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EntrEvista com o ir. Emili turú

"O Papa convidou-nos a não excluir nenhuma fronteira,
e aí, atuar sem medo"

administração GEral

O Ir. Emili Turú participou da Reunião dos Superiores Gerais em Roma, de 27 a 29 de novembro. No último dia, houve o 
encontro com o Papa.

Os Irmãos Emili Turú e Michael De Waas participam em Filipinas do Capítulo da Província da Ásia do Leste, que acontece 
de 4 a 7 de dezembro.

O Ir. Josep Maria Soteras, termina hoje sua visita ao Distrito do Paraguay. O Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos 
Leigos, continua na Província da América Central acompanhando retiros de Irmãos e leigos da Província.

De 27 a 29 de novembro, realizou-se em Roma, a As-
sembleia da União dos Superiores Gerais (USG). No 
final dessa reunião, no dia 29, os Superiores foram 

recebidos pelo papa Francisco, que anunciou que 2015 será 
o Ano de Vida Religiosa. O Ir. Emili, entrevistado por Religión 
digital,  falou da Assembleia e do encontro com o Papa.

Pode-nos explicar o tema da 82ª Assembleia da USG?
Em continuidade com a Assembleia anterior (maio de 2013), 
cujo tema era "Liderança na Vida Religiosa, 50 anos depois 
do Vaticano II", também quisemos dedicar esta Assembleia 
ao mesmo tema, mas tentando aprofundar o seu conteúdo 
e as consequências concretas para o nosso serviço nas dife-
rentes congregações religiosas. Além disso, no presente caso, 
deixamo-nos interpelar pela clara liderança do Papa Francisco, 
que muito nos inspirou.
Toda a Assembleia se desenrolou com uma dinâmica muito 
participativa e grupal. No fim, elaboramos em conjunto uma 
série de "pontos chaves" que reconhecemos na liderança do 
Papa e que queremos incorporar nas nossas vidas.

Pode assinalar alguns desses "pontos chaves"?
No final da nossa Assembleia resumimos a nossa reflexão em 
poucas páginas que serão publicadas nos próximos dias. Mas 
posso adiantar algumas grandes ideias.
No nosso serviço de autoridade sentimos um apelo à conver-
são em três aspetos:

- Conversão de atitudes pessoais: um serviço centrado no 
essencial, um serviço cuja autoridade lhe vem da autentici-
dade, um serviço que se expressa com profunda humani-
dade.
- Conversão das relações: um serviço que se sabe expressar 
de uma forma simples e direta, um serviço que significa ca-
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minhar com os irmãos, um serviço que busca a vontade de 
Deus, com os irmãos.
- Conversão de prospetivas e estilo da missão: um serviço 
profético, um serviço que tem a coragem de "sair e fazer 
sair", um serviço que expressa e divulga a cultura do en-
contro, um serviço alegre, portador de esperança.

Estas são as grandes questões, algo como que o "perfil" 
do que queremos para nós mesmos, inspirados pelo Papa. 
Como eu disse, cada um dos pontos está um pouco mais 
desenvolvido no documento que elaboramos.

A novidade desta Assembleia foi o encontro com o 
Papa, no último dia. Que nos pode dizer sobre esse 
momento?
Pairava no ar da Assembleia uma grande expectativa por ter 
a graça de viver este momento histórico. A mim parece que 
o simples fato do encontro, para além do que disse o Papa, 
já nos deixa algumas mensagens importantes: ele não quis 
reduzir este espaço a uma audiência normal, mas dedicou-
-nos toda a manhã; deixou de lado discursos preparados, e 
preferiu um diálogo aberto, fraterno, muito próximo.
Enquanto o ouvia, imaginei uma conversa ao pé do fogo, 
sem pressas, falando de coisas que nos interessavam. O 
Papa consegue, com a sua proximidade, derrubar imediata-
mente qualquer "barreira" e fazer-te sentir à vontade e em 
casa.

Que destacaria da mensagem que lhes deixou o Papa?
Vai-se publicar em breve uma transcrição do essencial des-

tas horas de diálogo sobre muitas e diversas questões que 
afetam a vida religiosa. Deixe-me apenas sublinhar alguns 
elementos que já foram destacados no comunicado de im-
prensa emitido logo a seguir ao encontro.
Em primeiro lugar, o reconhecimento da Vida Religiosa como 
um convite a viver o evangelho de maneira "especial". O Pa-
pa evitou usar a palavra "radical ", porque todos os cristãos 
são chamados a ser radicais. "Especial" no sentido de que 
nós abraçamos um modo de viver e incarnar o evangelho, di-
ferente da maioria do povo de Deus. Mas em qualquer caso, 
deveria ser como "um grito que desperta" uma coisa assim 
como um "sinal de alerta " que convida a ir ao essencial.
Outro aspeto que desejo destacar é a convocatória em ir 
para as fronteiras, muito na linha com o que tem dito em 
tantas ocasiões, e, mais recentemente na Gaudium Evangelii. 
Convidou-nos a não excluir nenhum tipo de fronteiras, e aí, 
a agir sem medo, sempre de acordo com o carisma e a mis-
são de cada família religiosa.

Gostaria de destacar mais algum aspeto?
Senti um grande apreço e interesse do Papa pela vocação 
de religiosos irmãos, e tenho a impressão de que ele nos 
vai ajudar a torná-la mais conhecida e apreciada em toda 
a Igreja.
Também dei muito valor ao seu apreço por quem trabalha 
com os jovens na educação, uma "fronteira " muito atual.
Uma coisa que a todos nos apanhou de surpresa foi o anún-
cio de que 2015 será dedicado à Vida Consagrada. Obvia-
mente, foi uma surpresa muito agradável!

Um dos objetivos estratégi-
cos do MChFM da Provín-
cia Marista Brasil Centro-

-Norte para o triênio 2012–2015 
é Criar espaço de formação de 
Animadores e Irmãos Assessores 
das fraternidades. Como iniciativa 
desse objetivo, aconteceu de 15 a 
17 de novembro de 2013, em Belo 
Horizonte (Colégio Marista Dom 
Silvério), o primeiro encontro de 
formação de lideranças com o 
lema“Por uma liderança que gera 
vida”.

Participaram do evento 29 pessoas. Os trabalhos foram 
orientados pela coordenação provincial do Movimento. 

Além de  trabalhar temas 
pertinentes ao exercício da 
liderança, os participantes 
fizeram uma visita ao Centro 
de Estudos Maristas – CEM, 
guiados por Heloisa de Al-
meida, diretora da Unidade.

Ao final os participantes 
avaliaram o encontro como 
muito positivo e significativo 
para sua caminhada pessoal 
e das fraternidades. Saíram 

desejosos de que aconteçam outros semelhantes. Isso 
comprovou que o objetivo foi alcançado. 
No início de maio de 2014 deve acontecer a segunda 
edição.
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rEvistEmo-nos do EsPírito dE 
chamPaGnat...aqui E aGora

XIX encontro de Fraternidades Maristas no México

Revistemo-nos do espírito de Champag-
nat...aqui e agora foi o lema que 
nos motivou para o XIX Encontro 

Nacional de Fraternidades Maristas, 
organizado neste ano de 2013 pela 
Fraternidade "Nosso Senhor da Mise-
ricórdia”, de Tepatitlán, e realizado em 
sua sede na cidade de San Juan de los 
Lagos, Jalisco, de 1 a 3 de novembro.

Após um passeio interessante pela ci-
dade de Tepatitlán, de que 
participaram várias frater-
nidades, o encontro foi 
aberto pelos irmãos Os-
car Dominguez e Horacio 
Hernandez no dia 1º de 
novembro, sexta-feira, nas 
belas instalações da Casa 
"João Paulo II", recebidos 
responsáveis pela coorde-
nação do evento, que nos 
incentivaram a participar 
como "irmãos e leigos em 
missão rumo a 2017".

Mais uma vez, graças ao 
entusiasmo e empenho de 
todos, foi possível reunir 150 pessoas 
de 19 fraternidades, apoiados pelos 
irmãos superiores das províncias do 
México Ocidental e Central, bem como 
pelos membros de seus Conselhos, 
num total de 20 irmãos.

De lugares remotos, como Tijuana, 
Mérida, Monterrey, Ciudad Juarez e 
Los Mochis, e de comunidades mais 
próximas, como Guadalajara, Irapuato, 
Tepic, México, Toluca e Aguascalientes, 
todos nos sentimos acolhidos frater-
nalmente.

A primeira conferência, "A tomada de 
consciência do leigo de sua missão 
marista a partir do Capítulo geral”, foi 
apresentada pelo Ir. Eduardo Navarro, 

provincial do México Ocidental, que 
nos incentivou a ser participantes ati-
vos nessa nova relação entre irmãos e 
leigos. 

No sábado, 2 de novembro, Dia dos 
Mortos, as atividades começaram com 
a Eucaristia, na qual honramos a me-
mória de nossos fiéis defuntos. A seguir 
nos concentramos em ouvir mais três 
palestras, que nos incentivaram a reco-

nhecer a importância da construção de 
“uma Igreja com o rosto do leigo” (apre-
sentada pelo Sr. Jesus Garcia Razcón); 
“com rosto mariano” (por Ir. Guillermo 
Villarreal), com base “em uma experi-
ência de vida” (pelo arquiteto Ernesto 
Munoz González).

Nesse mesmo dia tivemos a oportu-
nidade de ouvir o relato sobre o pro-
cesso de revitalização do MCHFM e 
reconhecer a importância de participar 
da segunda fase. Para terminar o dia de 
trabalho, foram apresentados os vídeos 
de cada fraternidade, produzidos, como 
solicitado anteriormente, em seus luga-
res de origem, para compartilhar mode-
los de organização, histórias, formas de 
trabalho e apostolado.

O dia terminou com uma animada 
"Noite Mexicana", em que, além de se 
degustar pratos típicos e apreciar dan-
ças típicas do folclore mexicano, en-
cerrando a noite com uma apresenta-
ção de uma típica briga de galos, com 
as explicações sobre essa tradição.

No domingo, dia 3, houve uma pro-
posta muito interessante para a família 
marista, que consistiu em vivenciar, 

— em primeiro lugar por 
grupos de participantes 
de lugares diferentes e, 
em seguida, em plenário 
— propostas concretas 
para dar vida às Frater-
nidades, de acordo com 
a experiência e a trajetó-
ria de cada comunidade. 
A grande conquista foi o 
acordo para a realização 
de uma reunião com to-
dos os animadores das 
fraternidades em fevereiro 
de 2014, quando essas 
propostas serão estuda-
das e refletidas.

Terminamos nossas atividades com a 
Eucaristia dominical, com uma men-
sagem do Monsenhor José Maria de la 
Torre, exortando a todos os presentes 
a seguir adiante nesse caminho da es-
piritualidade apostólica marista. 

O almoço de domingo foi a oportuni-
dade para despedidas e votos de felici-
dades para seguir avante até a próxima 
reunião. Depois de agradecer a todos 
os membros da Fraternidade de "Nosso 
Senhor da Misericórdia", retornamos às 
nossas comunidades, espiritualmente 
revividos e alimentados pelo que vive-
mos e partilhamos, para que caminhe-
mos depressa para uma nova terra como 
mensageiros de esperança.
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A FMSI acaba de concluir um 
programa regional de acom-
panhamento das iniciativas 

em defesa dos direitos da criança, na 
cidade de Nairóbi, no Quênia. Esse 
programa teve como objetivo formar 
diferentes pessoas como ligação na 
África - pessoas envolvidas na ação 
de defesa dos direitos das crianças, 
trabalhando em colaboração com 
a FMSI em assuntos tais como a 
revisão periódica universal da UPR 
(mecanismo das Nações Unidas que 
pode ser usado para monitorar e 
promover os direitos das crianças em 
todo o mundo), juntamente com as 
políticas de proteção à criança.

Durante o programa conduzido pela 
Ir. Jim Jolley, Diretor de Advocacia e 
Formação da FMSI, de 11 a 14 de 
novembro, o grupo de 18 participan-
tes composto de Irmãos Maristas e 
pessoas - leigas e leigos - tiveram a 
oportunidade de apresentar suas pre-
ocupações sobre diferentes assuntos 
relacionados à situação dos direitos 
das crianças em suas próprias comuni-
dades. Os participantes - provenientes 
de diferentes países da África (incluin-
do a Nigéria, República Democrática 
do Congo, Gana, Quénia, Mada-
gáscar, Zimbabwe, Malavi, Zâm-
bia, Tanzânia e Ruanda) - foram 
escolhidos por seus Provinciais 
para participar do seminário e tra-
balhar em conjunto com a FMSI 
como pessoas de ligação em seus 
países de origem.

Durante os dois primeiros dias, os par-
ticipantes receberam uma visão geral 
do conteúdo da Convenção sobre os 
Direitos da Criança (CDC) e do proces-
so da UPR. Nos dois dias seguintes, 
tiveram a oportunidade elaborar uma-
Política de Proteção à Criança que pu-
dessem aplicar em suas próprias ins-
tituições. No último dia, cada pessoa 
de ligação procurou desenvolver um 
plano de ação de modo a programar 
adequadamente a política de proteção 
à criança já desenvolvida em sua pró-

pria escola ou instituição.

Com este programa de acompanha-
mento, a FMSI garante que a sua 
atividade de defesa das crianças pode 
receber o apoio de um bom número 
de pessoas na África, especialmente 
daquelas que agora estão bem cientes 
e demonstram ter bom entendimento 
da ação em defesa das crianças, po-
dendo fornecer informações e assis-
tência à FMSI no futuro. Os participan-
tes estavam ansiosos para destacar a 

necessidade de se manter esses 
tipos de encontro no futuro para 
ajudar a garantir que as várias 
instituições maristas de todo o 
continente estejam bem prepa-
radas e competentes para a pro-
teção dos direitos das crianças.
________________
http://www.fmsi-onlus.org
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Hoje publicamos o número 300 do nosso boletim semanal Notícias Maristas. Ele nasceu em 20 de maio 
de 2008, substituindo os dois boletins que eram publicados até então: “Últimas noticias” e “Boletim Marista”.

E semanário recolhe as principais noticias publicadas no nosso portal e é enviado, por e-mail, atualmente a 5.250 
pessoas, nas 4 línguas. O número dos inscritos por língua está assim distribuído: inglês – 985, espanhol – 2844, 
francés – 560 e portugués – 846.

A inscrição na lista de distribuição é gratuita e basta indicar o nome e o e-mail. Contamos com a sua colaboração 
para difundir esse importante meio de comunicação marista e partilhar a nossa missão.
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