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Acontece, entre os dias 8 de setembro e 20 de outubro, o XXII Capítulo Geral do Instituto Marista, em Rionegro, na Colômbia.
O evento, que se constitui em uma assembleia representativa de todo o Instituto, tem como objetivo expressar a participação
dos Irmãos, Leigos e Leigas na vida e missão da Congregação, assim como a sua corresponsabilidade no governo.
Sob o lema “Um Novo La Valla”, o XXII Capítulo Geral pretende tratar de assuntos relacionados à missão e ao carisma
institucionais, além de promover a renovação e adaptação necessárias para os novos tempos.
Os participantes contarão com uma ampla programação. Na agenda do XXII Capítulo Geral estão previstos o encontro com o
Papa Francisco, em Medellín, as celebrações do Bicentenário Marista, as eleições do Superior-Geral e dos conselheiros, a
participação de Leigos e as experiências de inserção social.
Participam do evento 79 capitulares: 32 membros por direito e 47 eleitos pelas unidades administrativas. Além deles, o
Conselho Geral convidou mais 15 pessoas – 8 Leigos (que participam até 30 de setembro) e 7 Irmãos. Estarão no evento,
representando a Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS) o atual Superior Provincial, Ir. Joaquim Sperandio; o próximo
Superior Provincial eleito Ir. João Carlos do Prado e representando os Leigos, a Assessora do Setor de Solidariedade Jimena
Djauara Grignani.
"Desta vez não só refletiremos sobre os últimos 8 anos, mais também estenderemos o olhar um pouco mais atrás, celebrando
os 200 anos de vida Marista. Um caminho lindamente percorrido com diversos percalços e logros, mas que nunca deixou de
ser a inspiração de Maria”, relata Jimena.
“Rezem todos por nós capitulares, para que sejamos dóceis ao Espírito de Deus e aos sinais dos tempos”, pede o provincial
Ir. Joaquim Sperandio.
Para acompanhar as notícias e novidades do XXII Capítulo Geral, acesse os portais www.champagnat.org
ewww.champagnat.org/lavalla2017 e fique pode dentro de toda a programação do evento.
Increva-se aqui para receber a newsletter com notícias do XXII Capítulo Geral.
Clique aqui para assistir ao vídeo explicativo e entenda o que é e qual a importância do Capítulo Geral.
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