Estatutos.

1989
Set.-Out.

Veranópolis 
(Brasil)

Ir. Charles 
Howard

69  Audácia e Esperança: O Irmão marista e sua mis-
são para o futuro.

1997
Set.-Out.

Roma 
(Itália)

Ir. Benito  
Arbués

91 Espiritualidade Apostólica Marista. Solidaridade. 
Missão e proposta educativa. Formação e pastoral 
das vocações. Administração dos bens.

2005
Setembro

Negombo 
(Sri Lanka)

Ir. Seán  
Sammon

39 Suscitar a vitalidade do carisma e da missão ma-
rista hoje.

2007
Maoo-junho

Roma
(Itália)

Ir. Seán  
Sammon

42 Reivindicar o espírito de l’Hermitage.
Fogo e paixão na liderança marista.

2013
Setembro

L’Hermitage
(França)

Ir. Emili  
Turú

38 Despertar a aurora: 
profetas e místicos para nosso tempo.

te à realidade institucional, eclesial e 
mundial. 

Na Conferência Geral de 1989, foram 
convidados pela primeira vez alguns 
Irmãos jovens. Desde 1997,  por inicia-
tiva do Irmão Superior geral, grupos de 
Leigos participaram na qualidade de 
convidados.

Antecedentes históricos

O costume de reunir a um grupo sig-
nificativo de Irmãos para tratar com 
eles questões importantes do Instituto 
já foi prática de Marcelino que desta 
forma buscava fomentar a união dos 
Irmãos. 

Umas primeiras pegadas do que mais 
tarde se chamaria Conferências gerais 
se detectam no Capítulo geral reunido 

em Grugliasco, em 1958. Uma experi-
ência inicial foi realizada em maio de 
1965, em Roma, ao reunir os membros 
da Administração geral com todos os 
Provinciais. Sem dúvida, a origem das 

Conferência Geral de 2007

Reivindiquemos o espírito de l’Hermitage
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os «mAristes Bleus»

Conferências gerais, tal como as conhecemos 
agora, começou a gestionar-se e definir sua  
funcionalidade a partir dos ares de renovação e 
do novo estilo de governo do Concílio Vaticano 
II. A partir das Constituições de 1986, prevê-se 
a reunião de uma Conferência geral entre dois 
Capítulos Gerais.

Conferência Geral de 2005 em Sri Lanka: Conselho Geral

A próxima Conferência geral terá lugar:
• Em Nossa Senhora de l’Hermitage, França
• De 08 a 29 de setembro de 2013 
• Com o lema: Despertar a aurora – Profetas e místicos para nosso tempo.

Este é o primeiro de uma série de artigos que irão aparecer 
periodicamente como preparação à Conferência geral.

Carta dos Irmãos de Alepo, Síria

Sexta-feira, 1.° de fevereiro 
de 2013. É meio-dia. Os 
tiros de canhão continuam 

a ocupar boa parte de nosso 
cotidiano.  Alepo viveu o mês de 
janeiro numa situação das mais 
dramáticas, sobretudo em nível 
humano: a escassez e o aumen-
to dos preços dos gêneros es-
senciais à vida ou para a sobre-
vivência de todos os dias: o pão, 
os remédios, o combustível, a 
gasolina, a eletricidade, etc.

Os dramas humanos que nós, 
“Maristas Azuis”, enfrentamos 
diariamente são terríveis. Os re-
fugiados aumentam em núme-
ro e em necessidades. O povo 
simples, os pobres e miseráveis, 
sem recursos e sem trabalho, 
nos suplicam que lhes encontremos 
um pequeno emprego; muitos instala-
ram uma “Basta”, pequena exposição 
em plena rua, para vender qualquer 
coisa: biscoitos, cigarros, frutas, le-

gumes, etc. Elias, por exemplo, tem 
um capital de 2.000 libras sírias (120 
euros). Ele e o filho Hanna (7 anos) lá 
estão, todo o dia diante da “Basta” pa-
ra vender biscoitos, a 5 libras o pacote. 

Hassan, pai de família, desloca-
do, desempregado, passa a noi-
te inteira diante da padaria para 
comprar alguns quilos de pão, 
que revenderá um pouco mais 
caro. Esse pequeno comércio 
lhe possibilita prover as neces-
sidades mínimas de 7 membros 
de sua família.

Penso nas crianças, vendedoras 
de gasolina, e naquela adoles-
cente que se instala numa rua  
frequentada por milhares de pe-
destres. Nas suas mãos expõe 
um pacote de biscoitos que 
procura vender.

Penso nos jovens... Há os que 
deixaram o país com ou sem 
os seus pais, mas há também 

todos os que ficaram: os universitários 
que querem terminar os estudos para 
planejar o futuro, e os que não têm tra-
balho. Então, que palavras de esperan-
ça podem ajudá-los a continuar o seu
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caminho? Às vezes apenas o silêncio 
e a escuta...

Esses mesmos jovens ficaram choca-
dos com o atentado à Universidade 
de Alepo, no primeiro dia dos exa-
mes semestrais, e que causou a mor-
te de tantos estudantes que, contra 
tudo e contra todos, se agarram a um 
futuro incerto.

A cidade se torna cada vez 
mais uma cidade de fantas-
mas. Depois das 16h, sem 
eletricidade e com poucos 
transeuntes, a cidade fica en-
tregue a si mesma, aos com-
bates, às diversas revistas... 
Parece uma cidade entregue 
ao seu próprio destino, ao 
seu “Maktub” (= já estava 
escrito).

Alepo está sempre mais iso-
lada e asfixiada. O aeroporto 
internacional permanece fe-
chado. A única possibilidade 
de viagem é por via terrestre, 
com tudo quanto isso repre-
senta de ameaça para a vida 
dos viajantes. Para eles pró-
prios e suas famílias o dia da 
viagem é de angústia e inquietação. 
Sobretudo no trecho mais próximo 
de Alepo, onde as telecomunicações 
são cortadas e as revistas das diver-
sas facções se multiplicam.

Nesse obscuro quadro da realida-
de alepina, nós continuamos nossa 
ação de solidariedade:

Melhoramos a ração semanal dos 
gêneros alimentícios necessários ao 
dia a dia das famílias deslocadas, e 
a isso acrescentamos a lenha para 
o aquecimento. Na realidade, o frio 
de janeiro de 2013 foi tão forte que 
os deslocados acendiam, para se 
aquecer, tudo quanto lhes caía 
nas mãos: papelão, plástico, 
madeira, trapos, roupas velhas, 
com o risco, às vezes, de asfixia. 
Nessas mesmas condições as 
crianças se apegam à vida. Elas 
aproveitaram um dia de neve 
para expressar sua alegria e seu 
amor pela brincadeira fazendo 

bonecos de neve!  E, ao brilho das 
velas, se mostraram aplicadas nas 
horas de estudo que nossos benfei-
tores lhes garantiam.

Alguns jovens refugiados preparam 
seus exames oficiais de bacharelato 
e de brevê.  Para nós foi ocasião de 
inscrevê-los em cursos privados pa-

gantes, não longe dos seus centros 
de alojamento.

Na distribuição mensal da “Cesta da 
Montanha” (que assiste 300 famílias), 
acrescentamos, para o Natal, queijo 
e carne. E pudemos distribuir, para a 
grande alegria de todas as famílias, 
bombonas de gás para cozinhar e 
esquentar a água.

E hoje, 3 de fevereiro de 2013, foi 
um dia muito especial. Um dia de en-
contro e de festa. Um dia de partilha 
e de escuta. Um dia de distribuição 
e de alegria. A mídia não veio filmar 
e documentar o evento. As TVs tam-

bém não falarão disso. Mas foi uma 
jornada, um acontecimento marcan-
te para mais de 370 famílias. Paco-
tes bem cheios e pesados... Todas 
essas famílias receberam também 
uma ajuda especial para poderem se 
aquecer... Mas, sobretudo, a quali-
dade da acolhida, do encontro e da 
partilha. Houve tempo, falou-se, uma 

palavra foi dita, deixa-se uma 
marca... Em algum lugar, em 
plena rua ou no subsolo não 
se pratica a caridade. Nós, 
Maristas Azuis, somos soli-
dários. Mas os Maristas Azuis 
não são só os residentes em 
Alepo, mas toda uma rede 
de amigos, leigos e Irmãos, 
Alepinos de origem ou não, 
todos empenhados no mes-
mo espírito de simplicidade 
e de audácia para ir a uma 
terra nova, a terra do outro, 
mais desprovido, mais pobre, 
desempregado, desesperado, 
inquieto, triste...

Então, nesta tarde, Maria, 
nossa Boa Mãe, eu te confio 
todos esses rostos, todas es-
sas mãos e esses corações, 
todos os que são a outra face 

de uma guerra. Uma face de amor 
e de esperança. Eu os confio a ti, 
nome por nome, rosto por rosto, 
pessoa por pessoa...

Seguindo teus passos, ó Maria, nós 
continuamos o caminho, nos apres-
samos em acender mais luzes na 
noite escura do cotidiano de todas 
essas famílias.  Eu te confio também 
os deslocados, essas famílias que 
encontraremos amanhã e que nos 
esperam, não só pela distribuição 
semanal, mas por tudo quanto essa 
distribuição representa de solidarie-
dade além de toda a fronteira.

Maria, por cada um dos benfei-
tores, por todos esses corações 
sem fronteira, eu te digo OBRI-
GADO.
_________
Ir. Georges Sabe, fms
Alepo, 3 de fevereiro de 2013
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