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Notícias Maristas

XXII Capítulo geral: esCutar a voz do espírIto de deus

entrevIsta Com o superIor geral, Ir. emIlI turú

coMo receber Notícias diárias do 22º capítulo Geral 

O Escritório de Comunicações da Casa Generalícia convida todos os maristas a receber notícias 
diárias do 22º Capítulo Geral, que começará sexta-feira, inscrevendo-se para receber o bole-
tim, aqui: https://goo.gl/7QfPKN .

O site web oficial do Capítulo Geral é http://www.champagnat.org/lavalla2017.php. 

s maristas também são convidados a usar o hashtag #LaValla2017 em todas as redes sociais 
maristas de hoje até 20 de outubro, dia do encerramento do Capítulo. Isso facilitará para as 
pessoas encontrar, seguir e contribuir com o Capítulo Geral.

 O Ir. Emili Turú termina seu serviço como Superior Geral dos Irmãos Maristas durante o Capítulo Geral que começará 
no dia 8 de setembro em Rionegro (próximo de Medellín), Colômbia. Poucos dias antes de iniciar o Capítulo, o Ir. Emili 
responde a nossas perguntas.

Um Capítulo Geral é sempre um momento importante 
para a vida de um Instituto religioso. O fato que este 
acontecerá na Colômbia, tem algum significado?

Neste ano de 2017 estamos celebrando o bicentenário de 
nossa fundação. O slogan que preside esta celebração e 

que esteve presente nos dois anos de preparação foi: “Um 
novo começo”. Ao falarmos de um novo começo, quere-
mos visualiza-lo, também geograficamente, com a novida-
de de um Capítulo fora da sede da Administração Geral, 
pois nela foram feitos os 21 Capítulos anteriores. 

Queríamos levar o Capítulo a uma das “periferias” do mun-
do, e a Colômbia é uma delas, uma vez que está vivendo as 
consequências de um conflito armado desde 1960; uma 
das consequências é, por exemplo, um grande número de 
pessoas deslocadas internamente (mais de 6 milhões).

Por outro lado, neste ano celebra-se o 50º aniversário da 
convocação da II Conferência Geral do Episcopado Lati-
no-americano, que aconteceu justamente em Medellín. 
Sabemos que as conclusões dessa Conferência marcaram 
profundamente o solo e a Igreja do continente, talvez a 
Igreja universal.

Além disso, na Colômbia, temos uma importante presença 
marista, que ajudou e ajudará nos mil aspectos logísticos 
que é preciso atender para um bom desenvolvimento do 
Capítulo. 

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/7QfPKN
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
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Os participantes do Capítulo decidirão 

que “sinais” nos falam hoje com força 

especial, porém a mim parece que há al-

gumas situações de autêntico clamor 

e que, seguramente, formarão parte do 

nosso discernimento 

Ir. Emili Turú, superior geral

"Estas são as principais razões que nos levaram a escolher 
a Colômbia como sede do nosso Capítulo! 

Concretamente, o que o senhor espera deste Capítulo 
Geral? 

Que os participantes do Capítulo sejamos capazes de es-
cutar a voz do Espírito de Deus, que nos fala por meio dos 
“sinais dos tempos” e nos convida a dar respostas criati-
vas às urgentes necessidades das crianças e dos jovens 
de hoje. 

O Papa, na encíclica Evangelii Gaudium, recorda-nos que 
devemos superar essa espécie de “introversão eclesial” 
que nos leva a buscar antes de tudo nossa autopreserva-
ção. Por isso precisamos nos manter em permanente esta-
do de missão. Isto é o que nos dará vida e nos abrirá para 
o futuro.
Creio que teremos que nos perguntar honestamente, como 
fez Champagnat há 200 anos: “Onde a Igreja nos necessita 
neste início do século XXI?” E agir de forma coerente! 

A que o senhor se refere quando fala de “sinais dos tem-
pos”?

Os participantes do Capítulo decidirão que “sinais” nos 
falam hoje com força especial, porém a mim parece que 
há algumas situações de autêntico clamor e que, segura-
mente, formarão parte do nosso discernimento: penso, por 
exemplo, nos 65,6 milhões de pessoas, em todo o mundo, 
forçadas a sair de seus lugares de origem; não podemos 
ficar indiferentes sabendo que a metade dessas pessoas 
tem menos de 18 anos; penso na urgente e imprescindível 
“conversão ecológica global”, porque nela está em jogo o 
futuro do planeta. 
Outro “sinal dos tempos” importante é a emergência de 
um laicato maduro e comprometido, que deve ter seu pró-
prio protagonismo…

Finalmente, alguns dados sobre o Capítulo.

Os capitulares serão 79, representando todo 
o Instituto Marista. Além deles, participarão, como convi-
dados, um grupo de 8 leigos e leigas (durante 3 semanas), 
assim como um grupo de 6 Irmãos jovens.
O Capítulo começa no dia 8 de setembro e terá duração de 
seis semanas. Como o Papa vai estar em Medellín no dia 
9, para encontrar a Vida Religiosa, também nós participa-
remos desse encontro: foi uma feliz coincidência! Também 
está previsto um dia para um encontro com jovens da Co-
lômbia, Equador e Venezuela, para escuta-los e partilhar 
com eles.  

Oxalá o Capítulo seja realmente um momento de graça 
para todos os Maristas!
Muito obrigado. Contamos com as orações de todos os lei-
tores!

XXII Capítulo geral: Começam os preparatIvos em rIonegro

Alguns participantes e membros da equipe de apoio já 
estão trabalhando em Rionegro para preparar a abertu-
ra do Capítulo Geral, no próximo dia 8.
Priscila Staniski e Laércio da Cruz Loureiro (Província 
Brasil Centro-Sul), da equipe de tecnologia estão na Co-
lômbia, desde o dia 21 de agosto, mesmo dia que che-
garam o H. Orlando Escobar e o Sr. Agapito Gomez, da 
Província Norandina. Estão chegando também outros 
membros da equipe de apoio, encarregados de prepa-
rar a “Casa de Encuentros de La Salle” para acolher os 
participantes. 

Mesa Provisória do Capítulo Geral

Dia 31 de agosto, a Mesa Provisória do Capítulo Geral 
começa seu trabalho. Conforme indicado nos Estatutos 

"
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do Capítulo Geral, essa equipe se 
encarrega de estabelecer o progra-
ma dos primeiros dias do capítulo. 
Foi nomeada pelo Conselho Geral 
em fevereiro passado e é formada 

pelos Irmãos Joe McKee (coordena-
dor), Ben Consigli, Raj Kumar, Juan 
Carlos Fuertes, Darren Burge, Mi-
chel Razafimandimby, Deivis Fisher 
e Ernesto Sánchez.

O trabalho da Mesa Provisória dura 
até a eleição, pelos capitulares, da 
Comissão Facilitadora, que é a res-
ponsável da organização e desen-
volvimento do Capítulo.

Centro fIlatélICo do vatICano  
Comemora o BICentenárIo

lançamento de selo CoInCIde Com 
a aBertura do Capítulo geral

O Centro Filatélico do Vaticano desenhou um selo 
para comemorar o Bicentenário do Instituto Marista 
que será lançado no dia 7 de setembro.

O lançamento coincide com o Capítulo Geral, que co-
meça no dia 8 de setembro, em Rionegro, Colômbia.

O desenho, de Patrizio Daniele, representa elementos 
da vida marista, como o próprio Marcelino Champag-
nat, a Boa Mãe, a Cruz, a mesa da primeira comunidade 
de La Valla, rodeada por irmãos, leigos e crianças.

O escritório de comunicações da Casa Geral acompa-
nhou o projeto junto com o Vaticano, partindo de uma 
ideia apresentada pela Associação de Ex-Alunos da Es-
cola Marista San Leone Magno, de Roma.

Quem não vIve para servIr, não serve para vIver

CuBa: formando a 50 anImadores da pastoral juvenIl

Cerca de 50 jovens se reuniram em 
Matanzas, Cuba, de 8 a 13 de agos-
to, para adquirir preparação para 
sua missão como animadores da 
Pastoral Juvenil em suas comundia-
de.

O encontro “Escola de líderes 1”, 
que teve como lema “quem não 
vive para servir, não serve para vi-
ver” incluía também experiência de 
vida comunitária e de serviço, assim 
como seminários sobre oração e a 
celebração eucarística.

Conforme os organizadores, o ob-
jetivo do encontro era de formar os 
participantes e permitir-lhes “reler 
a sua história pessoal à luz da fé e 
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mundo marIsta

Guatemala: Comunidade da Residência 
Provincial da América Central

Gana: Seminário  
com os leigos maristas

Filipinas:MAPAC  
(Marist Asia-Pacific Center)

Sri Lanka: Retiro para Irmãos do  
Sri Lanka e Paquistão, Ampitiya (Kandy)

Espanha: Encontro de educadores  
da Província Compostela

França: Jovens maristas do Canadá  
em La Valla

do encontro com Jesus”.
Convocados pela Comissão Nacional da Pastoral Juve-
nil e assessorados pelos Irmãos Maristas, os jovens par-
ticipantes vieram de Ciego de Ávila, Santa Clara, Cien-
fuegos, Matanzas, La Habana y Pinar del Río.

“Essa experiência foi um presente de Deus para a minha 
vida”, afirmou Liz Camila Lópes, uma das participantes. 
“Foi como um motor que me leva a continuar como lí-
der cristã transparente e firme na fé que professo nos 

diferentes ambientes onde atuo”.
Outro participante, Rafael Cruz, disse que encontrou 
“uma grande disposição dos jovens e me ajudou a for-
talecer os alicerces de minha vocação, porque entre 
tanta escuridão na minha Cuba querida, descobri um 
sopro de esperança”. 

“Fico satisfeito e agradecido; sou feliz em servir à Igre-
ja acompanhando jovens porque minha vida é Cristo”, 
continou dizendo.

desenvolvendo a espIrItualIdade marIsta entre Irmãos e leIgos

srI lanka: QuInto enContro da ComIsão de leIgos da ásIa

 A Comissão de Leigos da Ásia reali-
zou o seu quinto encontro de 10 a 12 
de agosto, no Centro Jesuíta Tulana, 
em Colombo, Sri Lanka, com o obje-
tivo de promover o desenvolvimento 
da espiritualidade marista entre ir-
mãos e leigos na Ásia.

A equipe é formada por Agnes Reyes 
(East Asia), Ir. Dominador Santiago 
(East Asia), Elma Rafil (East Asia), Jude 

Preman (South Asia), Ir. Roshan Silva 
(South Asia) e Ir. Ismael Valls (Distrito 
da Ásia).

A reunião foi feita em conjunto com a 
Equipe de Espiritualidade da Ásia, os 
Irmãos Domingo Lee (Coreia do Sul), 
Max Meier (Distrito da Ásia) e Sunan-
da Alwis (South Asia).
Os objetivos específicos do encon-
tro foram identificados e foram feitas 

propostas para alcançar o objetivo de 
formar irmãos e leigos caracterizados 
pela espiritualidade asiática e zelo-
sos promotores do rosto mariano da 
igreja em seu trabalho pastoral.

O Ir. Sunanda Alwis, coordenador dos 
leigos da Província de South Asia, pe-
diu aos membros da comissão que 
ofereçam apoio aos irmãos e leigos 
de sua Província que estão fazendo 
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um percurso comum de formação em 
liderança.

O Ir. Ismael Valls contou aos partici-
pantes a sua experiência na missão e 
o trabalho com os leigos na China.

Agnes Reyes falou sobre a vocação 
dos leigos e Elma Rafil falou da sua 
experiência como membro do Movi-
mento Champagnat da Família Ma-
rista. O Pe. Aloysius Pieris, jesuíta, 
partilhou ideias que foram de grande 
auxílio para a reflexão do grupo.
O Ir. Réal Sauvageau, do Noviciado 
Internacional de Tudela, e Thushari 
Surweera, leigo de Sri Lanka, partici-
param do encontro como convidados.

Um dos participantes afirmou que a 
equipe sonha um “feliz e audacioso 
serviço conjunto de Irmãos e Leigos, 
juntos”.

fazendo realIdade os sonhos de marCelIno

BrasIl Centro-norte elege a ComIssão provInCIal das juventudes

Reunidos na região metropolitana 
de Belo Horizonte (MG), 25 jovens 
das escolas e colégios da Província 
Marista Brasil Centro-Norte/PMBCN 
elegeram a Comissão Provincial das 
Juventudes. 

Com mandato de três anos, os oito 
membros eleitos terão a tarefa de 
representar as expressões e sin-
gularidades dos adolescentes e 
jovens das unidades sociais e edu-
cacionais da Província em espaço 

consultivo, propositivo, colaborati-
vo e representativo. Motivados pelo 
provincial, Ir. Ataide José de Lima, 
os jovens escolheram os oito mem-
bros titulares e os oito suplentes. 

“Esta comissão é para tornar os so-
nhos de Marcelino realidade, pois 
sonhos alimentam a força de con-
tinuar a lutar por uma sociedade 
melhor.”

“Tenham claro que fazer parte da 
comissão não é para se destacar 
entre os demais, mas para servir as 
juventudes da província, pois lide-
rança é serviço”, lembrou Ir. Ataide. 

“Ajudem-nos a sonhar o novo come-
ço para a Missão Marista. Façam bo-
nito, não se deixem levar pelo que é 
mais fácil e mantenham os valores 
e princípios maristas em seu cora-
ção. Vocês são convocados a serem 
protagonistas desse novo tempo da 
nossa instituição. Continuem so-
nhando e acreditando”.
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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

assemBleIa do setor do haItI

formando para transformar a realIdade

 Os irmãos do Setor Marista do Haiti, 
pentencente à Província do México 
Ocidental, realizaram, de 31 de ju-
lho a 3 de agosto, uma assembleia 
com o objetivo de unir as diferentes 
visões e fixar claramente as diretri-
zes educativas maristas no país.

O Ir. Alfredo Alba participou em 
nome do Conselho Provincial de 

México Ocidental. 
O grupo foi apoiado também pelo 
Centro de Serviços Maristas da Pro-
víncia, que mandou como facilita-
dores do encontro os professores 
Adela Delgadillo e Stephen Bir-
twistle.

Foram dias de trabalho intenso e de 
convivência fraterna para partilhar 

sobre os sonhos que o grupo tem 
em relação à missão na “Pérola do 
Caribe”, do novo Haiti que se alme-
ja ajudar a construir, tornando reali-
dade um sonho.

Os participantes analisaram a reali-
dade e a partir daí tentaram definir 
a identidade, missão e visão maris-
ta, assim apresentada:

Somos irmãos educado-

res, que oferecemos for-

mação e evangelização às 

crianças, jovens e profes-

sores nas escolas e comu-

nidades do Haiti, para que 

sejam transformadores 
de sua realidade.

"

"

Foram eleitos como membros titulares os seguintes 
estudantes: Alice Azevedo Magalhães (Colégio Marista 
Patamares/Salvador-BA), Beatriz Coelho Lima (Escola 
Marista Champagnat/Vila Velha-ES), Erik Nogueira Frei-
tas (Colégio Marista de Aracati-CE), João Gabriel Car-
neiro Rangel (Colégio Marista de Natal/RN), Luana de 

Abreu Cavalcanti (Colégio Marista Dom Silvério/Belo 
Horizonte-MG), Milena de Almeida Silva (Colégio Maris-
ta Palmas-TO), Victor Gabriel Florêncio Barros (Colégio 
Marista Champagnat/Taguatinga-DF), e Vinícius Vilela 
Almeida Facure (Colégio Marista Diocesano/Uberaba-
-MG).
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