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AOS MARISTAS DA PROVÍNCIA BRASIL CENTRO-SUL
(GRUPO MARISTA)

A

migo, amiga, você já deve ter ouvido falar do Capítulo Geral. Para que
possa entender melhor o que é esse evento e sua importância para todos
nós, Maristas de Champagnat, publicaremos seis cartas informativas,

uma por mês. Esta é a primeira delas.

O que é um Capítulo Geral?
Todas as congregações religiosas fazem periodicamente seu Capítulo Geral.
As Constituições Maristas (138) afirmam que o Capítulo Geral é “uma assembleia
representativa de todo o Instituto. Expressa a participação de todos os Irmãos na vida
e na missão do Instituto, bem como sua corresponsabilidade no governo. O Capítulo
exerce a autoridade suprema e extraordinária”. É convocado e presidido pelo Ir. Superior Geral e acontece a cada oito anos. Em 2017 participarão 79 Irmãos.

Quem participa do Capítulo Geral?
São membros de direito do Capítulo: o Superior Geral, os Superiores Gerais precedentes, o Irmão Vigário Geral (vice) e os conselheiros em exercício – os Irmãos Provinciais.
Os demais Irmãos capitulares são eleitos nas províncias segundo um coeficiente de
representatividade, baseado no número de Irmãos, que prevê no mínimo um eleito por
Província. Além disso, prevê que o número de eleitos seja de 15 Irmãos a mais do que
o total dos de direito. Segundo esse cálculo, a Província Brasil Centro-Sul elegeu um
representante – o Ir. João Carlos do Prado – e um suplente, o Ir. Benê Oliveira. Além
dos Irmãos, mediante convite pessoal do Ir. Superior Geral, Jimena Djauara Nunes
da Costa Grignani (da nossa Província) representará os Leigos e Leigas no Capítulo.

Quando e onde será o Capítulo Geral?
No dia 8 de setembro de 2017 terá início o XXII Capítulo Geral. A data do término não
foi prevista (normalmente dura 40 dias). Uma comissão de 11 Irmãos prepara o evento
que será realizado na Colômbia, em Rionegro, cerca de 40 quilômetros de Medellín.
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E por que não será realizado em Roma,
como de costume?
De acordo com o Ir. Emili Turú, o Conselho Geral optou pela realização do Capítulo Geral
em Rionegro porque “desde o início vimos com clareza que nos convinha deslocar-nos
como sinal de novo começo (...). Medellín apresenta um poderoso simbolismo na história
da Igreja. Em 2017 será celebrado o 50º aniversário da Conferência do Episcopado
Latino-Americano cujas conclusões marcaram profundamente toda a Igreja por suas
três opções fundamentais: a opção pelos pobres, a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base. Destaca-se também o simbolismo da Amazônia colombiana,
parte da grande Amazônia, qualificada pelo Papa em Laudato Si' como o ‘pulmão do planeta
repleto de biodiversidade e sumamente importante para a totalidade do planeta e para o futuro da
humanidade’”. Além disso, “a Colômbia foi o primeiro país da América Latina a contar com a presença Marista
e, atualmente, o continente
americano concentra mais
da metade da missão Marista
de todo o mundo. Por outro
lado, podemos dizer que a
Colômbia é um país de contrastes que facilitará aos capitulares poderem vivenciar
a saída para as periferias”.
No mês que vem você receberá mais uma carta. Até
lá, sugiro que acesse o site www.champagnat.org para saber mais sobre o assunto.
E se você crê no poder de Deus, então reze pelos capitulares que estarão em Medellín
representando também a você.

Ir. Joaquim Sperandio
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