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bicentenário da promessa de Fourvière

Carta dos superiores
das congregações da família marista

administração Geral
Nos dias 6 e 7 desse mês o Ir. Joe McKee participa da reunião da equipe responsável pelo  MAPAC, em Filipinas.
Até 10 de outubro os Irmãos Ernesto Sánchez, Conselheiro Geral, e Tony Leon, Secretariado Irmãos Hoje, estão em Man-

ziana, onde acontece um seminário sobre “educação como um processo” dirigido aos participantes do curso de formadores. 
O mesmo seminário está sendo realizado em El Escorial, com a presença dos Irmãos Antonio Ramalho, Conselheiro Geral, 
e César Rojas, diretor do Secretariado Irmãos Hoje.

O Ir. Michael de Waas, Conselheiro Geral, até dia 13 de outubro, visita os Irmãos no Paquistão.
Entre os dias 5 e 10 de outubro se realiza a Assembleia dos Irmãos da Colômbia, com a participação do Ir. Eugène Kaban-

guka, Conselheiro Geral. 
Nos primeiros dias do mês, de 1 a 3 de outubro, aconteceu em Nairóbi a reunião da Comissão Africana da Missão, com a 

participação dos Irmãos Chris Wills (Secretariado Colaboração Missionária), Miguel Ángel Espinosa (Secretariado da Missão) 
e Mario Meuti (FMSI).

De 1 a 4 de outubro, o Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado de Leigos, participou da reunião da Comissão Europeia 
dos Leigos, em Roxos, Espanha.

"Nós, abaixo signatários, oferecendo nossas pessoas para a maior glória de 
Deus e a honra de Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, afirmamos 
e declaramos nossa sincera atenção e a firme vontade de nos consagrar à 
fundação da piíssima congregação dos Maristas” (23 de julho de 1816, 
OM1, doc 50). 

Foi celebrado, no dia 15 de agos-
to de 2012, o 200º Aniversário 
das palavras dirigidas por Maria a 

Courveille, “que as escutou, não com 
os ouvidos do corpo, mas do coração”: 
... “é meu desejo que seja fundada uma 
Sociedade que levará meu nome... e se 
chamará Sociedade de Maria”. Assim, 
12 jovens do seminário maior de Lyon, 
incluindo cinco recém-ordenados sa-
cerdotes, subscreveram a Promessa de 
Fourvière no dia 23 de julho de 1816. 
Apenas 4 perseveraram nesse projeto, 
entre os quais Jean-Claude Colin e Mar-
celino Champagnat.

Eles tomaram rumos diferentes. Jean-
-Claude Colin foi nomeado vigário auxi-
liar em Cerdon, onde seu irmão era pá-
roco. Pierre abraçou o projeto Marista 
e trouxe a Cerdon Jean-Marie Chavoin 

e sua primeira companheira, Marie Jotillon, que deram início às Irmãs Maristas. A 
partir de Cerdon, Jean-Claude Colin e Etienne Déclas iniciaram seu apostolado em 
outras paróquias. Grupos de leigos da ordem terceira, dos quais as Irmãs Missioná-
rias Maristas da Sociedade de Maria mais tarde se originaram, foram se formando 
ao longo dos anos. Deste modo, a multirramificada Sociedade de Maria, objeto do 
compromisso consagrado em Fourvière em 1816, foi gradualmente tomando forma.

Como Família Marista gostaríamos de:

• provocar um sentido de curiosidade e admiração sobre a importância da Pro-
messa de Fourvière nos dias de hoje;
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Ir. Antonio Boldú - 100 anos de
vida, dedicação e vocação

• dar um sentido mais forte à iden-
tidade Marista como “Família Ma-
rista”;

• promover uma renovação de ener-
gia, esperança, alegria, motivação 
e compromisso no “trabalho de 
Maria”.

Uma comissão da Família Marista vem 
trabalhando para assegurar que come-
moremos esse evento fundacional da 
Família Marista. O ponto alto de nossas 
comemorações será a celebração da 
Eucaristia na Basílica de Notre Dame 
de Fourvière, Lyon, no dia 23 de julho 
de 2016. Esperamos contar com o 
Cardeal Barbarin como nosso principal 
celebrante!

A juventude Marista, que se prepara 
para a Jornada Mundial da Juventude 
na Polônia em 2016, estará reunida em 
Lyon e também participará. Espera-se 
que a Missa em Fourvière seja transmi-
tida ao vivo pela web, de modo queos 
Maristas de todas as partes do mundo 
possam acompanhá-la e integrá-la às 
suas próprias celebrações de Fourvière 
nesse dia.  A intenção é que sejam 
promovidas celebrações em todo o 
mundo Marista.

Em preparação para o dia 23 de julho, 
os ramos da família Marista celebrarão 
o Ano Fourvière de 23 de julho de 2015 
a 23 de julho de 2016. Esperamos que 
as comunidades dos Padres, Irmãos e 
Irmãs, junto com os Leigos Maristas, 

colaborem na promoção de alguns 
eventos preparatórios de reflexão e 
oração, oferecendo a oportunidade de 
nos abrir à renovação e nos lançar de-
cididamente para a construção de uma 
Igreja com o rosto Mariano.

A comissão preparou algumas ativida-
des para inspirar nossos pensamentos 
e orações durante esse ano: um breve 
histórico da Promessa e o que a ins-
pirou, escrito por Justin Taylos, SM, 

bem como uma reflexão sobre sua 
importância para nós hoje, preparado 
por François Druilly, SM; um progra-
ma de três encontros de reflexão e 
oração, em âmbito comunitário e pes-
soal; e o desenvolvimento de outros 
recursos que ficarão disponibilizados 
nos websites de nossas Congregações. 
Além disso, esperamos publicar uma 
coleção com contribuições de jovens 
membros de nossa família Marista so-
bre suas esperanças e sonhos para o 
futuro, inspirada por aqueles jovens 
de Fourvière. Haverá mais informações 
sobre isso mais adiante.

Nós incentivamos todos vocês e suas 
comunidades a acolher o Ano Four-
vière com o coração aberto, de modo 
que, aqui e agora, ele seja renovado 
em nosso desejo e compromisso de 
nos entregar em plenitude “pela gló-
ria de Deus e honra de Maria”, como 
aqueles primeiros Maristas que fizeram 
sua Promessa em Fourvière em 1816.

___________________________
Superiores das congregações da família marista  - Setembro de 2014

No dia 15 de setembro, a comunidade do Colégio Ramírez Barinaga, no 
Peru, reuniu-se para um momento de ação de graças pela vida do Ir. An-
tonio Boldú, através da celebração eucarística, por ocasião da celebração 

do seus 100 anos de vida. Houve muitos sinais de gratidão para o Irmão que 
entregou a própria vida como Irmão, professor e apóstolo em terras peruanas, 
especialmente em San Juan de Miraflores, dedicando-se especialmente às crian-
ças e aos jovens...
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outubro – dezembro 2014
Calendário do Conselho Geral 
e Diretores dos Secretariados

01-03 de outubro: Comissão Africana de Missão - Nairóbi, 
Quénia: Chris Wills, Miguel Angel Espinosa, Mário Meuti
01-04 de outubro: Comissão Europeia de Leigos - Roxos, 
Espanha: Javier Espinosa
01-10 outubro: Seminário “A formação como um proces-
so” – Programa para formadores, Escorial (Antonio Ramalho 
e Cesar Rojas), Manziana (Tony Leon e Ernesto Sánchez)
01 – 13 de outubro: visita ao Paquistão: Michael De Waas
05-10 de outubro: Assembleia de Irmãos na Colômbia: 
Eugène Kabanguka
06 – 07 de outubro: MAPAC Board, Filipinas: Joe McKee
09-11 de outubro: Comunidade de l’Hermitage: Javier 
Espinosa
13-18 de Outubro: Encontro de novos provinciais - Casa 
Geral: Emili, Joe Mc Kee, Michael De Waas, Victor Preciado
13 – 18 de outubro: Encontro da equipe do Processo lei-
go, Barcelona: Javier Espinosa
14 de outubro: Conferência Europeia Marista - Casa Geral: 
Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez
15-17 outubro: Encontro Europeu sobre Novos Modelos 
- Casa Geral: João Carlos do Prado, Miguel Angel Espinosa, 
Victor Preciado, Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez
20 de outubro: Conselho regular
20 – 23 de outubro: Visita à comunidade a serviço da FMSI 
– França/Suiça: Michael De Waas
20 de outubro – 02 de novembro: Experiência conjunta 
e avaliação final do programa para irmãos formadores ma-
ristas em Manziana y El Escorial - L'Hermitage: Cesar Rojas 
e Tony Leon
21 outubro - 3 novembro: curso KOSMOS e ARCHIVUM 
para secretários e arquivistas das províncias de Compostela 
e México Ocidental - Casa Geral: Carlos Huidobro
21-24 de outubro: Encontro de formação conjunta Ir-
mãos/Leigos para a Ásia - Filipinas
22 de outubro: Início do Encontro para Irmãos de Terceira 
Idade de língua inglesa (até 18 de dezembro) - Manziana, 
Itália
22-25 outubro: Conselho Internacional de Finanças - Por-
to Alegre, Brasil: Victor Preciado, Mário Meuti
24 outubro - 02 dezembro: Visita à Província Ibérica, An-
tonio Ramalho e Ernesto Sánchez
26 outubro - 01 novembro: V Encontro Coração das 
Américas, Sara Panciroli, Vicente Falqueto
27-28 outubro: Encontro do Bedford fund - Porto Alegre, 
Brasil: Victor Preciado
27-29 outubro: Encontro Asiático sobre Novos Modelos 

- Bangkoque, Tailândia: João Carlos do Prado, Michael De 
Waas
31 de outubro: Conclusão do Curso para Irmãos de Tercei-
ra Idade de língua francesa
31 outubro - 2 novembro: Espiritualidade para Irmãos e 
Leigos Maristas da Província Europa Centro-Oeste - Muni-
que, Alemanha: Tony Leon

01-02 de novembro: Encerramento do curso para forma-
dores - L'Hermitage, França: Joe McKee
02-17 novembro: Encontro co-Diretores do Secretariado 
de  Leigos - Seul, Coreia: Javier Espinosa
05-08 novembro: Encontro da Conferência Interameri-
cana de Provinciais (CIAP) Comissões - Bogotá, Colômbia: 
Josep Maria Soteras, Mário Meuti, Vicente Falqueto, Tony 
Leon, Miguel Angel Espinosa, Chris Wills
10-15 novembro: Assembleia das IES Maristas, Filipinas: 
Michael de Waas, João Carlos do Prado
16 – 30 de novembro: visita às comunidades das Filipinas: 
Michael De Waas 
16 de novembro: final do curso para os Irmãos da Terceira 
Idade espanhol / português
17 – 27 de novembro: Visita ao Distrito do Pacífico do 
grupo Novos Modelos
20 de novembro: Conselho regular
21-22 novembro: VI Seminário de Educação UISG-USG - 
Roma: Miguel Angel E. Barrera.
24-27 novembro: primeira reunião de trabalho da equipe 
"A autonomia financeira das Unidades Administrativas" - 
Casa Geral: Victor Preciado, Mario Meuti
25 a 29 de novembro: Plenária da Congregação para os 
Institutos de Vida Consagrada (Vaticano): Emili Turú

01 – 06 de dezembro: Conselhos provinciais do México: 
Emili Turú
01 – 21 de dezembro: Guatemala: Javier Espinosa
03-04 de dezembro: Capítulo da Província Brasil Centro-Sul 
- Curitiba, Brasil - Josep Maria Soteras 
07 – 14 de dezembro: Cuba: Emili Turú
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Saudações de Monróvia, onde estou 
há algumas semanas. No início de 
agosto me dirigi à Costa do Marfim pa-
ra participar do retiro anual do nosso 
Distrito. Precisei, no entanto, voltar à 
Libéria devido a alguns compromis-
sos, apesar do risco da proliferação 
do vírus Ebola em meu país. Vivo 
atualmente em nossa  comunidade 
em Monróvia com o Ir. Tekay e o Ir. Sa-
muel. A crise tem avançado cada vez 
mais rapidamente e a perda de vidas 
é cada vez maior. A epidemia afetou 
tudo em nosso país. Foi declarado um 
estado de emergência de três meses 
(entre 6 de agosto e 6 de novembro de 
2014) e, durante esse período, todas 
as escolas permanecerão fechadas e 
as repartições públicas deverão redu-
zir o número de funcionários, espe-
cialmente aqueles cujas funções não 
são imediatamente imprescindíveis.  A 
movimentação das pessoas obedece a 
restrições e não é permitido viajar 
de uma parte a outra do país. 

O governo fechou as fronteiras. 
Todos os locais de diversão de-
vem ser fechados todos os dias; 
às 18h e às 19h, é dado o toque 
de recolher, determinado pelo 
governo para todos. As pessoas 

estão proibidas de se encontrar em 
reuniões públicas, o que as impede de 
frequentar igrejas e outros centros de 
convenção do país. Isso também cau-
sa grande impacto na economia e no 
desenvolvimento do país. Os comer-
ciantes e empresários não podem ne-
gociar seus produtos porque a maior 
parte dos bens é importada de outros 
países. Os preços dos produtos estão 
cada dia mais elevados. Os projetos 
que o governo desenvolvia foram in-
terrompidos. Todas as Agências Inter-
nacionais deixaram o país para evitar o 
contágio com o vírus.  

A maioria das companhias aéreas sus-
pendeu as viagens à Libéria. A difi-
culdade de se viajar na Libéria atinge 
agora a todos. Hospitais e clínicas 
fecharam, o que significa que as pes-
soas não estão recebendo tratamento 
quando ficam doentes. Esse contex-

to torna-se extremamente complexo 
no país. Algumas pessoas sofrem de 
doenças comuns, mas como não re-
cebem tratamento, acabam falecendo. 
Muitos hospitais ficaram sem o pes-
soal médico e de enfermagem. As notí-
cias sobre mortes continuam a crescer 
dia após dia, embora algumas pessoas 
estejam se recuperando graças ao uso 
de remédios e vacinas contra o EBOLA 
trazidos pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Precisamos de alimentos para socorrer 
nosso povo. Tudo ficou muito caro, 
pois não temos recebido suficiente 
ajuda de fora.  Os alimentos que 
as pessoas costumavam comprar em 
outras partes do país estão agora res-
tritos. Muitas pessoas estão morrendo 
de fome. Ajudar a alimentar nosso 
povo é hoje uma prioridade.

A Comunidade Marista represen-
ta um apoio importante para o 
povo. Ver que estamos juntos sig-
nifica um grande encorajamento. 
Estamos dispostos a ajudar de 
todas as formas possíveis.
____________
Ir. Anthony Siryeh 
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a situação na libéria 
em consequência do vírus

Notícia da Comunidade de Monróvia

06 de dezembro: Assembleia Provincial Brasil Centro-Sul - 
Curitiba, Brasil - Josep Maria Soteras 
08-18 dezembro: Visita a Camarões, Antonio Ramalho e 
Ernesto Sánchez
9 -11 dezembro: Reunião sobre o Projeto de Solidariedade 
com o Sudão do Sul - Roma, Itália: Chris Wills 
10 -17 de dezembro: Retiro da Província Brasil Centro-

-Sul - Florianópolis, Brasil - Josep Maria Soteras, Eugène 
Kabanguka
12-15 dezembro: Capítulo da Província Norandina: Joe 
McKee
22 dezembro - 11 janeiro: Retiro interprovincial no Méxi-
co - Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka

O Ir. Anthony Siryeh, da Comunidade Marista de Monróvia, envia-nos informações sobre a situação na Libéria em 
consequência do vírus Ebola. 

http://www.champagnat.org

