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Patrimônio EsPiritual marista

Sessão anual da Comissão na Casa Geral

administração GEral

A sessão plenária do Conselho geral chegou ao seu término na terça-feira passada, dia 8. Após chegar a conclusões sobre 
vários temas, o Conselho aprovou uma série de acordos e decisões, além de definir detalhes de calendário para os próximos 
meses de 2014 e 2015.

Os Irmãos Chris Wills, do Secretariado de Cooperação Missionária Internacional, e Miguel Ángel Espinosa, do Secretariado 
de Missão, reuniram-se com a Comissão Interamericana de Missão, em Nova York, de 7 a 11 de julho.

O Ir. Javier Espinosa, do Secretariado de Leigos, foi dirigir um retiro para Irmãos e Leigos na Argentina, de 9 a 13 de julho.
Os Irs. Josep Maria Soteras e Eugène Kabanguka, Conselheiros gerais, animam um retiro da Província Brasil Centro-Sul, 

em Florianópolis, de 11 a 19 de julho.

De 16 a 20 de junho, a Comis-
são do Patrimônio Espiritual 
Marista realizou sua sessão 

anual na casa Geral. 

O Irmão Michel Morel lembrou o pa-
pel da comissão na vida do Instituto 
e apresentou os principais eixos de 
sua reflexão no decorrer da sessão. 

Composição da presente comis-
são, nomeada pelo Conselho Ge-
ral em maio de 2012:

Ir. André Lanfrey, coordenador, Anto-
nio Martínez Estaún, Demosthenes 
Calabria, Sra. Heloïsa Afonso de Al-
meida Sousa, Ir. Michaël Green, Pa-
tricio Pino, Spiridion Ndanga, Michel 
Morel, secretário. 

Os Irmãos André Lanfrey e Michaël 
Green já fizeram parte das comissões 

precedentes. O Irmão Demosthenes deu sua demissão na última primavera. 

Os Irmãos Eugène Kabanguka e Ernesto Sánchez são os dois Conselheiros Gerais en-
carregados de acompanhar a comissão. 
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ir. Emiliano García llamas,
100 anos dE vida
Equador, Província Norandina

Encargo da comissão

Ela é o órgão do Secretariado Irmãos 
Hoje, para bem sublinhar o elo entre 
as fontes  de nossa espiritualidade e 
a missão que os Irmãos e Leigos são 
chamados a viver. É a razão pela qual 
os Irmãos César Rojas e Tony de Leon 
participaram de uma ou outra das 
sessões. 

Ela contribui na animação do Institu-
to mediante a produção de diversos 
estudos sobre o patrimônio e a ani-
mação de vários encontros, retiros e 
colóquios.

É uma equipe de reflexão e de trabalho 
que estuda o caráter internacional e 
intercultural do Instituto. 

Trabalhos realizados durante a 
sessão

A comissão trabalhou longamente so-

bre o desenvolvimento de uma História 
do  Instituto, redigida pelo Ir. André 
Lanfrey. O Tomo I (1789-1907), homo-
logado na sessão de 2013, está sendo 
traduzido para o espanhol, português 
e inglês. O Tomo II (1907-2016), em 
grande parte já redigido, foi objeto de 
longa apresentação por parte do  autor 
e de muita partilha de pontos de vista. 

Uma das tarefas habituais da comissão 
é de prever a redação de artigos de 
um próximo Caderno Marista, revista 
anual que tem por finalidade a difu-
são das pesquisas sobre temas de 
história ou de espiritualidade marista, 
a publicação dos documentos relati-
vos às origens maristas e das notícias 
breves sobre realizaçães atuais (livros, 
cursos…) ligados ao patrimônio nas 
diversas partes de Instituto. 

A sessão possibilitou também conhe-
cer o novo arquivista da Casa Geral, 
o Irmão  Colin Chalmers, e ver de que 

maneira a comissão e o arquivista po-
dem trabalhar em conjunto. 

A comissão també refletiu sobre o 
modo de contribuir na preparação do 
bicentenário do Instituto, em 2017: 
através da redação de artigos ou na 
contribuição de um ou outro de seus 
membros num simpósio. 

A sessão anual favoreceu também a in-
formação mútua acerca de umas quan-
tas  realizações feitas por cada um 
dos membros ou por outros, no seu 
setor geográfico: animação de retiros, 
elaboração de programss de formação 
para Irmãos e Leigos, publicações di-
versas… 

Uma das preocupações dos membros 
da comissão é de tornar bem mais 
conhecidas  as riquezas do patrimônio 
espiritual para Irmãos e Leigos, e de 
integrar essas riquezas nos programas 
de formação inicial e continuada.

O irmão Emiliano nasceu em Cua-
dros (León, Espanha), aos 24 
de junho de 1914. A caminhada 

vocacional da sua vida marista, iniciou  
em 1927, com a idade de 13 anos, 
quando entrou no juvenato em Venta 
de Baños, Palencia, Espanha. Em 19 de 
março de 1930, entrou no noviciado 
em Tuy. Um ano depois, e no mesmo 
lugar, 19 de março de 1931, fez a sua 
primeira profissão. A 2 de fevereiro de 
1939, fez a profissão perpétua em Mar 
de la Plata (Argentina).

A sua missão apostólica realizou-a 
em diferentes comunidades e países: 
Espanha (1931 e 1932 Segóvia); Argen-
tina (Rosário, Rafaela, Buenos Aires: 

1933-1949); Espanha (Tuy, Escolasticado: 1949-1955); España (Sahagún, Direc-
tor: 1956-1959).
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Província Brasil cEntro-sul

Nomeação do Irmão Joaquim Sperandio

Apaixonado por Deus e atraído por no-
vas terras de missão, chegou a Cataco-
cha (Loja) em 1960, quando a obra ma-
rista no Equador lançava as primeiras 
sementes. Em Catacocha, foi Reitor da 
"Colégio Artesanal Marista", de 1967 a 
1975. Desde 1976 até 1994, assumiu a 
responsabilidade de Director da escola 
"Nossa senhora del Cisne" de Cataco-
cha, onde permaneceu a maior parte 
da sua vida, servindo com amor gratui-
to as cianças e os jovens de Palta.

Liberado da responsabilidade directa 
das aulas e como aposentado, apro-

veitou o seu tempo para empreender 
novos projetos em favor da comunida-
de mais necessitada do Cantão Paltas. 
Levou a cabo trabalhos de refloresta-
mento em Fátima, onde impulsionou 
também o areal, promoveu a constru-
ção da tijoleira de Chininuma, criou a 
Fundação de Santa Regina para ajudar 
as mães solteiras, incrementou os Cur-
sillos de Cristandade, o Movimento 
Carismático e o Movimento João XXIII 
para ajudar a conversão e a evangeliza-
ção dos adultos de Catacocha.

Em fevereiro de 2010, recebe a obe-

diência de viver na casa dos irmãos 
idosos na cidade de Loja onde reside 
atualmente. 

O Ir. Emiliano aos seus 100 anos, 
continua a ser um exemplo de vida e 
testemunho para os que temos a sa-
tisfação de viver e partilhar com ele a 
fraternidade.  

Que o Deus do Amor, a Boa Mãe e o 
nosso Fundador São Marcelino aben-
çõem o seu peregrinar sobre esta terra.

No dia 28 de junho, o Ir. Emili Turú, Superior Geral, comunicou à Pro-
víncia Brasil Centro-Sul a nomeação do Ir. Joaquim Sperandio como 
Provincial por um segundo período de três anos. O Irmão Joaquim 

iniciará seu mandato por ocasião da celebração do Capítulo Provincial, no 
próximo mês de dezembro de 2014.

Na carta, o Superior Geral agradeceu ao Irmão Joaquim sua abertura e disponibi-
lidade em continuar a servir o Instituto na qualidade de Provincial, sublinhando 
que os resultados da sondagem provam claramente que o Ir. Joaquim Sperandio 
tem um grande apoio de toda a Província.

O Ir. Joaquim Sperandio nasceu no Es-
tado de Santa Catarina e é natural do 
município de Rio do Sul, SC. Nasceu no 
dia 7 de março de 1949.

Como juvenista, ingressou na Con-
gregação Marista, em 1961. Fez a sua 
formação, como juvenista/postulante, 
noviço e escolástico, respectivamente, 
nas seguintes casas: São Bento do Sul, 
SC; Passo Fundo, RS e Santa Maria, 
RS. A sua primeira profissão dos votos 
foi em 1968 e a profissão perpétua em 
1973.  

Além de uma licenciatura em Educação 
Física, obtida em Joinville, SC, também 

fez mestrado em Metodologia Pedagó-
gica na Pontifícia Universidade Salesia-
na de Roma.

O Irmão Joaquim sempre se caracte-
rizou pela alegria e jovialidade, o que 
certamente lhe ajudou como formador 
e coordenador da pastoral vocacio-
nal. Herdou de sua família o espírito 
religioso, a tenacidade no trabalho e 
o sadio otimismo. Por seu amor ao 
esporte realizou estudos nessa área. 
Para conferir maior expressão a essas 
qualidades, a Província ofereceu-lhe 
os estudos em Roma. As responsabili-
dades que foi assumindo confirmam o 
acerto dessa decisão. 

Até 1976, exerceu atividades docentes 
em vários Colégios Maristas de sua 
Província, então Santa Catarina. A par-
tir de 1976 e até 2008, exerceu funções 
de formador em várias casas e níveis. 
Durante vários anos foi o coordenador 
da Pastoral Vocacional da Província. 
Atuou como Conselheiro provincial por 
12 anos. Em 2009, foi eleito vice-pro-
vincial e assumiu a coordenação do 
Setor de Vida Consagrada e Laicato da 
Província. Em 2011, no dia 03 de de-
zembro, assumiu o cargo de Superior 
Provincial, para um primeiro mandato, 
substituindo o Irmão Davide Pedri.
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ProjEto dE novos modElos dE 
animação, GovErnança E GEstão

Balanço do trabalho realizado nas Américas

O mês de junho foi o mês dedica-
do para avaliação do processo e 
resultados das visitas às Províncias 
e Distritos e também dos En-
contros Regionais sobre Novos 
Modelos realizados nas Améri-
cas. Foram várias reuniões que 
aconteceram em Roma, sempre 
acompanhadas pela AT Kear-
ney: 14 a 17 de junho - Project 
Team; 21 de junho Comissão 
Internacional; e no dia 23 de 
junho com o Conselho Geral.

A pauta das reunões foram:

• Avaliação das visitas e En-
contros Regionais realizados 
nas Américas e na Província 
da Ásia do Sul;

• Partilha e avaliação dos resul-
tados do trabalho realizado 
até o momento;

• Planejamento das próximas 
visitas e Encontros Regionais na 
África, Oceania, Europa e Ásia;

• Desenvolvimento da pesqui-
sa sobre a organização do 
Instituto Marista ao longo da 
História tendo como base os 
Capítulo Gerais;

• Busca de uma forma de co-
municação mais efetiva com 
as Unidades Administrativas a 

fim de favorecer melhor conheci-
mento do Projeto Novos Modelos 
e a participação de Irmãos e leigos. 

• Detalhamento das atividades e es-
tratégias do Projeto previstas para 
2014  e 2015.

A avaliação da primeira fase do 
processo que contemplou as Amé-
ricas foi muito positiva. Houve um 

grande aprendizado para a 
equipe do Projeto em rela-
ção à metodologia das visitas 
e dos Encontros Regionais. 
Garantiu-se bastante conhe-
cimento, sinergia e proximi-
dade com todas as Unidades 
Administrativas. Foi possível 
uma primeira fotografia global 
da realidade marista nas Amé-
ricas tendo como foco a ani-
mação, governança e gestão. 
As contribuições feitas pelos 
participantes nos Encontros 
Regionais e nas visitas às Uni-
dades Administrativas come-
çam a apresentar possíveis 
cenários no que diz respeito 
ao tema para o futuro de todo 
o Instituto Marista.

Agradecemos a todas as Pro-
víncias e Distritos Maristas 

das Américas e à Província da Ásia 
do Sul pela excelente disponibibi-
lidade, adesão e participação  no 

Projeto. Confiamos a nossa 
Boa Mãe e a Marcelino todas 
as visitas e Encontros Regio-
nais previstos para o segundo 
semestre nas outras regiões 
do Instituto.
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O apelo do XXI Capítulo Geral, “Com Maria, ide depressa para uma nova terra”, desencadeou muitos procesos vitais 
nas diferentes regiões do Instituto, ajudou-nos a contemplar o coração do carisma marista, sua vitalidade, a inter-
nacionalidade e a interculturalidade, a realidade das crianças, adolescentes e jovens nos 5 continentes. Tudo isso 

nos oferece um vinho novo. Que odres queremos para ele?

O Ir. Emili Turú e o Conselho Geral lançaram o projeto “Novos Modelos de Animação, Governo e Gestão”, através do qual 
todo o Instituto participa da análise atual, sonhando e iluminando o novo século do carisma marista.


