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AssociAdos pArA A missão
Ano Fourvière: 23 de julho de 2015 – 23 de julho de 2016

AdministrAção GerAl

Estamos terminando o Ano Mon-
tagne e nos aproximando da aber-
tura do Ano Fourvière (23 de julho 

2015 – 23 julho de 2016), no caminho 
em preparação à celebração do Bicen-
tenário do Instituto. O tema será “A So-
ciedade de Maria, a fraternidade: asso-
ciados para a missão (Irmãos e Leigos)”.

Esse ano de oração e reflexão será ce-
lebrado por todos os ramos da família 
marista, que se unirá para comemorar o 
bicentenário da Promessa de Fourvière, 
no dia 23 de julho de 2016, recordando 
o voto dos 12 jovens sacerdotes, cheios 
de sonho, em Lyon, na França, em 1816. 

No vídeo de apresentação dos três anos 
de preparação ao Bicentenário do Insti-
tuto, o superior geral, Ir. Emili Turú, nos 
relembra e nos desafia:

Desde o início, os primeiros maristas 
imaginaram a Sociedade de Maria co-
mo uma grande árvore com diferentes 
ramos: religiosos sacerdotes, religiosos 

No dia 17 de julho terminou a Plenária do Conselho Geral, que havia começado em 8 de junho.
De 19 a 21 de julho aconteceu, em Nairóbi, o encontro de jovens Irmãos da Província da África Centro-Leste. Os Irmãos 

Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez, conselheiros gerais, e Hipólito Pérez, subdiretor do Secretariado Irmãos Hoje, parti-
ciparam do encontro.

De 20 a 23 desse mês, também em Nairóbi, acontece o encontro sobre o orçamento do MIC e do MIUC, do qual participa 
o Ir. Joe McKee, vigário geral, juntamente com os provinciais da Conferência da África.

Até 05 de agosto, o Ir. Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, visita as casas de formação da Ásia e Oceania.
O Ir. Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração para a Missão Internacional (Cmi), no Líbano, encontra irmãos 

e leigos para discutir sobre o “Projeto Fratelli”.
No dia 25 de julho, o Ir. Emili Turú, superior geral, participa do Capítulo Geral da Companhia de Maria.

irmãos, religiosas e leigos. 

O projeto não obteve o reconhecimen-
to eclesial naquela época. Talvez a con-
juntura histórica não fosse adequada. 

Atualmente, as circunstâncias são bem 
diferentes. Reconhecemos com grati-
dão que o Espírito Santo fez florescer 
entre nós a vocação laical marista. 
Milhares de leigas e leigos de todo o 
mundo sentem-se chamados a viver o 
Evangelho do jeito de Maria conforme 
a tradição do Pe. Champagnat e dos 
primeiros irmãos. 

As origens da Sociedade de Maria nos 
recordam que religiosos e leigos esta-
mos integrados para a missão e chama-
dos a oferecer o rosto mariano da Igreja 
com nossa maneira especial de ser e de 
construir Igreja.

Nosso último Capítulo geral nos convi-
dou a uma nova relação entre irmãos e 
leigos para servir melhor a apaixonante 

missão que a Igreja nos confia.

O mesmo Capítulo dizia: Contempla-
mos nosso futuro marista como uma 
comunhão de pessoas no carisma de 
Champagnat. Abertos à criatividade 
do Espírito Santo que nos pode levar, 
quem sabe, por caminhos inesperados. 
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promessA de Fourvière

Carta conjunta dos superiores 
dos quatro ramos da família marista 

Uma oração especialmente dedicada 
ao Ano Fourvière foi composta para ser 
usada por todos os ramos da Família 
Marista e também o Superior Geral, 
Ir. Emili Turú escreveu uma oração 
especialmante para os Maristas de 

Champagnat.

Na seção do nosso site dedicada ao 
Ano Fourvière é possível encontrar es-
ses e outros recursos (www.champag-
nat.org/000.php?p=360) que podem 

ajudar na reflexão para esse ano.

Os 4 ramos da Família Marista criaram 
também um site (www.maristinter.org) 
que oferece material ligado ao Bicen-
tenário da Promessa.

Prezados Irmãs e Irmãos:

Estamos chegando ao Dia de Fourvière, 23 de Julho 
2015. Este é o dia no qual iniciaremos o nosso ano de 

preparação para o Bicentenário da Promessa de Fourvière. 
Na nossa carta de Setembro de 2014, partilhamos com vo-
cês que, como  Família Marista, gostaríamos de

• suscitar um senso de curiosidade e maravilha em torno 
do significado da Promessa de Fourvière para o dia de 
hoje;

• promover um senso aprofundado da identidade Marista 
como “Família Marista”;

• dar um novo ímpeto na renovação de energia, esperança, 
alegria, motivação e compromisso em relação à “obra de 
Maria”.

Há várias maneiras que cada um/a de nós e as nossas co-
munidades poderiam participar neste importante Evento 
Marista. Estas incluem, mas não se limitam, às seguintes 
sugestões:

• Utilizar os recursos que foram preparados para a reflexão 
seja pessoal seja comunitária, como por exemplo,

(a) a curta história sobre a promessa e o que a inspirou 
do Justin Taylor, S.M., junto com uma reflexão sobre 
o seu significado para nós hoje do François Drouilly, 
S.M.;
(b) o guia para uma curta série de três reuniões de re-
flexão e oração em comunidade;
(c) a coleção de contribuições de jovens membros da 
nossa família Marista sobre suas esperanças e sonhos 
para o futuro, inspirados pelos jovens padres de Four-
vière, que será publicada mais tarde no ano. Estes e 

outros recursos serão accessíveis como link em cada 
um dos sites congregacionais.

• Encorajar as suas comunidades a visitar frequentemente 
o Site que foi dedicado à divulgação das informações so-
bre o Evento Fourvière (www.maristinter.org).

• Nos países onde houver representação de cada ou várias 
congregações da família Marista e leigos/as Maristas, 
encorajamos a colaboração para preparer encontros es-
peciais durante o ano para partilhar sobre o significado 
da Promessa de Fourvière nas suas vidas, como também 
usar os recursos para a oração acima-mencionados para 
a partilha de fé após tempo para a reflexão pessoal. Um 
tal encontro poderia ser uma peregrinação em conjunto 
para uma igreja ou santuário local Mariano.

• Organizar um encontro nos respectivos países para o Dia 
de Fourvière, 23 de Julho de 2016, e celebrar o Bicen-
tenário da Promessa de Fourvière como Família Marista 
em comunhão com aqueles que se estarão reunidos na 
celebração em Lyon.

http://www.champagnat.org/000.php?p=360
http://www.champagnat.org/000.php?p=360
http://www.maristinter.org
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NomeAdo o Novo proviNciAl 
do BrAsil ceNtro-Norte

Ir. Ataíde José de Lima assumirá o cargo em dezembro

• Considerem a possibilidade de enviar um/a representante 
para participar nas celebrações do Dia de Fourvière 2016 
em Lyon, França. A celebração iniciará com a liturgia 
Eucarística na basílica de Nossa Senhora de Fourvière às 
10h30. Um grupo de jovens que irão participar no Encon-
tro Internacional de Jovens Maristas em Lyon estarão co-
nosco nesta celebração no Dia de Fourvière como evento 
alto no término da sessão de uma semana antes do Dia 
Mundial da Juventude na Polônia. A Missa será seguida 
por uma refeição num local perto da basílica.

Por favor encorajam os/as Maristas na sua área a participar 
neste ano de reflexão orante sobre a Promessa de Fourvière 
– a ruminar sobre o seu significado para os primeiros Maris-

tas que fizeram a Promessa em 1816 e a sua relevância nas 
nossas vidas como Maristas hoje, chamados/as a ser uma 
pequena presença de Maria no mundo.

Unidos em Maria, nossa primeira e perpétua superiora

Ir. Emili Turú FMS
Irmã Georgeanne Donovan SMSM
Irmã Grace Ellul SM
Pe. John Hannan SM

Líderes congregacionais da Família Marista - Ju-
lho de 2015

A Província do Brasil Centro-Nor-
te terá um novo superior, a 
partir de dezembro, para os 

próximos três anos. Na carta, datada 
24 de junho, o Superior Geral, Ir. Emili 
Turú, anunciou a nomeação do Ir. Ataí-
de José de Lima como novo Provincial 
do Brasil Centro-Norte.

Conforme a nota de imprensa divulga-
da pela Província, o Ir. Ataíde recebeu 
a notícia “como uma grande respon-
sabilidade e não duvida da presença 
e da ação de Deus e da proteção da 
Boa Mãe.”

O Irmão sublinhou que “os nossos de-
sejos, aspirações e limites são também 
oportunidades de superação. Por isso 
faço minhas as palavras de Maria ao 
anjo, ‘cumpra-se em mim a tua vonta-
de’, na esperança de vir a ser para os 
meus Irmãos um reflexo da misericór-
dia e da bondade de Deus.”

O Ir. Ataíde vai assumir o cargo em 
dezembro, durante o próximo capítulo 
provincial, que acontecerá em Mendes, 
no estado do Rio de Janeiro.

Na sua carta, o Ir. Emili agradeceu o 
atual provincial, Ir. Wellington Mousi-
nho de Medeiros, pelo seu “excelente 
serviço prestado, durante os seis anos 
de seu mandato” e expressou “o enor-
me reconhecimento que os Irmãos da 

Província e o Conselho geral manifes-
taram a seu trabalho.”

O Ir. Ataíde foi nomeado depois de 
uma consulta feita junto aos Irmãos da 
Província, que abrange 16 estados e o 
Distrito Federal do Brasil.

O novo provincial nasceu em Mogi das 
Cruzes. Fez a faculdade de história na 
Universidade Federal de Goiás e um 
mestrado em metodologia da educa-
ção na Faculdade Estadual de Educa-
ção de Minas Gerais.

O Ir. Ataíde foi diretor do Colégio de 
Goiânia e formador em casas de for-
mação maristas.

Até assumir o cargo, continuará a sua 
atividade como diretor secretário da 
UBEE e UNBEC e como vice provincial, 
posição que ocupa desde 2012.

Tem sido membro do Conselho Provin-
cial desde 2009.
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comissão do pAtrimôNio 
espirituAl mAristA

Sessão anual na Casa Geral

De 22 a 26 de junho, a 
Comissão do Patrimô-
nio Espiritual Marista 

realizou sua reunião anual. O 
Conselho Geral renovou a co-
missão anterior, para um pe-
ríodo de 3 anos, designando 
novos membros: Irmãos Colin 
Chalmers e Allan de Castro.

A Comissão continuou o tra-
balho de preparação das pu-
blicações: Cadernos Maristas 
e especialmente História do 
Instituto, em 3 volumes, que 
deveriam ser publicados an-
tes do próximo Capítulo Geral, em 2017.

A sessão ofereceu oportunidade para que todos os partici-
pantes partilhassem seu trabalho de pesquisa ou formação, 

destinado a Irmãos e Leigos 
nos cursos relacionados com 
o patrimônio espiritual. A 
perspectiva do bicentenário 
de fundação do Instituto es-
teve bem presente na refle-
xão, especialmente na reu-
nião de trabalho dedicada às 
Constituições.

A presença, em algumas re-
uniões, dos Irmãos Eugène 
Kabanguka, Ernesto Sánchez, 
Anthony Leon, Hipólito Pérez 
e Emili Turú, foi um estímulo 
para os membros da Comis-

são em seu trabalho, muitas vezes “invisível” como obser-
vou o Ir. Emili e, sem dúvidas, importante para a vitalidade 
do Instituto.

Onze novos Irmãos na África

No último dia 13 de junho, 
onze jovens da Província 
da Nigéria e do Distrito da 

África do Oeste fizeram a primei-
ra profissão na paróquia situada 
próxima do noviciado de Kuma-
si, Gana. Participaram padres, 
religiosos e outros fiéis que se 
reuniram para rezar pelos novos 
Irmãos.

O Bispo de Obuasi, diocese a 
qual pertence o noviciado, celebrou a 
missa. Na sua homilia, Dom Peter de-
safiou os noviços a viver plenamente a 
própria vocação. Recordou a eles que 
Deus, que os chamou, deu para cada 

um tudo o que precisam para serem 
bons religiosos. Convidou-os a desco-
brir seus talentos e colocá-los a servi-
ço do Instituto e da Igreja. Finalmente, 
lembrou-lhes a necessidade de confiar 
em Deus, viver bem a vida e dar bom 

exemplo ao próximo e produzir 
bons frutos, como pede Cristo 
no evangelho.

Depois da homilia, os noviços 
fizeram a profissão dos votos, 
que foi recebida pelo Ir. Joachim, 
Provincial da Nigéria, em nome 
do Superior Geral.

Depois da missa, todos foram 
convidados para o almoço no 
noviciado.

Os Irmãos agora estão de férias em 
seus países e se preparam para a próxi-
ma etapa da formação inicial, no MIC, 
em Nairóbi.


