
 

 
ENCONTRO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE MARISTA 

LYON, 2016 
 
Estimadas Irmãs e Irmãos! 
 

Feliz Festa da Ressurreição do Senhor! 
 

 

Em 2013 aconteceu no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da Juventude, ocasião em que jovens dos 
quatro ramos da Família Marista tiveram a oportunidade de se encontrar e celebrar juntos. Durante 
a semana antes do evento houve espaço para o diálogo entre esses jovens, o que propiciou um 
conhecimento mais profundo dos carismas dos diferentes ramos. O que vimos e vivemos no Rio com 
esses jovens nos levou a apoiar a organização de um encontro semelhante em 2016, pois sabemos 
que, como Família Marista, temos bastante força e vitalidade quando trabalhamos juntos. 
 
Nós o convidamos a participar do Encontro Internacional da Juventude Marista em Lyon em julho de 
2016, que culminará com a Celebração do Bicentenário da Promessa de Fourvière (cf. nossa carta de 
setembro de 2014). O encontro da Juventude Marista ocorrerá de 17 a 23 de julho de 2016, na 
semana anterior à Jornada Mundial da Juventude a ser realizada em Cracóvia, Polônia. 
 
Há algum tempo, uma equipe Marista intercongregacional composta por várias comissões vem 
organizando com entusiasmo o evento que deve marcar esse importante momento de nossa 
História Marista. O objetivo é partilhar o sonho de Fourvière com jovens entre 18 e 30 anos sob o 
título “Ouse Sonhar”, convidando-os a sonhar com o primeiro grupo de jovens que subiram a colina 
de Fourvière e que, unidos em oração, comprometeram-se a fundar a Sociedade de Maria. 
Inspirados por esse evento fundacional, como podem os jovens ‘sonhar’ em viver o espírito Marista 
no mundo de hoje? 
 
A Equipe já realizou dois encontros na Casa Provincial dos Irmãos Maristas em Lyon, e uma 
subcomissão está trabalhando no programa do evento, do qual uma cópia lhe será enviada no 
devido tempo. Os membros da comissão de Logística estão em busca de espaços adequados em 
Lyon e organizando os detalhes dos deslocamentos para as diferentes atividades da semana. A 
Comissão Geral está desenvolvendo uma programação catequética preparatória que estará 
disponível online a partir de julho de 2015.  
 
Mais à frente você receberá da Equipe todas as informações necessárias sobre local, custo, materiais 
e procedimentos para as inscrições. 
 



“OUSE SONHAR” 
 
Objetivos: 
 

 Facilitar uma experiência internacional e intercultura feliz pela qual, guiados pelo espírito 
Marista, os jovens possam se integrar como família Marista na amizade e na solidariedade. 

 Desenvolver uma experiência eclesial como Comunidade. 

 Aprofundar a espiritualidade -- contemplando a promessa de Fourvière, os 
Fundadores/Fundadoras/Pioneiros e os lugares da origem marista -- e proporcionar uma 
experiência de encontro e partilha de vida com Maristas.  

 Facilitar uma experiência de vida Marista que propicie aos jovens a abertura para que possam 
explorar a possibilidade de uma vocação para a vida Religiosa. 

 Encorajar os jovens a aprofundarem seu relacionamento com Deus empregando todas as 
maneiras acima. 
 
  

Participantes:  Jovens, homens e mulheres, entre as idades de 18 e 30 anos que participarem da 
catequese durante o período de preparação (de setembro de 2015 a julho de 2016). 
 
Você representa papel importante na comunicação e facilitação dessa experiência que estamos 
dedicando ao núcleo da nossa missão: nossos jovens. Pedimos que compartilhe essas informações e 
anime especialmente os responsáveis pela pastoral juvenil e vocacional nas escolas e paróquias. 
Ajude-os, bem como todas as pessoas interessadas, a compreender a importância do incentivo aos 
jovens com quem trabalham, motivando-os a participar do Encontro Internacional da Juventude 
Marista em 2016 na cidade de Lyon. Esperamos que, com o seu apoio e estímulo, um grande 
número de jovens comprometidos venham participar deste evento. 
 

Unidos a Maria, nossa Primeira e Perpétua Superiora. 

 

                                                                    

Irmão Emili Turú FMS     Irmã Georgeanne Donovan SMSM 

 

          

      Irmã Jane Frances O’Carroll SM               Padre John Hannan SM 

 

Lideranças das Congregações da Família Marista 
2015 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=e6a59e3d81&view=att&th=11f3ce32f6416027&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_fqqriejp0&zw

