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Temos um papel proféTico na igreja

Entrevista com o Ir. Vigário-Geral, Joe Mc Kee

No mês de dezembro passado, o Ir. Joseph Mc Kee, Vigário-Geral, visitou a Província de Santa Maria dos Andes. Animou 
dois retiros, um na Bolívia e outro no Peru. Esteve também no Chile, onde teve um encontro com diretores das obras 
maristas e participou da Assembleia dos Irmãos e do Conselho Provincial.

O site marista do Chile (http://www.maristas.cl) aproveitou a ocasião e realizou uma entrevista com o Ir. Joe. Transcrevemos a 
seguir parte dessa entrevista.

Como vê o Instituto hoje no mundo, em países tão 
diferentes que lhe cabe visitar? 

Eu acho que estamos num momento muito interessante 
no mundo marista, já passados  alguns anos do Capítu-
lo. Vejo que estamos procurando realmente transformar, 
somos  chamados, a partir do Capítulo, a esta conversão 
pessoal e institucional e vamos descobrindo, aos poucos, 
o que é esta nova terra. É um momento interessante na 
história porque, olhando os dados, parece evidente que 
está baixando o número de Irmãos no mundo. Cada ano 
diminuímos mais um pouco. E a média de idade dos Ir-
mãos também vai aumentando cada vez mais. Porém a 
verdade é que estamos mais envolvidos em nossa missão 
marista do que nunca e com uma grande quantidade de 
gente, de pessoas leigas comprometidas na missão ma-
rista, o que nem sempre foi assim. Em anos passados, 
talvez num colégio houvesse 10, 12, 15 Irmãos e poucos 
leigos, mas de vários  anos para cá, em alguns países há 
gente que está descobrindo o carisma, a espiritualidade, 
a missão marista. 

Isso me causa grande alegria e creio que nossa missão 
está tomando outro estilo. Vamos caminhando juntos em 
tudo isso, cada vez mais, buscando também a maneira de  
realizá-lo.

Em alguns países certamente não se caminha no mesmo 
ritmo. Na África, por exemplo, está começando agora a 
discussão sobre a comunhão de Irmãos-leigos... Em ou-
tros lugares, porém, se avança rapidamente. 

Vivemos um momento significativo, mas é claro que temos 

um convite a discernir muito claramente a direção de tudo 
isso e as formas que tomará no futuro.   

Já estamos há quatro anos do Capítulo e a quatro 
anos do Bicentenário da Congregação. Como foi este 
caminho e quais as expectativas para o tempo que 
resta? 

Agora, no Conselho Geral, serão avaliados estes quatro 
anos, o itinerário realizado. Eu acho que no Instituto, 
em geral, se está realizando um bom percurso; às vezes, 
como não há mudanças muito fortes, a gente acha que 
nada acontece, porém quando eu viajo pelo mundo ma-
rista vejo que realmente há passos dados, há direções, há 
caminhos, itinerários espirituais que se estão realizando 
em muitas Províncias. Vejo que realmente  estamos avan-
çando. Mas resta muito por fazer. Sempre ficará muito por 
fazer. Dizem  que o importante não é chegar ao destino, 
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mas o caminho que se faz. E estamos a caminho, en-
trando no processo de preparação para o Bicentenário. 

Em setembro teremos a II Assembleia Internacional da 
Missão Marista em Nairóbi que será muito significativa 
para nós, tanto para a missão, como para a relação 
Irmãos-leigos. Também iniciaremos uma revisão das 
Constituições dos Irmãos, para ajudar-nos a entrar mais 
profundamente em nossa vida espiritual, nossa missão, 
nossa vida de comunidade. Todos esses processos vão 
coordenados. 

Nestes próximos anos também nos perguntaremos de que 
modelos de animação, gestão e governo precisaremos 
para este mundo em que estamos, porque não podemos 
ficar com as estruturas de antes. Devemos buscar novos 
modelos que nos ajudem hoje, a  avançar. Muitas coisas 
estão acontecendo, há muito movimento e movimento em 
muitos sentidos.

Acho que também temos promovido a vida comunitária. Ti-
vemos experiências e formação  para Irmãos. Agora haverá 
um programa para formadores de Irmãos, tanto em língua  
espanhola como inglesa. Há muitas coisas que estamos 
promovendo nesse sentido. Acho que cada vez mais, e isso 
me agrada muito, se faz tudo com um sentido mais interna-
cional, mais intercultural, rompendo os muros, as fronteiras 
internas e externas, juntando-nos mais.

Interessante notar que a última Conferência Geral foi uma 
experiência muito bonita de diálogo, fraternidade, espiri-
tualidade, com ritmos quiçá mais humanos para contrastar 
o ativismo. Estamos vendo que nos comunicamos mais 
facilmente que antes, que há mais sintonia, muito mais 
diálogo, mais busca, juntos, de caminhos e direções  para 
o futuro. Essa Conferencia foi uma experiência vital e acho 
que muitos, que vieram com suas preguntas e interro-
gações, voltaram animados, com um sentido de que há 
realmente vida, há processos e itinerários muito valiosos, 
muito importantes. Talvez esse sentido da internacionali-

dade devamos fazer avançar nestes anos que nos levam 
ao Bicentenário.

Como observa a Congregação dentro da Igreja? 

O Ir. Emili Turú, em sua circular “Deu-nos o nome de Maria”, 
fala muito do sentido eclesial, e é verdade que formamos 
parte da Igreja, mas a vida religiosa sempre tem uma par-
te profética. Temos um papel profético na Igreja, porque 
não pertencemos à hierarquia da Igreja, somos religiosos 
Irmãos, e creio que esse é o papel que temos que tomar 
na Igreja. E o rosto mariano da Igreja, que o próprio Papa 
João Paulo II nos chamou a desenvolver, a torná-lo presen-
te no mundo, o estamos tomando muito a sério. Temos 
que descobrir o que significa ser rosto mariano da Igreja, 
com ternura e compaixão. O próprio Papa Francisco nos 
está apontando direções de como fazer isso. Cada dia está 
falando de uma Igreja que acolhe, que é compassiva, que 
é dos pobres. Ele também nos está ajudando muito nesse 
sentido.  

Hoje nos sentimos mais Igreja que antes, porque os Irmãos 
sempre estiveram um pouco à margem. 

Uma experiência vivida no Peru: um dia fomos com alguns 
Irmãos à  Catedral, e há um museu no qual entramos como 
sendo religiosos, porém quando quisemos entrar na Cate-
dral, disseram que só podiam entrar grátis os sacerdotes e 
as religiosas, mas que não sabiam o que fazer com nossa 
situação. 

Eu me sinto a gosto neste papel, nas margens, me sinto 
bem. Não estamos aqui para ser reconhecidos, para assu-
mir um papel como se fôssemos superiores ou melhores 
por haver optado pela vida religiosa. Somos cristãos, Ir-
mãos. E como Irmãos, vivemos uma relação de igualdade; 
somos Irmãos com todos. Esse é nosso papel na Igreja. És 
um papel profético, muito evangélico.

No dia 6 de dezembro de 2013, 
o Colégio Universitário Inter-
nacional Marista (MIUC) pre-

senciou a formatura de 26 Irmãos e 
2 Irmãs. Eles conseguiram o diploma 
em Estudos Religiosos.

Um sincero parabéns aos novos for-
mados. Champagnat ficaria orgulho-
so de vê-los prontos a partir, de 

pressa, para uma nova terra.
A quem muito é dado, muito será 
pedido, diz Jesus. Aos novos Irmãos 
foi dado muito e eles estão prontos 
para ir ao encontro dos jovens e dar a 
eles aquilo que Champagnat descreveu 
como o único propósito da fundação 
do Instituto: educação cristã, especial-
mente para os jovens e crianças mais 
necessitados. “Aquilo que conta na 

vida não é o simples fato de termos 
vivido, mas a diferença que fizemos 
nas vidas dos Irmãos “ (Nelson Man-
dela).

A semente foi plantada para que 
vocês façam a diferença na vida dos 
jovens. Será essa diferença que de-
terminará o valor do seus estudos. 

26 Irmãos formados em Nairóbi, no MIUC
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DisTriTo Do paraguai

Não é frequente receber nestas 
páginas notícias do Paraguai ma-
rista, país tranquilo, situado no 

coração da América do Sul, fazendo 
fronteira com Argentina, Bo-
lívia e Brasil. São apenas 7 
milhões de habitantes em um 
território de cerca de 4000.000 
km quadrados. É o único país 
bilíngue da América do Sul, 
onde os idiomas  espanhol e 
guarani são reconhecidos co-
mo línguas oficiais.  

Aprendemos na história a 
importância que tiveram as 
famosas reduções jesuíticas 
e as posteriores missões fran-
ciscanas. Atualmente, cele-
brados os 200 anos de in-
dependência (1811), o país 
apresenta forte crescimento 
demográfico e econômico, baseado, 
sobretudo, no setor agropecuário, sen-
do grande exportador de carne e ener-
gia elétrica.

Os primeiros irmãos maristas chega-
ram ao país em 1969 provenientes da 
Catalunha. Aos poucos foram sendo 
abertas obras educativas e implantado 
o carisma marista nestas terras. E as 
vocações nativas foram surgindo.

Desde 2003, com a reestruturação le-
vada a cabo em todo o Instituto, o 
Paraguai converteu-se em distrito de-
pendente da nova Província de Cruz 

del Sur. Conta hoje com 20 irmãos 
(10 espanhóis e 10 paraguaios) dis-
tribuídos em comunidades e obras 
educativas em Horqueta, Caaguazú, 

Coronel Oviedo, Limpio e Assunção, 
onde se encontra a casa distrital. Um 
candidato faz o noviciado em Cocha-
bamba, Bolívia. Um irmão é formador 
em El Escorial e outro colabora na 
missão da Tailândia (Distrito marista 
da Ásia). Uma leiga marista paraguaia 
faz parte da comunidade internacional 
de l’Hermitage.

Quatro eventos marcaram a vida do 
Paraguai marista nestes últimos meses:

* O encontro da Comissão do laicato 
marista para as Américas, realizado 
em junho de 2013 em Coronel Oviedo, 

reunindo, durante uma semana, leigos 
paraguaios e outros vindos dos países 
da região, com a presença do Ir. Javier 
Espinosa, diretor do Secretariado de 

leigos.

* O Capítulo do Dis-
trito, realizado em ou-
tubro passado, reno-
vou o mandato do Ir. 
Chema Custodi como 
superior do Distrito e 
definiu 3 prioridades pa-
ra o triênio: a pastoral 
vocacional marista; a 
identidade e a missão; e 
a vida comunitária (es-
piritualidade e relações 
fraternas). Contou com 
a presença dos Irmãos 
Horacio Bustos e Juan-
cho Fuentes, respecti-

vamente provincial e viceprovincial da 
provincia Cruz del Sur.

* A visita canônica, nos primeiros dias 
de dezembro de 2013, do Ir. Josep 
Maria Soteras, delegado do Superior 
geral, para entrevistar os irmãos e os 
responsáveis das obras e expressar a 
comunhão com o Instituto.

* O retiro anual, celebrado em Coronel 
Oviedo durante os dias anteriores ao 
Natal e animado pelo Ir. José Maria 
Ferre, secretario pessoal do Superior 
geral. Participaram todos os irmãos 
presentes no Paraguai.

secreTariaDo Dos leigos

Várias experiências comunitárias do Instituto explici-
tam o significado do título. Partilhar espiritualidade, 
missão, fraternidade... ajuda, a que, irmãos e leigos 

tenham uma ampla visão das nossas identidades sobre o 
nosso carisma, sobre o nosso Instituto e sobre a Igreja. 
Esforçando-nos por dar a conhecer todas essas apostas 
de vitalidade no nosso Instituto, recolhemos nos primeiros 

quatro folhetos (temos outros em vista) as principais expe-
riências de comunhão, nova relação, caminhos comunitá-
rios. Aqui estão os materiais:

Comunidades compartidas de Santa Maria de los 
Andes: 28 leigos e 33 irmãos, em doze comunidades de 
Chile, Peru e Bolívia, tentam viver a nova relação pedida 
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Nos últimos meses, a nossa 
comunidade em Sen Mono-
rom, de 3 Irmãos (Bernhard, 

Max e Pedro), esteve muito ocupada. 
Finalmente conseguimos uma pick-
-up, carro essencial para as nossas 
necessidades: transporte de doen-
tes e estudantes, compras e outras 
emergências. 

Em relação ao nosso trabalho missio-
nário, completamos finalmente alguns 
projetos. Conseguimos organizar mais 
uma sala com 8 computadores novos, 
um projetor e uma impressora. Agora, 
de noite, temos 2 turmas para o 
curso de computação e 2 para o 
curso de inglês.

O projeto para reestruturar os 
banheiros no internato foi com-
pletado. Construímos quatro ba-
nheiros novos com água e eletri-
cidade, além de um terraço onde 

se organizou um lavatório com 4 pias. 
Foi trocada a escada e feita outras 
melhorias.

Temos outros projetos, que caminham 
com dificuldade. Queremos caminhar 
de maneira oficial e quando trabalha-
mos com as autoridades, os passos 
são lentos. Poderíamos fazer as coi-
sas de modo tradicional, oferecendo 
dinheiro por fora, mas não queremos 
incentivar a corrupção. Por isso preci-
samos de paciência e tempo.

Queríamos agradecer a todos os nos-

sos doadores. É impressionante como 
conseguimos tocar o trabalho sem a 
certeza do dinheiro. Deus cuida de nós 

por meio de ajudas individuais e 
de organizações internacionais.

O Ir. Pedro deixou a comunidade 
em dezembro, regressando pa-
ra a Argentina, onde completa-
rá seus estudos. A comunidade, 
aguardando a retorno dele, con-
tinua a sua missão.
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DisTriTo Da Ásia
Presença marista em Camboja

pelo Capítulo. Estas comunidades, assim se expressam, 
não nascem da falta de vocações de irmãos e da dificulda-
de em manter as suas comunidades, como à primeira vista 
possa parecer, mas é o Espírito que convida a multiplicar, 
na Igreja, diferentes formas de viver a comunhão e o mútuo 
enriquecimento entre religiosos/as e leigos/as. Basicamen-
te, essas comunidades revelam uma nova maneira de viver 
como Igreja.Somar vidas, multiplicar horizontes

Experiências Comunitárias do Instituto

No Instituto estão a surgir experiências comunitárias como 
resposta ao desejo dos próprios leigos: "Nós queremos ser 
parte da vossa vida, da vossa espiritualidade e da vossa 
missão" (Mensagem dos leigos ao XX Capítulo Geral) assim 
como a convicção de um grupo de irmãos que afirma que 
viver com outros o carisma marista enriquece e comple-
menta a sua identidade. Neste subsídio recolhem-se os 
nomes dessas comunidades.

Processo vocacional para leigos e leigos maristas em 
Santa María de los Andes

A Província de Santa Maria de los Andes iniciou um pro-

cesso de discernimento e formação para os leigos que se 
sentem chamados por Deus para viver o seu projeto de 
vida de seguir a Jesus no carisma marista. Esta experiência 
já tem vários anos. Em princípio, aos que optam por fazer 
parte deste movimento sugere-se que percorram quatro 
etapas: Fase de convite. Fase de iniciação. Fase de aprofun-
damento. Fase de vinculação. O documento apresenta uma 
identificação das comunidades de leigos que acompanham 
estes processos.

Vida marista em grupo - Experiências de Ibérica, 
Compostela e L´Hermitage

Sem falar estritamente de comunidade há dimensões da 
comunidade que se desenvolvem entre irmãos e leigos. Es-
tas dimensões podem ser referidas a processos de fé como 
reuniões de reflexão, como experiências apostólicas, e mo-
mentos de partilha de vida. Neste âmbito surgiram grupos 
maristas em Hermitage, Ibérica e Compostela. Estes grupos 
promovem encontros onde se partilha a fé ou se dialoga 
sobre questões de formação, ou se realizam determinadas 
tarefas apostólicas... Tudo isso num clima de grande flexibi-
lidade e sem estruturas estáveis  . Proporcionam uma manei-
ra diferente de viver com outros o mcarisma marista.


