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O Ir. CrIsantO e seus 
67 COmpanheIrOs mártIres
Aprovação da Causa de Beatificação

admInIstraçãO Geral

O Conselho geral iniciou esta semana sua sessão plenária, que prosseguirá até o dia 5 de julho.
No dia 4 de junho estiveram na Casa geral todos os membros da Presidência da CLAR (Confederação Latino-americana 

de Religiosos). Depois da Eucaristia com o Conselho geral e do jantar na comunidade, houve um momento de convívio e 
diálogo com o Ir. Emili e Irmãos do Conselho.

O Ir. Javier Espinosa, do Secretariado dos Leigos, coordena o encontro regular do Secretariado Ampliado, em Las Avella-
nas, Espanha, de 4 a 6 de junho.

Com imensa satisfação comunicamos que recebemos da Sagrada Con-
gregação para as Causas dos Santos o DECRETO de beatificação do 
Ir. Crisanto e de seus 67 companheiros mártires, firmado pelo Papa 

Francisco. Serão BEATIFICADOS no próximo dia 13 de outubro, em Tarrago-
na, Espanha.

Agradeçamos a Deus, a Maria, a Champagnat e a nossos Irmãos já bea-
tificados em 2007, esta graça – para a Igreja e para nosso Instituto – de 
contar com nova plêiade de mártires, modelos e testemunhas da fé.

Convido-os a terem presente, na oração, o Ir. Gabriele Andreucci e colabora-
dores, por todo seu trabalho na elaboração da Positio dessa Causa.

Brasas ardentes, testemunhas da fé

Por ocasião da festa do fundador do Instituto Marista, Marcelino Champagnat, no dia 
6 de junho, o Ir. Emili Turú, Superior Geral dos Irmãos Maristas, uniu a sua tradicional 
mensagem, enviada nesta data, com a comunicação da notícia da iminente beatifica-
ção de 66 Irmãos e 2 Leigos maristas mártires em Espanha.

http://www.champagnat.org/000.php?p=340

http://www.champagnat.org/000.php?p=340


Ano VI - Número 271Notícias Maristas

2

estadOs unIdOs
Encontro nacional de líderes maristas

No dia 27 de abril, os diretores 
e outros líderes das obras ma-
ristas nos Estados Unidos rea-

lizaram um encontro de formação na 
Marist Hight School em Bayonne, New 
Jersey. Estavam presentes as seguin-
tes obras: Camp Marist, Archbishop 
Molloy, Central Catholic, Columbus, 
Guadalupe Middle School, Marist 
Bayonne, Marist Chicago, Mount St. 

Michael, Roselle Catholic, St. Joseph 
Academy, St. Joseph Montvale e St. 
Agnes. O Ir. Ben Consigli, Provincial 
dos Estados Unidos e os Conselheiros 
provinciais participaram do encontro.
O seminário abordou a questão da 
liderança e o seu papel nas missões 
Maristas e Católicas, sublinhando a 
identidade de cada instituição. Houve 
também um fórum de discussão com 

o Governo Provincial sobre o papel do 
Irmão Marista como responsável de 
entidades, além de mesas redondas 
sobre finanças e como angariar fundos 
(fundraising).

Na avaliação da jornada, os líderes 
agradeceram pelo encontro e pela 
oportunidade de participar nas obras 
da Província.

KOsmOs e arChIvum

Encontro de formação de secretários e arquivistas 
das Províncias da América Latina

De 13 a 18 de maio, aconteceu, em Curitiba (Brasil), 
o encontro de formação para secretários provinciais 
e arquivistas das Províncias e Distritos maristas da 

América Latina. O Objetivo principal do encontro foi o de 
formar os secretários e arquivistas para o uso, nas próprias 
Províncias, dos programas informáticos “Kosmos” e “Archi-
vum”.

Kosmosé uma aplicação para gerenciar os dados sobre as 
pessoas e as obras do Instituto Marista. Archivum é um 
sistema de gestão de documentos para a administração 
integrada dos arquivos do Instituto Marista.

Ambos os programas foram desenvolvidos por pessoas 
ligadas ao Instituto Marista, com o objetivo de melhorar os 
recursos humanos e tecnológicos das instituições maristas.

O encontro serviu também para facilitar o trabalho coor-
porativo e em rede entra as diferentes Províncias Maristas 
da América Latina, através de procedimentos que podem 
tornar-se comuns dentro de um único sistema de trabalho, 
como é o caso da gestão de dados e documentos.

O encontro proporcionou um clima fraterno entre os par-
ticipantes, que permitiu o conhecimento mútuo de várias 
pessoas que trabalham em Províncias com realidades 
diferentes, sendo uma grande experiência de crescimen-
to pessoal. Desse modo, todos os participantes levaram 
para casa muito mais do que a formação sobre Kosmos e 
Archivum.
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prOvínCIa da amérICa Central

Ir. Luis Carlos Gutiérrez Blanco 
nomeado novo Provincial

O Superior Geral e seu Conselho, depois de analisar a sondagem re-
alizada na Província da América Central, decidiu nomear o Ir. Luis 
Carlos Gutiérrez como Provincial da América Central, por 3 anos. 

Seu mandato começará em dezembro, durante a celebração do Capítulo 
Provincial.

Na sua carta, o Ir. Emili Turú agradeceu a abertura e disponibilidade do Ir. Luis 
Carlos para servir ao Instituto como Provincial. E indicou que os resultados 
da sondagem provam claramente que tem apoio da maioria dos Irmãos. 
Aproveitou também a ocasião para agradecer ao Ir. Hipólito Pérez pela sua 
dedicação ao serviço da Província da América Central durante estes últimos 
seis anos. E por último felicitou a todos os Irmãos pela ativa participação na 
sondagem, pela vida e generosidade que estão oferecendo à Província e ao 
Instituto.

O Ir. Luis Carlos Gutiérrez Blanco nasceu em Trapagaran 
(Vizcaya, Espanha) no dia 25 de março de 1967. Fez seus 
primeiros votos em 8 de junho de 1986, na Província da 
América Central. Sua preparação acadêmica foi no campo 
da educação em estudos  sociais e linguagem, além de 
licenciatura em teologia, mestrado em Administração e 
supervisão educativa e doutorado em educação pela Uni-
versidade de Porto Rico.

Exerceu seu apostolado na Guatemala, Costa Rica e Porto 
Rico, como professor, coordenador de pastoral, coorde-

nador acadêmico e como administrador e superior de co-
munidade. Colaborou como membro das juntas diretivas e 
tesoureiro da Conferência dos Religiosos em Porto Rico e 
Guatemala.

Desde 2004, é coordenador provincial da educação e das 
fraternidades maristas da Província. Atualmente é também 
diretor do Colégio Marista de Guaynabo. Participa da Co-
missão Interamericana de Missão e da Subcomissão Intera-
mericana da Educação.

pastOral JuvenIl
marIsta

No período de 13 a 17 de maio de 2013, na Casa Geral, 
em Roma, aconteceu a segunda reunião da Comissão 
Internacional de Pastoral Juvenil Marista (PJM).

A reunião teve por objetivos agradecer os trabalhos da Comis-
são, na realização dos Seminários Regionais para aplicação do 
Documento “Evangelizadores entre os Jovens” (EEJ); refletir so-
bre os horizontes de futuro para a PJM no Instituto; e discernir 
a melhor estratégia para ajudar as Unidades Administrativas 
(UA) na implantação da PJM.
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A teologia e a espiritualidade cris-
tãs falam muito hoje em dia da 
“tradição místico-profética”.
Penso que não é só uma intenção de 
superar antagonismos entre as duas 
no passado, mas também uma forma 
de reconhecer que tradicionalmente 
não existia tal oposição. Os profetas 
eram místicos e os místicos eram 
profetas. Era impensável que uma 
pessoa pudesse ser profeta, claman-
do por justiça e pela mudança da so-
ciedade, sem ter alguma experiência 

de união com Deus. Igualmente, im-
pensável seria que alguém pudesse 
ser um místico genuíno se não falas-
se aberta e criticamente sobre 
as injustiças de seu tempo.

Nossa vida é muito ativa. O 
que implica a dimensão mís-
tica?
Justamente por nosso tipo de 
vida, é necessário cultivar uma 
mística que nos permita viver 

“centrados”. Creio que muitos de 
nós temos vivido a inebriante expe-
riência da ação; e temos tido que 
utilizar os meios necessários para 
superar a tendência a um ativismo 
transbordante. No meu modo de vis-
ta, a primeira, mais essencial e mais 
pura chamada que sentimos dentro 
de nós é que somos enviados para 
SER irmãos.

Você acentua muito esse SER ir-
mãos.
Isso porque muitos nos dão valor, 
sobretudo, por aquilo que fazemos, 
como uma simples “task force” a 
serviço da Igreja e da sociedade, 
quando na verdade nossa existência 
como Instituto tem sentido em si 
mesma, sem necessidade de recor-
rer à nossa função específica. Este 
SER irmãos — místicos e profetas 
— constitui o núcleo de nossa vida, 
de onde lançamos, portanto, nosso 
presente e nosso futuro. Ser o que 
estamos chamados a ser. Ser nós 
mesmos: trata-se de enorme desafio 
de coerência.

E a dimensãoprofética?  
A ação profética é o rosto público da 
mística, como disse Sandra M. Sch-
neiders. A vida religiosa é uma forma 

de vida carismática que nasceu como 
dom do Espírito Santo para viver, de 
maneira coletiva, o carisma profético 
na Igreja. O que distingue essa voca-
ção profética de outros ministérios 
da Palavra na Igreja é que focaliza 
sua proclamação do Reino de Deus 
em uma situação específica, como 
é a educação integral de crianças e 
jovens, no nosso caso.

Isto tem suasexigências…
Com certeza. Trata-se de realizar a 
missão profética procurando respon-
der aos sinais dos tempos; as tarefas 
concretas podem variar, justamente 
por fidelidade ao carisma. Creio que a 
vivência desse testemunho profético 
significa, no nosso caso, mostrar sem-
pre uma preferência pelas crianças e 
jovens mais vulneráveis e ser capazes 
de ver o mundo a partir desta pers-
pectiva. Com eles e por eles seremos 

capazes de adotar uma atitude 
crítica em palavras e, sobretudo, 
em ação, diante dos valores e 
das estruturas sociais e eclesiais, 
e convidar a uma mudança siste-
mática, mais do que nos conten-
tar com soluções temporárias e 
limitadas.
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a CamInhO da COnferênCIa Geral

Místicos e profetas: Entrevista com Ir. Emili

Despertar a aurora é o tema escolhido para a próxima Conferência geral que 
será celebrada em L’Hermitage de 8 a 29 de setembro de 2013.  Profetas e 
místicos para nosso tempo é o subtítulo que concretiza os grandes temas 

que serão desenvolvidos na assembleia. A esse respeito perguntamos ao nosso 
Superior geral, Ir. Emili.


