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Notícias Maristas

carta do PaPa FraNcisco: PaPa coNvida a buscar Novos lugares 

e MaNeiras de educar e estar PróxiMos das criaNças e joveNs

AdministrAção GerAl

O Ir. Emili Turú encontra os irmãos que seguem o curso 
de preparação para a profissão perpétua em Cocha-
bamba, na Bolívia, de 16 a 22 de abril.

De 18 a 21 de abril acontece a reunião da Comissão 
Preparatória do Capítulo Geral, em Rionegro, na Co-
lômbia. Da Casa Geral participam os irmãos Joe Mc Kee, 
Josep Maria Soteras, Carlos Huidobro e Pau Fornells.

Ao Irmão Emili Turú Rofes
Superior Geral dos Irmãos Maristas

Querido irmão:

Tenho o prazer de cumprimentá-lo e, através de você, toda 
a família marista, por ocasião do Bicentenário da fundação 
da Congregação, durante o qual celebrarão o XXII Capítulo 
Geral, que acontecerá na Colômbia. 

Desejaram preparar essa efeméride sob o lema “um novo 
começo”, onde se encontra sintetizado todo um progra-
ma de renovação que supõe olhar com agradecimento o 
passado, discernir o presente e abrir-se, com esperança, 
ao futuro.

A gratidão é o primeiro sentimento que brota do coração. É 
necessária essa atitude de reconhecimento para valorizar 
as obras grandes que Deus fez através de vocês. 

Ao mesmo tempo, dar graças nos faz bem; ajuda-nos a nos 
reconhecer pequenos diante dos olhos do Senhor e deve-
dores de uma tradição que nos foi dada sem que tenha-
mos feito nada. 

Vocês pertencem a uma grande família, rica de testemu-
nhos que souberam doar suas vidas por amor a Deus e ao 
próximo, com esse espírito de irmandade que caracteriza 
a Congregação e que converte o outro em “irmão muito 
querido para mim” (Fl 16). 
Esses dois séculos de existência se transformaram em 

Entre os dias 18 e 25 deste mês, o Ir. Javier Espinosa, 
diretor do Secretariado de Leigos, anima um seminário 
na Colômbia.

O ir. Carlos Alberto Rojas, diretor do Secretariado da Mis-
são, de 22 a 30 de abril estará em Beirute, no Líbano, 
onde participa da reunião do Conselho da Organização 
Internacional de Educação Católica (OIEC).

uma grande história de entrega em favor das crianças e 
jovens, que foram acolhidos em todas as partes dos cinco 



Notícias Maristas 473

219 de abril de 2017

continentes e foram formados para 
serem bons cidadãos e, sobretudo, 
bons cristãos. 

Estas obras de bem são expressão da 
bondade e misericórdia de Deus que, 
apesar de nossas limitações e inabi-
lidades, jamais se esquece de seus 
filhos.

Todavia, não basta contemplar o pas-
sado, mas é necessário realizar um 
discernimento do momento presente. 

É correto se examinarem e é bom que 
o façam à luz do Espírito. 

Discernir é reconhecer com objetivi-
dade e caridade o estado atual, con-

frontando-o com o espírito fundacio-
nal. 
São Marcelino Champagnat foi um 
inovador para o seu tempo no âmbito 
educativo e da formação. 

Ele mesmo experimentou a necessi-
dade do amor para poder conseguir 
fazer brilhar as potencialidades que 
cada criança tem escondidas dentro 
de si. 

Seu santo fundador dizia: “A educa-
ção é para a criança o que o cultivo é 
para o solo. 

Por melhor que seja um terreno, se 
permanecer inculto, não produzirá 
senão espinhos e abrolhos”. 
A tarefa do educador é de entrega 
constante e tem uma carga de sacri-
fício; no entanto, a educação é coisa 
do coração e isto a faz diferente e su-
blime. 

Ser chamados a cultivar exige, primei-
ro de tudo, cultivar a si mesmos. 

O religioso educador tem que cuidar 
do seu campo interior, das suas reser-
vas humanas e espirituais para poder 
sair a semear e cuidar do terreno que 
lhe confiaram. Devem ser conscientes 
que o terreno que trabalham e mode-
lam é “sagrado”, vendo nele o amor e 
a marca de Deus. 

Com essa dedicação e esforço, fieis à 
missão recebida, contribuirão à obra 

de Deus, que lhes chama a ser sim-
ples instrumentos em suas mãos. 
Finalmente, animo-os a que se abram 
com esperança para o futuro, cami-
nhando com espírito renovado; não é 
um caminho diferente, mas vivificado 
no Espírito. 

A sociedade hoje precisa de pes-
soas sólidas em seus princípios que 
possam dar testemunho daquilo que 
creem e assim construir um mundo 
melhor para todos. 

Serão guiados nesse caminho pelo 
lema do vosso Instituto religioso, que 
é em si um projeto de vida: “Tudo a 
Jesus por Maria; tudo a Maria para Je-
sus”. 

Trata-se de confiar em Maria e se dei-
xar guiar por ela na sua humildade e 
serviço, na sua prontidão e entrega 
silenciosa; são atitudes que o bom re-
ligioso e educador tem que transmitir 
com seu exemplo.

Os jovens reconhecerão, em seu 
modo de ser e atuar, que existe algo 
de extraordinário e compreenderão 
que vale a pena não só aprender es-
ses valores mas, sobretudo, interiori-
zá-los e imitá-los. 

Maria os acompanhará nesse propósi-
to e, com ela, ratificarão sua vocação, 
contribuindo a criar uma humanidade 
sempre e continuamente renovada, 
onde o vulnerável e o descartado se-
jam valorizados e amados. 

Este futuro que desejam e que so-
nham não é uma utopia: constrói-se 
desde hoje, dizendo “sim” à vontade 
de Deus na certeza de que ele, como 
Pai bom, não decepcionará a nossa 
esperança.

Agradeço ao Senhor e a Maria, nossa 
Boa Mãe - como São Marcelino gosta-
va de chamá-la - a presença na Igreja 
de vossa vocação e serviço, e peço 
para vocês o dom do Espírito Santo 
para que, movidos por ele, levem às 
crianças e jovens, assim como a todos 
os necessitados, a proximidade e a 
ternura de Deus.

Vaticano, 10 de abril de 2017
Francisco

A sociedade hoje precisa 

de pessoas sólidas em 

seus princípios que pos-

sam dar testemunho da-

quilo que creem e assim 

construir um mundo 
melhor para todos. 

"

"
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casa geral: ir. eMili turú Fala do eNcoNtro coM o PaPa FraNcisco

Por que houve esta audiência?

Estamos celebrando o Bicentenário da fundação do Ins-
tituto e, além disso, o XXII Capítulo Geral acontecerá em 
setembro deste mesmo ano, na Colômbia. 

Pareceu-nos, por isso, importante pedir uma mensagem 
ao Papa para todos os maristas de Champagnat por oca-
sião destas celebrações. 

Onde foi a audiência e como foi o tom do encontro?

Como sempre acontece nas audiências privadas, acon-
teceu na Biblioteca privada do Palácio Apostólico, no 
Vaticano. 

O lugar é muito impressionante: até chegar à Biblioteca, 
precisa percorrer largos corredores e várias salas renas-
centistas, todas extraordinariamente decoradas e, logi-
camente, diversos controles de segurança. 

De qualquer forma, o calor pessoal do Papa faz com que 
se esqueça de estar em um “palácio”. 

Diria que o tom da conversa foi muito fraterno, como se 
esperaria. Já o fato de não se sentar frente a frente, com 
uma mesa no meio, mas na parte lateral da mesa, com 
as cadeiras próximas, indica o tom de proximidade que 
o Papa quer dar a esse tipo de encontro. 

Poderia partilhar algum dos temas tratados com o 
Papa?

O Papa se interessou quase desde o começo em saber 
se sentíamos que a vocação de “irmão” é suficiente-
mente compreendida na Igreja.

Acredito que a vocação de irmão é “um dos segredos 
melhor guardados da Igreja Católica”, como disse certa 
vez John Allen. 

Não se conhece e nem se dá suficiente valor a ela, espe-
cialmente no contexto da vida religiosa masculina, que 
é, na maioria, clerical. 

E assim disse a ele. Como, por exemplo, mostrei o convi-
te que recebi para essa audiência, onde me chamavam 
de “Padre” e, de fato, assim foi publicado pelas notícias 
vaticanas.
O Papa, como já disse muitas vezes, sublinhou que isso é 
devido ao forte clericalismo que persiste na Igreja, que 
frequentemente ignora ou até mesmo anula o laicato. 
Nesse sentido, nos animou a apreciar a nossa própria 

vocação de irmãos e a continuar promovendo a vocação 
laical. 

Há algum outro tema que gostaria de mencionar?

O papa foi muito explícito na sua valorização da extraor-
dinária importância da educação das crianças e jovens 
e insistiu no fato que a escola continua sendo um lugar 
privilegiado para essa educação. 

Por isso dizia: busquem novos lugares e maneiras de 
educar e estar próximos das crianças e jovens, mas não 
abandonem a escola. 

Falaram sobre novos projetos?

Levei para o Papa, como presente, um livro que é uma 
reportagem fotográfica sobre o Projeto Fratelli, promo-
vido conjuntamente com os Irmãos de La Salle, no Líba-
no, em prol de crianças e jovens deslocados, especial-
mente do Iraque e da Síria. 

O projeto suscitou muito interesse, tanto que ficou com 
um dos livros e no outro escreveu, com sua própria ca-
neta, uma bonita dedicatória aos irmãos que colaboram 
nesse projeto, agradecendo-lhes pelo serviço e os ani-
mando a continuar a semear, pois, segundo suas pró-
prias palavras, “dará muitos frutos”.

Falamos também dos “Maristas Azuis” de Alepo, para 
quem teve palavras de admiração e simpatia e a quem 
enviou uma bênção especial.

Tive também ocasião de falar das novas fundações in-
ternacionais a partir do projeto “Ad Gentes” (2005) e, 
agora, com o projeto Lavalla200>. 

O Papa, na mensagem escrita que lhe entregou, se 
refere aos 200 anos da existência do Instituto como 
“uma grande história de entrega em favor de crianças 
e jovens”...

Isso mesmo. E repetiu várias vezes seu agradecimen-
to não só pelo que se fez no passado, mas, de maneira 
particular, pelo que somos e estamos fazendo na Igreja 
hoje.

E, obviamente, pediu que rezemos por ele.

Disse-lhe que podia contar com nossa oração e nosso 
apoio, e lhe agradeci particularmente pelo impulso que 
deu à Igreja, convidando-nos a todos a estar em “perma-
nente estado de missão” e “em saída”.

No dia 10 de abril, o Papa Francisco recebeu, em audiência privada, o Ir. Emili Turú, Superior Geral. Nesta entrevista, 
o Irmão Emili fala do encontro com o Pontífice, durante o qual entregou uma mensagem dirigida aos Maristas de 
Champagnat. 
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mundo mAristA

Espanha: Caminho da Páscoa,
 Ourense

Madagascar: Jovens maristas,   
Escola St. Vicente de Paul Betroka

Brasil: Curitiba, 
Brasil Centro-Sul

Sri Lanka: 
Tudella

México: X'cohuó, 
Missões maristas

Colômbia: Ibagué, 
Pascua Remar

Nova coMuNidade iNtercoNgregacioNal 

Maristas e lassalistas NovaMeNte juNtos

Uma nova comunidade intercongregacional de seis Ma-
ristas e Lassalistas será inaugurada em setembro, em 
Sanlúcar de Barrameda, na Espanha.
Os irmãos esperam que esse novo projeto, do qual par-
ticiparão três irmãos de cada uma das congregações, 

atenda as necessidades educativas locais dos dois ins-
titutos e auxilie na pastoral com as crianças.

Os irmãos das duas congregações se reuniram, no dia 5 
de abril, no Colégio de Paterna, sede lassalista do setor 
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região da oceaNia

eNcoNtro do coNselho da oceaNia

Decidiu-se, para 2017, fazer dois encontros dos conse-
lhos das três Unidades Administrativas da região, Aus-
trália, Melanésia e Pacífico. 

Foi uma decisão que seguiu o encontro do Conselho 
Geral Ampliado, em outubro de 2016.

O primeiro encontro dos três conselhos aconteceu em 
Sidnei, Austrália, nos dias 1 e 2 de abril. O Ir. Michael De 
Waas, Conselheiro Geral, representou a Administração 
Geral. O segundo encontro será realizado em Auckland, 
em agosto.

Na foto, aparecem os participantes:
Da esquerda para a direita: Greg McDonald (Austrália), 
Jean-Marie Batick (Superior do Distrito da Melanésia), 
Ken McDonald (Austrália), Stanley Bakere (Melanésia), 
Mark Kenatsi (Melanésia), David McDonald (Superior do 
Distrito do Pacífico), Darren Burge (Austrália), Paul Kane 
(Austrália), Jeff Barrington (Austrália), Michael de Waas, 
Sefo Une (Pacífico), Martin Pattison (Pacífico), Peter Mc-
Namara (Assessor), Clement Pekubei (Melanésia), Tony 
d’Arbon (Equipe de apoio), Chris Maney (Pacífico), Kevin 
Wanden (Pacífico), Peter Carroll (Superior da Província 
da Austrália).

Valência-Palma, para planejar os detalhes.
O Provincial de Mediterrânea, Ir. Juan Carlos Fuertes, e o 
vice provincial, Aureliano García, participaram em nome 
dos Irmãos Maristas.
Os Lassalistas, por sua vez, foram representados pelo 
provincial local, Ir. Jesús Miguel Zamora, o futuro pro-

vincial, a partir de 6 de maio, Ir. José Román Pérez, o as-
sistente do Setor da Andaluzia, Ir. Juan González, e o as-
sistente do Setor Valencia-Palma, Ir. José María Valero.
Os maristas e os lassalistas já lançaram, em 2015, um 
projeto intercongregacional - o projeto Fratelli - que se 
ocupa de crianças refugiadas no Líbano.

MelaNésia suPerior do distrito 
NoMeado Para uM 2.º MaNdato

O Conselho Geral nomeou o Ir. Jean Marie Batick como 
Superior do Distrito da Melanésia para um segundo 
mandato de três anos, começando em julho, durante o 
Capítulo do Distrito.

O Ir. Emili Turú, superior geral, deu a notícia através de 
uma carta enviada no dia 25 de março, festa da Anun-
ciação.
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

Sessenta e quatro irmãos maristas se reuniram para a 
Assembleia Provincial da Nigéria, de 3 a 8 de abril, em 
Orlu, Nigéria, também com a presença do Provincial, Ir. 
Joachim Ezetulugo e seu conselho.

O encontro, a nona Assembleia da Província da Nigéria, 
começou com a celebração eucarística, no dia 4 de abril, 
presidida pelo bispo de Orlu, Dom Augustine Tochukwu 
Ukwuoma. 
Com o tema “Empenho pela vida religiosa: coração re-

AssembleiA provinciAl dA niGériA

empenho pelA vidA reliGiosA: corAção renovAdo  
pArA um novo começo

novado para um Novo Começo”, os participantes de-
bateram o papel relativo ao compromisso com a Vida 
Religiosa, comunidades independentes de escolas, ani-
mação dos Irmãos, políticas e estruturas administrativas 
e o desenvolvimento das escolas.

Durante o encerramento da Assembleia, foram apresen-
tadas resoluções, recomendações sobre questões a se-
rem discutidas durante o próximo capítulo provincial, a 
ser realizado de 8 a 12 de janeiro de 2018.

“Gostaria de agradecer ao Ir. Jean Marie pela sua dispo-
nibilidade e desejo em servir o Instituo em sua função 
de superior”, afirmou Ir. Emili na sua carta. 

“O resultado da consulta mostra o grande apoio que 
tem entre os Irmãos do Distrito”. 

Em alusão ao Bicentenário almejou que “Maria conti-
nue caminhando conosco e com os leigos maristas” e 
que “sua presença nos encoraje a seguir adiante rumo a 
um novo começo, de maneira tal que possamos assumir 
juntos o que o Espírito espera do Distrito da Melanésia 
neste momento histórico”.


