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Dare to Dream
Encontro Internacional

de

Jovens Maristas

O Encontro Internacional de Jovens Maristas (EIJM), realizado em Lyon de 17 a 23 de julho, foi o primeiro que reuniu os
jovens dos quatro ramos maristas durante uma semana.
Quarenta voluntários animaram o evento, que acolheu 400 jovens dos quatro ramos da Família Marista – Irmãos Maristas, Padres Maristas, Irmãs Missionárias e Irmãs Maristas. Entre os participantes, duzentos eram jovens Maristas de
Champagnat. O encontro foi realizado no colégio marista de Sainte Marie de Lyon – La Solitude, que se encontra na
colina de Fourvière. Os jovens se hospedaram numa escola dos Lazaristas.
O EIJM foi concluído com a celebração dos 200 anos da Promessa de Fourvière, junto com toda a família marista, na
Basílica de Fourvière.

Segunda-feira, 18

de julho

Depois da oração, a manhã foi dedicada à apresentação de todos os
grupos, províncias religiosas ou países de origem dos participantes.
Foi emocionante ver que além das
fronteiras, das línguas e culturas,
as intuições e carismas de nossos
fundadores continuam contagiando
tantos jovens pelo mundo afora.
Tendo em vista certas dinâmicas,
os jovens foram divididos em pequenas comunidades formadas por
cerca de 20 pessoas, para facilitar a
partilha.
Dentro desses grupos, os participantes foram convidados a descobrir os 4 ramos da família marista:
Irmãs Maristas, Padres Maristas, Irmãos Maristas e Irmãs Missionárias
Maristas.
Cada congregação tem um espaço
em uma tenda, onde pode apresentar seu fundador ou fundadora, seus
lugares de atuação e sua missão.
Depois desse tempo de descoberta,
os grupos puderam partilhar suas

impressões das diferentes realidades maristas.
Após um momento de silêncio e reflexão pessoal, os participantes se
encontraram para a Eucaristia.
Foi um momento intenso de oração,

www.champagnat.org

de partilha, de comunhão e fervor.
O dia se concluiu com a primeira parte do “festival marista”, que
serviu para destacar vários grupos
e países, que apresentaram espetáculos com muitas cores, cantos,
danças e roupas tradicionais.
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Terça-feira, 19

de julho:

Beber

na fonte

Na terça-feira, 19 de julho, os jovens
participantes do Encontro Internacional Dare to Dream, em Lyon, na
França, foram convidados a beber
na fonte, descobrindo os lugares de
fundação das congregações maristas ou com forte significado simbólico para cada um dos quatro ramos.

que já tinham ido em missão: visita
os afrescos da capela, o túmulo do
Padre Collin.

Comprometer-se, “escutar” os lugares, sua história, o que representam...

Visitam o “espaço Collin” e o museu
da Oceania, prestando atenção na
intuição do Pe. Collin.

Irmãs Missionárias
da Sociedade de Maria (SMSM)
Ste Foy Lès Lyon, La Neylière

Segue a celebração eucarística, em
clima de comunhão dos Padres Maristas com as Irmãs SMSM.

Ste Foy Lès Lyon foi a primeira casa
de formação onde as Irmãs se formavam, antes de partir em missão.

Irmãs Maristas
Cerdon
Belley

Foi um momento onde se pode sentir como Françoise Perroton respondeu ao apelo de Deus.

No caminho para Cerdon, o grupo
parou no mirante para ver a cidade
do alto e também fez uma parada
no memorial da resistência francesa.

Testemunhos fortes de uma irmã
italiana e outra de Tonga.
Os jovens ficaram impressionados
pela dimensão exclusivamente missionária da congregação.
Sair do seu próprio lugar para ser enviadas ao mundo.
Em Neylière, Françoise Perroton começa a observar os Padres Maristas,

Os jovens então rezam, junto com
um grupo de padres maristas, para
a unidade da família marista e seus
fundadores.

Chegando a Cerdon, visitou a igreja e
o “mural marista”, que testemunha a
presença marista na cidade.
O grupo, acendendo velas, ofereceu seus sonhos diante da imagem
de Nossa Senhora, diante da qual
Jean-Claude Collin e Jeanne-Marie
Chavoin rezaram.

Os participantes repetiram o gesto
tradicional dos habitantes de Cerdon, que acendem velas para Nossa
Senhora de Cerdon.
Em seguida, visitaram aquilo que
resta da primeira casa das Irmãs
Maristas.
Depois do almoço, partiram para
Belley, onde foi visitada a casa de
Jeanne-Marie Chavoin e a capela
onde está enterrada.
Houve também um encontro com as
irmãs anciãs e uma visita ao museu
histórico e ao cemitério das Irmãs.
Padres maristas
la Neylière
Foi um dia agradável, no fresco em
la Neylière.
Dia de encontros bonitos, que contou com a presença da equipe de
formadores dos Padres, que visitou,
junto com os jovens, os lugares.
Foi uma experiência de oração e conhecimento da casa, onde poucos
jovens haviam estado.
A alegria era visível no rosto dos
participantes, quando chegou o momento de voltar para Lyon.
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Irmãos Maristas
Notre-Dame de l’Hermitage
(St Chamond)

que perceberam como é possível o sonho de Marcelino
Champagnat.

O importante em L’Hermitage não são as pedras, mas o
espírito de fraternidade e de comunhão que se sente
nesse local.
A experiência da comunidade mista que ali vive e a sua
acolhida tocaram particularmente a todos os jovens,

Crônica

da quarta-feira,

20

Muitos jovens conheciam a vida do fundador graças a
livros.
Dessa vez puderam tocar concreta
mente os lugares, sentir o que foi a vida de Champagnat, pois esse local a transmite.

de julho

Para iniciar o dia, quarta-feira 20 de
julho, os jovens maristas participantes do EIJM se colocaram a caminho
com Maria.
Como peregrinos da fé, se dispuseram a escutar histórias de pessoas
impregnadas pelo carisma marista.
Foi feita uma mesa redonda com
pessoas engajadas.
Interrogados sobre as experiências
mais marcantes de suas vidas como
maristas, cinco pessoas partilharam,
com simplicidade e profundidade,
aquilo que as anima.
Mariliza contou sua experiência em
relação à animação pastoral e seu
sentimento de ser “jovem marista
em ação”.
John sublinhou seu prazer em ser
um missionário marista na Ásia, ao
serviço dos mais desfavorecidos.
Sinalelea narrou sua vida em Tonga
e a luta das mulheres pelos seus direitos no país.
Ela afirmou que “Maria foi a mulher
mais forte”.
Marie-Antoinette, originária do
Togo, enviada em 2013 ao Senegal,
há seis meses trabalha com crianças
com deficiências, de maneira discreta e humilde.
“O Senhor me chamou para ir até lá
e me tornar Irmã Marista.
É necessário estar disponível à chamada de Deus”.
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Enfim, Ronaldo, do Brasil, partilhou
sua experiência na pastoral juvenil
marista, que permite aos jovens ser
protagonistas de suas próprias vidas e de beneficiar aquela dos outros.
Depois disso, os participantes, reunidos em comunidades, puderam
escrever as reações que tais testemunhos provocaram neles.
Depois do almoço, os religiosos dos
4 ramos, que participam do encontro, se reuniram entre si para um
momento de encontro.
Logo em seguida houve um diálogo
muito rico entre os jovens e os 4 Superiores gerais.

Estes convidaram a fazer uma « revolução da ternura », cuidando dos
outros, mas igualmente e si mesmos, de seu ser espiritual.
Convidaram a fazer sempre o bem,
em todas as circunstâncias, sem escolher momentos.
Chamaram cada um a encontrar sua
própria resposta ao chamado do Senhor e a assumir a própria responsabilidade como batizados.
Convidaram a sonhar e a fazer com
que os sonhos se tornem realidade.
O dia terminou com uma vigília, no
estilo de Taizé, na cripta da Basílica
de Nossa Senhora de Fourvière.
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Fotos

do

Encontro Internacional

de

Jovens Maristas
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Crônica

da quinta-feira,

21

de julho

"
Como um símbolo, colocando os jovens em contato com o seguimento
de Cristo, realizou-se o
lava-pés ; os jovens lavaram os pés uns dos
A Paróquia São Paulo acolheu o grupo dos participantes para a oração
da manhã.
Todos se colocaram sob a proteção
dos primeiros cristãos de Lyon, dos
mártires da cidade.
Os jovens foram convidados a lembrar, em suas orações, todas as vítimas e os mártires de todas as épocas.
Da igreja, os participantes se dirigiram para a prefeitura do município,
no pátio do palácio municipal.
Foram evocadas as ligações que
unem a cidade e a história marista.
Depois desse encontro, os jovens
puderam participar de uma oficina
temática, escolhendo dentre muitas
de uma lista previamente apresentada.
À tarde, segundo as comunidades
em que estavam organizados, foram
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descobrir diversas experiências de
caráter social existentes na cidade,
que se ocupam das pessoas excluídas.
Houve uma celebração, feita a partir
da perspectiva do sonhar, transformar e servir aos outros.
Como um símbolo, colocando os jovens em contato com o seguimento
de Cristo, realizou-se o lava-pés ; os
jovens lavaram os pés uns dos outros.

outros.
Foi um momento de
emoção e comunhão
para todos, um dos

mais

significativos

de todo o encontro.

Foi um momento de emoção e comunhão para todos, um dos mais
significativos de todo o encontro.
De noite, um concerto com o grupo
Kairoi fechou o dia.
Também
emoção.

foi

caracterizado

pela

O grupo catalão, transmitiu sua
energia aos jovens, prontos a acolhê-la.

"
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Crônica

da sexta-feira,

22

de julho

"
Ousar sonhar, Dare to
Dream.

É necessário ousar
sonhar uma igreja de
rosto mariano,

No último dia de atividades, os participantes foram até Notre-Dame de
l’Hermitage, onde foram calorosamente acolhidos pelos membros da
comunidade internacional.
Depois da celebração eucarística, os
jovens, divididos em grupos de comunidades, foram interpelados pela
passagem evangélica dos discípulos
de Emaús e convidados a partilhar
o próprio sentimento em relação ao
encontro vivido.
Exprimiram isso com uma palavra,
partilhando o pão, como os discípulos fizeram com Cristo.
O almoço, apesar do clima não tão
favorável, foi no estilo de piquenique.
A dinâmica da tarde consistiu na
divisão dos participantes em 4 gru-

pos, que se reuniram em lugares
diferentes de l’Hermitage e abordaram os temas Maria, Igreja e Missão.
Cada grupo discutiu os temas e evidenciaram os resultados através de
símbolos.

comprometida com o
serviço aos excluídos,
atenta a todos e a tudo.
Os jovens maristas
se comprometeram a
construir essa Igreja
renovada. Tal é o sonho
e ele está se tornando
realidade.

O dia se concluiu com a mensagem
final do Encontro e a palavra foi
dada novamente aos quatro superiores gerais.
Ousar sonhar, Dare to Dream. É necessário ousar sonhar uma igreja de
rosto mariano, comprometida com
o serviço aos excluídos, atenta a todos e a tudo.
Os jovens maristas se comprometeram a construir essa Igreja renovada.

"

Tal é o sonho e ele está se tornando
realidade.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

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