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Conselho Geral

Renúncia do Ir. John Klein como Conselheiro Geral 
por motivos de saúde

Envio-vos esta comunicação 
de família, a propósito da 
renúncia de conselheiro ge-

ral, apresentada pelo Ir. John Klein, 
nos inícios de julho, por motivos 
de saúde.

Seguramente que todos recordarão 
que nos inícios de abril do ano 
passado o Ir. John Klein, enquanto 
estava em visita à Austrália, sofreu 
uma isquemia cerebral ou aciden-
te cerebrovascular. Mesmo que no 
início os sintomas foram bastante 
alarmantes, a pronta intervenção 
dos médicos fez que sua recupera-
ção fosse bastante rápida.

Logo que possível foi transladado 
aos Estados Unidos, onde se fize-
ram todos os estudos necessários 
para determinar a origem do AVC. 
Finalmente, detectaram um proble-
ma de comunicação interauricular 
no coração, do qual teve uma in-
tervenção em maio de 2012, mes-
mo que não tivessem a certeza de 
que esse tenha sido a origem do 
problema.

O Ir. John fazia periodicamente as 
visitas médicas de controle. No 
momento, mesmo que tenha feito 
uma boa recuperação neurológi-
ca, experimenta certa diminuição 
de suas capacidades físicas. Além 
disto, como já disse anteriormente, 
persiste a dúvida sobre a origem da 
isquemia, e os médicos dizem que 

há probabilidades de que esta possa se 
repetir de maneira inesperada, como 
sucedeu com o anterior.

Por tudo isso, e depois de um longo 
processo de oração e discernimento, o 
Ir. John decidiu apresentar sua renúncia, 
já que considera não ter as condições 
físicas necessárias para levar a cabo su-
as responsabilidades como conselheiro 
geral.

Sei que não foi uma decisão fácil para 
John, pela seriedade com que assume as 
responsabilidades que se lhe confiam e, 
como ele mesmo expressa em sua carta 
de renúncia, devido à relação afetiva que 
fomos construindo entre nós durante 
estes quatro anos.

Os membros do Conselho geral e eu 
mesmo aceitamos sua renúncia porque 
entendemos perfeitamente as razões 
que a provocam, porém ao mesmo tem-

po com pena de sentir que um bom 
Irmão de comunidade e um excelente 
membro da equipe de trabalho preci-
sa retirar-se antes do esperado.

Agradeço a John seu magnífico servi-
ço ao Instituto como conselheiro ge-
ral. Desde o momento de sua eleição 
não pôs limites a sua entrega para 
oferecer o melhor de si mesmo; disto 
somos testemunhas privilegiadas não 
somente os membros do Conselho 
geral, como também aqueles dentre 
vós que vos haveis beneficiado de sua 
pessoa. No Conselho foi sempre um 
homem positivo, entusiasta e alegre, 
e nos enriqueceu com a sabedoria de 
sua experiência em muitos e diversos 
campos. Muito obrigado, John!

O Ir. John continuará exercendo suas 
responsabilidades até o dia 15 de 
setembro data em que deixará de ser 
conselheiro geral.

Peço-vos uma oração especial por 
todos os que estarão reunidos em 
l’Hermitage para a Conferência geral. 
Que seja realmente um tempo de gra-
ça para o Instituto, em nosso caminho 
rumo ao bicentenário da fundação.

Recomendemo-nos mutuamente à 
ternura de Maria, nossa boa Mãe.

______________
Ir Emili Turú, Superior Geral
Roma, 30 de agosto de 2013
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estados Unidos
Programa Vocacional Marista

Em junho passado, iniciamos em 
nossa Província o ano vocacio-
nal marista, com o projeto que 

chamamos de PEDRAS FUNDACIONAIS. 
A intenção desse projeto é convidar 
estudantes de graduação de nossas es-
colas maristas nos EUA para passar uma 
semana em nossa companhia no nosso 
Centro de Esopus. O projeto Pedras 
Fundacionais oferece a oportunidade 
para esses jovens de explorar o modo 
de vida dos Irmãos Maristas através de 
uma experiência de sete dias, proporcio-
nando tempo para viver, refletir, relaxar 
e trabalhar na presença dos Irmãos. O 
apoio das lideranças Provinciais foi mui-
to intenso, como também o de vários 
irmãos. Tivemos um total de 10 alunos 
participantes, oito novatos e dois atuais 
membros do nosso Programa de Acom-
panhamento Marista.

Então, o que aconteceu a cada dia du-
rante o desenrolar do projeto Pedras 
Fundacionais? O esquema básico con-
sistia em reunir os participantes diaria-
mente para os momentos de oração da 
manhã e oração da tarde. Várias formas 
de oração foram experimentadas, desta-
cando o carisma marista, a Liturgia das 
Horas, a Oração de Taizé, a Meditação, 
o Rosário, a Adoração ao Santíssimo, 
o Exame de Consciência e o silêncio. 
Aprender e cantar a Salve Regina todas 
as manhãs e à noite também foi parte 
da experiência. Depois de uma semana, 
os jovens já podiam cantar o hino sem 
as palavras latinas à frente deles. Para 
acolher os participantes no início da 
semana, o nosso Superior Geral, Ir. Emili 
Turu, gravou uma mensagem de Roma, 
destacando o tema "Quo Vadis".

Todas as manhãs, de segunda a quinta-
-feira, os jovens participaram de con-
ferências e discussões presididas por 
vários Irmãos. Os temas trataram de: 
celibato (Ir. Steve Schlitte), o espírito do 
nosso fundador São Marcelino Cham-
pagnat (Ir. Ben Consigli), desenvolvendo 

a espiritualidade pessoal (Ir. Don Bisson) e vida marista a partir da perspectiva do 
nosso mais novo membro (Ir. Brian Poulin). O vocacionado Sam Amos, que iniciará o 
postulantado em setembro, também esteve presente durante essa semana. No perí-
odo da tarde, os jovens trabalharam em conjunto com os irmãos Owen Ormsby, Greg 
Delanoy, Dan O'Riordan e Todd Patenaude em projetos de serviços na propriedade, 
incluindo remodelação das estações da via-sacra que estão no caminho que leva ao 
cemitério e no acabamento de uma gruta de Maria, nossa Boa Mãe, que fica ao lado 
da entrada Capela, no bosque. Da mesma forma, dedicou-se tempo para outras ativi-
dades como: parede de escalada, entrevistas pessoais,oportunidades para a reflexão 
teológica, escrita do diário e momentos de silêncio. Recreações comunitárias inclu-
íram os momentos de refeições com muitos Irmãos que se juntaram a nós durante 
toda a semana, bem como a convivência em vários momentos durante o dia.

Sexta-feira foi um dia de passeio comunitário que começou com a missa na Facul-
dade Marista celebrada pelo Pe. Richard LaMorte e musicalmente acompanhada 
pelo Ir. Bill Lavigne. Após o almoço na faculdade, fizemos um passeio de barco de 
2 horas pelo Rio Hudson. Outros 12 Irmãos também desfrutaram desse momento. 
Nosso barco subiu o rio Hudson até as extremidades da nossa propriedade marista 
em Esopus.

A maioria dos jovens ficou impressionada por encontrar tantos irmãos que estiveram 
presentes durante a semana do “Pedras Fundacionais”. Eles se alegraram em poder 
partilhar a refeição, trabalhar lado a lado, rezar em comunidade e, basicamente, per-
ceber o interesse que os Irmãos demostraram ter por eles. E nós, os Irmãos, fomos 
capazes de demonstrar o que acontece tão naturalmente entre nós: a nossa maneira 
de viver juntos, apoiando-nos mutuamente. Os jovens nem sempre conseguem ver 
essa parte de nossas vidas, visto que nos veem muitas vezes como seus professores, 
administradores, conselheiros e técnicos. 

Esta experiência trouxe para nossa província uma base sólida sobre a qual podere-
mos construir um bom processo de discernimento para auxiliar esses jovens em sua 
caminhada.  (Ir. Mike Sheerin)
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BeatifiCações em tarraGona
Carta dos Irmãos provinciais das quatro 
Províncias com obras na Espanha

Conferência Geral

Durante o mês de setembro, cada segunda-feira, enviaremos um boletim especial 
com a crônica da Conferência, que se realiza na França, em L'Hermitage, até o 
próximo dia 29. Acompanhe as notícias da Conferência: www.champagnat.org

Prezados Irmãos e Leigos 
maristas: Nós, Irmãos pro-
vinciais das quatro Provín-

cias com obras na Espanha, con-
vidamo-los – depois do que fez o 
Ir. Superior geral em sua recente 
Circular – a participar ativamente 
nos atos da beatificação dos 66 
Irmãos e dois Leigos maristas 
a ter lugar, ‘Deo volente’, em 
Tarragona, no próximo dia 13 de 
outubro. Será uma ocasião pa-
ra juntos agradecermos a Deus, 
nesse dia, o dom dos novos bem-
-aventurados e seu testemunho 
de vida.

Animamo-los a viver esse acon-
tecimento a partir da fé e com 
reconhecimento a nossos márti-
res que, coerentes com sua vida, 
a entregaram no altar da fé que 
professavam. Por isso, hoje são 
“Testemunhas da fé”, como reza 
o lema marista da beatificação. 
As “brasas ardentes”, nos termos 
do Irmão Emili Turú, que foram 
e são nossos mártires, interpelam-nos 
fortemente sobre o estilo e a profun-
didade da vivência de nossa fé, do 
seguimento de Jesus e de nossa vida 
cristã e consagrada. Oxalá, esse acon-
tecimento sirva para reavivar as brasas 
do compromisso e da consagração 
pessoais e comunitários, e nos esti-
mule a entregar a vida pelos demais, 
dia por dia, gota a gota, de serviço em 
serviço e momento por momento.

Ao Irmão Crisanto, que encabeça a 
causa, doía mais separar-se de seus 
formandos do que a própria morte. Es-
tava mais preocupado com os “outros” 
do que com a sua própria vida. O se-
guimento de Jesus está mais unido aos 
outros. A fé sem compromisso, sem 
doação aos demais, é fé mais próxima 
às cinzas do que às brasas.

Convidamo-los, Irmãos e Leigos, a ler e 
a celebrar com olhar de fé o testemu-
nho desses 68 maristas de Champag-
nat, começando pelos três Irmãos fran-
ceses que, podendo sair da Espanha, 
não abandonaram seus coirmãos de 
comunidade, passando pelos jovens 
Irmãozinhos que, com apenas 19 e 20 
anos, deram a vida por serem religio-
sos, e terminando com o testemunho 
dos Leigos Julián (Chinchón, Madrid) e 
Ramón Emiliano (Villalba de la Sierra, 

Cuenca), que de tal modo se 
identificaram com os Irmãos que 
optaram por não separar-se de-
les, dando suas vidas.

O fato de a celebração ocorrer 
em Tarragona, e não em Roma, 
não lhe diminui, absolutamente, 
a importância. Convidamo-los a 
um esforço para marcar presen-
ça durante esse fim de semana, 
e participar ativamente. Mais 
tarde, haverá outros atos nas 
respectivas Províncias. Encoraja-
mo-los a neles participarem com 
o mesmo interesse.

Queremos agradecer, de modo 
muito especial e com todo cari-
nho, aos Irmãos que dedicaram 
muito tempo, entusiasmo e afã 
à organização de um aconteci-
mento desse tipo. Não esquece-
mos os que fizeram outro tanto, 
por ocasião das beatificações 
de 2007, citando especialmente 
os Irmãos Gabriele Andreucci, 

Giovanni Bigotto, Jorge Flores e Ma-
riano Santamaría. Irmãos, um grande 
reconhecimento a todos!

Que o Senhor, a Boa Mãe e Champag-
nat animem nossa vida como anima-
ram a de nossos maristas mártires, até 
o fim.

Saiba mais sobre as beatificações em 
Tarragona: www.champagnat.org

http://www.champagnat.org/401.php?a=8
http://www.champagnat.org/000.php?p=339
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Brasil Centro-norte

Província cria site para a fase local da Assembleia 
Internacional da Missão Marista - Nairobi 2014

Aconteceu na casa de Cham-
pagnat, Notre Dame de 
l’Hermitage, de 11 a 17 de 

agosto de 2013, o Encontro europeu 
dos Irmãos de menos de 45 anos. 
Foram 52 participantes. Desses, 46 
eram de menos de 45 anos, em sua 
grande maioria espanhóis,mas tam-
bém portugueses, italianos,belga, 
libanês,aos quais se juntaram o Ir-
mão Allan (filipino) e o postulante 
Arnaud (francês), da comunidade de 
l’Hermitage.Participaram de todo o 
encontro o Irmão Emili Turú, superior 
geral, e o Irmão Antonio Ramalho, 
conselheiro geral.

O tema central do encontro era 
“Corações jovens conectados”. E 
um ponto forte foi de fato a ex-
traordinária conexão vivida por 
todos e entre todos, verdadeiro 
sinal de fraternidade na Europa 
de hoje. Mas conexão também 

com a realidade social do continen-
te, da Igreja, da vida religiosa, das 
unidades maristas: um olhar realista, 
impregnado de uma esperança ali-
mentada nas fontes do evangelho e do 
nosso carisma.

O programa foi muito bem orga-
nizado pela comissão preparatória 
dos próprios participantes, indicados 
pela CEM (Conferencia Europeia Ma-
rista). Houve dinâmicas bem criati-
vas, orações intensas e participadas, 
tempos de descontração e uma pere-
grinação aos lugares maristas.

O Ir. Emili Turú animou dois momen-
tos centrais de reflexão, lançando 
muitos questionamentos e também 
motivos de confiança para o futuro. 
Convidou o grupo a um tempo de 
silêncio, para interiorizar as experi-
ências vividas e as reflexões feitas, 
preparando assim um momento ul-
terior de diálogo aberto. No final do 
encontro o Ir. Emili afirmou que a Eu-
ropa pode ser um laboratório do que 
acontecerá, ou já está acontecendo, 
em outras partes de um mundo secu-
larizado. Um grupo de Irmãos como 
esse, com tantas energias, pode e 

deve abrir caminhos. E insistiu: 
Participem, ativamente e com 
criatividade! Sejam plenamente 
Irmãos (coerência vocacional). 
Sejam plenamente jovens (in-
comodem, comuniquem seus 
sonhos).
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eUropa marista

Encontro europeu dos irmãos com menos de 45 anos

Em setembro de 2014, será realizada a II Assembleia Inter-
nacional da Missão Marista/AIMM, em Nairóbi, no Quê-
nia, com o tema “Maristas novos em missão”. A Assem-

bleia em si será precedida por uma fase local e provincial, que 
serão realizadas até maio de 2014. Na Província Brasil Centro-
-Norte a fase local começou no último dia 6 de maio e cada 
entidade da Província está organizando o próprio percurso. 
Para partilhar a preparação da Província, foi criado o site http://
marista.edu.br/aimm, espaço virtual de divulgação das ações 
de unidades educacionais e sociais, e comunidades religiosas 
no itinerário de vivência das temáticas da Assembleia: Espiri-

tualidade, Vocação: nova relação, e Evangelização.

O site traz notícias, fotos e vídeos da fase local, além 
de informações gerais sobre a Assembleia, como 
história, comissão organizadora, logomarca, crono-
grama e etapas da realização do evento.

Todo o material para a organização da fase local e 
provincial está disponível no nosso site, em www.
champagnat.org/nairobi2013.

 http://marista.edu.br/aimm
 http://marista.edu.br/aimm
www.champagnat.org/nairobi2013
www.champagnat.org/nairobi2013

