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NOTÍCIASMARISTAS

Fourvière

O nome deriva da expressão latina forum vetus (fórum velho), 
devido aos resquícios do antigo povoamento romano fundado 
sob a colina no ano 70 a.C., considerado o marco zero da ci-
dade de Lyon. Já no século IX, ergueu-se no lugar uma capela 
católica dedicada à Nossa Senhora do Bom Conselho, destruí-
da em sucessivas guerras e reconstruída em 1596, tornan-
do-se local de curas milagrosas e constantes peregrinações. 
Nessa capela antiga, no dia 23 de julho de 1816, doze jovens 
padres recém ordenados se engajam diante da imagem da 
Virgem negra, na profissão que ficou historicamente conhecida 
como Promessa de Fourvière, evento fundante da Sociedade 
de Maria. Entre eles, estavam Marcelino Champagnat, Jean-
-Claude Colin, Etienne Déclas e Etienne Terraillon. A promessa 
foi repetida solenemente por eles em 1836 em agradecimento 
à aprovação pontifícia da Sociedade de Maria. Hoje, ao lado 
da antiga igreja, está a majestosa Basílica Menor de Fourvière, 
concluída em 1896. O frontispício destaca em alto relevo 
alguns personagens e santos notórios oriundos da Diocese de 
Lyon, dentre os quais vemos o Pe. Champagnat e o Pe. Colin. 
Monumental centro de peregrinação, o conjunto desponta na 
paisagem de Lyon, evidenciando a força da espiritualidade ma-
riana. Do alto da colina se observa facilmente a planície onde 
está edificada a Catedral de Lyon.

23 DE JULHO

ANIVERSÁRIO DA PROMESSA DE FOURVIÈRE
PEREGRINAÇÕES VIRTUAIS a Lyon

No dia 23 de julho de 1816, dia seguinte ao da sua ordenação, um grupo de jovens sacerdotes dirigiu-se ao Santuário de Four-
vière, em Lyon, França, e, aos pés de Nossa Senhora fez a promessa de fundar a Sociedade de Maria. Por ocasião do aniversário 
dessa Promessa, a Rede de Centros de Memória da Região América Sul, através do Memorial Marista de Curitiba, convida toda a 
família marista para mais uma Peregrinação Virtual acompanhando o roteiro dos lugares fundacionais maristas.
Através dessa peregrinação, é possível visitar a Basílica de Notre Dame de Fourvière e a emblemática catedral Saint-Jean Baptis-
te, ambas em Lyon, na França.
Para as visitas virtuais, siga as instruções:
Para participar utilizando smartphones, tablets, VR-glasses: acione e aponte a câmera do seu aparelho para o QR-Code abaixo e 
aceite abrir o link. Pode também seguir o percurso através do seu navegador clássico, habilitando a possibilidade de executar o som.
• Basilique Notre Dame de Fourvière http://q-r.to/bak6Bd
• Cathedral Saint-Jean Baptiste http://q-r.to/bak67H

http://q-r.to/bak6Bd
http://q-r.to/bak67H
http://q-r.to/bak6Bd
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Saint-Jean Baptiste 
Cathedral, Lyon
A Catedral Saint-Jean 
Baptiste, ou simplesmente 
Catedral de Lyon, é a sede 
episcopal da Arquidiocese 
de Lyon. O arcebispo de 
Lyon recebe o título de 
Primaz das Gálias. Ela está 
edificada às margens do Rio 
Saône, no bairro medieval 
de Vieux Lyon. A Catedral 
foi construída entre 1180 
e 1480, sofreu avarias e 
reparos em diferentes oca-
siões, como na Revolução 
Francesa, e sua arquitetura 
mistura o estilo românico 
e gótico. Dentre inúmeros 
fatos históricos, a igreja 
foi palco do Segundo Concílio de Lyon e do casamento entre 
Henrique IV e Maria de Médici. Do pátio em frente à catedral 

é possível avistar a colina e a cúpula do Santuário Basílica de 
Fourvière. No alto da cúpula, vemos a imagem dourada de 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição, introduzida em 1852.

http://q-r.to/bak67H
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FILIPINAS

IRMÃOS DO MAPAC PARTICIPAM
DE UMA EXPERIÊNCIA ECOLÓGICA E CÓSMICA

Em 12 de julho, os irmãos estudantes do segundo 
ano e alguns formadores do Centro Marista Ásia 
Pacífico (MAPAC), nas Filipinas, participaram de 

uma encontro de três dias no Centro de Espiritua-
lidade Ecológica CARES em Sitio Sibol, Bulacan. O 
lugar é um espaço para lembrar a “Laudato si’”, lugar 
de formação Eco-espiritual, diálogo inter-religioso, 
encontros, seminários, memórias, campos de retiro e 
o “SER”.
O centro é dirigido pelas Irmãs Missionárias Merce-
darianas.
Antes do início do programa, foi pedido a todos os 
participantes que entregassem o celular que tinham 
consigo e que se concentrassem apenas no uso de seus cinco 
sentidos durante a viagem da experiência Ecológica e Cósmica.
É interessante ler as reflexões de alguns irmãos, após sua 
participação:
“O que mais gostei foi a contribuição da ciência para explicar 

ou preencher as lacunas em nossa compreensão das Escritu-
ras e, em particular, da história da criação”.
“A experiência, de alguma forma, desafia meu entendimento 
cristológico”.
“Temos que passar de egocêntricos a ecocêntricos”.

O Ir. Óscar Martín Vicario, Conselheiro Geral, partilha com 
a Família Marista algumas reflexões a respeito do tempo 
de pandemia que se vive.

Sua reflexão se concentra sobretudo na necessidade de 
aproveitar essa oportunidade dada pela COVID-19 para 
desaprender, porque a desaprendizagem nos permite realizar 
mudanças. “Gostaria que ao menos tivéssemos desaprendido 
algumas coisas (…) Seremos capazes de desaprender um 
pouco do individualismo? De desaprender algo do nosso ativis-
mo?”, questiona o Ir. Óscar.
O Ir. Óscar nos convida também a tomar esse momento 
caracterizado pela pandemia para refletir sobre a caminhada 
do Instituto Marista: “Pensamos também: e então, agora o que 
acontece com o Instituto? (…) Passa-me pela cabeça, partindo 
da experiência que vivemos, ao menos eu, de medo, de 
vulnerabilidade, de fragilidade… Não teríamos também, como 
Instituto, que desaprender algumas das nossas seguranças, de 
nossos planos intocáveis, de nossos formatos empresariais e 
recuperar a vulnerabilidade?”
Aqui abaixo você pode assistir ao vídeo, em espanhol, com 

legenda também em português  (Youtube | Facebook) . Se 
não aparecer a legenda em português, escolha essa língua no 
botão “impostações”, na parte inferior da janela do YouTube ou 
do Facebook.

CASA GERAL

IR. ÓSCAR MARTÍN: “NÃO TERÍAMOS QUE DESAPRENDER 
ALGUMAS DAS NOSSAS SEGURANÇAS?”

https://champagnat.org/es/los-hermanos-de-mapac-participan-en-una-experiencia-ecologica-y-cosmica/
https://youtu.be/l_H2XCeQNRc?cc_load_policy=1
https://www.facebook.com/fms.champagnat/videos/3051155481589041
https://champagnat.org/es/h-oscar-martin-no-tendremos-que-desaprender-algunas-de-nuestras-seguridades/
https://youtu.be/l_H2XCeQNRc
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REGIÃO ARCO NORTE

EQUIPES DE LEIGOS MARISTAS E DE FORMAÇÃO INICIAL

As áreas de Leigos Maristas e Formação Inicial dos 
Irmãos das Províncias da Região Arco Norte (Canadá, 
Estados Unidos, México Central, México Ocidental, Amé-

rica Central e Norandina) se reuniram em junho para analisar 
a situação atual nesta área e refletir sobre como continuar os 
projetos diante da crise da COVID-19.

Os responsáveis pela área tomaram as seguintes iniciativas:
• Realizar videoconferências com os irmãos em formação 

para trocar opiniões e tomar decisões em conjunto.
• Reunir as melhores práticas de formação inicial, por 

etapa, e colocá-las em um espaço comum para que todos 
tenham acesso a elas.

• Conectar, de forma virtual, todos os envolvidos na for-
mação inicial. Dentro de cada etapa da formação, foram 
escolhidos alguns como responsáveis pelo grupo, para 
organizar e facilitar o encontro. Até hoje, foi realizada uma 
reunião virtual para cada etapa da formação: postulantes, 
noviços e irmãos com votos temporários.

A Região procura promover o trabalho em rede (em nível de 
Instituto, Regional e intercongregacional) para continuar a 
formação, facilitar a comunicação e compartilhar recursos. 
E programou para realizar, a cada dois anos, um encontro 
regional de formadores de caráter formativo, de intercâmbio e 
avaliação.

Durante o encontro de Formadores, realizado em 2019, na 
Colômbia, os irmãos responsáveis pela formação inicial discu-
tiram a formação marista e, depois de compartilhar ideias, a 
equipe começou a conhecer a realidade e o plano de formação 
de cada província.

Ante la llamada a vivir un carisma y misión compartida entre 
hermanos y laicos se destaca dos iniciativas:
• Crear espacios de encuentro, diálogo y reflexión conjunta 

entre formandos, hermanos y laicos para valorar y discer-
nir nuestra vocación como maristas de Champagnat.

• Promover experiencias de espiritualidad y misión compar-
tida entre formandos, hermanos y laicos.

No final do encontro, o grupo preparou uma análise SWOT 
(Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças), onde foram 
destacadas as linhas comuns existentes em nível regional. O 
relatório final desse encontro de 2019 está disponível aqui, em 
PDF.

Seguindo os apelos do XXII Capítulo Geral, a região está 
trabalhando para criar caminhos e processos que unam 
mais a região como uma família global e como Maristas, re-
conhecendo a diversidade e a riqueza que existe no Instituto 
Marista.

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/Encuentro-de-Formadores_Arco-Nore-2019.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/Encuentro-de-Formadores_Arco-Nore-2019.pdf
https://champagnat.org/es/el-equipo-de-laicado-marista-y-formacion-inicial-de-la-region-arco-norte/
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MELANESIA E AUSTRÁLIA SE TORNAM UMA ÚNICA 
UNIDADE ADMINISTRATIVA

SRI LANKA: 98º ANIVERSÁRIO DO IR. GERAD – 
NEGOMBO, SRI LANKA

AUSTRÁLIA: COMUNIDADE INTERNACIONAL 
LAVALLA200> MOUNT DRUITT

ESPANHA: COMUNIDADE DO COLÉGIO MARISTA 
CHAMPAGNAT, SALAMANCA

ÍNDIA: RAINBOW FAMILIES
mundo marista

GENERAL HOUSE: DESPEDIDA DO IR. FABIEN 
BULAIMU

CASA GERAL

FMSI COLABORA COM A CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE 
PROMOVIDA PELA FOCSIV E CARITAS

Com o objetivo de ajudar aos mais 
necessitados afetados pela CO-
VID-19, em diferentes países, a 

Federação de Órgãos Cristãos de Servi-
ço Voluntário Internacional (FOCSVI), 
integrada também pela FMSI, e Caritas 
Italiana lançaram a campanha “Dacci il 
nostro pane quotidiano” (dá-nos o pão 
nosso de cada dia).

Como parte da campanha, a FMSI colabora através dos 
seus canais de comunicação e promove dois projetos:

Na Síria, em Alepo, ajuda pessoas anciãs e frágeis, 
através da distribuição diária de comida e outras assis-
tências aos mais necessitados.
Em Malawi, promove diversas campanhas: uma de 
prevenção contra o coronavírus; outra contra a violência 
de gênero; uma para ajudar na compra de utensílios e 

materiais educativos para as ‘escolas abertas’ (escolas 
gratuitas que acolher crianças que abandonaram as 
escolas).

A campanha da FOCSIV busca fomentar a solidarieda-
de me zonas mais atingidas pela pandemia, na África, 
Oriente Médio, Ásia, América Central, América Latina, 
Europa do Leste e Países Balcânicos, onde estão presen-
tes a FOCSIV e a Caritas.

https://www.focsiv.it/
https://www.focsiv.it/
https://www.fmsi.ngo
https://www.caritas.it/
https://www.caritas.it/
https://champagnat.org/es/fmsi-colabora-con-campana-de-solidaridad-promovida-por-focsiv-y-caritas-italiana/
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REVISÃO PERIÓDICA UNIVERSAL

OPORTUNIDADE DA ONU PARA A PROMOÇÃO
DOS DIREITOS HUMANOS

Para entender o 
sistema de Re-
visão Periódica 

Universal das Nações 
Unidas (RPU), é 
necessário saber que 
a revisão por parte da 
ONU das atividades 
dos Países no campo 
dos direitos humanos 
não é um processo 
linear: Passo 1… 
Passo 2… Passo 3… 
E fim! É mais como 
uma colcha de reta-
lhos e as ONGs, como 
a nossa FMSI, devem 
ajudar a encontrar re-
talhos nesse proces-
so, em colaboração 
com os parceiros do 
mundo marista, com 
presença em oitenta 
países que compõem 
as 26 unidades administrativas do Instituto Marista. Portanto, 
ao ler isto, você deve estar pronto para ir e vir através das 
diferentes atividades que compõem a essa colcha de retalhos.

O RPU é um processo único que envolve uma revisão da si-
tuação dos direitos humanos de todos os Países membros da 
ONU. A revisão de cada País-Membro tem um ciclo de revisão 
de quatro anos e meio.

Quem faz a revisão?
As revisões são conduzidas pelo Grupo de Trabalho da RPU, 
que é composto por 47 membros do Conselho. A revisão de 
cada Estado é realizada por um grupo de três Estados, conhe-
cidos como a Troika, que atuam como relatores.

Em que se baseiam as revisões?
As revisões são baseadas em três relatórios apresentados por

1. Estado: informações fornecidas pelo país sob análise; um 
relatório nacional.

2. Órgãos das Nações Unidas: informações contidas nos 
relatórios de peritos e grupos independentes de direitos 
humanos, conhecidos como procedimentos especiais, 
órgãos de tratados de direitos humanos e outras entida-
des das Nações Unidas.

3. Organizações da sociedade civil (OSC): informações de 
outros parceiros, incluindo instituições nacionais de direi-
tos humanos e organizações não governamentais, como 
a FMSI e seus parceiros (principalmente Franciscans 
International e Edmund Rice International, com quem 
compartilhamos um escritório em Genebra).

A RPU é um processo e não um evento único
A sessão pública do Grupo de Trabalho da RPU sobre o Esta-
do em Revisão, que está programada para o final do proces-
so, é muitas vezes mal interpretada como a própria RPU.

Esta reunião é conhecida como o Diálogo Interativo, e é um 
momento em que todos os Estados podem oferecer decla-
rações e fazer recomendações ao Estado sob revisão. O 

https://nacoesunidas.org/revisao-periodica-universal-perguntas-e-respostas/
https://nacoesunidas.org/revisao-periodica-universal-perguntas-e-respostas/
https://nacoesunidas.org/revisao-periodica-universal-perguntas-e-respostas/
https://nacoesunidas.org/revisao-periodica-universal-perguntas-e-respostas/
https://fmsi.ngo/
https://champagnat.org/es/una-herramienta-de-las-naciones-unidas-para-los-maristas-con-el-fin-de-promover-los-derechos-humanos-2/
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Estado examinado é obrigado, por resolução do Conselho de 
Direitos Humanos, a responder a estas recomendações. Eles 
só podem apoiar ou tomar nota das recomendações, NÃO 
podem rejeitá-las e devem responder claramente a cada re-
comendação no adendo apresentado ao Conselho de Direitos 
Humanos antes da adoção de um relatório final pelo Conselho 
de Direitos Humanos.

As organizações da sociedade civil podem monitorar, mas 
não podem intervir no Diálogo Interativo (somente os Esta-
dos).

As OSC devem se esforçar para garantir que as vozes comu-
nitárias sejam ouvidas (advocacy) pelos Estados e agências 
da ONU para que suas recomendações possam ser incluídas 
no diálogo formal e assim criar uma necessidade legal para 
que o Estado sob revisão responda.

O que segue o Diálogo Interativo?
• O Estado sob revisão tem a oportunidade de responder a 

algumas das preocupações levantadas.
• O relatório da sessão do Grupo de Trabalho da RPU do 

Estado em revisão é adotado dentro de alguns dias após 
a revisão.

Como a FMSI participa deste apostolado de advocacia?
A FMSI, que tem status consultivo na ONU, e outros parceiros 
(individualmente ou em associação) podem influenciar as 
recomendações feitas ao Estado sob revisão através de sua 
participação em várias atividades.

Antes do diálogo interativo
1. Fazer apresentações individuais ou conjuntas para o 

grupo de trabalho da RPU Essas apresentações também 
podem ser incluídas pelo Escritório do Alto Comissaria-
do para os Direitos Humanos (OHCHR) no Resumo das 
Partes Interessadas, que é disponibilizado aos Estados 
membros da ONU (Prazo: 7 meses antes do diálogo 
interativo).

A FMSI conta com uma rede de maristas no campo para 
fornecer informações de pesquisa sobre questões de 
direitos humanos que lhes dizem respeito, para que as 
apresentações possam ser escritas de forma colabora-
tiva.

2. Pressionar os Estados membros, organizando reuniões 
com delegados e membros de suas Missões Permanen-
tes, para solicitar que incluam algumas recomendações 
propostas pela FMSI em suas intervenções durante o 

diálogo interativo e outras reuniões diplomáticas (prazo: 
1 mês antes do Diálogo Interativo).

O lobbying às vezes é apoiado pela presença de repre-
sentantes do Estado sob revisão, que são patrocinados 
para estar em Genebra ou através de presença virtual. 
O representante do país faz representações pessoais 
em Missões Permanentes, acompanhado por sua ONG 
patrocinadora.

3. Participar da sessão da RPU Info. A RPU Info é uma ONG 
que coleta e monitora as apresentações e recomenda-
ções da RPU. A participação nesta reunião permite à 
FMSI falar sobre sua apresentação a uma audiência onde 
outras ONGs e muitos delegados da Missão Permanente 
estão presentes (Prazo: 3 meses da chamada; 1 mês 
antes do diálogo interativo).

Durante e imediatamente depois do Diálogo Interativo
monitorar os comentários e recomendações dos Estados e do 
Grupo de Trabalho da RPU, verificando quantas recomenda-
ções da FMSI foram incluídas em suas intervenções
Rever as respostas (adendo) do Estado sob revisão.
Avaliar o primeiro relatório do Grupo de Trabalho da RPU.
Participar de reuniões paralelas que avaliam e reforçam as 
recomendações.

O Informe Final
Após a adoção do primeiro relatório, o Estado sob revisão 
tem vários meses para formular suas respostas a todas as 
recomendações a ele dirigidas.

O relatório final do Grupo de Trabalho e o “adendo” é nova-
mente discutido e adotado por consenso em uma sessão ple-
nária do Conselho de Direitos Humanos (Prazo: vários meses)

A FMSI e os membros da Rede Marista monitoram e dão 
feedback sobre os resultados e as atividades promovidas 
pela RPU (Período: um processo de 4 anos até o próximo RPU 
daquele país).

Universal Periodic Review (UPR) – 37th Session 9 -12 No-
vember 2020 
THE RIGHT TO SEEK ASYLUM – Unaccompanied Minors in 
Australia who are ‘Legacy Caseload’ Asylum Seekers LCAS 

Document submitted by Foundation for Marist Solidarity, 
International

https://fmsi.ngo/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/Australia-UPR-2020-Submission.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/07/Australia-UPR-2020-Submission.pdf
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

SECRETARIADO DE SOLIDARIEDADE

CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA:   
“DIREITO A TER UMA FAMILIA”

A  Convenção dos Diretos da Criança defende como um dos 
principais direitos dos meninos, meninas e adolescentes, 
o direito à vida e ter uma família. Hoje, como Maristas 

que somos, vamos nos focar neste ponto essencial para nossa 
maneira de ser e viver: o direito de ter uma família.

Sim, já sabemos, as crianças são sujeitos de direitos, e necessi-
tam deles para poderem se desenvolver de maneira íntegra; por 
isso os consideramos como tais.

As crianças, para crescerem sãs e desenvolverem plenamente 
suas potencialidades, necessessitam do cuidado de adultos que 
os aceitem, os compreendam, os guiem e  lhes ofereçam segu-
rança durante as diferentes etapas de seu crescimento.

A maioria das crianças contam com pais que cumprem com esta 
função, com um um núcleo familiar ampliado que lhes oferece as 
oportunidades necessárias para um desenvolvimento equilibra-
do. Porém, infelizmente, nem todas as crianças tem um grupo 
humano ao seu lado. Crianças órfãs, os imigrantes separados de 
seus pais, pais de famílias “tóxicas” que impedem que os filhos 
possam viver com eles, crianças abandonadas, crianças de rua... 
são uma realidade também neste século XXI.

Por isso, os  países têm o dever de comprometer-se com o 
cumprimento do direito de promover a vida desas crianças 
desprovidas de uma família biológica que os ame e proteja. A 
Convenção dos Direitos da Criança é o tratado internacional mais 
amplamente ratificado pelas diferentes nações. Ainda assim, 
essa realidade precisa ser melhorada, e nós, como maristas 
de Champagnat, devemos continuar a defendê-la nesse nosso 
mundo globalizado.

Presenças maristas junto às crianças em situação de vulnerabili-
dade e carentes de uma família (centros para menores, crian-

ças migrantes não acompanhadas, crianças de rua…) fazem 
parte de nosso modo de responder a essa realidade segundo o 
Carisma marista. Significa “ser o rosto e as mãos da misericórdia 
de Deus” para eles diariamente. Além disso, a mensagem do 
XXII Capítulo Geral nos lembra nosso compromisso de “caminhar 
com as crianças e jovens à margem da vida”, e essas crianças 
que não têm uma família onde possam crescer de maneira sadia 
são um claro exemplo. Somos chamados a escutar seu “pranto”, 
evitando “aproximações paternalistas”.

O direito de ter uma família não significa somente uma relação 
de sangue, senão que vai muito mais além. Encontramos exem-
plos maravilhosos de pais e mães não biológicos que deram 
um lar de luz para centenas de crianças, mediante acolhimento 
periódico, permanente ou através de adoção; centos de acolhida 
para meninos e meninas qualquer que seja sua situação, oferen-
cendo-lhes carinho, segurança e confiança.

Sim, amigos e amigas, os meninos e meninas têm o DIREITO a 
ter uma família. Está em nossas mãos o seguir trabalhando para 
que isso seja uma realidade.

Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado de Solidaridade

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/es/convencion-de-derechos-del-nino-derecho-a-tener-una-familia/

