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Leigos e irmãos

Encontro sobre Vinculação e Pertença leiga

AdministrAção gerAL

A Comissão Preparatória da II Assembleia Internacional da Missão Marista, com a participação dos Irmãos João Carlos e 
Ir. Miguel Ángel, do Secretariado da Missão, juntamente com os Irmãos Javier Espinosa, do Secretariado dos Leigos, e  César 
Rojas, do Secretariado Irmãos Hoje, e dos outros membros das diversas regiões maristas, está reunida na Casa Geral. A 
reunião começou no último dia 17 e termina amanhã, dia 21.

De 26 a 29 de março, mais 
de 50 leigos e Irmãos se en-
contrarão na Casa Geral para 

refletir sobre Vinculação e Pertença 
leiga. O encontro está sendo promo-
vido pelo Ir. Emili Turú, superior geral, 
em colaboração com o Secretariado 
dos leigos.

Os objetivos do encontro são:

* Partilhar informação sobre distintas 
possibilidades para a vinculação e 
pertença leiga marista, especialmen-
te a partir da experiência de outras 
famílias religiosas e de projetos já 
existentes em diferentes partes do 
Instituto.

* Iniciar um processo de discerni-
mento sobre as estruturas de vincu-
lação e pertença leiga mais conve-
nientes para o Instituto.

* Oferecer algumas recomendações 
tanto ao Conselho geral como às UA 
a respeito do caminho a percorrer 
sobre esse tema até o próximo capí-
tulo geral.

O programa se desenvolverá em sintonia com os objetivos anteriores. De acordo com 
o primeiro objetivo, foram convidados três leigos para oferecer seu testemunho como 
leigo/a marista, três Congregações para apresentar suas experiências leigas (Escolá-
pios, Marianistas e Cooperadores Salesianos). Finalmente, tomaremos consciência de 
algumas realidades de nosso Instituto (Movimento Champagnat da Família Marista, 
Associação da Austrália, Associação do Canadá, Processos Vocacionais de Santa Ma-
ria de los Andes, Associações Privadas de Mulhouse e Ciudad Juarez, Compromissos 
pessoais). 
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escoLA mAristA pArA ÁfricA

Reunião da Comissão do Programa de Liderança

Há mais de 12 meses, um gru-
po por nós constituído vem 
trabalhando no desenvolvimen-

to de um programa para a formação 
das lideranças das escolas maristas 
na África. Desde a primeira reunião, 
ficou evidente que havia não apenas 
uma necessidade, mas também um 
forte anseio por tal programa que, se 
bem desenvolvido, poderia proporcio-
nar efeitos profundos e duradouros em 
nossa missão nos vinte países onde 
trabalhamos na África.

O grupo acaba de efetu-
rar sua quarta reunião e 
está próximo de finalizar 
um programa abrangen-
te que recebeu várias 
versões, de modo a ter 
certeza de que atenderá 
às necessidades dos lí-
deres africanos, além de 
ser prático e realizável. 
O programa nunca foi 
imaginado como evento 
único, uma oficina ‘iso-
lada’ de outros progra-
mas e atividades. Ficou 
claro desde o princípio 
que o programa, em-
bora começando com 
uma oficina significativa 
de formação, precisaria 
incluir atividades preparatórias e de 
acompanhamento, com estruturas que 
apoiem o processo de desenvolvimen-
to dos líderes, após sua participação 
no primeiro evento de lançamento do 
programa.

Vislumbramos muitas razões para reali-
zar o programa, tais como:

* A construção de uma ‘cultura da 
esperança’ entre nossos jovens é mais 
fácil que aconteça nas escolas com-
prometidas com a formação de estu-
dantes, líderes autênticos e compe-
tentes que aprenderam isso a partir 

da sólida formação que receberam em 
suas escolas.

* A promoção do diálogo e da coope-
ração de cada uma das 69 escolas, em 
21 países, que educam 57 593 crianças 
e jovens em todo o continente da 
África.

* O programa nos propiciará uma 
abordagem abrangente e sistemática 
para a formação de leigos – uma área 
significativamente carente no conti-

nente, com mais de 5 000 colaborado-
res leigos trabalhando com 450 irmãos, 
um espaço que exige atenção urgente 
e constante.

* Em uma época em que poucas pes-
soas do governo e da sociedade civil 
reconhecem o enorme potencial que 
a educação proporciona na reestrutu-
ração dos países da África, esse pro-
grama, se bem sucedido, pode muito 
bem servir de modelo para além das 
fronteiras Maristas e, com certeza, do 
mundo Católico.

* Nossas escolas, e em especial seus lí-

deres, têm extrema necessidade desse 
programa. A menos que trabalhemos 
para o desenvolvimento da capacida-
de e aprofundamento das lideranças, 
a sustentabilidade de nossas escolas 
estará seriamente comprometida.

Esse programa representa uma verda-
deira oportunidade para:

* mudar os paradigmas de liderança, 
caracterizados por valores profunda-
mente respeitosos do povo de Deus;

* promover o diá-
logo que propiciará 
cooperação e cor-
responsabilidade de 
novas maneiras;

* construir uma no-
va visão do carisma 
Marista na África.

O grupo assumiu 
esse programa com 
espírito de abertu-
ra, de tal modo que 
seus membros es-
tão convencidos do 
seu potencial para 
fazer o bem muito 
além do que se ima-
ginava no início. Ele 

recebe o forte apoio dos Superiores da 
África e, com esse elemento essencial, 
tem a possibilidade de receber cola-
boração como já acontece no Centro 
Internacional Marista (MIC). Foi com 
tais perspectivas e esperanças que se 
realizou o encontro da Comissão Pre-
paratória do ‘Programa de Liderança 
da Escola Marista para a África’, reali-
zada entre os dias 6 e 8 de março em 
Nairóbi.
__________________
Joao Carlos do Prado, Gary Norton, 
John Kusi Mensah, Maminiaina Michel 
Razafimandimby, David Hall,  Mario 
Meuti 



3

20 de março de 2014 Notícias Maristas

ir. sAturnino ALonso ortegA

Novo Provincial da Província de 
Santa María de los Andes

O Ir. Emili Turú comunicou a nomeação, feita pelos membros do Conselho Geral, do Ir. Saturnino Alonso Ortega como 
Superior Provincial da Província de Santa María de los Andes por um período de três anos. Agradece igualmente ao 
Ir. Antonio Peralta sua disponibilidade e o serviço realizado em sua Província e para o Instituto, desempenhando o 

importante papel de Provincial durante seis anos. A seguir, o Ir. Saturnino narra um pouco de sua vida e suas experiências.

Nasceu no dia 23 de fevereiro de 1957 
em um vilarejo chamado Santa Cruz 
del Tozo, da Província de Burgos, Es-
panha. Filho de Julián e Isidora, quinto 
filho de uma família de seis irmãos dos 
quais um morreu ainda criança. Que 
linda experiência de vida de família na 
simplicidade e no trabalho do campo! 

Iniciou a formação marista ainda me-
nino em setembro de 1969, passando 
a formar uma nova família no juvena-
to de Robledo de Chavela (Madri), e 
em seguida nos juvenatos de Ogíjares 
(Granada) e Castilleja de la Cuesta 
(Sevilha). Durante quatro anos viveu na 
casa de Maimón (Córdoba), onde fez 
o postulado e o noviciado, professan-
do no dia 8 de setembro de 1978. O 
Escolasticado foi realizado em Alcalá 
de Henares (Madri), onde desenvolveu 
uma intensa vida comunitária, comple-
tando os estudos de Magistério.

Ao concluir a primeira etapa de pós-
-noviciado, recebeu “um grande pre-
sente”, nas palavras do próprio Ir. 
Saturnino: ser enviado à Bolívia.

No dia 13 de janeiro de 1981 chega-
va à Bolívia e, poucos dias depois, 
mudou-se para sua nova residência: 
Comarapa.

No dia 25 de março fez sua Profissão 
perpétua em Santa Cruz de la Sierra, 
onde vivia fazia já um ano.

Dentre as diferentes missões a que foi 
convidado, foram muito significativos 
os vários anos de acompanhamento 
à pastoral vocacional e às diferentes 
etapas da formação inicial. 

Diz o Ir. Saturnino que viveu um perío-
do de graça ao acompanhar os forman-
dos, sentindo-se por sua vez acom-
panhado, estimulado, questionado e 
querido, tanto pelas comunidades for-
madoras com as quais conviveu, como 
pelos jovens do postulado, noviciado e 
pós-noviciado com quem viveu duran-
te muitos anos.

O contato com tantos meninos, me-
ninas, adolescentes e jovens nos di-
ferentes ambientes nos quais traba-
lhou, assim como a presença entre os 
educadores com quem partilhou vida 
e missão, ajudaram-no demais para 
seu próprio crescimento (como mani-
festa Ir. Saturnino). Foram muito sig-
nificativas as profundas experiências 
em ambientes rurais, bem como os 
inumeráveis acampamentos e retiros 
com jovens que sem dúvida ajudaram 
a moldar seu coração.

O tempo que passou como Superior do 
Distrito da Bolívia, de 1993 a 1999, foi 
um período especial de grande apro-
ximação com os Irmãos de todas as 
comunidades maristas e com as obras 
educativas da Bolívia. Foram também 
anos que o ajudaram a abrir-se ao 
caminhar da vida marista na América 
Latina, à vida religiosa e ao caminhar 
da Igreja.
Desde 2002, com o início da trajetória 
da Província reestruturada, partilhou o 
compromisso de caminhar junto com 
os Irmãos, leigas e leigos da Bolívia, do 
Chile e do Peru de mãos dadas e sob a 
proteção de Santa María de los Andes.

II Assembleia Internacional da Missão Marista
Maristas novos em missão

Nairóbi, 16 a 27 de setembro de 2014
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ir. pAtrick mcnAmArA

Comunidade Internacional de Prévessin-Moëns

A campanha da Solidariedade 
Marista é um programa orga-
nizado pela MAPS, agência in-

ternacional de desenvolvimento dos 
Irmãos Maristas na Austrália. Constitui 
uma campanha educacional geralmen-
te conduzida durante a Quaresma em 
50 escolas Maristas australianas 
associadas. Neste ano, o tema foi 
“Solidariedade Marista... porque 
os jovens são importantes”. 
Os jovens de nossa comunida-
de Marista na Austrália assumem 
uma postura especial. Suas ações 
de solidariedade junto aos jovens 
marginalizados na Ásia e no Pací-

fico vêm promovendo 
transformações não 
apenas em suas vi-
das individuais, mas 
nas comunidades de 
centenas de pessoas. 
Tudo em razão de programas que pro- piciam formação nas escolas, centros 

de estudo, centros de saúde e 
universidades, e também porque 
afinal se reconheceu que os jo-
vens...são importantes! 
Um site oferece diferentes tipos 
de material para participar da 
campanha: www.maristsolidarity.
net.au
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porque os jovens são importAntes

Campanha de Solidariedade Marista 2014 na Austrália

O Conselho Geral nomeou o 
Irmão Patrick McNamara, da 
Província dos Estados Uni-

dos como membro da comunidade 

internacional de Prévessin-Moëns 
(na França, perto da fronteira com 
a Suíça), o que se efetivará no dia 
1º de outubro de 2014. Dos quatro 
membros dessa comunidade, três 
estão atualmente a serviço da mis-
são de nossa FMSI, junto à ONU em 
Genebra (Suíça), especialmente em 
relação ao Comitê sobre os Direitos 
das Crianças e ao Conselho  dos Di-
reitos Humanos.

O Irmão Patrick completará o atual 
ano letivo como Diretor geral do Co-
légio Marista, em Chicago, antes de 
assumir sua nova função na Europa.

O Ir. Emili Turú, em sua carta ao Ir. 
Ben Consigli, Provincial, e aos Irmãos 
da Província dos EUA, comunicando 
a nomeação, afirma: “Nosso último 

Capítulo Geral apoiou a decisão, há 
dez anos, e nos encorajou a ‘pro-
mover, em todos os níveis de nosso 
Instituto, os direitos das crianças 
e dos jovens e assumir a defesa 
desses direitos em instituições go-
vernamentais, não-governamentais 
e outras instituições públicas.’ Creio 
que o Instituto obteve grande pro-
gresso nesse campo, que constitui, 
na verdade, outro aspecto de nossa 
missão entre crianças e jovens es-
pecialmente em situação de grande 
vulnerabilidade. Estamos convenci-
dos de que a indicação do Ir. Patrick 
continuará a fortalecer essa missão 
diante das Nações Unidas, e para 
a animação de todo o Instituto, em 
relação aos direitos das crianças e 
jovens. 


