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Habemus PaPam

Annuntio vobis gaudium magnum

A chaminé da Capela Sistina, após um pouco de incerteza, parece indicar com 
clareza a eleição do Papa: a fumaça é branca. No Vaticano, são 19h06 de 
13 de março de 2013. As pessoas se dirigem para a Praça São Pedro. É a 

curiosidade que as leva a ultrapassar a fronteira simbólica com a Itália: o desejo de 
ver o novo Papa. Às 20h20 os aplausos, seguidos de gritos de alegria, depois de o 
Cardeal Jean-Louis Tauran pronunciado a célebre fórmula: Annuntio vobis gaudium 
magnum: habemus Papam. 

A preocupação e a perplexidade estão visíveis no rosto de todos quando o carde-
al, continuando a pronunciar a fórmula, diz: Eminentissimum ac Reverendissimum 
Dominum, Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem 
Bergoglio qui sibi nomen imposuit Franciscum.

Peçamos a Deus que o nosso novo Papa Francisco (Cardeal Jorge Mario Bergoglio) 
possa conduzir com sabedoria a Igreja e que o Espírito Santo o ilumine nessa missão como pastor do Povo de Deus.

uma resPonsabilidade comum
O Ir. Emili Turú opina sobre a atualidade do 
momento histórico da Igreja

Como se realçou nestas últimas sema-
nas, a figura do papado tem um cará-
ter simbólico muito importante. Por 

isso, não é irrelevante o conteúdo que se dá 
a essa função, nem  tampouco a pessoa que 
a assume. É evidente que o papa João XXIII 
marcou uma nova época na historia da Igre-
ja, convidando a um retorno ao essencial e a 
um profundo aggiornamento, que produziu 
uma onda de esperança em muitas pessoas.

Entretanto, não sou tão ingênuo de pensar 

que a Igreja será mais evangélica simplesmente 
com uma mudança  de papa. Dizem que as ex-
pectativas são frustrações premeditadas, assim 
que procuro recordar-me que a Igreja se cons-
trói no dia a dia por milhares de pessoas que 
procuram viver sua fé com autenticidade. E repi-
to para mim que devo ser uma dessas pessoas.

Sim, sonho com uma Igreja simples; contempla-
tiva; acolhedora sem condições; servidora de 
todos, especialmente das pessoas mais vulnerá-
veis; aberta ao diálogo; realmente comunitária; 

http://www.news.va/pt/news/biografia-do-papa-francisco-i
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Província brasil centro-sul
Encontro com os Irmãos assessores do MChFM

que dê maior protagonismo ao laicato, 
especialmente à mulher…; mas sei 
muito bem que tenho uma responsabi-
lidade em construir essa Igreja.

Se o papa João XXIII pôde convocar o 
Vaticano II, foi porque algo se estava 
movendo na Igreja, há muito tempo. 
Provavelmente, ele não foi mais que o 
catalisador de um amplo movimento 

de renovação que vinha das bases da 
Igreja.

A hierarquia da Igreja tem sua própria 
responsabilidade, mas não devería-
mos abdicar da nossa, como se tudo 
dependesse de um grupo reduzido de 
homens. Não foi, de fato, a renúncia 
de Bento XVI um convite a que cada 
cristão faça uso de sua liberdade como 

filho e filha de Deus, e assuma a res-
ponsabilidade que lhe corresponde?

Talvez a pergunta, portanto, não seja o 
que o papa vai fazer pela Igreja, mas o 
que nós vamos fazer por ela.
_______________
Tomado da revista “Vida Nueva”
www.vidanueva.es

Dia 28 de fevereiro de 2013 
na casa restaurada do 
CMMC, aconteceu o en-

contro com os Irmãos assessores 
do Movimento Champagnat da 
Família Marista, organizado pe-
lo Setor de Vida Consagrada e 
Laicato e Equipe Provincial do 
Movimento. Estiveram presentes 
dezessete Irmãos, das vinte e três 
fraternidades existentes na Provín-
cia e cinco leigas e leigos.

Através da troca de experiências e depoimentos, clarifi-
camos o papel do Irmão Assessor. Ser um Irmão Assessor 
do MChFM é ser presença discreta, testemunhal e ativa de 
Champagnat, junto aos membros da Fraternidade.

Pela manhã e pela tarde, juntos 
rezamos, dialogamos, partilha-
mos a vida e construímos o jeito 
de atuar do Irmão assessor na 
Fraternidade, em vista do cresci-
mento da vida cristã do fraterno, 
da fraterna, a partir do sonho de 
Marcelino Champagnat.

O evento trouxe, para Irmãos e 
Leigos, grande satisfação. Senti-

mos que mentes e corações conectados começam a clarifi-
car o sentido da existência do MChFM e o sentido da vida, 
onde Irmãos e Leigos caminham “unidos num só coração e 
numa só alma”.

irmãos e leigos maristas
Conferência dos Superiores do Continente Africano

Após o Encontro geral anual, 
realizado em Nairóbi (11-13 de 
fevereiro de 2013), a Conferên-

cia dos Superiores do Continente Afri-
cano convidou o Ir. Javier Espinosa, do 
Secretariado dos Leigos (Roma), para 
um Seminário com o tema “Leigos Ma-

ristas no Instituto”, iniciado em 17 de 
fevereiro (à tarde) e encerrado em 18 
de fevereiro.

Não foi apenas uma experiência rica de 
conteúdo, mas uma oportunidade para 
um instrutivo intercâmbio de nossas 

experiências. De maneira geral, três 
pontos se destacaram no Seminário: 
em primeiro lugar, aumentou nossa 
conscientização sobre o tema e todos 
os participantes apreciaram muito as 
informações e o material disponibili-
zado; em segundo, proporcionou uma 

http://www.vidanueva.es
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a missão marista 
num mundo novo

Comissão de Novos Modelos de Animação, 
Gestão e Governo

compreensão do relacionamento entre 
Irmãos e leigos, de tal modo que pro-
vocou uma mudança de mentalidade, 
de atitude e de prática; e por fim, mas 
não menos importante, os Provinciais 
e o Superior do Distrito da África 
Ocidental constituíram uma Comissão 
Regional para a África e Madagascar.

O que cada um de nós reconhece é 
que as Províncias da África e de Mada-
gascar estão prontas para a jornada es-
piritual e vivencial com Leigas e Leigos, 
com quem partilhamos nossa fraterni-
dade em Cristo. O que denominamos 
carisma Marista, como filhos e filhas 
de Champagnat, é um dom de Deus 
para a Igreja e para o mundo. Assim, a 
partilha do Carisma com outras pesso-
as certamente será para a maior glória 
de Deus e representará nova vitalidade 
para a Igreja e para a Congregação.

Participantes: Ir. Javier Espinosa (Secretariado do Laicato, Roma); Ir. Joe Walton, África Austral; (Pre-

sidente); Ir. Francis Lukong, Distrito da África Ocidental; Ir. Thomas Randrianantenaina, Madagascar; 

Ir. Valentin Djawu Lungumbu Wambo, África Centro-Leste; Ir. Lawrence Ndawala, Superior (MIC); Ir. 

Spiridion Ndanga, PACE, Ir. Albert Nzabonaliba, Secretário (PACE).

Nos dias 18, 19 e 20 de 
fevereiro de 2013, na 
Casa Geral dos Irmãos 

Maristas, em Roma, aconteceu 
a terceira reunião da Comis-
são Internacional de Novos 
Modelos de Animação, Gestão 
e Governo. Participaram o Sr. 
Marco Cândido (Brasil Centro-
Sul) e Irmãos Gabriel Villa-Real 
(L’Hermitage), Michel Green 
(Austrália), Victor Preciado 
(Conselho e Economo Geral), 
John Klein (Conselho Geral) e 
João Carlos do Prado (Secretariado da 
Missão).

A reunião teve por objetivo apresentar 

ao Conselho geral o esboço do Projeto 
trabalhado pela Comissão, nas reuni-
ões prévias, bem como a metodolo-
gia e a estrutura de desenvolvimento. 

Nesse sentido, nas manhãs dos 
dias 19 e 20 de fevereiro, a Co-
missão refletiu sobre o projeto 
com o Conselho geral.

O Projeto de “Novos modelos 
de animação, gestão e gover-
no” visa ao desenvolvimento 
e à sustentabilidade da missão 
marista nos diversos níveis do 
Instituto Marista. A internacio-
nalidade do Instituto e a parti-
cipação dos leigos são oportu-
nidades para juntos buscarmos 

o melhor caminho para fortalecer a 
presença e a missão marista no mundo, 
sobretudo, nas novas terras em que o 
Senhor nos desafia.
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O Irmão Superior geral com seu 
Conselho, na sessão de 18 de 
fevereiro de 2013, nomeou o Ir. 

Shanthi Liyanage como provincial da 
Província da Ásia Sul, para cumprir um 
segundo mandato, que iniciará a partir 
de agosto de 2013.

O Ir. Emili Turú, Superior geral, na 
carta que dirige a todos os Irmãos 
da Província, agradece ao Ir. Shanthi 
Liyanage sua disponibilidade em con-
tinuar dirigindo a Província durante os 
próximos três anos. E, ao mesmo tem-
po, agradece o seu empenho durante 
esses 3 últimos anos como Superior 
provincial e sublinha como ele tem 
colocado em primeiro lugar a própria 
disponibilidade em servir os Irmãos da 
Província.

A Província de South Asia é integrada 
pelo Sri Lanka, pela Índia e Pa-
quistão. Ela tem diante de si gran-
des desafios e um bonito futuro.

Biografia do Ir. Shanti Liyanage

Nasceu em 16 de junho de 1949. 
É o terceiro de uma família de 5 
irmãos. Tem um irmão gêmeo que 

também é Irmão marista. Os pais eram 
professores e incentivaram os gêmeos 
a serem padres, mas decidiram entrar 
para os maristas, em Tudella, em Sri 
Lanka, em 1964. Fizeram o noviciado 
em Ragama, sempre em Sri Lanka, e a 
profissão em 1968.

Em 1970 e 1971 o Ir. Shanti fez o 
escolásticado e o treinamento como 
professor em Dundas, na Austrália. 
Concluiu a faculdade de Educação na 
Universidade de Colombo, em 1979. 
Em seguida, foi diretor de dois colé-
gios em Sri Lanka.

Em 1998, depois de uma pós-gradu-
ação em Gestão Educacional, par-
tiu para o Paquistão, onde trabalhou 
como missionário durante 12 anos. 
Durante esse período foi diretor de 
dois colégios, delegado do provincial 

no Paquistão e conselheiro provincial.

Em 2010 foi eleito como provincial da 
Província de South Asia, pelo Superior 

geral Ir. Emili Turu, para um man-
dato de 3 anos. Em fevereiro de 
2012, em Bangkok, foi também 
eleito como primeiro diretor da 
Conferência Marista da Ásia. Ini-
ciará o segundo mandato como 
provincial durante o capítulo pro-
vincial, a realizar-se em agosto 
de 2013.
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Província de “soutH asia”
Ir. Shanthy Liyanage nomeado Provincial

Irmãos falecidos

08/03/2013: Honorato Saiz Santamaría - Ibérica
04/03/2013: Anthony Luke Kavanagh - Australia
28/02/2013: Égide Allen - Canada
24/02/2013: Jesús David Preciado Cisneros - México

Central
21/02/2013: Raymond Sagnimorte - L'Hermitage
18/02/2013: Emil Denworth - United States of America
16/02/2013: Kenelm Herd - Europe Centre-Ouest /

West Central Europe
16/02/2013: Jozsef Marth - L'Hermitage
14/02/2013: Pablo Horacio Walder Scheifler - Cruz del 

Sur

11/02/2013: Julio Torres Villanueva - Cruz del Sur
11/02/2013: John Hugh Parker - Europe Centre-Ouest / 

West Central Europe
11/02/2013: José Enrique Foncea Orayen - Ibérica
07/02/2013: Lelles Bighi - Brasil Centro-Norte
04/02/2013: Normand Cloutier - Canada
03/02/2013: Kenneth Curtin - United States of America
30/01/2013: Joseph Callaert - L'Hermitage
27/01/2013: Fidentino Díez Rodríguez - Compostela
19/01/2013: Agustín Montero - Compostela
14/01/2013: Flavio Testa - Mediterránea
11/01/2013: Alexis Pâquet - Canada


