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A vidA religiosA está em perigo?
Entrevista do Ir. Emili Turú à Aleteia

AdministrAção gerAl

De 17 a 18 de fevereiro a Comissão Internacional e a Equipe do Projeto de Novos Modelos de Animação, Governança e 
Gestão se reuniram na Casa Geral. Nos dias 19 e 20 encontram o Conselho Geral.

A semana de plenária do Conselho Geral incluiu temas da administração da Casa Geral, do Secretariado Colaboração 
Missionária Internacional e terminará com um trabalho conjunto sobre o projeto dos Novos Modelos.

Se não há vocações, o que vai acontecer com a Igreja? A resposta do Ir. Emili, Superior Geral, é clara e condiz com o Papa 
Francisco: isto não vai ocorrer, mesmo se “foram anos difíceis, de caminhar tateando”

Aleteia: O senhor esteve em en-
contros com o Papa Francisco, 
por que motivo, acredita o se-
nhor, que dedicou-se o ano de 
2015 à Vida Consagrada?

Acredito que esta resposta esteja na 
tradição de convidar toda a Igreja a 
prestar atenção em um determinado 
grupo ou a algum elemento impor-
tante de nossa tradição. Assim, por 
exemplo, se dedicou o ano 2009-
2010 aos sacerdotes e o ano de 
2012-2013 foi o Ano da Fé. Nesse 

caso, é um convite para que nós 
todos, membros do Povo de Deus, 
descubramos mais sobre a Vida 
Consagrada e nos aprofundemos no 
significado dela. A Vida Consagrada 
é, provavelmente, um dos grupos 
eclesiais que mais levou a sério o 
convite de renovação do Concílio 
Vaticano II e tem vivenciado, em 
um período de tempo relativamente 
curto, transformações formidáveis. 
Foram anos difíceis, de caminhar 
tateando, tratando de manter-se fiel 
ao chamado do Espirito Santo. Este 
período de transformação interna, 
pedida pelo Vaticano II, não está 
encerrado e por isso que acho mui-
to positivo o Papa confirmar este 
esforço de renovação e convidar 
para a esperança. Como disse na 
Carta Apostólica para o Ano da Vida 
Consagrada: não se unam aos pro-
fetas de infortúnios que proclamam 
o fim ou a perda de sentido da Vida 
Consagrada na Igreja em nossos 
dias. Neste mesmo sentido, oferece 
os objetivos para este ano de 2015: 
olhar o passado com gratidão, viver 

o presente com paixão e abraçar o 
futuro com esperança.

Aleteia: A falta de vocações co-
loca em perigo a vida consagra-
da?

O Papa Bento XVI disse em 2010, 
que diante da diminuição dos mem-
bros de muitos institutos religiosos 
e do seu envelhecimento – evidente 
em algumas partes do mundo, mui-
tos se perguntam se a vida religiosa 
consagrada seja, ainda hoje, uma 
proposta capaz de atrair os jovens. 
Contudo, observou, a Vida Con-
sagrada tem sua origem em nosso 
Senhor, que escolheu para Si esta 
forma de vida casta, pobre e obe-
diente. Por isso, a Vida Consagrada 
nunca poderá faltar nem morrer na 
Igreja: foi desejada por Cristo como 
parte irremovível da Igreja. A falta 
de vocações não anuncia o fim da 
Vida Consagrada, me parece mais o 
fim de uma determinada maneira de 
viver a Vida Consagrada. Creio que 
as dores atuais não são de agonia e 
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sim de parto. Algo como uma cri-
se de crescimento, da qual a Vida 
Consagrada sairá mais forte e mais 
evangélica.

Aleteia: Não acreditas que fala-
mos com frequência das conse-
quências e não suficientemente 
das causas desta falta de voca-
ções? Quais acha que são?

Parto do princípio de que Deus 
continua chamando os jovens para 
a Vida Consagrada, portanto, mes-
mo correndo o risco de simplificar 
as coisas, diria que a falta de voca-
ções se deve, basicamente, a duas 
razões: os jovens não escutam o 
chamado ou o que lhes oferece a 
Vida Consagrada não é interessan-
te. Portanto, me parece que há um 
duplo trabalho: em primeiro lugar 
acompanhar os jovens e criar as 
condições para que possam escu-
tar e aprender a discernir o chama-

do do Senhor e, em segundo, que 
os religiosos e religiosas vivam de 
tal maneira que possamos ser re-
conhecidos pelos jovens por nossa 
capacidade de risco e coragem, por 
nossa alegria, por nossa vivência da 
fraternidade evangélica, por nossa 
presença nas fronteiras e com os 
marginalizados, por nossa profun-
da espiritualidade…

Aleteia: O Papa Francisco é um 
religioso jesuíta. Qual é o sonho 
dele para este ano dedicado à 
Vida Consagrada? Como imagi-
na Francisco a contribuição dos 
religiosos para a Igreja?

Há pouco mais de um ano, no 
encontro dos Superiores Gerais, 
estivemos com o Papa. Ele resumiu 
a própria visão de Vida Consagrada 
em uma linda expressão: desperta 
o mundo! Ao mesmo tempo, ele é 
membro de uma comunidade reli-

giosa, portanto acredito que este 
despertar do mundo o podemos 
entender como a própria maneira 
como ele vive e não somente nas 
palavras. Não está o Papa desper-
tando o mundo e também a muitos 
cristãos que estão cochilando de-
sanimados? A proximidade calo-
rosa e sincera a qualquer pessoa, 
especialmente àquelas que mais 
sofrem ou estão marginalizadas na 
sociedade; a vontade de viver a 
pobreza evangélica; a alegria con-
tagiosa; a confiança na Providência 
de Deus; a audácia e a profunda 
liberdade interior; a paixão pela saí-
da missionária da Igreja… Não são 
claras indicações do tipo de Vida 
Consagrada que o Papa deseja?
 ______________________
Publicado originalmente em Aleteia.org
Traduzido por Oniodi Gregolin - UMBRASIL

O Noviciado Interprovincial La 
Valla, de Medellín, na Colôm-
bia, das Províncias Norandina 

e América Central inaugura uma no-
va etapa, acolhendo a noviços das 
Províncias de México Central, México 
Occidental e Cruz del Sur. Esta nova 
experiência revela uma maior diversi-
dade no novo contexto de internacio-
nalidade e espírito  de colaboração e 
apoio no continente americano.

As mudanças nos processos de for-
mação do postulantado em ambas as 
Províncias mexicanas e a adequação 
do processo formativo em Cruz del Sur 
geraram uma nova experiência de for-
mação que garante uma nova relação 
no continente.

No dia 2 de fevereiro, ingressaram 
no primeiro ano do noviciado: Víctor 
Carrasco Villafán (Cruz del Sur), David 
Castillo Menchaca (México Occiden-

tal), Oscar Meade Moreno (México Central), Jonathan Montes de Oca Alquicira 
(México Central). Esse grupo escolheu como nome:  Maria, Mãe de Deus.

No segundo ano do noviciado está Rolando, da Costa Rica.

Foram integrados à equipe de formação o Ir. Juan Carlos Bolaños (América Cen-
tral) e o Ir. Hugo Pablo Vázquez (México Occidental). O Ir. José Miguel Caballero 
(Norandina)  é o mestre dos noviços e o Ir. Rafael é o formador veterano.
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v CApítulo do distrito dA AmAzôniA

Mística e profecia para um novo começo

O V Capítulo do Distrito Marista 
da Amazônia ocorreu em pleno 
clima de jubileus: 200 anos da 

fundação dos Pequenos Irmãos de Ma-
ria (1817/França) e 50 anos de origem 
dos Maristas na Amazônia ociden-
tal (1967/Lábrea). Todos esses fatos 
e memórias foram lançando luzes e 
desafios. Não há como não se dei-
xar questionar por La Valla, Fourvière, 
Montagne, Lábrea..., em nossos cená-
rios atuais.

Eram 28 pessoas envolvidas nessas 
reflexões realizadas de 27 a 30 de 
dezembro, em Porto Velho. Presentes 
quase todos os Irmãos do DMA (15), 
além do Ir. Inácio Nestor Etges, Provin-
cial da Província do Rio Grande do Sul, 
os Irmãos James Pinheiro e Márcio da 
Costa da Província Brasil Centro-Norte, 
o Ir. Jorge Gaio da Província Brasil Cen-
tro-Sul e os leigos Wilson Junior, Veró-
nica Rubi, Ida Cristina, Miralda Gomes 
e Sernízia Correa.

Os Irmãos capitulares dialogaram so-
bre a simplificação da estrutura do 

DMA. Aprovaram a dissolução da Man-
tenedora ABAEC e a transição das 
suas atividades às Mantenedoras da 
Província do Rio Grande do Sul. Sobre 
o modelo de organização canônica do 
Distrito, optaram, por unanimidade, 
apresentar ao Conselho Provincial a 
proposta de unificação com Rio Gran-
de do Sul, decisão que caberá ao Con-

selho Geral do Instituto.
Para ajudar no pastoreio do Distrito da 
Amazônia foram eleitos os Irmãos Da-
nilo Correia (Vice) e Sebastião Ferrarini, 
empossados com o superior Ir. João 
Gutemberg na Eucaristia presidida por 
Dom Antônio Possamai.

15/02/2015: Humberto Aurelio Benedetti Casagrande
Prov. Cruz del Sur - Argentina

11/02/2015: Alejandro Herrero Montes -
Prov. Cruz del Sur - Argentina

11/02/2015: Arlindo José Carlos Loch
Prov. Rio Grande do Sul - Brasil

09/02/2015: Arturo Moral González
Prov. Mediterránea - Espanha

09/02/2015: Bernard Vincent Blewman
Dist. Pacific - Nova Zelândia

28/01/2015: Baptiste Anthouard -
Prov. L'Hermitage - França

26/01/2015: Felipe Fuente
Prov. Cruz del Sur - Argentina

24/01/2015: Boniface Rakotoarimanana
Prov. Madagascar

24/01/2015: Blaise Beguerem
Prov. África del Oeste - Chad

23/01/2015: José García Ortigosa
Prov. Norandina - Venezuela

21/01/2015: Edward Danielson
Dist. Pacific - Samoa

19/01/2015: Natalio Arabaolaza Arregui
Prov. Ibérica - Espanha

11/01/2015: Gilbert Beauvais - Prov. Canadá
06/01/2015: Edgar Tansey - Dist. Pacific - Nova Zelândia
04/01/2015: Gilberto Rodrigues da Rocha

Prov. Brasil Centro-Sul
04/01/2015: José Luis Soler

Prov. Cruz del Sur - Argentina
02/01/2015: Bernard Giuliani

Prov. Austrália

Irmãos falecidos em 2015
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Novos modelos de animação, governança e gestão

ii AssembleiA dA missão mAristA

Fase regional europeia: abril 2015

A 27 de setembro de 2014, em 
Nairóbi, Quênia, concluía-se a 
II Assembleia Internacional da 

Missão Marista "Maristas novos em 
missão ". Previamente a este encon-
tro internacional tinham-se realizado 
a fase local e a fase provincial como 
etapas preparatórias.

Após a Assembleia de Nairóbi, como 
era previsto, segue-se com a fase re-
gional "como uma oportunidade para 
comunicar as propostas e as intuições, 
o que se viveu e dialogou durante a 
Assembleia de Nairóbi".
Para concretizar este processo, a Junta 
diretiva da Conferência Europeia Ma-
rista determinou que a fase europeia 
se celebrasse em Notre Dame de l'Her-
mitage de 13 a 16 abril de 2015.

Cada Província Marista da Europa no-

meou oito participantes com perfil 
variado: irmãos, leigos, jovens, bem 
como  diversidade de missões (escolar, 
social, ...).

Foi nomeada uma equipe para a orga-
nização do encontro. Ela é compos-
ta pelos seguintes membros: Máximo 
Blanco (Compostela) coordenador, Iñi-
go García (Ibérica), Javier Grajera (Me-
diterrânea), Nikos Noulas (Hermitage), 
Robert Thunus (Europa Centro Oeste), 
Óscar Martín (Presidente da CEM) e 
Teófilo Minga (Secretário da CEM).

Houve uma primeira reunião da equipa 
para a preparação dos conteúdos no 
dia 19 de janeiro de 2015, com a pre-
sença de toda a equipa organizadora; 
a segunda foi nos dias 9 e 10 de feve-
reiro, também em Alcalá de Henares: 
dois dos elementos da equipa orga-

nizadora participaram da reunião por 
videoconferência. E outra reunião foi 
agendada para 26 de março, também 
em Alcalá de Henares. Por essa altura 
deverão estar prontos todos os mate-
riais a serem utilizados em Hermitage 
para a celebração europeia.

Evidentemente, os temas escolhidos 
não se afastarão dos de Nairóbi e a 
Assembleia falará da profecia e de 
mística; de comunhão e internaciona-
lidade, mas tudo isso a partir de uma 
perspectiva europeia. Note-se que em 
todas as atividades se deve sublinhar 
o elemento da comunhão e da inter-
nacionalidade na Europa Marista. Exi-
ge-se um programa que dê bastante 
espaço à reflexão dos temas propos-
tos e à oração como um elemento da 
mística e também da profecia. 

Nos dias 29 e 30 de janeiro, o 
Conselho Geral se reuniu com 
a Equipe do Projeto (Project 

Team) e com os diretores dos Se-
cretariados para analisar o projeto 
Novos Modelos de animação, go-
vernança e gestão. Esse projeto se 
encontra em um ponto de inflexão, 
na medida em que a etapa de diag-
nóstico está sendo concluída e se 
abre, na sequência, uma nova etapa 
visando ao futuro. 

Com a participação do Ir. Emili e do 
Conselho Geral, nesses dias foram 

consolidados os dados, as ideias e as 
contribuições obtidas nos encontros 
regionais e nas visitas realizadas. Tam-
bém foram analisadas as avaliações 
realizadas e partilhados os resultados 
do benchmarking levado a efeito com 
outras instituições e trabalhado pela 
Equipe do Projeto (Project Team) nos 
dias 27 e 28 de janeiro. 

Além do processo realizado durante o 
ano de 2014, os temas que ganharam 
maior centralidade no trabalho desses 
dias foram aqueles que dão nome ao 
próprio projeto: a animação, a gover-

nança e a gestão da vida e da missão 
marista no mundo. 

O projeto Novos modelos de anima-
ção, governança e gestão foi lançado 
pelo Governo do Instituto e confiado 
à Comissão Internacional de Novos 
Modelos com a ideia de que todo o 
Instituto participe, sonhe e ilumine o 
novo tempo para o carisma Marista. 
No percurso realizado até agora par-
ticiparam 203 irmãos e 85 leigos de 
todo o mundo. 
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