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EUROPA/ITÁLIA - Inaugura-se amanhã o Capítulo Geral dos Marianistas,
presentes em 38 nações do mundo
Roma (Agência Fides) – Abre-se amanhã, 3 de julho, o 34° Capítulo Geral da Sociedade de Maria (Marianistas),
que se realizará na Cúria Geral em Roma, e se concluirá em 22 de julho. O grupo de capitulares, provenientes de
20 nações, é composto por 23 sacerdotes e 17 irmãos. De acordo com a comunicação enviada à Agência Fides
pelo Secretário-geral, a finalidade do Capítulo será estabelecer as direções futuras rumo às quais se deve
endereçar a Sociedade de Maria e o seu ministério na Igreja. Neste processo, estão inseridas as eleições do
Superior-Geral e dos outros três membros do Conselho Geral. Além disso, os capitulares focalizarão a atenção
sobre um certo número de argumentos específicos, como: desenvolvimento da missão da Sociedade de Maria na
perspectiva de uma comunidade global; reforço da tradição da "composição mista" (ordenados e religiosos leigos
que vivem e trabalham em fraternidade e igualdade para a missão); implicações práticas da realidade demográfica
da Sociedade.
A Sociedade de Maria é composta por cerca de 120 membros presentes em 38 países na Europa, América, Ásia,
África e Oceania. Foi fundada em 1817 em Bordeaux, França, pelo Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade. As
principais obras da Sociedade compreendem educação, ministério paroquial, publicações, empenho religioso e
social. Também as irmãs Marianistas, as Filhas de Maria Imaculada (FMI) realizarão seu Capítulo Geral em
Roma de 26 de julho a 5 de agosto. Assim, haverá a oportunidade para ambos os Capítulos de se encontrar e
interagir. Além disso, representantes das Comunidades Leigas Marianistas e da Alliance Mariale participarão de
algumas sessões de ambos os Capítulos Gerais. (SL) (Agência Fides 02/07/2012)
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