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 A TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA MARIANISTA 

  
Queridos amigos,  
Os membros do Conselho Mundial da Família Marianista tiveram sua reunião em Roma, de 11 a 13 
de novembro de 2009. Esses dias foram um tempo de reuniões, de partilha e oração com alegria, 
especialmente, dando as boas-vindas aos novos responsáveis pela Equipe Internacional das 
Comunidades Leigas Marianistas e à responsável pela Aliança Marial. Agathe Senou, membro do 
Conselho da Aliança Marial, tinha que vir da Costa do Marfim, mas não pôde. Sentimos por isso. 
Pensamos em todos os senhores nesses dias, ao refletir sobre a vida da Família Marianista no 
mundo. Isabella Moyer, Presidente da Equipe Internacional das Comunidades Leigas Marianistas, 
começou seu mandato, presidindo o encontro do Conselho Mundial. Nossas discussões foram 
bastante sinceras e fecundas e fortaleceram o sentido de comunhão em nossa Família.  
 
Cada rama informou sobre os pontos mais importantes do ano passado. Alguns foram:  
 A Aliança Marial está crescendo. No início, a Aliança se localizava na França e Suíça, mas 

agora está experimentando seu maior crescimento na Costa do Marfim, no Canadá, Chile, R. D. 
do Congo, República do Congo, Equador, Japão, Togo, e Haiti. Chegou a 51 membros. São uma 
associação de fiéis com aprovação diocesana (em La Rochelle) que caminha para o 
reconhecimento como Instituto Secular. Em alguns lugares, estão assumindo as 
responsabilidades de sua formação e isso é um crescimento muito satisfatório e positivo.  

 
 As Comunidades Leigas Marianistas realizaram seu Quinto Encontro Internacional em Nairobi, 

tendo elegido novos dirigentes e redigido um documento O Papel das Comunidades Leigas 
Marianistas na Igreja e no Mundo. O documento sublinha a dimensão da Justiça Social, 
sobretudo para com o pobre. As CLMs informaram sobre os oito desafios que desenvolveram e 
decidiram no Encontro Internacional, assim como suas prioridades: fortalecer os laços entre as 
ramas da Família Marianista foi um dos principais desafios. Fortalecer a formação nas CLMs é 
uma das prioridades mais importantes para a Equipe Internacional. O Guia para Vida Leiga na 
Tradição Marianista, preparado pela equipe anterior, está agora disponível na página da Internet 
(www.clm-mlc.org  e também em www.marianistasbrasil.org somente em Português). 

 
 A Companhia de Maria teve seu encontro de responsáveis em ambos os capítulos Gerais (AGG) 

em julho passado. A discussão durante o encontro confirmou a face em mudança da SM. As 
unidades antigas estão envelhecendo; há crescimento nas novas unidades, especialmente na 
África e na Ásia. São tempos difíceis de mudança, com desafios na missão e na formação, assim 
como desafios econômicos. Continua-se o estudo de um possível milagre do Beato Chaminade; 
espera-se que isso leve à sua canonização rapidamente. Igualmente, o processo de declarar 
Faustino Venerável está chegando ao seu fim. O último volume de Écrits et Paroles, obras 
completas do Beato Chaminade, foi publicado. O crescimento de centros de estudos marianistas 
vai tomando forma.  

 
 As Filhas de Maria Imaculada sublinham a crescente relação entre a Província do Japão e a 

Região da Coreia e também entre os grupos das CLMs. Essas relações são um testemunho 
importante na Igreja e na sociedade, entre as culturas japonesa e coreana. As FMIs terão seu 
conselho extraordinário no princípio do próximo ano. Tratarão do crescimento futuro da 
congregação. Houve um informe sobre o encontro de educação em julho de 2009, no qual se 

www.clm-mlc.org
www.marianistasbrasil.org%20


observou um grande sentido de unidade entre os educadores e surgiu a ideia  de um guia de 
pedagogia marianista.  

 
 
Resultados do Encontro  
 
Tivemos a oportunidade de compartilhar em um nível mais profundo o que significa a Família 
Marianista para cada um de nós e para cada rama.  
 
A Jornada Mundial de Oração Marianista, em seu vigésimo quinto aniversário é, cada vez mais, um 
sinal importante de unidade da Família Marianista e um momento real de comunhão em todo o 
mundo. Colocar em comum, através da página da Internet, foi impressionante. A Família Marianista 
em Kinshasa, R. D. do Congo, no santuário de Nossa Senhora da Paz, agradeceu esta oportunidade 
de compartilhar sua vida e sua experiência de solidariedade de toda a Família Marianista em oração. 
A próxima Jornada Mundial de Oração Marianista será em 10 de outubro de 2010 em um santuário 
mariano do Haiti. Marcará também o décimo aniversário da fundação das Comunidades Leigas 
Marianistas no Haiti. Em 2011, pensamos celebrá-la em 9 de outubro, no santuário de Nossa 
Senhora do Pilar, em Zaragoza, durante o aniversário de 250 anos de nascimento do Beato 
Chaminade.  
 
No mesmo tom, o Conselho considerou nossos esforços como Família Marianista na animação das 
vocações em todas as ramas. Pensa proporcionar materiais, a cada ano, por ocasião da Jornada 
Mundial de Oração da Igreja pelas Vocações, o que proporcionaria uma reflexão especificamente 
marianista para essa jornada.  
 
O conselho reviu a iniciativa do Magnificat del Viernes, cujo tema em 2009 foi as atividades 
relacionadas com a justiça e a paz com os formandos da FMI e da SM. O Magnificat del Viernes 
continuará em 2010 com o tema de programas de educação que promovem a justiça e a paz. É claro 
que a distribuição de textos e o reforço é desigual. Aparece em Inglês, Francês e Espanhol e é 
preciso  pedi-los a Dan Jordan em dan.jordan@udayton.edu . Susan Vogt (MLC) pedirá materiais e 
fotos para as séries de 2010.  
 
O  aniversário de 250 anos de nascimento do Beato Guilherme José Chaminade (1761-1850) será 
celebrado em 2011. Para celebrá-lo bem, foi preparado um calendário com um tema mensal sobre 
Chaminade, a partir da perspectiva histórica, litúrgica e atual. É algo que é preciso levar em conta 
em nossas vidas, agora que estamos nos aproximando desse  momento histórico.  
 
O Conselho continuou sua reflexão sobre o voluntariado na Família Marianista através do 
Voluntariado Internacional Marianista (MIV/VIM), muito bem dirigido por José Luis Pérez.  
 
O Conselho decidiu suspender a publicação do Álbum de Família deste ano e está estudando a 
possibilidade de fazer um da celebração do aniversario de 250 anos do nascimento do Beato. 
Chaminade.  
 
O Conselho Mundial revisou seus estatutos e reconheceu a necessidade de atualizá-los. As 
mudanças refletem a situação atual de funcionamento econômico e do Secretário do Conselho. 
Estão disponíveis na página da Internet da Família Marianista em www.marianist.org  
Os objetivos do Conselho para 2010-2013 estão juntos com  esse informe como apêndice e estão 
também disponíveis na página da Internet.  
 

mailto:dan.jordan@udayton.edu


Timothy Phillips, SM, Secretário do Conselho Mundial, sairá de Roma no início de 2010. O 
Conselho agradeceu-lhe pelo seu serviço. Charles-Henri Moulin, SM, aceitou generosamente 
assumir as responsabilidades de secretário.  
 



Finalmente, informamos que o próximo encontro do Conselho Mundial da Família Marianista terá 
lugar em Roma entre 3-5 de novembro de 2010.  
 

Membros do Conselho Mundial da Família Marianista, novembro/ 2009 
 
José Maria Alvira SM             Félix Arqueros MLC  
Christiane Barbaux AM   Marie Joëlle Bec FMI  
Manuel Cortés SM    Isabel Duarte MLC  
André Fétis SM   Domingo Fuentes SM  
Estella Ibarra FMI    María José Jáuregui FMI  
Ernest Kasongo MLC   Susanna Kim FMI  
Isabella R. Moyer MLC   Edward Violett SM  
Susan Vogt MLC   Timothy Phillips SM  
 
 

OBJETIVOS PROPOSTOS 2010 - 2013  
 
 

1.  VOCAÇÃO: colaborar no aprofundamento e vivência de nossas vocações específicas e de     
nossa vocação comum.  

 
Tarefas:  

. Continuar, no seio do Conselho Mundial, a reflexão sobre a missão comum.  

. Propor e apoiar a celebração do “Ano Chaminade 2011”, no 250° aniversário de seu 
 nascimento, como uma oportunidade de nos renovarmos em nossa vocação marianista.  

. Promover a reflexão e a oração pelas vocações marianistas no Dia Mundial de Oração pelas 
 vocações.  

. Apoiar o projeto de criação e funcionamento de centros de formação marianista em cada 
 região.  

. Compartir entre as ramas os materiais de formação, através da página web.  
 
2.    MISSÃO: contribuir e apoiar o crescimento de nossa missão na Igreja e no mundo. 
 
Tarefas:  

. Insistir no trabalho pela justiça e pela paz.  

. Continuar com o Magníficat de los Viernes como meio de acompanhar e difundir nossos 
 serviços concretos em prol da justiça e da paz. Enfatizaremos as ações orientadas à educação 
 dos mais pobres.  

. Animar a colaboração na página web das experiências relacionadas com a justiça e a paz na 
 Família Marianista.  

. Apoiar a ideia da busca de recursos financeiros e humanos para os projetos missionários da 
 Família Marianista.  
 
3.     COMUNICAÇÕES:  
 

. Continuar desenvolvendo nossos meios de comunicação.  

. Aproveitar melhor  a presença do Conselho Mundial na página web.  

. Procurar anunciar as novidades apresentadas na página da web.  

. Atualizar listas de correios.  

. Continuar promovendo a existência e o dinamismo dos Conselhos Nacionais como meio de 
 comunicação.  

. Cuidar que as comunicações cheguem a todos.  



 


