
A Promessa de Fourvière 

Terceira sessão: “Ir em frente” 

 

Reflexão pessoal ANTES do encontro 

Há algo nas duas sessões precedentes que ajudam 
“ponderar” melhor antes de iniciar este terceiro encon-
tro? Se for o caso, o quê? 

 

Criando juntas 

a. Atualmente, nós maristas “aceitamos todos os so-
frimentos, perseguições, inconveniências e, se pre-
ciso for, as torturas…”? Nós realmente acreditamos 
que “…tudo podemos em Cristo Jesus, que nos for-
talece…”, ou queremos voltar atrás? 

b. Que tipo de reflexão iniciada hoje poderia movi-
mentar a criação de novas possibilidades, para uma 
esperança e energia renovadas no futuro? 

c. Que semente vocês poderiam semear juntas e que 
faria a diferença no futuro em sua comunidade ma-
rista, dedicando “tudo o que somos e temos para de 
todas as maneiras salvar as almas… em nome da Vir-
gem Maria”? 
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Caras maristas 

Vocês encontrarão aqui uma série de três reflexões co-
munitárias, que foram elaboradas para ajudá-las na pre-
paração do bicentenário da Promessa de Fourvière, que 
será celebrada em 2016. 

Nosso objetivo ao prepará-las é provocar um senso de 
“curiosidade e de maravilha” sobre os significados da 
Promessa de Fourvière na atualidade, para encorajar e 
fortalecer o sentido da identidade marista dentro da 
Família Marista, e para entusiasmar uma renovação de 
energia, de esperança, de alegria, de motivação e de 
compromisso com o “trabalho de Maria”. 

Nós acreditamos que recriamos a nossa realidade atra-
vés da linguagem, das idéias, das imagens e de nossas 
crenças. É através de uma verdadeira reflexão e de um 
questionamento que podemos influenciar a nossa maneira 
de ver a nossa realidade, neste caso, sobre o impacto da 
Promessa de Fourvière. A história da Promessa continua 
a ser interpretada pelas sucessivas gerações. A questão 
é: como ela transforma a maneira de nós vivermos atual-
mente o nosso carisma? 

 

Comissão da Família Marista para o 
Bicentenário da Promessa de Fourvière em 2016 

A Promessa de Fourvière 

Segunda sessão: “Conectando idéias, 
buscando uma compreensão mais profun-
da” 

 

Reflexão pessoal ANTES do encontro 

O que emerge a partir da sua última reflexão sobre a di-
ferença que faz na sua experiência atual da vida mari-
sta? 

 

 

Imaginando juntas 

a. Imagine-se como se fosse uma das 12 participantes 
da Eucaristia em Fourvière. Quais são as suas espe-
ranças neste estágio da sua vida? 

b. Se pudesse questionar algo expresso na Promessa, o 
que seria? O que a resposta à sua questão poderia 
mudar o seu futuro? 

c. O que não foi dito pelo grupo e que levaria você a 
uma reflexão mais profunda? 

 

 



A Promessa de Fourvière 

 

Primeira sessão: “Focalizar a atenção” 

 

Reflexão pessoal ANTES do encontro 

A partir da leitura e reflexão da Promessa de Fourvière, 
o que ela realmente significa para você? Quais são os 
desafios que ela apresenta a você? 

 

 

Compreendendo juntas 

a. Partilhe sobre alguns pontos, observações ou desa-
fios que surjam de sua reflexão “pessoal”. 

b. Se você quisesse expressar sua avaliação sobre um 
aspecto particular da Promessa, o que você diria? 

c. Em sua opinião, qual é a essência da Promessa, o que 
a faz única e tão forte? 

d. Há nela algo de essencial para o carisma marista, 
tal como você o compreende atualmente, e o que 
você acrescentaria hoje à Promessa? 

Sugestões para os encontros comu-
nitários 

1. Estas reflexões podem ser utilizadas na organi-
zação de um encontro comunitário ou como oração 
de partilha e reflexão. 

2. Antes da sessão de reflexão, buscar um tempo pes-
soal para você se preparar como indicado. 

3. No começo de cada sessão comunitária, iniciar com 
alguma oração mariana ou canção adequada à re-
flexão. 

4. Para iniciar cada sessão de reflexão, ler a Promessa 
silenciosamente ou a voz alta, utilizando uma ou 
mais pessoas, ou todas juntas, como desejarem. 

5. Fazer uma pausa após a leitura e tentar absorver a 
mensagem que a Promessa transmitiu a você pes-
soalmente. 

6. Ao final do encontro, recitar ou cantar o Magnifi-
cat ou o Salve Rainha ou qualquer outra oração ade-
quada, em espírito de agradecimento. 

7. Não se pede nenhum tipo de relatório. 

8. No encontro, decidir como administrar o tempo das 
três reflexões ao longo do ano. 



PROMESSAS EM FOURVIÈRE 1816 
  
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 
 Tudo para a maior glória de Deus e a honra de Ma-
ria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo.  
 Nós, abaixo assinados, querendo trabalhar para a 
maior glória de Deus e de Maria, mãe de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, afirmamos que temos a sincera intenção e 
a firme vontade de nos consagrar, logo que surgir opor-
tunidade, à instituição da piedosíssima congregação dos 
Maristas.  
 
 Eis por que, pelo presente ato, que leva nossa as-
sinatura, dedicamo-nos irrevogavelmente, nós e tudo o 
que temos, tanto quanto possível, à Sociedade da Bem-
aventurada Virgem Maria.  
  
 E este compromisso nós o assumimos, não leviana-
mente como crianças, nem por razões humanas ou por 
algum interesse temporal, mas com toda a seriedade, 
após termos refletido seriamente, tomado conselho, e 
pesado tudo diante de Deus, unicamente para a glória de 
Deus e para a honra de Maria, Mãe de Nosso Senhor Je-
sus Cristo. 
 
Para atingirmos este objetivo, dispomo-nos a assumir 

quaisquer contrariedades, trabalhos, sofrimentos e, se 
preciso, todos os tormentos; tudo podendo naquele que 
nos dá forças, Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, por 
isso mesmo, prometemos fidelidade, no seio de nossa 
Mãe, a santa igreja Católica e Romana; unindo-nos, com 
todas as nossas energias, ao chefe santíssimo desta me-
sma Igreja, o romano pontífice, e também ao nosso reve-
rendíssimo bispo, para, deste modo, sermos bons mini-
stros de Jesus Cristo, nutridos pelas palavras da fé e da 
sã doutrina que recebemos por sua graça; confiamos que, 
sob o governo pacífico e religioso de nosso rei cristianís-
simo, esta maravilhosa instituição será fundada. 
 
 Prometemos solenemente nos doar, nós e tudo o 
que temos, para salvarmos as almas por todos os meios, 
sob o nome augustíssimo da Virgem Maria e sob seus 
auspícios.  
 Respeitamos, entretanto, em tudo, o parecer dos 
superiores.  
 “Louvada seja a santa a imaculada Conceição da 
Bem-aventurada Virgem Maria!  Assim seja!” 

(23 de julho de 1816). OM1, doc.50) 
 

 
Esta é uma das quatro traduções da Promessa de 

Fourvière a partir do latim. 


