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Encontro IntErnacIonal 
da JuvEntudE MarIsta - lyon 2016
Carta conjunta dos superiores gerais 
dos 4 ramos da família marista

adMInIstração GEral

Depois de participar da Assembleia na Província Brasil Centro-Sul, o Irmão Emili Turú se encontra em Cochabamba, 
com 15 irmãos de 9 Unidades Administrativas que se preparam para a Profissão Perpétua.

Nos dias 7 e 8 de abril, o Ir. Joe Mc Kee, vigário geral, esteve acompanhando o grupo “mid life”, em Manziana.
O Ir. Michael De Waas, conselheiro geral, está participando do programa “Nova Era”, em Fiji, destinados a líderes ma-

ristas do Distrito do Pacífico.
De 8 a 10 de abril, o Ir. Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração Missionária Internacional, participou do 

encontro dos Líderes de Comunidade do Distrito da Ásia, em Camboja.
A partir de hoje, até o próximo dia 14, o Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado para os Leigos, participa, em Brasília, 

do encontro da Rede de Espiritualidade Marista da Conferência das Américas.
O Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, e os Irmãos Alfredo Herrera (Manziana), Joarês de Sousa (El Es-

corial) e Ernesto Tendero (noviciado Sevilla) participam em Roma do seminário para formadores promovido pelo Vaticano, 
em ocasião do Ano da Vida Consagrada.

Estimadas Irmãs e Irmãos!

Feliz Festa da Ressurreição do Senhor!

Em 2013 aconteceu no Rio de Janeiro a Jornada Mun-
dial da Juventude, ocasião em que jovens dos quatro ramos 
da Família Marista tiveram a oportunidade de se encontrar 
e celebrar juntos. Durante a semana antes do evento houve 
espaço para o diálogo entre esses jovens, o que propiciou 
um conhecimento mais profundo dos carismas dos diferentes 
ramos. O que vimos e vivemos no Rio com esses jovens nos 
levou a apoiar a organização de um encontro semelhante em 
2016, pois sabemos que, como Família Marista, temos bas-
tante força e vitalidade quando trabalhamos juntos.

Nós o convidamos a participar do Encontro Internacional da 
Juventude Marista em Lyon em julho de 2016, que culminará 
com a Celebração do Bicentenário da Promessa de Fourvière 
(cf. nossa carta de setembro de 2014). O encontro da Juventu-
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de Marista ocorrerá de 17 a 23 de julho de 2016, na semana 
anterior à Jornada Mundial da Juventude a ser realizada em 
Cracóvia, Polônia.

Há algum tempo, uma equipe Marista intercongregacional 
composta por várias comissões vem organizando com 
entusiasmo o evento que deve marcar esse importante 
momento de nossa História Marista. O objetivo é partilhar 
o sonho de Fourvière com jovens entre 18 e 30 anos sob 
o título “Ouse Sonhar”, convidando-os a sonhar com o pri-
meiro grupo de jovens que subiram a colina de Fourvière e 
que, unidos em oração, comprometeram-se a fundar a So-
ciedade de Maria. Inspirados por esse evento fundacional, 
como podem os jovens ‘sonhar’ em viver o espírito Marista 
no mundo de hoje?

A Equipe já realizou dois encontros na Casa Provincial dos 
Irmãos Maristas em Lyon, e uma subcomissão está tra-
balhando no programa do evento, do qual uma cópia lhe 
será enviada no devido tempo. Os membros da comissão 
de Logística estão em busca de espaços adequados em 
Lyon e organizando os detalhes dos deslocamentos para 
as diferentes atividades da semana. A Comissão Geral está 
desenvolvendo uma programação catequética preparatória 
que estará disponível online a partir de julho de 2015. 

Mais à frente você receberá da Equipe todas as informa-
ções necessárias sobre local, custo, materiais e procedi-
mentos para as inscrições.

“DARE TO DREAM”
“OUSE SONHAR”

Objetivos:

• Facilitar uma experiência inter-
nacional e intercultura feliz pe-
la qual, guiados pelo espírito 
Marista, os jovens possam se 
integrar como família Marista na 
amizade e na solidariedade.

• Desenvolver uma experiência 
eclesial como Comunidade.

• Aprofundar a espiritualidade -- 
contemplando a promessa de 
Fourvière, os Fundadores/Fundadoras/Pioneiros e os lu-
gares da origem marista -- e proporcionar uma experiên-
cia de encontro e partilha de vida com Maristas. 

• Facilitar uma experiência de vida Marista que propicie aos 
jovens a abertura para que possam explorar a possibilida-
de de uma vocação para a vida Religiosa.

• Encorajar os jovens a aprofundarem seu relacionamento 

com Deus empregando todos os meios acima.

Participantes: Jovens, homens e mulheres, entre as idades 
de 18 e 30 anos que participarem da catequese durante o 
período de preparação (de setembro de 2015 a julho de 
2016).

Você representa papel importante na comunicação e facili-
tação dessa experiência que estamos dedicando ao núcleo 
da nossa missão: nossos jovens. Pedimos que compartilhe 

essas informações e anime espe-
cialmente os responsáveis pela 
pastoral juvenil e vocacional nas 
escolas e paróquias. Ajude-os, 
bem como todas as pessoas in-
teressadas, a compreender a im-
portância do incentivo aos jovens 
com quem trabalham, motivan-
do-os a participar do Encontro 
Internacional da Juventude Ma-
rista em 2016 na cidade de Lyon. 
Esperamos que, com o seu apoio 
e estímulo, um grande número 
de jovens comprometidos venham 
participar deste evento.

Unidos a Maria, nossa Primeira e 
Perpétua Superiora.                                                                   

Irmão Emili Turú FMS
Irmã Georgeanne Donovan SMSM
Irmã Jane Frances O’Carroll SM
Padre John Hannan SM

Lideranças das Congregações da Família Marista
Abril 2015
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dIstrIto da ÁfrIca do oEstE

Ir. Francis Lukong, superior do Distrito

O superior do distrito da  Distrito 
da África do Oeste, reeleito 
no último dia 24 de março, 

disse que a promoção vocacional e 
o acompanhamento de novos irmãos 
estão entre os temas que ele está en-
frentando. 

“A tarefa de acompanhamento e lide-
rança é desafiadora,” disse o Ir. Francis 
Lukong, em uma entrevista com o es-
critório de comunicação da Casa Geral, 
no dia 27 de março. 

“A promoção vocacional, o acompa-
nhamento dos jovens irmãos, a for-
mação permanente e a capacitação de 
irmãos para papéis de liderança são 
temas que preocupam,” acrescentou 
Ir. Francis.

Mas o irmão nascido em Camarões 
não está desencorajado, ressaltando 
que "o nosso distrito é jovem e esta é 
a nossa força.”

Seis países – Camarões, Chade, Costa 
do Marfim, Gana, Guiné Equatorial e 
Libéria – estão sob sua supervisão.

Ele também revelou que a tarefa de 
liderar o distrito é imensa.

“Gostaríamos muito de organizar logo 
encontros do conselho em todos os 
países do distrito, mas infelizmente 
o tempo, as distâncias, os custos e a 
questão dos vistos são importantes 

contratempos”, disse ele. 
O Ir. Lukong foi eleito superior do  
Distrito da África do Oeste em 2012 e 
reconduzido para mais um período de 
três anos. Um superior marista de dis-
trito, como um superior de província, 
é eleito para três anos com a possibili-
dade de reeleição. Apenas em circuns-
tâncias excepcionais pode ser indicado 
para um terceiro período.  

“Os últimos três anos como líder de 
distrito constituíram para mim grande 
oportunidade, não apenas de servir 
ao distrito e aos irmãos, mas também 
de consolidar minha vocação marista, 
na medida em que fui profundamente 
envolvido pela vida e pela missão dos 
irmãos,” afirmou Ir. Lukong.  

“Tem sido para mim de fato uma opor-
tunidade para começar a pensar além 
do meu país e conhecer as novas 
realidades do nosso modo marista de 
vida.”

O Ir. Francis foi informado de sua ree-
leição por telefone e foi perguntado se 
a aceitava.

“No momento não falei nada porque a 
mensagem foi inesperada,” disse  o Ir. 
Lukong. “Após terminar de trocar ideias 
sobre alguns outros assuntos não re-
lacionados à reeleição, dei minha res-
posta afirmativa.”

“Senti então que, apesar de minhas 

limitações,  os irmãos ainda me con-
sideram apto para servir como líder 
de distrito,” acrescentou. “Considerei 
minha reeleição, antes de tudo, uma 
vontade de Deus e, em segundo lugar, 
um sinal de confiança dos irmãos.”

Durante os próximos três anos ele 
espera continuar a trabalhar com o 
conselho do distrito, os irmãos do dis-
trito e a província Mediterrânea “para 
a vitalidade e a viabilidade tão neces-
sárias para levar o distrito em frente na 
promoção da missão marista.”

“Continuarei a trabalhar em favor da 
unidade do distrito, encorajando e 
capacitando os superiores locais para 
melhor animar as comunidades e aju-
dar os irmãos a manterem o equilíbrio 
nas atividades apostólicas e comunitá-
rias,” disse Ir. Lukong.

Porto Rico: Encontro nacional das fraternidades do MChFM

Em fevereiro passado, os membros das quatro fraterni-
dades do Movimento Champagnat da Família Marista 

de Porto Rico, da Província da América Central, encontra-
ram-se no Colégio Marista de Guaynabo.

Os objetivos do encontro foram: compartilhar entre as 
fraternidades a vida e a caminhada como comunidade; 
sensibilização sobre a II Assembleia Internacional da Mis-
são Marista; visualizar o futuro.
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novos horIzontEs

Líderes autênticos e transformadores para uma nova África

Ir. David Hall, Ir. John Kusi-Mensah, 
Ir. João Carlos do Prado, Ir. Mario 
Meuti (FMSI), Ir. Francis Fortune, 

Mary Wairia, Ir. Michel Maminiaina, Ir. 
Bernard Oguta, Angela Petenzi (FMSI) 
e Gary Norton se reuniram na Casa 
Roussel, em Nairóbi, Quênia, de 27 a 
29 de março de 2015, para finalizar a 
preparação do programa do seminário 
"Novos Horizontes - Líderes autênti-
cos e transformadores para uma nova 
África" e toda a organização prévia à 
realização do seminário.

O objetivo do seminário é preparar 
líderes nas escolas que contribui-
rão à implementação de lideran-
ças transformadoras e autênticas 
para uma nova África.

Este programa compreende seis novos 

horizontes, ou temas, que se con-
centram na necessidade da educação 
marista no mundo moderno, como so-
nhava nosso fundador São Marcelino 
Champagnat, há quase 200 anos.

O primeiro dos três seminários acon-

tecerá em Nairóbi, na Casa Dimesse, 
Quênia, de 27 de julho a 8 de agosto 
de 2015, com participantes de Ma-
dagascar e PACE. O segundo será 
realizado de 18 a 30 de abril de 2016 
(Província de África Austral) e o tercei-
ro de 8 a 20 de agosto de 2016, com a 
participação da Província da Nigéria e 
do Distrito da África do Oeste.

Esperamos que estes seminários, uma 
iniciativa da Comissão Africana da 
Missão, sejam apoiados pelos líderes 
das Unidades Administrativas da África 
e tragam benefícios para as escolas 
maristas, inspirados no carisma de 
Marcelino, que devem beneficiar aos 
educadores e crianças na África.

Fase regional da II Assembleia Internacional 
da Missão Marista

A comissão preparatória da II 
AIMM sugeriu que, depois do 
encontro em Nairóbi, cada re-

gião organizasse, durante o ano de 
2015, um encontro regional, como 
uma oportunidade para comunicar as 
propostas e intuições decorrentes da 
experiência vivida em terra africana.

Algumas regiões já se organizaram e 
as datas já estão marcadas. Os maris-
tas da Europa se encontram entre os 
dias 13-16 de abril em l’Hermitage, na 
França. A região Arco Norte realizará o 
seu encontro de 20 a 23 de outubro, 
na Guatemala. Os maristas da Austrá-

lia se encontrarão em Mittagong, de 
20 a 23 de agosto. Também na Ásia, 
com data ainda a ser definida, será 
realizado um encontro regional. Ou-
tras províncias estão se organizando 
para atividades provinciais: Distrito do 
Paraguai em maio e Cruz del Sur com 
dois encontros em junho.

O documento final da Assembleia, 
com arquivos abertos para a impres-
são, está disponível no link http://www.
champagnat.org/000.php?p=368.

Nas próximas semanas chegará tam-
bém nas Províncias o último núme-

ro de FMS Mensagem, dedicado à II 
AIMM, com a crônica, artigos e teste-
munhos dos participantes do encon-
tro em Nairóbi.
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