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A cAminho pArA A conferênciA 
GerAl - Setembro de 2013
2. Participantes da Conferência

AdminiStrAção GerAl
O Irmão Emili Turú viajou a Manila, nas Filipinas, para uma visita ao MAPAC, nosso centro de formação. Com todos os 

demais membros do Conselho geral, estará domingo em Mittagong, Austrália, onde se realizará, de 24 a 27, o Conselho geral 
ampliado da Oceania.

Os Irs. Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho realizaram semana passada uma visita a nossas obras na Hungria. 
O Ir. Josep Maria Soteras encontra-se em Curitiba, Brasil, no curso de “Desenvolvimento de Dirigentes e Lideranças Ma-

ristas” da região América.

Participam: o Irmão Superior 
Geral, o Irmão Vigário Geral, 
os Irmãos Conselheiros Gerais, 

os Irmãos Provinciais e os Supe-
riores de Distrito. Há além desses, 
três convidados: o Vigário Provincial 
de l’Hermitage, o Superior do Setor 
AMAG e o Ir. Seán Sammon.

No quadro abaixo pode-se ver os 
nomes dos Provinciais e Superio-
res participantes. Cada qual deverá 
visitar outra Província ou Distrito 
antes da Conferência para estabe-
lecer contato com uma realidade 
distinta.

A Comissão preparatória da Con-
ferência está formada pelos Irmãos 
Emili Turú, Michael de Waas, Joe 
McKee, Ernesto Sánchez e Óscar 
Martín. As principais orientações 
desse importante encontro já estão 
preparadas. O Irmão  Michael Fren-
ch, de La Salle, facilitará os proces-
sos que se levarão a cabo durante a 
Conferência. 

Nome do Provincial Província/Distrito Província que visita

1 Joseph Walton África Austral Dist. Melanesia

2 Valentin Djawu Central East Africa L’Hermitage

3 Novo Provincial América Central Madagascar

4 Wellington Medeiros Brasil Centro-Norte Compostela

5 Joaquim Sperandio Brasil Centro Sul Mediterránea

6 Bernard Beaudin Canadá Dist. Paraguay
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fAmíliA pArticipA dA 
miSSão Ad GenteS
Jovem casal com vocação missionária marista

Nome do Provincial Província/Distrito Província/distrito que visita

7 Óscar Martín Compostela África Austral

8 Horacio Bustos Cruz del Sur Nigéria

9 Novo Provincial East Asia Dist. Amazônia

10 Brendan Geary West Central Europe Cruz del Sur

11 Ambrosio Alonso Ibérica Santa María de los Andes

12 Maurice Berquet L’Hermitage Brasil Centro-Sul

13 Thomas Randrianantenaina Madagascar New Zealand

14 Antonio Giménez Mediterránea Brasil Centro-Norte

15 Jeffrey Crowe Austrália México Occidental 

16 Ricardo Reynoso México Central Ibérica

17 Eduardo Navarro México Occidental South Asia

18 David Mc Donald New Zealand Canada

19 Joachim Ezetulugo Nigéria AMAG

20 Libardo Garzón Norandina Austrália

21 Inácio Etges Rio Grande Do Sul Compostela

22 Antonio Peralta Santa María de los Andes América Central

23 Shanthi Liyanage South Asia United States

24 Ben Consigli United States Central East Africa

25 João Gutemberg Dist. Amazônia Dist. West Africa

26 Ken Mc Donald Dist. Melanesia Norandina

27 José Mª Custodi Dist. Paraguay México Central

28 Francis Lukong Dist. West Africa East Asia 

29 Pere Ferrè, Vicario Provincial L’Hermitage West Central Europe

30 Novo Superior Sector AMAG Rio Grande do Sul 

Estela e Rodrigo, um jovem ca-
sal acompanhados de seu filho 
Josué, com a idade de 2 anos e 

meio, participarão da Missão Ad Gen-
tes. Sabendo disso, fomos conversar 
com eles para saber como havia sido o 
processo para uma decisão tão genero-
sa e corajosa.

Ambos já partilhavam o desejo de 

ser missionários mesmo antes de se 
conhecerem. Sobre isso disseram: 
“quando assumimos nosso noivado, 
descobrimos que esse desejo pessoal 
podia ser partilhado como casados e 
como família”.

Estela estudou medicina e Rodrigo 
desenho. Desde os 15 anos de idade 
participavam de missões da Semana 

Santa, visitando diversas comunida-
des, primeiro como solteiros, depois 
como noivos e, finalmente, como ca-
sados. Após isso, passaram a tomar 
parte de um grupo de missionários de 
sua paróquia junto com outros jovens.

Recentemente viveram durante um ano 
na região de Tarahumara com os Ir-
mãos maristas.

1. O que é a Conferência Geral? - http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2716
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Que processos vocês seguiram 
para tomar tal decisão?

Estela: Além do nosso discernimen-
to pessoal em oração, tivemos a 
graça de receber acompanhamento, 
quando ainda noivos, do Ir. Héctor 
Dessavre. Depois, às vésperas do 
nosso matrimônio, fomos acompa-
nhados por nosso padrinho de ca-
samento, Rafa Castro, psicanalista, 
durante um ano. A intenção de Rafa 
Castro era ajudar-nos a discernir 
se nossa vocação era somente o 
matrimônio ou de fato um matri-
mônio missionário. E foi isso que 
Rafa enfocou, mediante 
um processo de questio-
namento sobre se era isso 
mesmo o que Deus e nós 
queríamos. Passamos por 
esse processo antes do 
casamento para termos 
certeza de que daria certo 
depois de casados.

E, por fim, já casados, 
aproximamo-nos dos Ir-
mãos para nos integrar à 
Missão Marista, inspira-
dos pela inquietude dos 
missionários. Fomos en-
tão acompanhados pelo Ir. 
Quique Escobar durante 6 
ou 7 meses antes de nos 
dirigir a Tarahumara.

Rodrigo: Ao chegarmos a Tarahu-
mara, continuamos em contato com 
ele. E, depois de ficarmos quase um 
ano sem contato, voltamos a nos 
comunicar para continuarmos a re-
ceber sua orientação, mas não mais 
como discernimento, pois isso já 
fizéramos antes.

Foi difícil tomar a decisão?

Rodrigo: Não. Desde o princípio 
tudo estava muito claro para nós. O 
processo de discernimento foi para 
reforçar a decisão. Nunca entramos 
em crise por causa da decisão que 
tomamos.

Estela: Pessoalmente, eu tinha mui-
ta certeza do caminho a seguir desde 
muito cedo e, conforme as coisas 

foram ficando mais claras, minha 
decisão foi se reafirmando e fui me 
sentindo mais segura para saber o 
que eu de fato queria, jamais che-
gando ao ponto de dizer não, de 
duvidar da minha decisão.

Quais são suas perspectivas em 
relação à Missão Ad Gentes?

Rodrigo: O primeiro passo é inte-
grar-nos e desenvolver um processo 
de inculturação na comunidade que 
nos acolheu para podermos dar nos-
sa colaboração. Nossa vontade é de 
servir, como se tivéssemos recebido 

um presente e quiséssemos repartir, 
seja por nossa profissão, nossa fé 
em Jesus, nosso amor de casal, en-
fim, partilhar e servir. Temos certeza 
de que, desse modo, aprendere-
mos muito. Estamos nos inserindo 
com nossos corações abertos para 
aprender, para crescer pessoalmen-
te, como casal e como família. De 
uma coisa sempre tive certeza desde 
o início de nosso noivado: viver com 
simplicidade e sempre muito apega-
dos ao Evangelho.

Vocês sabem onde será sua resi-
dência e que atividades desen-
volverão?

Rodrigo: Ainda não. Ficaremos dois 
meses no Cambodja, isso já está 
acertado, onde seguiremos um curso 

de introdução à missão Ad Gentes, 
constituindo a última etapa de pre-
paração, o último filtro para integrar 
o setor Ad Gentes.

Somos denominados ‘grupo nove’, 
por sermos o nono grupo do Ad 
Gentes, composto de uma leiga bra-
sileira e de três irmãos  — um bo-
liviano, um espanhol  e um filipino 
— além de nós três (Estela, Rodrigo 
e Josué). O grupo participará desse 
curso junto com os Irmãos e leigos 
que já trabalham no Ad Gentes. 
Após o curso, seremos designados 
para algum lugar da missão durante 

três anos e, em seguida, 
saberemos que atividades 
desenvolveremos. Como 
o trabalho é diferente em 
cada lugar, precisamos 
vencer todas essas eta-
pas antes de saber nosso 
destino final.

Gostariam de fazer 
mais algum comentá-
rio?

Rodrigo: Estamos muito 
agradecidos aos Irmãos 
por nos permitirem parti-
cipar de seu carisma e de 
sua comunidade.

Estela: Sou muito grata 
a Deus e aos Irmãos por 

nos terem aberto as portas. E apesar 
da falta de experiência com casais 
missionários, o Instituto oferece es-
sa oportunidade aos leigos de poder 
servir como Jesus nos pediu. Reitero 
minha gratidão, pois, apesar desse 
processo ter sido muito rápido pra 
mim, observei muita disposição e 
abertura por parte dos Irmãos maris-
tas em relação a nós, leigas e leigos 
maristas.

_________________________

No dia 1º de março, fui à missa de 
envio de Estela e Rodrigo na capela 
de Loma Bonita, onde estiveram 
acompanhados por seus familiares, 
amigos e vários Irmãos maristas.
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Santo Inácio de Loyola fundou a 
Companhia de Jesus para servir 
à missão da Igreja com a dispo-

nibilidade e a liberdade próprias da 
vida religiosa. Por isso mesmo, que-
ria que os jesuítas não aspirassem a 
cargos episcopais nem os aceitas-
sem, a menos que o Papa ordenasse 
o contrário. Parece, portanto, uma 
contradição que justamente um filho 
espiritual de Inácio de Loyola tenha 
sido chamado a exercer a liderança 
global da Igreja católica.

Deve parecer também uma contra-
dição que o novo Papa tenha esco-
lhido o nome de Francisco, aquele 
homem que desejava transformar a 
Igreja de seu tempo a partir da base 
e não, certamente, a partir de uma 
posição hierárquica.

Que leitura podemos fazer, então, do 
fato de que tenha sido eleito co-
mo Papa um jesuíta e que tenha 
recebido o nome de Francisco?

Em primeiro lugar, parece-me 
resultado do reconhecimento 
implícito da atualidade e da pos-
sível força renovadora da vida 
religiosa. Neste momento em 

que alguns anunciam, até mesmo 
publicamente, as exéquias das for-
mas tradicionais de vida religiosa, 
Bento XVI nos alertava, uns poucos 
dias antes de renunciar, a não prestar 
atenção a esses profetas de catás-
trofes, tendo os cardeais eleitores 
escolhido como sucessor um jesuíta 
e que assume o nome do fundador 
de outra ordem religiosa.

Em segundo lugar, diante da possível 
interpretação de que a hierarquia ecle-

siástica pretende domesticar a vida 
religiosa por assimilação, o nome de 
Francisco, por si só, representa uma 
mensagem clara do modelo de Igreja 
e de vida religiosa que o novo Papa 
tem em mente e do tipo de liberdade 
que deseja para si.  Francisco, religioso 
não sacerdote, chamado a reconstruir 
a Igreja a partir da vivência de um 
Evangelho “sem comentários”. Pobre-
za, simplicidade, profecia da fraterni-
dade universal. Missão sem fronteiras 
e diálogo inter-religioso. Amor pelo 
senhor Jesus Cristo e apaixonado pela 
humanidade.

Bem-vindo, irmão Francisco.  Obriga-
do por abraçar o sonho de uma Igreja 
mais evangélica, impregnando de so-
nho muitas pessoas que acalentam 
o mesmo desejo em seus corações. 
Conte conosco, seus irmãos de vida 
religiosa, para enfrentar os imen-

sos desafios deste século XXI, 
com nossa vocação específica 
no seio do povo de Deus. O seu 
compromisso nos estimula a ser 
a cada vez mais coerentes com 
o apelo de nos convertermos 
em místicos e profetas.
____________
Ir. Emili Turú
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bem-vindo, irmão frAnciSco

Ir. Emili Turú: "Obrigado por abraçar 
o sonho de uma Igreja mais evangélica"

conSelho GerAl encontrA A AdminiStrAção GerAl

Como sempre acontece, terminada a sessão plenária, 
os Irmãos e leigos que trabalham na Casa Geral foram 
convidados para um encontro com o Conselho, que 

aconteceu no dia 7 de março de 2013.
O encontro foi dividido em duas partes. Na primeira, o Ir. 
Antonio Ramalho apresentou os tópicos que o Conselho 
tratou durante o mês em que esteve reunido.
A segunda parte foi coordenada pelo Ir. Emili Turú, Superior 
Geral, e teve como objetivo inaugurar um processo de de-

bate sobre a celebração do bicentenário do Instituto, que 
será celebrado em 2017. O Conselho Geral quis recolher 
algumas ideias sobre esse evento importante. O Irmão Emili 
convidou os participantes a refletir sobre três tópicos: qual 
a finalidade de tal celebração, critérios que precisam ser 
considerados e o que fazer. Divididos em 4 grupos, cada um 
pôde exprimir a própria opinião. Em seguida, em plenária, 
as reflexões foram partilhadas e recolhidas pelo Conselho 
Geral.


