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Notícias Maristas

23 de julho - 200 anos da Promessa de Fourvière

mil Pessoas ParticiPam da celebração em lyon

administração Geral

De 25 a 29 de julho acontece a reunião da novo Conselho de Administração da FMSI. Da Administração Geral parti-
cipam os Irmãos Michael de Waas, conselheiro geral, e Libardo Garzón, ecônomo geral.

Nos dias 26-28 de julho se realiza a segunda sessão do Capítulo da Província África Centro-Leste, em Ruanda, com 
a participação do Ir. Antonio Ramalho, conselheiro geral.

Os Irmãos Joe McKee, vigário geral, e Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje e Chris Wills, diretor do Secre-
tariado Cmi, participam do capítulo do Distrito da Ásia, que se realiza, de 26 a 29 de julho, na Camboja.

Em Lyon, cerca de mil pessoas se re-
uniram no dia 23 de julho para par-
ticipar da celebração eucarística em 
comemoração dos 200 anos da Pro-
messa dos primeiros maristas em fun-
dar a Sociedade de Maria.

A missa celebrada na Basílica de Four-

vière foi presidida pelo superior geral 
dos Padres Maristas, Pe. John Hannan, 
e concelebrada por D. Patrick Le Gal, 
bispo auxiliar da diocese.

Membros dos quatro ramos da Famí-
lia Marista – mais de 70 Irmãos, cerca 
de 50 padres e várias Irmãs – parti-

ciparam, junto com mais de 400 jo-
vens que encerravam os seis dias do 
Encontro Internacional de Jovens Ma-
ristas.

Os participantes traziam consigo um 
lenço com as palavras “200 anos, 
una continua promessa”, entregado 
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na entrada da igreja. Estando a Basílica completamente 
cheia, muitos assistiram a missa na cripta.

O Ir. Toni Torrelles cantou o hino do bicentenário, intitu-
lado “Renouvellement de la promesse” e os superiores 
gerais dos quatro ramos deram as boas-vindas aos partici-
pantes em inglês, espanhol, francês e português.

“Nos sentimos todos unidos na fé e solidários no cumpri-
mento da missão e nos sentimos assim graças ao Senhor”, 
disse o Pe. John na homilia. “Esta promessa foi um impor-
tante impulso no início da Sociedade de Maria e pedimos 
que também hoje nos motive”. “Aqueles que fizeram a Pro-
messa se perguntavam sempre: ‘por que não?’, visto que 
tinham uma fé muito profunda com a qual puderam mover 
montanhas”.

O Pe. John sublinhou que “hoje estamos chamados a tra-
duzir essa mesma fé em ação e também somos chamados 
a sonhar”.

Falou também da passagem do Evangelho da missa, as bo-
das de Caná, o primeiro sinal público de Jesus, acrescen-
tando que “esse milagre tinha um profundo significado na 
vida de Jesus, muito mais profundo do que imaginamos”. 
“Para as pessoas significa ter vida e tê-la em abundância”, 
comentou o Pe. John.

Recordou que precisamos nos deixar modelar por Maria e 
que é necessário “colocar em prática a Promessa de Four-
vière”, acrescentando que as palavras de Maria em Caná 
foram “fazei o que ele vos disser”.

Os participantes, então, foram convidados a renovar a 
Promessa a Maria, com o texto “consagração marista para 

2016”. Essa consagração incluía a promessa de “dar o me-
lhor de nós mesmos; optar por dar continuidade à missão 
de Maria; ser portadores de misericórdia, via e esperança; 
construir uma igreja amiga, aberta e fiel ao Evngelho; acei-
tar de antemão as dificuldades e provas; ter plena confian-
ça em Deus e Maria”.

No ofertório, vários voluntários apresentaram um grande 
sol e uma letra “M” como símbolos do Encontro Interna-
cional dos Jovens Maristas, colocados juntos ao altar.

Foi lida uma mensagem do Cardeal de Lyon, Philippe Bar-
barin, que já viajara para Cracóvia, para a Jornada Mundial 
da Juventude. Ele saudou todos os participantes, fazen-
do homenagem “a todos que seguem o sonho hoje” e aos 
que confiam em Maria. Declarou que, unido com todos os 
maristas, “agradecia a Deus pela Promessa de Fourvière”.

Novo Hamburgo, Brasil

Tudella, Sri Lanka México Central

Sidnei, Austrália
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nomeações do conselho Geral

administração Geral

O Conselho Geral nomeou como Diretor do Secretariado 
da Missão o Ir. Carlos Alberto Rojas (Norandina) e o Ir. Mark 
H. Omede (Nigéria) como Diretor Adjunto do mesmo Se-
cretariado. Ambos começam suas funções a partir de 1º de 
janeiro de 2017. Os Irmãos João Carlos do Prado e Miguel 
Ángel Espinosa encerram seus mandatos respetivamente 
como Diretor e Diretor-adjunto em 31 de dezembro.

O Irmão Tony Leon (Austrália) foi nomeado Diretor do Se-
cretariado Irmãos Hoje para um segundo mandato a partir 
de 1º de Janeiro de 2017. Da mesma forma, o Irmão Colin 
Chalmers (Europa Centro- Oeste), foi nomeado como Dire-
tor de Arquivos da Casa Geral para um segundo mandato a 
partir de 1º de janeiro de 2017.

Para o Secretariado dos Leigos foi prorrogado o mandato 
do Irmão Javier Espinosa (América Central) como Diretor 
até dezembro de 2017. O Sr. Josep Buetas (L'Hermitage) 
foi nomeado como codiretor para um segundo mandato e 
a Sra. Kate Fogarty (Austrália) como codiretora para um pri-

meiro triênio, no lugar do Sr. Tony Clarke. O Irmão Sylvain 
Ramandimbiarisoa (Madagáscar), foi mantido como mem-
bro do Secretariado ampliado dos Leigos por mais um ano 
até 30 de Abril de 2017.

O Irmão Alvaro Sepúlveda (Santa Maria de los Andes), que 
participou da formação do primeiro grupo de La Valla 200, 
foi nomeado como integrante da equipe FMSI da Adminis-
tração Geral a partir de 1º de setembro de 2016.

O Irmão Afonso Levis (Brasil Centro-Sul) foi nomeado Dire-
tor-adjunto dos programas de terceira idade em espanhol 
e português a partir do programa que terá lugar em 2017.

O Conselho Geral criou um Comitê de Comunicações, for-
mado pelos tres membros atuais do Escritório de Comuni-
cações (Luiz da Rosa, Estefanía Aguirre e Ir. Antonio Rama-
lho), José María Martín (Conferência Marista Espanhola) e 
o Ir. Paulo Martins (Brasil Centro-Norte).

novos modelos de animação, Governança e Gestão

reunião da equiPe da reGião arco norte

Foi realizada em Bogotá, de 29 de 
junho a 2 de julho passados, um en-
contro da Equipe de Implementação 
de projetos e iniciativas para o forta-
lecimento da Região Arco Norte em 
relação ao Projeto Novos Modelos de 
Animação Governanza e gestão do 
Instituto.
 
Participaram do encontro os Irmãos 
Miguel Ángel Santos Villarreal (Pro-
vincial México Ocidental e coordena-
dor dos provinciais da Região), Félix 
Roldán (Canadá), Al Rivera (Estados 
Unidos), Raúl Lara (México Ociden-
tal), Justino Gómez (México Central), 
Gregorio Linacero (América Central) e 
Carlos Alberto Rojas (Norandina). O Sr. 
Luca Olivari prestou assessoria como 
facilitador.

O encontro teve como objetivos: 

• fortalecer a integração entre os par-
ticipantes da equipe;

• refletir, aprofundar e definir sobre 

projetos e iniciativas apresenta-
das aos conselhos provinciais da 
Região, por ocasião da reunião de 
Quito, em março de 2016;

• definir um plano de trabalho a ser 
apresentado no próximo encontro 
de provinciais do Arco Norte, em 
Nova Iorque, nos dias 2 a 5 de se-
tembro de 2016.

As propostas para o fortalecimento da 

Região, que serão apresentadas para 
apreciação dos provinciais, giram em 
torno dos seguintes temas:

• Fazer o planejamento estratégico 
da Região (pessoas, missão e eco-
nomatos).

• Desenvolvimento das orientações 
sobre a formação, a vida consagra-
da e laical e a preparação dos for-
madores.
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ir. euGène KabanGuKa: recuPeração aPós um acidente vascular cerebral

Como relatamos anteriormente, o Irmão Eugène Kabangu-
ka, Conselheiro Geral, sofreu um acidente vascular cerebral 
(AVC) no dia 15 de junho e foi imediatamente levado ao 
Hospital San Camillo em Roma. No dia 23 foi transferido 
para uma clínica particular, Villa Sandra, onde começou  seu  
processo  de  reabilitação. 

Quase uma semana depois, o Irmão Eugène sentiu fortes 

• Desenvolvimento cooperativo de 
um programa de cultivo vocacional 
bem como a constituição de uma 
equipe dinamizadora para a Região.

• Aproveitamento das boas práticas 
de missão e em nível financeiro 
para conseguir resultados em curto 
prazo (quick wins).

• Substituição dos sistemas de ges-
tão provincial pelo novo Modelo de 

Gestão da Administração Geral.
• Administrar as mudanças por meio 

da comunicação e da sensibiliza-
ção.

• Desenvolver iniciativas com uma 
equipe competente e definir as for-
mas de financiamento.

Além disso, um dos momentos do en-
contro foi destinado à formação so-

bre a gestão das mudanças.

Ao terminar a reunião, cada partici-
pante comprometeu-se a comunicar 
ao respectivo provincial e ao conse-
lho sobre o alcance e os frutos desta 
reunião e assim preparar o encontro 
dos provinciais em Nova Iorque, no 
próximo mês de setembro.

dores abdominais. Após as devidas análises, os médicos 
diagnosticaram colecistitis, isto é, inflamação aguda da ve-
sícula biliar em razão da presença de pedras. Considerando 
que era adequado remover a vesícula biliar, ele foi transfe-
rido de volta ao San Camillo onde a operação foi realizada 
em 29 de junho.

A partir de 8 de julho retornou à clínica Villa Sandra onde 
ainda permanecerá por cerca de um mês. Atualmente o Ir. 
Eugène está fazendo fisioterapia e logoterapia. Não conse-
gue ainda mover um lado do corpo, mas aos poucos está 
recuperando a fala.

Graças a Deus, o Irmão Eugène está vivendo esta provação 
com a sua habitual serenidade e paz e com grande paciên-
cia. Continuamos a confiar o nosso irmão à ternura de Ma-
ria, nossa boa Mãe.

Os Irmãos da Casa Geral, com um grande sinal de fraterni-
dade, estão sempre presentes nos horários de visita. Des-
de esta semana, a pedido do Conselho Geral, o Ir. Spiridion 
Ndanga, de Ruanda, está em Roma, para acompanhar de 
perto a recuperação do Ir. Eugène.

Projeto moulovibazar, banGladeche

editoras maristas oFerecem bolsa de estudo Para  
crianças das Plantações de chá

Três editoras maristas se comprometeram a fazer doações 
anuais, durante 5 anos, como bolsas de estudo para ajudar 
estudantes que não podem arcar com as despesas de educa-
ção em Bangladesh.

Durante a Assembleia Internacional de Editoras Maristas, que 
se realizou de 30 de maio a 3 de junho na França, a FTD, o 
Grupo Edelvives e a Gram Editora concordaram em fazer doa-
ções para a educação de crianças pobres em Moulovibazar, 
Sylhet.

De 2016 – 2020, as editoras transferirão as doações à FMSI, 
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mundo marista

Bélgica 
Comunidade de Genval

FMSI - Casa Geral
Conselho de Administração

Filipinas - Mapac
Comunidade do ano letivo 2016-17

Bolívia, Santa Cruz 
Provincials da Região América Sul

España, Valladolid
Centro Cultural Vallisoletano

Papua-Nova Guiné 
Encontro dos Irmãos em Port Moresby

que recolherá o dinheiro e o transferirá para os maristas no 
pais asiático.

O trabalho de construção do prédio que hospedará os estu-
dantes é fruto da ajuda de ao menos 8 ONGs, províncias ma-
ristas, organizações da Igreja, doações privadas e de escolas 
maristas dos Estados Unidos, Espanha e Alemanha.

A construção faz parte do ‘Moulovibazar Project,’ que tem 
como objetivo a criação de um colégio para crianças e um in-
ternato para meninas que trabalham e vivem junto às planta-
ções de chá.

Uma área, no primeiro andar da construção, servirá como dor-
mitório para os meninos, ao menos por dois anos, até que seja 
construído um local adequado para eles.

Três poços foram cavados no ano passado para providenciar 

água para a escola. Foram financiados pela FMSI, Província de 
l’Hermitage e um banco espanhol.

Entre as 163 plantações de chá em Bangladesh, noventa se 
encontram no Distrito de Moulovibazar, entre as quais estão 
as três maiores do mundo.

Atualmente existem 37 escolas primárias em diferentes co-
munidades dentro das plantações de chá, coordenadas pelos 
padres da paróquia de Sreemongol, a 9 km da nova escola.

Os trabalhadores das plantações de chá constituem uma das 
classes mais excluídas de Bangladesh. O salário deles é, na 
média, de 89 centavos de Euro por dia.

A maioria das pessoas não sabe ler ou escrever e pertencem 
a uma minoria étnica, em via de extinção, com sua própria lín-
gua.

Estados Unidos 
Família Marista celebra aniversário da Promessa de Fourvière

França, Lyon -  Encontro Internacional 
de Jovens Maristas
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fms.champagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

Vinte e oito leigos e leigas da Região Arco Norte e da Pro-
víncia Cruz del Sur começaram, no dia 8 de julho, um curso 
animado por uma equipe do Instituto Centro-americano de 
Espiritualidade da Companhia de Jesus, na Guatemala, com 
a finalidade de estudar módulos teórico-práticos, com ins-
trumentos de acompanhamento psico-histórico-espirituais.

Esta primeira iniciativa em nível regional vem da proposta 
do Conselho Geral para a implementação de um “Marco 
Global” do processo vocacional marista e foi promovida 
pela Comissão de Leigos da Província da América Central.

O curso é formado por dois módulos presenciais de 13 

Formação Para leiGos da reGião arco norte

curso Para acomPanhadores de Processos vocacionais

dias cada um (2016 e 2017) e nove meses de experiência 
e exercícios espirituais na vida quotidiana. As sessões pre-
senciais oferecem um seminário que visa o crescimento 
pessoal, elementos de discernimento humano e espiritual, 
instrumentos de acompanhamento psicológico, espiritual 
e vocacional.

Os participantes que fazem a primeira etapa, de 11 a 25 de 
julho de 2016, são de 12 países diferentes e pertencem a 
cinco Unidades Administrativas. Em algumas das provín-
cias que têm representantes no encontro, são mais de 70 
leigos que são acompanhados e seguem um itinerário vo-
cacional.

Dare to Dream

Na próxima sexta-feira enviaremos um número de Notícias Maristas especialmente dedicado 
à celebração do Encontro Internacional de Jovens Maristas.
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